Bij wijze van inleiding:
Omzien in verwondering
Een kroniek van vijftien jaar GongVox
Tempus ruit, hora fluit. Vijfenzeventig jaar Dispuut De Gong betekent tevens alweer het
derde lustrum van het fenomeen GongVox, alsook het, in deze bijzondere vorm, ve rschijnen
van de vierde LustrumGongVox sinds 1987. Onmetelijk snel is het verloop der dingen, wat
gisteren morgen was, is nu alweer vandaag. Echter verba volant, scripta manent, leerde ons
Cicero: het gesproken woord is vluchtig, vervliegt ook steeds, het geschrevene echter blijft,
als monumentum verum aere perennius. Binnen Dispuut De Gong impliceert dit dan, dat al
hetgeen in ons zo mythische “Discours” des dinsdags sedert 1927 wordt uiteengezet vrij
weinig eeuwigheidswaarde bezit, maar dat ditzelfde niet in het minst geldt voor al hetgeen
door dispuutsleden door de jaren heen aan papier is toevertrouwd. Rode draad in het
ondermaanse als steeds: memento quia pulvis es et in pulvere reverteris. Toepasselijk genoeg
blijkt dit nu evenzo het lot van ieder geschreven woord, op papyrus, perkament of kleine
tafeltjes van was. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Wat is er zoal de revue gepasseerd? Wij herinneren ons, en laten ons herinneren.
Wij memoreren één der eerste Voces, die de genesis kende van de bekende column van Lubbe
Larmoyeur, “Gered door De Gong”. Een rubriek die al spoedig door zijn grote succes een
vroege dood kennen zou; beschouwingen over de zelfkant van de samenleving
geënscapsuleerd in een Odyssee naar het ouderlijk huis vielen bij velen compleet naast de
goede aarde. Het kruiswoordraadsel kreeg echter wel vele handen op elkaar; talloze goede
inzendingen vonden dan ook hun weg naar het vermelde retouradres Institute Néerlandais,
121 Rue de Lille te Parijs. En dit, nota bene, toen nog met postkoets dan wel trekschuit.
Wij herinneren ons, GongVox Twee (in de begindagen waren zij nog titel en themaloos), met
de pareltjes van de Hatsie- en de Vouchikadee. Het eerste (auteur D.B.) een burlesk- lapidaire
beschouwing in en over de trant van Lúis de Gong’ora, gecoupleerd met een openhartig relaas
op halfrijm van Wolfgang Mozart, het tweede (S.A.) een schaamteloos overgeschreven
excerpt uit een inaugurele rede als praeses societatis, of toch bijna, waarin -oef!-, de tijdsgeest
aan de kaak wordt gesteld! Een vrucht, overrijp aan de boomgaard der taal ontrukt; een
bescheiden oplage van 85 stuks die niettemin grif zijn weg naar fleurandi vinden zou. Een
traditie was ingezet, zij het een onregelmatige; het Gongwoord was vlees geworden.
“Laat ons Schommelen”, vermaande het Voxthema ons circa 1991. Een heerlijke symbiose
van lering en vermaak, felicieus in de wieg gesmoord. Als altijd is de Fleurandus, dat is dan
meest: de lezer, het mikpunt van belering: lessen voor het leven als Pathos van Distantie
(onthoudt u deze term), een interview met een heuse professor culminerend in een klaagzang
op, alweer, de tijdsgeest (“Schommelingen van prof. Bokkewie”, JPDK & MdS), alsmede een
verrukkelijke beschrijving van een konijn gelijkende studente in een tentamenzaal, en een
theepot die vroegtijdig zijn apotheose beleeft (EHTO resp. VJSBvH). De inhoud schommelt
alle kanten op, maar dit, troost uzelf, is inmiddels geheel endemisch aan het fenomeen
geworden.
Een jaar later en we bevinden ons reeds in een Voxpanorama getiteld “Fin de Siècle
Fantasiën”. De eerste stijlbreuk met het verleden wordt ingezet; de tot dan toe steeds wit dan
wel crêmekleurige kaftkleur wordt voor gifgroen verwisseld. Tevens wordt de tot dan toe
steeds onneembare geachte grens van 20 pagina’s gepasseerd, alsook het onverfilmbare epos
“Ode aan Frank Zappa” (N.N.) in schrift gezet. “Briesjes” dan, door Oblomov (sc. SAES) zelf
geschreven; een lijkzang op het prépostmoderne studentendom, wat met veel pathos van
distantie jaren later steeds als tafelrede in de verf zou worden gezet. Geen ander dan de
inmiddels overleden Fransman Baudelaire besluit met zijn gevangen albatros deze editie, die

de geschiedenis ingaat als de Novemberrevolutie in GongVoxLand, als zo’n land tenminste
werkelijk bestaan zoude.
Met rasse schreden zouden wij de tegenwoordige tijd kunnen naderen, zeker wanneer wij de
donkergele LustrumGongVox van 1993, omineus getiteld “Het Zwarte Kat”, geheel buiten
beschouwing laten, op de ingezonden brief van ‘ouderejaars lid’ HvS na. Een epistel,
inhoudelijk vooral vermanend jegens de jongstejaars redactie, dat in deze beschouwing geheel
niet genoemd zal worden vooral vanwege diens toepasselijkheid door ontoepasselijkheid.
Deze vertrouwd geelkleurige uitgave waar wij dus verder niet op ingaan, valt verder vooral op
door wat er niét instaat. Qua layout en typografie wordt met dit niet nader beschreven boekje
de standaard gezet voor de dan nog te verschijnen lustrumedities: enkel(e) verhalen, en een
integrale adreslijst der avunculi gelardeerd met foto’s van duo Bernhardt in een Lockheed en
Juliana in een beige-vrachtwagencombinatie, alsook Olivier Bommel en een Sixties-revival.
1994 kent de advent van de khaki- gele Vox, een couleur die later nog enige malen een reprise
vinden za l. Het thema belooft veel, namelijk “In Vino Veritas”, wat niettemin volledig waar
wordt gemaakt. Nil, met andere woorden dus, sub sole novum. De eervolle vermeldingen
gaan naar “Harry de Verzekeringsagent” (een geslaagde whodunnit in operette-stijl door
MdS), “Toeval” (1984 meets Animal Farm meets Out of Africa meets Terminator 2) door
RJFH, en “De Hemelpoort” door MTT, waarbij de laatste bijdrage zelfs verrassend wist door
te dringen tot het VPRO-programma “Zomergasten” als (toen) jongste roman “Indische
Duinen” van Adriaan van Dis. Toeval of niet, 5 jaar later zou -jawel!- diezelfde (Adriaan van
Dis, niet MTT) het programma gaan presenteren in stede van de gedoodverfde, maar
onvindbare Victor Baarn. De wonderen, zoals ze zeggen, zijn de wereld niet uit; deze Vox
vloog overigens als een heet broodje door het Melkhuis, ondanks de (voor die tijd ongekende)
oplage van 300 stuks.
En wie zal het Sonderheft “Kunstmest” vergeten, uit datzelfde jaar, uitgevoerd in opnieuw
fraaie kakikleur? Zonder twijfel de meest commerciële versie ooit uitgebracht, niet alleen
overladen met reclame voor Chinese eethuizen en tweedehands fietskoopjes, tevens
overvloedig gesubsidieerd door het Nijmeegs Universiteitsfonds vanwege de vermeende ‘tiein’ met de Culturele Week 1994. Vandaar ook de uitgaansladder met vermeldenswaardige
evenementen als “De herdenking van de Nijmeegse Heilige St. Eucharius, startend met een
24-uurs wake bij de baar in de St. Stevenskerk; traditioneel start de volgende ochtend om 6
uur de Wintermarkt op het kerkplein. Aangezien het de patroonheilige van clowns en
acrobaten betreft, zullen beide beroepsgroepen zich tot vervelens toe op de markt
presenteren.” Tevens treden (aldus pagina 10) “een aantal plaatselijke bands op de
Korenmarkt”; bovendien is er “Zondag een herdenkingsmis in de St. Trajanuskerk om 8.00u”.
De bijdragen van leden zijn summier, niet onvermeld blijven kan echter, uiteraard, “Pathos
van distantie”, nu door SAES. Verder wordt ook met dit nummer gewerkt aan een Boterberg
van proportie: oplage ca. 500, waarvan een groot deel ons nog altijd is bij gebleven.
De toren van Babel glimlacht ons tegemoet, als het ware, van de kaft van de nu gansgele
GongVox “Babel”, redactie HK en JXBD (1995). Het openingsessay “Over de lichtheid van
het kwaad” doet met de talrijke referenties aan het strand van Salamanca misschien wel aan
Milán Kundera denken; een vermoeden van plagiaat dat groter wordt wanneer ook RJFH
zonder gêne een short story van Leon de Winter (of was het toch W.F. Hermans?) blijkt te
hebben overgeschreven. In tijden, nota bene, dat prof. dr. R.F.W. Diekstra nog in de luiers
lag, of toch bijna. Inderdaad lijkt jatwerk en heiligschennis de rode draad die zo prachtig in
het Babels thema past; MFPL memoreert de ‘vraie historie ende alwaer’ van de nukkige ezel
van paus Selixtus de Zevende, ook kent “De Bramenplukker” (HvS) zijn eerste opwachting.
Er zouden nog vele volgen. Besloten wordt met een gedenkwaardige episode uit NederEgypte anno 650 v. C.. De Nobelprijswinnende laatste zin onthouden wij u dan ook niet:

“Achter hem zag hij dat de schaduwen die de rotsen sloegen, langer geworden waren…”. Met
34 pagina’s is “Babel” overigens nog altijd één van de omvangrijkste Voces verschenen;
veel later zou premier Wim Kok, misschien in dit verband, spreken van “exhibitionistische
zelfverrijking”.
1996 is vooral curieus. Tenminste, de Voxeditie van dit jaar; bezwaarlijk kan een
jaartal zelf verdacht worden gemaakt. Tenminste, het kan wel maar het is een beetje mal. En
bovendien, enfin. De 1996 GongVox meent: “U Bent Gewaarschuwd!”. Niet letterlijk in dit
verband, maar als titel van dit werk, een zalmkleurig geschrift van bescheiden omvang en nog
bescheidener odeur. De inhoud liegt er echter om niet: JXBD voort ons mee naar het Athene
van Pericles met een intrigerend verhaal vol intriges, waarbij de geschiedenis zinloos geweld
wordt aangedaan, het heet “Een wijze waarschuwing voor de ware apathicus”. Wel zeer
bijzonder actueel is daarenboven de “Laatste waarschuwing aan het Westen” door SJ, die
schilderachtig schildert hoe kalief Kahled Ibn Jabbar zoet ligt te soezen op zijn “reistapijt”,
althans alvorens de Profeet ingrijpt. Een vertelling waarmee de auteur heel verdienstelijk de
“2e Fatwa” in de wacht sleepte ná Salman Rushdie. Ook HK vertelt uit Duizend-en-één-nacht
met verdienstelijke instructies hoe een woestijnsafari te overleven op enkel melk van de
cactus. Geen geringe prestaties dus, in deze tour-de-force van gobelin-achtige proporties.
Een ban wordt gebroken in 1997-8, althans de ban op anders-dan- gele kleuren dan. “Pop-Art”
verschijnt in marineblauw, en kent een harmonieuze combinatie van vorm en inhoud. Echter
een zo kwaliteit- en bloemrijk nummer, dat helaas wegens veel te lage oplaag (100) in de
uchtend van haar bloei gebroken werd. Vermelden wij slechts het essay “Rot-Pap” (ELJG), en
wijdden wij ons verder aan de LustrumGongVox uit 1998, “De Oersymphonie”, waarin de
eerste van een reeks “First Person Perspective” role-playing schrijfsels naar voren treedt in
een nog altijd niet beëindigd feuilleton, met MFPL als de Duivel hemzelve. Tevens spelend
met de drie eenheden van Aristoteles is “Nihil Sub Sole Novum” (PAHW), met de hilarische
interjectie en dramatisch hoogtepunt: “Jaap vroeg of ze een kopje thee wilde, ja dat wilde ze
wel.” De Schepping vo lgens RABvdW en de La Tourette van RJBS flankeren vervolgens het
legendarische “De Oerdissonant”, auteur SJ. “Met warrige haren reed de Oergod op de stralen
van de Kosmos”, “Vorken prikten uit monden, glazen hingen bevroren in de lucht”, alsook het
onvergetelijke “Het Zijnde Is”. In de woorden van de schrijver: “DIT KOMT NOOIT MEER
GOED!”. Hoe vaak dit verhaal niet voorwerp geweest is van parodie en pastiche? Wij weten
het niet. Waarom ook weer hier opgenomen “De Bramenplukker” van HvS? Wij weten het
niet. Waarom nu toch weer een LustrumVox in dat eeuwige geel? Wij tasten in volkomen
duister.
1999 en 2000 gaven ons “In Sanitas”, “A Curious Collection” en “De Passie en De Pijn”. De
eerste betreft een geel monstrum dat op de voorplaat ons het Joodsch Wereld Complot als
zijnde de Gong voorhoudt; Dostojevksi leidt in (PAHW), de primeur van een bijdrage in het
Mittelhochdeutsch (HK), en RJBS die voor de lezer put “Uit de Kronieken van het Katholiek
Genootschap voor Gentherapie”, een bijtend commentaar op (de dan actuele) ontwikkelingen
rond schaap- en kloontherapie. Velen lagen ook wakker van de martelende Sade-esque
bijdrage van RABvdW, alsmede het “Abele Spelen” gelijkend “De Kortste Dag”, door JJvP.
ELJG dan schonk ons: “Pathetiek van het Idealisme”. Sic trans it vergane glorie.
“A Curious Collection” (2000) had nu eens de inhoudelijke pluriformiteit als ondubbelzinnig
richtsnoer genomen. Het openingsverhaal, “Spitfires on ice, glad ice” is een geslaagde satire
op goededoelspelshows en de honger in Afrika (een daarin opgevoerde Carry Tefsen kirt:
“Tjoualla couperi betekent: ‘Ik kan niet meer’; Prachtig toch, zo’n emotionele laatste zin!”).
Tergend boeiend ontrolt zich het verloop der dingen, totdat besloten wordt: “We zetten de TV
uit. Iemand vroeg het. ‘Ken jij Vazuvia?’ ”. Niet onvermeld kan blijven MFPL met deel 2 in
de rollencyclus, en wel als Dido lamenterend om Aeneas met een sneer naar H. Purcell;
“Rendez-Vous op het Dak van de Wereld”, een klassiek caleidoscopische kijk op de

boksindustrie (HK), het zoveelste sprookje annex Koningsdrama uit de reeks “Van Dik Hout
zaagt men Planken” (ELG) en een “Scriptoribus Salutem” van PAHW. De kleur van “A
Curious Collection” is hemelsblauw, de oplage een onwaarschijnlijke 250. Het traditionele
slotessay “ “Over De (nieuwe) Gong”, dat aan vijf regels best genoeg zou hebben gehad, rept
van studentenzangers versus De Gong: “De hoorn, de harp, het trompettengezang!” (FEPH).
Kamervragen zijn er gesteld ten tijde van het verschijnen van Vox “De Passie en De Pijn”
(2000), maar dan wel over iets anders. Will Tura verschijnt als ghostwriter van SOEL met een
aan “Days of Thunder” ontleende plot over racewagens en relatieleed: “De Soundtrack op de
slotscène van je leven gaat meestal over iemand anders.” HdW laat de filosofie vertroosten
met origineel jatwerk uit Candide, MJHMA attaqueert met verve het pluizig Nijmeegse:
“Wanneer droefenis u knelt en een metafyisische angst u wurgt, gun uzelf dan even
verlichting met een lekker kopje ‘Prima Gold Koffie’ ”(illustratie). ELJG geeft ons hoe kan
het anders, “Sprookjes”, de redactie ook nog een gastcolumn en een portret van Mao. Meer
passie en pijn in combine bracht ons zelden de “Vereniging Vrienden van het Kleine Boek.”
Een Copernicaanse omwenteling bracht ook de voorpagina in full-colour druk!
Wij ronden stilaan af met Vox “Heil en Bevrijding” (2001), en “Lust en Bedrog” (2002).
Vooral verhaaltechnisch betekende de eerste een cultuuromslag naar meer kwaliteit. De
onsterfelijke beer Fjierljep, Jozef Kaluzny en Circus Sylvana zijn inmiddels spreekwoordelijk
geworden dankzij het Tsjetsjeense melodrama “Zijn er kanalen in Klawe?” van SOEL als
BORIS. De ontknoping wil ik u graag onthouden, niet echter “Het Lot, een Tragedie”, een
spelfoutoverladen kunststukje (HQJvdB), en -toch- “Pathetiek van Dispositie” (HdW).
Cartoons ook, vele, sieren deze Vox, uitgevoerd in grensverleggend bruin, alsmede een hevig
geredigeerd “Over De Gong?”. Uitgave: “Stichting Mediorisatie A-5 Installatie”, in stede van
het gekende “Concentratie door Miniaturisatie”. Het kan verkeren.
“Lust en Bedrog” dan was de eerste schrede op het volledig digitale verwerkingspad, goede
redactie en ook daardoor te laat verschenen. Niettemin schreef zij geschiedenis, met een
overweging uit het Trappistenklooster (FEPH), een schitterend soapdrama van SOEL waarvan
natuurlijk elke overeenkomst met bestaande personen berust op toeval, en ook, “De Passie en
de Pijn”, waarmee MJHMA de bijl zet aan de wortel van het “Leven als God in Frankrijk”
pensioneringsideaal. Bescheidener attàque door BvdT: wee de(r) boekhandel.
Resumerend en recapitulerend. Vijftien jaar nu reeds verschijnt ‘die Skone’ GongVox,
aanvankelijk nog op vrij onregelmatige basis, meest vanwege bijdrages ter gelegenheid van
een literair diner, langzamerhand al meer en meer structureel ten behoeve van de Open
Introductie. Voorwaar geen sinecure, echter: Nog is Nijmegen Niet Verloren. De rode draad
die we kunnen trekken, zo zelden binnen één GongVox, toch wel in de jaren die achter ons
liggen, is namelijk dat zij verschijnt, jaarlijks, tot wanhoop van zowel auteurs als publiek.
Deze kroniek kon niet meer bieden dan een vogelvlucht; telkenjare stellen wij velen en
fleurandi de gelegenheid deze vogels in hun vlucht te verschalken. Weshalve: vindicamus.

HdW (red.)

De oude weduwe
“Is er geen leuk boek wat je kan lezen” vroeg ze. “Is er niets in de schouwburg, heb je geen
vrienden om een biertje mee te gaan drinken, heb je geen tentamens binnenkort?”
Zoals gebruikelijk rond deze tijd was ik net het journaal aan het kijken toen mijn hospita
binnenkwam.
“De mooiste tijd van je leven en die wil jij zo invullen?”, vervolgde ze. “Ik heb nooit een t.v.
gehad. Vroeger niet en nu niet. Ik lees, ga wandelen in de stad of ga naar de schouwburg toe.
Vroeger ging ik vaak naar de kroeg en bleef tot ’s ochtends vroeg met mijn studiegenoten
praten. Die ellendige t.v. wordt nog eens de doodsteek voor de intelligentsia van Nederland!”
riep ze uit.
Dat weet ik mevrouw, maar af en toe wil ik graag het journaal zien” zei ik met een zielig
stemmetje.
Maar ik had net zo goed kunnen proberen een uitslaande brand te doven met een jerrycan
benzine. Als een stier op een rode lap, reageerde mijn oude hospita op mijn slappe verzoek tot
clementie. Ze haalde diep adem en begon een uitgebreide litanie over wat ik allemaal met
mijn tijd zou kunnen doen, welke concerten er die week draaiden en wat leuke kroegjes
waren. Ze pauzeerde even om wat lucht te halen en ging verder door zich luidruchtig af te
vragen wat er met mij mis was dat ik elke avond t.v. wilde kijken.
De hospita waar ik woonde, was een oude weduwe. Het was een kranige tante die haar
woordje klaar had en altijd haar rug recht hield. Na het overlijden van haar man had ze het
huis voortvarend onder handen genomen en de oude hobbykamers van haar man omgebouwd
tot een studentenkamer. Hoewel ze in de dagelijkse omgang zeker niet onaardig en vaak zelfs
een leuke gesprekspartner was, stoorde het haar mateloos als ik t.v. keek. Vooral ’s avonds als
ik volgens haar ‘iets moest gaan doen’.
Sinds de dag dat ik was ingetrokken kwam mijn hospita dan ook om stipt 8 uur, met een voor

een vijfenzeventig jarige verbazingwekkende snelheid, mijn kamer binnenstormen. Nog voor
Philip Freriks zijn eerste verspreking had kunnen maken, maakte haar scherpe, nasale stem
het onmogelijk het journaal te volgen. In het begin verzette ik mij tegen deze inbreuk op mijn
rust en privacy, maar na een jaar, toen ik had gemerkt dat noch sloten, noch barricades, noch
flauwe smoesjes de oude weduwe konden stoppen, had ik het opgegeven.
Met mijn schouders naar beneden hangend verliet ik mijn woonkamer en ging ik naar buiten
om bij een vriend op bezoek te gaan.
De hospita ging op een stoel zitten en schakelde over naar een ander kanaal.
“Net op tijd voor Lingo”, zuchtte ze zachtjes.

P.A.H. Willemsen

The Gong-monologues
(Not a Ghost, Just a Shell…)
Can you understand my mixed feelings about
attending your course of contemporary art?
(…)
I have been thinking it over an maybe it isn’t just a
matter of money and time. Maybe it is just a matter
of the soul and big ego. My big ego. (…)
Just like all courses are, I also think that Art-courses
are attended by people who need help to understand
something they could not understand or think about
by themselves.
And as it might not surprise you, I find that idea
quite degrading for my artistic and intellectual self- image. (…)
Like, I think our nightly non-discussion on American culture and parody was fun, but to
imagine to do it in the company of a group of serious, grown- up ‘students’ - paying money for
it !- really makes me squirm.(…)
It made me realize how lucky I have been with my fraternity where we could have this kind of
sophistic(ated) disputes for free and - even more important - with a total lack of respect for
anything. While it was totally clear that “taking the piss out on each other” was the main goal
of De Gong, we took the freedom to discuss highbrow subjects with the bombast as if we
were Gyorgy Konrad himself. And everybody who knew about it, knew that is was fake. And
yet as real as it could be. (…)
What brings me back to our little nearly-debate of yesterday. You stated - mockingly - that
“American culture was a non-stop parody on itself.” I thought that, and may I quote myself:
“America - exactly for that reason - touched the very concept of culture at its essence.” Do
you still remember how I smiled?
(…)
We didn’t go through on it, I guess we ended up kissing.
But what primarily was meant as a spiffy soundbite that just had to be made, didn’t leave my
mind.
Art juxtaposed to Culture.
Culture as a self-repeating phenomenon pur sang and Art as a deconstructed reaction to it.
(…)
And then, what did you exactly mean with a parody?
What if this so called “American parody” is totally unconscious of itself, shouldn’t we just
call it a “repetition” instead… and therefore the genuine birth of a new Culture? (…)
Hey Lucy, just wait a minute…
You aren’t taking the piss out
on me, are you?
Hey…
Hey...?
(…)

J.X.B. Donata

Het woud vol verwachting
Daar stond ik dan. Hulpeloos keek ik om me heen. Zou iemand me komen helpen? Het grote
woud lag voor me. Ondoordringbaar leek het zo op het eerste gezicht. Ik wist echter dat zich
achter deze gesloten bomenrijen het eeuwige zijn moest bevinden. Slechts deze noeste
schutting va n levend materiaal scheidde mij van mijn geluk. Ik zou mijn schepper in de armen
kunnen sluiten. Mijn moeder zou ik zien en ik kon vertellen over deze reis. O, wat zou ze trots
zijn. Toen ze stierf zag ze dat ik mijn leven aan het vergooien was, dat ik niets deed, slechts
wat rond hing, mijn studie niet serieus nemend in de hoop dat ik ooit bakken met geld zou
verdienen met een enkel geniaal idee dat mij tijdens een delirium zou worden geopenbaard.
Zij had het pijnvol aangezien. Sinds een oud- leraar van mij haar had toevertrouwd dat het nog
eens slecht met mij afliep had ze hem geloofd. Zo had ze mij bekeken en ongelijk kon ik haar
niet geven. Ik was toen ook hopeloos. Toen overleed ze. Ik was overmand door emoties, ik
was helemaal kapot ging nog meer drinken. Nachtenlang zat ik aan de toog de morgen zien
komen. Ging naar bed als de bakker de winkel opendeed. Ik zakte door de grond, maar kon
nog net omhoog blijven, door die ene fantastische inval. Hij kwam dus toch. Mama, je had
ongelijk. Mijn verdriet werd groter, omdat ik nu iets had dat niet van haar was geweest en ook
nooit van haar zou worden. Zij had het bij leven afgekeurd, die inval, maar nu was hij
gekomen en hij was geweldig. Moeder zou dit goed gevonden hebben, toch? Ik besloot hard
eraan te werken en ieder succes aan haar te wijden en haar later (nou, ja deze onzin geloofde
ik natuurlijk niet, maar hopen deed ik het wel) alles uit te leggen. Zij zou me groot gelijk
geven met terugwerkende kracht. Nu zou dan eindelijk dat moment aanbreken.
Ik stond daar nog steeds hulpeloos. Moet ik echt door dat bos heen? Misschien kan ik erom
heen of is er een brug? Ik liep een stukje naar rechts, maar vond niets, waarna ik mij
omkeerde en zo een tijdje liep. In de verte stond een richtingwijzer, zo leek het. Misschien
was het daar. Ik begon te rennen. Plots veranderde de hemel van kleur en een lichtflits schoot
recht voor mij uit de grond, de dag des oordeels dacht ik, maar uit de wolken verscheen een
vrolijke VVV- informant. Bel 0906-666, dan bent u zo weer bij de les. Waarmee kan ik u van
dienst zijn? Ik legde hem de situatie uit . U hoeft me niets uit te leggen zei hij nog, maar ik
stond erop. Ik vertelde hem van mijn jeugd, dat mijn vader mij sloeg, dat mijn moeder met al
mijn leraren het bed deelde ( ik doe het voor jou!!). Over mijn liefde voor eten, over mijn
pianolessen, over mijn eerste liefdes, over mijn mislukkingen op school en universiteit, over
de dood van mijn moeder, over mijn problemen, over de inval en diens uitwerking en over
mijn tocht, over het eeuwige zijn en de wismala’s en dat ik nu achter dit woud wilde komen.
Hoe moest dat?
Wat een prachtig verhaal, zei hij, en dat meen ik. Zoiets zeg ik niet alleen om jou een plezier
te doen. Je zou het moeten opschrijven. Je memoires. Dat verkoopt meestal heel goed. Zeker
met zo’n interessant verhaal. Misschien zou je het kunnen opschrijven in mijn hut. Zou dat
geen goed idee zijn? Ik antwoordde beleefd dat ik liever naar het eeuwig zijn zou gaan en dan
daar het verhaal schrijven. Uiteraard zou hij een exemplaar ontvangen. Hij was immers de
initiatiefnemer en zou zelfs een vermelding krijgen. Maar nu zou ik dus eerst willen weten of
er wellicht een weg is door het bos. Die wegwijzer, vroeg ik, moet ik daar langs. Mijn vriend
keek treurig. Je moet niet weggaan zij hij, zich in de ogen wrijvend. We werne toch vrenden?
Waarom doe je dan zo ontkennend? Kom toch gezellig met mij in de hut, dan zal ik je daarna
het smalle pad wijzen, dat je moet volgen. Kom maar mee. Hij sloeg een arm om me heen en
duwde me in de richting van een plaggenhut. Het was een holbewoner. Waarom moest mij
zoiets toch overkomen? Een huisje bestaande uit een kuil in de grond, wat triplex platen
eroverheen in tentvorm en dan als finishing touch geen ijs (zoals de eskimo’s) geen leer (zoals
de indianen) maar plaggen (zoals Drentse onderontwikkelde stumpers uit een lang vervlogen
tijd. Ben je ontwikkeld vroeg ik hem en kromp ineen voor wellicht een felle reactie. Maar hij

lachte. De plaggenhut, hè? Ja, veel mensen komen hier, want er gaan meer mensen naar daar,
weet je. En deze mensen vinden bijna allemaal op een enkele caravanbezitter na dat mijn
residentie een beetje vreemd, ouderwets of onderontwikkeld is. Ze weten echter niet dat dit
mijn zomerhuisje is. Alleen ’s zomers doe ik dit werk. Ik knikte. In de winter en de herfst en
de lente woon ik ergens anders in een Tudor-huis. Niet niks dus. Zo’n hut is wel eens wat
anders. De variatie, hè? Het houdt een mens jong. Hij sloeg me vriendschappelijk op de
schouder, als ware ik van zijn postuur. Ik deed enkele passen naar voren en bevond me in de
woonkamer. Ik keek achterom. Hij lachte breedmondig. Valt wel mee, hè? Weet je, het is
misschien wat behelpen maar het is hier anders wel koel. Maar buiten, sprak ik verdwaasd is
het toch ronduit koud. Dat denk je maar, het is er zo heet als in de hel. Ik schrok. Ben ik in de
hel? Was ik verkeerd afgeslagen? Wat had ik verkeerd gedaan of was dit een proef? Ik
speelde mee. Je hebt gelijk, zei ik, ik heb me vergist. Zo zie je maar weer, niet alles is wat het
lijkt. Neem nu die wegwijzer waar je op wees. Het lijkt op een wegwijzer naar het eeuwige
zijn, maar wanneer je hem volgt zullen de gevolgen niet te overzien zijn. Het is zelfs mogelijk
dat de wereld dan vergaat. Het zou zo maar kunnen. Je maakt dan de ergste fout in je hele
leven. Gelukkig heb ik taak op me genomen om mensen als jij te redden. Met plezier hoor.
Wil je een glaasje water? IK had wel dorst gekregen. Graag zei ik dan ook. Hij haalde een
glas onder een stoel vandaan en liep er mee weg. Even later kwam hij terug met een
goedgevuld glas. Het was lekker water zo rook ik en nadat ik mijn eerste slok had genomen,
wist ik dat dit water een hit zou worden op de vrije markt, Ik deelde hem dit mede. Och, ja
water is water reageerde hij laconiek. Een vreemde houding voor iemand die het zo belangrijk
vond om ieder zieltje te redden. Ik hield me echter in. Niet alleen omdat mijn VVV-vriend
steeds minder lachte, maar vooral omdat ik mijn eigen redenering niet helemaal kon volgen.
Iets wat me bevreemdde. Ik zag me toch als een redelijk denker. Ik maakte aanstalten om te
vertrekken. Ik had mijn glas leeg. Nu wilde ik alleen nog horen waar dat pad was. En dan zou
ik zo (hoewel het wel nog een fikse wandeling zou worden) op de plaats zijn, die mij op dit
moment het dierbaarst was. Ik genoot van het vooruitzicht.
Wil je weg, vroeg hij schaapachtig. Ja, het lijkt me een goed moment zei ik. Nou ja, kom dan
maar zei hij nors en liep mij voor het huis uit. Nu moet ik even denken waar het ook al weer
was. Ik keek hem verbaasd aan. IK krijg ook weer niet iedere dag iemand op bezoek als jij.
Dit seizoen ben jij eigenlijk de eerste. Hebben ze een middel tegen AIDS of kanker
gevonden? Mijn antwoord wachtte hij niet af. Hij beende weg in de richting van het zwarte
bomenmassief. Hij liep naar links, naar rechts, weer terug en zo ging hij een tijdje door. Ik
hobbelde als een trekeend achter hem aan. Na een paar baantjes voelde ik het in mijn benen,
maar stug liep ik mee. Het zijn was dichtbij nu. Ik kon het al haast ruiken. Een ziltige lucht.
Mijn maag begon te knorren. Als ik maar niet door een laag rijstebrij moet, dacht ik nog
beangstigd. Hier is het, riep hij plots uit en bleef staan. In de struiken was een klein gat,
waardoor een smal wit paadje zichtbaar was. Het pad was zowat overwoekerd, maar zag er
wel prettig uit. Het was geen asfalt, het waren geen schelpjes, het was beter. Ik verheugde me
om erop te wandelen. Ik stak een hand uit naar mijn vriend, maar hij stond nors te kijken op
een afstandje. Gemengde gevoelens vroeg ik. NHH, mummelde hij. Een lichtflits, rook en hij
verdween. Ook de plaggenhut kon ik niet meer zien. Als door God gezonden.
Alweer stond ik voor het woud. Ik wist nu, dat dit de weg naar het eeuwige zou zijn. Waarom,
alleen, was dit pad zo smal. Waar je ook liep, je raakte de bomen of struiken aan.
Het witte was niet eng…

F.E.P. Hendriks

De Zee blijft de Zee 1

“Zit Stil!”, snerpte Zoë haar kroost toe terwijl ze links en rechts haar handen liet schieten. De
verschrikte reactie van de omstanders verraadde dat dergelijke praktijken sinds al een aantal
decennia in onbruik geraakt zijn. De coupé vulde zich met de krijs van haar twee zonen. Haar
voorhoofd had een vette schijn van het opgedroogde dagzweet en haar lange haren zaten vol
knopen. Naar het strand gaan is geen pretje, maar je moet je kinderen toch op de een of andere
manier de wereld laten zien. Ze was een hele dag het lijdzame slachtoffer geweest van
tegenslag, tegenwerking en haar eigen chaotische natuur. ’s Ochtends om 7 uur opgestaan om
broodjes met ham te beleggen, een thermos met koffie gevuld en nog snel bij de Edah gestopt
om Fristi’s voor de kinderen te kopen. Ondanks haar slotsprint met in de ene hand een kind en
in de andere hand een koelbox reed de trein vlak voor haar neus weg. Jona, haar oudste zoon
en steeds opmerkzaam, wist haar te melden dat zoiets bij papa en Hetty nooit zou gebeuren.
Die gingen immers met de Chrysler Voyager overal naartoe.
Toen ze een uurtje later op de trein van 9u15 zaten trakteerde haar jongste zoon Eli haar via
zijn bovenste opening op het bord Brinta dat ze hem ’s ochtends met veel pijn en moeite had
weten te voederen. Eli eet immers alleen als mama mee-eet, maar mama was opgestaan met
misselijkheid en kon niet eten. Nadat mama omstandig had uitgelegd dat ze “pijn in haar
buikje had” wilde de kleine spruit onder luid protest alsnog zijn bordje opeten. Het was
waarschijnlijk toen ze het zure goedje in het krappe treintoilet van haar bloes waste dat de
eerste barsten in haar humeur kwamen.
Eens aangekomen aan het strand leken de grootste problemen overwonnen. Zoë rolde haar
handdoek uit, zette haar windscherm op en begon aan het nieuwste boek van haar favoriete
schrijfster Lulu Wang. Eli lag rustig naast zijn moeder in het zonnetje en Jona ging ravotten in
de branding. Zoë genoot van haar boek en werd maar af en toe gestoord door Jona die om
Fristi zeurde. Aan Eli had ze al helemaal geen omkijken. Het kind was vaak zó rustig, dat ze
zich begon af te vragen of hij wel helemaal normaal begaafd was. Hij was in alle geval een
pak makkelijker dan Jona, met wie ze van kinds af aan overal in affronten viel.
Er was niets dat er op wees dat deze dag een hel zou worden.
Of misschien enkel dan de
broodjes die klef waren en naar zand smaakten. Zoë had om
een onduidelijke reden het
vermoeden gehad dat deze dag lekker ontspannend zou
worden. Misschien dacht
ze dat enkel maar omdat ze dat eigenlijk wel eens verdiende,
maar als ze enige
empirische gevolgtrekkingen zou trekken uit de voorgaande
gezinsuitjes
was haar vermoeden wel anders geweest. In de late
middag werd
het vredige strandritueel plots verstoord door een
jammerende
jongensstem. Jona had bij het spelen in de branding op
een stuk
glas getrapt. In zijn voetzool sperden twee lippen vel zich
open als
een lieflijke bloem waaruit overvloedig nectar opwelde.
Zandkorreltjes kleefden er als juweeltjes rondom rond. Het
kind had pijn
en wilde naar huis. Zoë had hem met zulk een wond sowieso
niet
laten
voortploegen op het strand. Het was behoorlijk zeldzaam dat
Jona zich volgens de
wil van zijn moeder gedroeg zonder eerst uitvoerig in debat
te zijn geweest. Met op
haar arm een kind dat plakte van de Fristi en aan haar hand
een hinkend kind dat
plakte van de bloedresten toog het gezinnetje terug naar het station.
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Tweede deel van de Donata-cyclus

Terwijl de trein zich kreunend in gang trok en het landschap in beweging kwam bekroop Zoë
het gevoel dat er ergens toch iets grondig fout moet zijn gelopen. Ze was niet onaantrekkelijk,
haalde tot aan haar zwangerschap goede resultaten op de universiteit en ze wist van
aanpakken. Waarom was deze miserie dan haar deel. Waarom was ze zodanig het slachtoffer
van haar hormonen dat ze die jengelende krengen niet gewoon in de waterput van haar ouders
gooide? Wat bezielde haar om boeken van Daphne Dekkers over opvoeding te lezen en toch
het gevoel te houden dat ze het allemaal niet goed deed? Waarom was haar ex- vriend Jaime
een zodanig emotioneel fossiel dat het hem “geen ruk interesseerde” wat er met die koters
gebeurde.
Eli zag zijn moeder denken en in zijn grote ogen blonk begrip. Vertederd keek ze haar zoontje
aan, en in een moment van verstandhouding knuffelde ze het kind tegen zich aan. Een rust
daalde neer over de jonge moeder, die mijmerend haar bestaan relativeerde:
“De zee blijft de zee,
bevolkt door de golven
opgejaagd door de wind
en uiteindelijk niets dan het zijn
dat hen onlosmakelijk verbindt.”

S.O.E. Lefebure

SMR

Hoop doet leven
Mechanisch doopte de Schrijver zijn kroontjespen in de inktpot. ‘Drup!’ – de zoveelste dikke
druppel koningsblauwe inkt spatte van een afstandje op het witte vel. Niets dan een vormeloze
vlek was het resultaat. In het begin van zijn verblijf in de hel had de Schrijver nog geteld
hoeveel pogingen hij al volbracht had, maar om en nabij zijn miljoenste miljard was hij de tel
onherroepelijk kwijtgeraakt.
Na een succesvol leven, waarin hij met literaire prijzen en eredoctoraten in de filosofie
overladen werd, had hij in tevreden berusting zijn laatste adem kunnen uitblazen. Zijn aardse
werk was gewijd geweest aan de grote vraag die volgens hem alle gelovigen van hun religie
zou moeten doen afvallen: hoe kon het Opperwezen tegelijkertijd almachtig en algoed zijn?
Deze verontrustende kwestie had tot verhitte theologische debatten geleid, die zowel van de
kant van verstokte atheïsten als van diep gelovigen de letterkunde hadden verrijkt met
pareltjes van scherpzinnigheid.
Toen echter bleek er tot zijn grote schrik wel degelijk een hiernamaals te bestaan. De
Almachtige kon er niet om lachen. De Schrijver had, staande voor Zijn Stralende Troon, nog
wat proberen mummelen over vrijheid van meningsuiting, maar in het zicht van het
Opperwezen had hij, die al zijn krachten had ingezet om van de daken te schreeuwen dat er
geen god bestond, zich een verliezer gevoeld. Mede daardoor had zijn verdediging niet erg
overtuigend geklonken – daarenboven werden nog lang niet alle universele mensenrechten in
het Hiernamaals erkend.
Zijn straf was zwaar – maar bood een sprankje hoop. Na een leven lang zijn scherpe pen
gebruikt te hebben om anderen van het rechte pad te brengen, zou de Schrijver zichzelf nu
met dit instrument uit het Inferno vrij kunnen krijgen. Hij kreeg een vergulde kroontjespen
waarmee hij van een korte afstand druppels inkt op een langzaam afrollende rol papier moest
spatten. Zodra de inktvlek die dat opleverde ooit een keer de vorm zou aannemen van het
zinnetje ‘Ik lijk wel
geschreven, maar ik
ben eigenlijk een
inktvlek die toevallig zo
uiteenspat dat ik spijt
betuig over de zonden
van de Schrijver ’ zou
hij vrij zijn! Natuurlijk:
de kans dat dit zou
gebeuren was klein. De
inkt moest precies zo
uiteenwaaieren dat ze
een specifieke
geschreven zin zou
vormen. Al die
miljarden moleculen
die een inktdruppel
bevatte, moesten
toevallig volgens een
georganiseerd stramien
naar het papier toe
bewegen. De kans was
miniem, maar niet nonexistent. De eeuwigheid

is lang en bij een zich oneindig uitbreidend aantal pogingen zou de schrijver wellicht geluk
hebben.
Al spattend en druppend had de Schrijver de laatste vijfhonderd millennia geprobeerd zijn lot
eens van de zonnige zijde te bekijken. Hij had het altijd nog beter dan enkele van zijn collegae
in het Inferno - vanuit zijn ooghoeken zag hij bijvoorbeeld nog net een man die steeds maar
weer een steen een berg oprolde, en de dorstige kerel die tot zijn lippen in water stond, dat
telkens weer terugweek wanneer hij bukte om te drinken, had het eigenlijk nog veel zwaarder.
De schrijver zelf had weliswaar een moeilijke taak te verrichten, maar geen onmogelijke. Hij
mocht werken met zijn favoriete materiaal, pen en papier, en er was hoop: de inktvlekken die
hij produceerde hadden al eens een vrij goed gelijkend portret van Mao opgeleverd, en zelfs
een keer een heuse letter ‘W’.
Mijmerend doopte hij zijn kroontjespen weer in de inktpot en richtte op het papier – en toen
sloeg zijn hart een keer over. Bij de vorige poging was er iets op het papier verschenen dat op
een schrijfsel leek!
Trillend van spanning deed hij een pas naar de papierrol toe. Het waren kleine
kriebellettertjes, maar het waren lettertjes! Zou het…? Had de oneindig kleine kans zich
verwezenlijkt? Was er toevallig een redelijke zin op het papier terecht gekomen?
Nam zijn eeuwige kwelling een einde?
De Schrijver boog voorover naar het papier en kneep zijn ogen samen om het kleine zinnetje
te kunnen lezen.
‘Ik lijk wel geschreven, maar ik ben eigenlijk een inktvlek die toevallig zo uiteenspat dat ik
kan getuigen dat de Schrijver nog steeds geen berouw van zijn zonden heeft’ stond er.
Een bittere trek verscheen om de mondhoeken van de Schrijver. Er was hem ook nooit iets
gegund.

R.J.B. Schutgens

De rivaliteit tussen twee giganten
Niet zo gek lang geleden is er iets gebeurd in de republiek. De republiek was slechts een
republiek in naam want alle burgers waren zo eigenzinnig dat de president slechts geduld
werd in het land. Elke vier jaar kozen zij een nieuwe leider voor een kleine maar hechte
samenleving. Afgelopen jaar nog kozen zij Joep Meloen. Een man met veel bijzondere
kwaliteiten was hij, ook al deed zijn naam hem geen eer aan. Hier en daar probeerde hij zijn
soms ietwat excentrieke ideeën te ventileren in het kader van het gezonde verstand, en soms
moest iemand verbaal volledig ongegrond geliquideert worden. Het leek soms wat
willekeurig. Maar zoals hijzelf al zei:”Als je wat wilt bereiken zul je moeten likken naar
boven en trappen naar onder”.
Door het eigenwijze karakter van de mensen in de republiek gebeurde er dikwijls heel weinig.
Ook al deed de president een vurig pleidooi tezamen met een ijzersterk standpunt uitgaan naar
alle hoeken des lands, dan nog werd er door burger en ambtenaar geneuzeld in de marge.
Eens per jaar hieldt de president een redevoering en werd er een soort persconferentie
gehouden waarop afgevaardigden c.q. journalisten krietiese vragen stelden betreffende het
besturen van de president en zijn ministers. Meestal was het niet goed, en volgde er veel
gebakkelei om vervolgens met de eerste trein moe maar tevreden huiswaarts te keren. Soms
probeerde de president de burger eens een beetje uit de tent te lokken. En Joepie had daar ook
een handje van.
De dag voor zijn eerste persconferentie had hij samen met zijn hoofd van de groenvoorziening
in plaats van de traditionele rode begonia’s, blauwe krokussen in de openbare bloembakken
laten zetten. Burgers werden furieus en kwamen de volgende dag massaal opdagen bij de
persconferentie. Wat er vervolgens gebeurde is snel gezegd maar gaf een enorme puinhoop.
Er werd vanuit de zaal een krietiese vraag gesteldt en… de president, onze Meloen, werd zo
boos dat hij direct verontwaardigd is afgetreden.
Gelukkig was er een burger die probeerde de boel nog een beetje te redden. Niemand wilde
hem eigenlijk maar de leegte moest nou eenmaal worden opgevuld. Nu moet u weten dat deze
man christen was, en wel één die stond in een van de zwartste tradities en dat deed hem vaak
de das om. Als er wat moest gebeuren vonden zijn onderdanen, die over het algemeen niet aan
God geloofden, hem in een diepe trance, God aanroepend. Daar heeft men dus weinig aan als
er spijkers met koppen geslagen moeten worden. Verder is de Bijbel natuurlijk de slechtste
handleiding voor het leven die men kan vinden, er is immers geen enkele gebruiksaanwijzing
die zichzelf op sommige plaatsen betwist, laat staan váák betwist. Dit maakte nieuwe
president tot een soms wat slap en futloos overkomend figuur.
Uit spijt voor zijn daad wilde Joep het een en ander in de republiek herstellen en hij begon
met verspreiden van roddel en achterklap onder de burgerbevolking, en zette hen op tegen de
president. Hij zei tot de nieuwe leider: “U bent iemand die een hoop tradities om zeep helpt,
en uw extravagante levensstijl bezorgt de burgers een hoop overlast.”
Op klaarlichte dag werd er ingebroken in het paleis en werd een van de regalia die nog aan de
koning hadden toebehoort gestolen. In plaats van direct actie te ondernemen viel de eerste
onder de burgers op de grond, en bad tot de Heiland, redder der wereld, dorstig en bronstig
hert, et cetera, enzovoorts. En ja hoor, deze keer gebeurde er wel wat. Het enige probleem was
dat de engelen, die de Heer gestuurd had niet stralend aan het firmament stonden, maar door

het dak van de presidentiële oranjerie flikkerden, en toen de bediende kwam om de schade op
te nemen was er nog net een verkreukeld ‘Gloria in excelsis Deo’ te horen.
Samen met alle Engelen en Heiligen baden zij tot U de Heer onze God maar dit keer luisterde
hij niet. Het regalium werd nergens meer gevonden. Het volk werd door de duivel, de
demagoog Joep, opgestookt en op de 11e september van dat jaar rolde het hoofd van onze held
in een korf op de grote markt van de stad. De macht was in handen van het kwaad, laat ons
sidderen en beven (NB: ik drijf misschien wat door, ik ben tenslotte een hansworst). Dies
Irae…
En wat gebeurde er met de burger? Hij sjeesde nog lang en gelukkig!

H.Q.J. van den Berg

Droommoord
Mark liep nog laat over straat. De laatste tijd zat zijn hoofd vol met allerlei tegenstrijdige
gedachten en die wilde hij uitbannen door elke avond een stukje te gaan wandele n door de
straten van de stad waar hij woonde. Het was nog laat licht, viel hem op. Misschien dat de
zomer er weer aan zat te komen, misschien ook niet. Hij wist helemaal niets meer zeker. Zelfs
niet wie hij eigenlijk was. Zijn vrouw dacht dat zij er wel een verklaring voor had: hij was
namelijk al vijfenveertig jaar. Het zou misschien wel eens zo kunnen zijn dat hij behoefte had
een jaartje iets anders, een jaartje zichzelf ontdekken. Misschien zelfs een beetje zijn karakter
vormen; Volgens zijn psychiater was het daar nog niet te laat voor. Hoewel het natuurlijk zo
was dat het karakter van een mens vooral in de eerste twintig levensjaren gevormd werd, zei
hij, kon er ook na de tweede twintig jaren nog best wat aan worden bijgeschaafd met hulp van
vreemde mensen in een vreemd land met een vreemde cultuur. De psychiater, Wouter, haastte
zich wel te zeggen dat hij met ‘vreemde’ natuurlijk ‘onbekende’ bedoelde, en niet raar.
Als Mark dan zoals vanavond over straat liep telde hij de auto’s langs de kant van de weg,
probeerde bij alle huizen naar binnen te
gluren – wat hem werd verhinderd door
veelsoortige vitrages her en der – en dacht
hij na over wat zijn vrouw en Wouter, zo
mocht hij hem tenslotte wel aanspreken na
22 sessies, zoal tegen hem gezegd hadden.
Aan de ene kant konden ze natuurlijk wel
gelijk hebben en was het inderdaad tijd
dat hij zijn collega’s bij het adviesbureau
waar hij werkte een tijdje niet zou zien.
Dan kon hij op zijn gemak een jaar door
bijvoorbeeld Nepal trekken – zou zijn rug
dat wel aankunnen? – en een stukje van
zichzelf ontdekken dat hem vooralsnog
niet was opgevallen. Mark zag het al voor
zich: rijen arme mensen, mediterende
monniken met gebedsrollen, besneeuwde
bergtoppen en wat niet al; daar zou hij dan met een (natuurlijk nieuw aangeschafte) rugzak en
een stevig paar wandelschoenen van het merk ‘Nomade’ tussendoorlopen. Aan de andere kant
konden zijn eega en zijn zielenknijper het natuurlijk bij het verkeerde eind hebben. Het was
niet alleen zo dat hij niet meer wist wie hij was, wat hem totaal onverwacht ook ontschoten
was, was de zin van het leven, en ook de zekerheden die hij zo zorgvuldig had verzorgd met
het pensioenfonds van het bedrijf leken in zijn ogen opeens ook niet meer zo eenduidig en
vanzelfsprekend. Misschien was hij wel gewoon een postmodernist en volstond een korte
periode van bezinning in zijn eigen achtertuin wel om hem weer met beide benen op de grond
te krijgen.
Toen hij een paar huizenblokken verder was, viel er opeens een besneeuwde zwarte roos op
zijn blauwe schoenen. Zijn veters waren los. Mark moest er wel even (echt heel erg kort
eigenlijk) om grinniken… Als dit in een verhaal zou hebben gestaan zouden literair
interpretators werkelijk likkebaardend de zinnen duiden. Hoe literair, hoe poëtisch! Het was
immers helemaal geen winter. Hoe kon de roos dan besneeuwd zijn? En waarom was hij
zwart? Dat zou dan waarschijnlijk komen door de geestelijke situatie waarin hij verkeerde. De

sneeuw zou dan een vooruitwijzing zijn naar Nepal, waar hij wellicht over een tijdje wel zou
zijn. Maar wat zou het? Het liep niet in een verhaal, niet in een gedicht; hij liep gewoon over
straat te peinzen over zijn zielenroerselen. Toch was het wel geestig dat dit hem moest
overkomen. Hij vroeg zich af wie er achter dat raam op de derde verdieping zou schuilen.
Was het een vrouw? Was het een man? Het kon eigenlijk alles zijn, maar waarschijnlijk was
het gewoon een openslaande deur geweest die met een dreun tegen een dressoir was gekomen
waarop een vaasje was geplaatst met in zich een roos. Waarschijnlijk was er gewoon helemaal
niets aan de hand, was het allemaal niet zo mooi en geheimzinnig als hij misschien wel zou
wensen.
En aan het einde van zijn ronde door de buurt kwam Mark er dan eindelijk achter: zijn leven
was helemaal niet zo mooi en geheimzinnig als hij misschien wel zou wensen. Naar Nepal
zou hij nooit gaan, een betere werkplek met fijnere collegaatjes zou hij nooit vinden. Zijn
leven was eenvoudigweg gedoemd te mislukken. Zijn vrouw was niet thuis. Zijn nooitgeboren
leuke, lieve kinderen waar hij trots op had kunnen zijn ook niet. Nadat hij de voordeur
geopend had, sloot hij die weer toen hij eenmaal in het halletje van zijn huis stond. Met een
vloeiende, van vastberadenheid getuigende tred begaf hij zich naar de keuken op de eerste
verdieping. Welke idioot had ooit bedacht het kookvertrek daar te maken? Hij opende de
derde lade van boven, het dichtst bij het raam dat uitkeek over de tuinen van henzelf, hun
naaste buren en de achterburen. Dit mes was wel geschikt.

B. van den Tol

Van oude dingen, en mensen die voorbijgaan
In de tijd, dat het dagelijks leven nog betrekkelijk eenvoudig was, er ook nog geen treinen
reden, een ijsje slechts drie kwartjes kostte en een heteluchtballon maar een paar stuivers
meer, leek welhaast alles in Nijmegen van vrede en voorspoed te getuigen. Ophef en
ontzetting kon dan ook niet lang uitblijven.
Het zojuist aangetreden gemeentebestuur had grootse plannen met de inrichting en uitlegging
van de binnenstad. Zoals het echte politici betaamt was het natuurlijk niet van zins om zich
zélf voor het uitvoeren van die plannen in te spannen, dus met een weinig omvangrijk inzicht
en een vrij omvangrijke greep uit de gemeentekas werd al gauw iemand gevonden die de
metamorfose zou kunnen verwezenlijken, en wel een Indiase architect met de welluidende
naam Hrundi V. Bakshi. Deze man nu had, zo verklaarde een ontroerde burgemeester,
wérkelijk visie en charisma. Het feit dat de Indiër het charisma had van een wortel en de
intellectuele vermogens van een salontafel, ach, een kniesoor die daar op lette.
Enfin, meneer Bakshi toog aan het werk met weinig fijnzinnige methodes, een nog minder
fijnmazig plan van aanpak, en een ronduit ontoereikende controle over zijn bulldozer. Al na
een week was hij plezierig bezig geweest de Waalkade ietwat te restylen, waarbij hij en
passant de Bélvedère, de Valkhofkapel en het Vélorama tot een tragische puinhoop wist terug
te brengen. Op een broeierige
dinsdagmiddag echter stuitte
hij in zijn graafwerkzaamheden op
een vrij massief object dat niet
op
de
stadskaarten
stond
aangegeven. Hij bleek echter
een middeleeuwse toren te hebben
ontaard die in de loop der jaren
gewoonweg was vergeten door het
stadsbestuur.
Meer verbazing echter dan de
herontdekking van de toren
zelf wekte het feit dat uit dit
gebouw een hoogbejaarde
torenwachter kwam geklauterd,
met een baard die overduidelijk
al enige eeuwen niet meer met een
scheermes in aanraking was
geweest. Zijn Middelnederlandse
dialect en boerse tongval
plaatste het verbaasde gemeentebestuur al voor enige problemen. Meer hinderlijk nog bleek
het feit dat de torenwachter enkele aloude gebruiken als het doen van zijn behoefte op straat,
het met zijn slagzwaard bewerken van mensen wie r gezicht hem niet aanstond, het in het
openbaar bespringen van alles wat een rok aan had, niet van zins bleek af te zweren. Helaas
was dit nog niet het begin van de overlast.
De torenwachter die met zijn ietwat extravagante gedrag het respect van de architect Bakshi
bleek te hebben gewonnen, spande nu de laatste voor zijn karretje en wist hem ertoe te
bewegen zijn graafmachine op nog enkele andere plaatsen in de Nijmeegse binnenstad in te
zetten. En zo werden er nog meer ontdekkingen gedaan, en onder de Grote Markt, het
Burgerweeshuis en de Limoskazerne kasteeltorens tevoorschijn gehaald, die eveneens hun
schare nog in leven zijnde torenwachters bleken te bevatten. Korte tijd meende dan nog menig
Nijmegenaar dat verwanten van deze Middeleeuwers zich al enkele decennia zich op de
Groesbeekseweg hadden gevestigd, maar dit bleek op een misverstand te berusten, hoewel het
middeleeuws onwelriekend geuren van het pand aldaar wel degelijk een punt van
overeenkomst bleek.

Enfin, de torenwachters wisten zich te verenigen tot een heuse subcultuur, richten hun eigen
belangenvereniging, omroep en dagblad op, en dreigden de wethouders in hun Middeleeuws
dieventaaltje dat ze de inrichting van het gemeentehuis ingrijpend zouden komen wijzigen als
ze geen subsidie zouden krijgen voor hun activiteiten. Het college van B en W, ofschoon wel
gewend op zo’n d’Hondtse wijze benaderd te worden, besloot de confrontatie maar uit de weg
te gaan, en bond in.
De torenwachters daarentegen, gesterkt door deze overwinning, timmerden nog steviger aan
de weg en richtten hun eigen politieke partij op. Doordat ze met enige morele en metalen
pressie de deuren afgingen in verkiezingstijd, wisten ze zelfs een groot aantal burgers ertoe te
bewegen hun stemmen af te staan, wat bij de eerstvolgende verkiezingen de partij
'VerToorend Nieumeghen' een absolute meerderheid in de gemeenteraad opleverde. De
weinige journalisten die van stembusfraude durfden te gewagen, werden op de Blauwe Steen
met veel zwier, stijlgevoel en savoir- vivre in handzame delen versneden en aan de gieren
gevoerd.
Toen de nestor onder de torenwachters, inmiddels geïnstalleerd als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand, toen ook nog het ius primae noctis van alle jonggehuwden begon op te
eisen, en met de dochter van de burgemeester begon uit te gaan, was de maat voor me nigeen
meer dan vol. Al wat nog redelijk en zedelijk was binnen de Nijmeegse burgerij besloot de
torenwachters in een nacht der Lange Messen van hun bed te lichten en weer in te metselen in
hun torens, die terstond door enige karrenvrachten zand werden bedolven, om nooit meer
opgegraven te worden.
De stadsvernieuwingen werden voor onbepaalde tijd opgeschort.
En meneer Hrundi V. Bakshi, onze vlijtige architect uit India?
Die keerde terug naar zijn geboorteland, waar hij een bestseller schreef.
En als hij nog niet gestorven is, dan leeft hij nu nog.
Althans, dat is waarschijnlijk.

H.C.F.J.A. de Waele

15e lustrum van het Corpsdispuut ter sociëteite De Gong
1927-2002

Programma voor de lustrumweek, van 25 t/m 31 mei 2003:

Zondag 25 mei 2003
14:00u

Picknick in de Loonsche en Drunense Duinen

Maandag 26 mei 2003
20:00u

FilmFestival in Lux Theaters, Mariënburg 38-39

Dinsdag 27 mei 2003
20:00u

Lustrumreceptie ter sociëteite der N.S.V. Carolus Magnus,
Hertogstraat 141

Woensdag 28 mei 2003
20:00u
Groesbeekseweg 147

Wijnproeverij onder leiding van gediplomeerd vinoloog
J.M.H. Giesbers in het souterrain van Het Melkhuis,

Donderdag 29 mei 2003
20:00u

Lustrumconcert op Het Melkhuis:
mezzo-sopraan Sarah Helsby-Hughes zingt haar repertoire

Vrijdag 30 mei 2003
Hele dag

Ledendag (besloten)

Zaterdag 31 mei 2003
Hele dag

Reünistendag in de Heilig Landstichting
Heilige Mis in de Cenakelkerk, Mgr. Suysplein 1
Lunch, Bijbels Openluchtmuseum, Profetenlaan 2
Presentatie Lustrumboek
Presentatie Lustrumwijn
Buitengewone Algemene Ledenvergadering
Diner

