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Voorwoord redactie
DORIEN



Ik droom droom
dat ik doodga dood
als in een sprookje mooi
net als het woord
met pianomuziek alweer
en sneeuw
en zwarte haren
rode wangen
en een bloemenjurk.
Mooi mooi heel mooi
en zonlicht in het bos
dat eigenlijk ook heel eng is
en
onheilspellend
en het onweert tuurlijk nu
en bliksem regen spoelt
de tranenmooite weg
en maakt het schoon.

Mijn elf

zij is naakt
zonder navel
nog naakter
haar huid
zij vraagt mij te proeven
van het romige wit
en ik drink

zij zuivert
zeeft het zwart
uit mij

zij slaat haar handen
voor mijn ogen sluit
mijn ogen
voor het kwaad

ik klim in haar haren
ontvlucht de verveling
en lees verhalen
in haar ogen

Dansen in de tuin

Haar benen bungelen
uit de boom.
Zij opende het hek
naar haar hart;
liet mij binnen
in een wilde tuin
vol madeliefjes.

Ik klim met haar mee
naar de hoogste tak.
Ze pakt mijn hand we
springen lachend
in de chaos.
Samen kunnen wij
dansen
in de tuin.

Sanne Okrouhlik



Jong geluk,
Weldadig fris idee
De kleine heet Hoog Water
De ouders N & P

De studie snort,
Ze druipt van het geluk
‘n Bruisend eerste nummer
Zo’n blad kan niet meer stuk

In nummer twee,
Zo meldt ons de redactie,
Mogen lezers schrijven;
En dat heet dan interactie

Het onderwerp
Dat is ’n harde eis
Want gans het tweede nummer
Moet gaan over de reis!

Gemiste kans,
Hier gaat men op z’n plaat
Bij ’n titel als Hoog Water
Is rijst veel meer gebaat

Eén lettertje
Is alles wat het scheelt
Een wereld van verschil
Tussen vlucht en natte teelt

Men schrijft,
Stedentrip of eilandhop,
Over al dat suffe reizen
Toch telkens weer ’t zelfde op

Bussen gaan
Als kamers door de nacht,
Wie had ook wat vernieuwends
Over reizen nog verwacht

Dan rijst!
Die schoonste aller planten,
Krijgt in Holland geen erkenning,
Staat te zelden in de kranten

Miljoenen Afrikanen
En nog veel meer Aziaten
Worden bijkans lyrisch
Als ze over rijst gaan praten

De loftrompet
Over dit sympathiek gewas
Steekt al gauw een ieder,
Die ooit rijsteter was

Maar u,
Eerwaarde NNP,
Heeft voor de reis gekozen
En ik doe dus niet mee

U wint,
Ik trek hier nu vandaan,
Mijn allerlaatste reis
Zal naar de rijstplantages gaan

Hoog Water,
U krijgt nog wel de groeten
En uit de sawa’s laat ik weten:
Ook rijst heeft natte voeten…

Met vriendeljike groet,
Hattum Hoekstra

Valse Start



PASCAL



O
mdat de rondreis die wij geboekt hadden, twee dagen na de uiterlijke datum van
afzegging werd afgezegd, waren mijn reisgenootje en ik genoodzaakt een andere
reis te boeken. We boekten een kortere vakantie, maar wel een stuk luxer. De vlieg-
reis erna toe was prettig, het vervoer op zich ook wel en de aankomst super. Al was
het wel iets anders dan wat we ons voorgesteld hadden: iO-foutÿVervang de
diskettelkamer hadden we een compleet appartement inclusief keuken tot onze be-
schikking. Na wat getwijfel of we dit nu wel of niet zouden melden aan de receptie of
reisleiding, we hadden hier niet voor geboekt en het geweten speelde op, besloten
we dat het hun probleem was en zoveel mogelijk gebruik te maken van alle onver-
wachtse luxe. De vakantie verliep top, tot de tweede dag.

Op de tweede dag van de reis stonden we op om vroeg naar onze excursie te
gaan. Alles verliep soepeltjes (de wekker ging op tijd, ik kon mijn bed uitkomen, ik
had geen ochtendhumeur), totdat mijn reisgenootje plotseling zei: ‘Wat is dat voor
beest naast mijn bed?’ Op dat moment gingen er bij mij een twee alarmbellen af:
- ‘beest’ is in deze context een verkeerd woord (goede woorden zijn: leuke jongen,

wekker, kleding, lege fles wijn en misschien zelfs doos bonbons)
- ‘naast mijn bed’ is in deze context een verkeerd bepaling (goede bepalingen zijn:

daar ver weg, in de dierentuin, in het oerwoud en misschien zelfs bij de buren).
Ik wierp een korte blik op het beest dat zich naast het bed van mijn reisge-

nootje bevond. Het was groot, vies, smerig en het kroop…razendsnel. Kortom: het
was een kakkerlak. En een kakkerlak hoort niet in mijn hotelkamer en al helemaal
niet op mijn vakantie! Mijn reactie: ‘Aaah (dit ongeveer hysterisch, enkele seconden
lang, terwijl ik een groot aantal passen van de plek vandaan liep), een kakkerlak!’.
Mijn reisgenootje had ook gelijk de smaak te pakken en begon een verhaal te vertellen
waarbij ze zei dat de dokter ooit tegen haar had gezegd dat kakkerlakken konden
steken. (Voor alle duidelijkheid: dit is niet zo, kakkerlakken steken niet, maar hou in
de gaten dat ik in de uren daarna wel overtuigd was van het feit dat kakkerlaken
staken!).

Nadat de kakkerlak achter haar nachtkastje was gekropen, besloten we een
kort onderzoekje uit te voeren om te kijken of er nog meer kakkerlakken in ons
paradijsje waren aanbeland. Zoekplek 1 was onder het bedden. We waren ons ervan
bewust dat mijn reisgenootjes kakkerlak zich misschien wel onder de bedden bevond
en klommen ieder op ons eigen bed, telden af en staken toen tegelijk het hoofd naar
beneden. Resultaat: geen kakkerlak. Enigszins opgelucht ‘Misschien is het er maar
eentje, het zou kunnen dat hij van het balkon kwam en misschien was het wel geen
kakkerlak’, besloten we alleen nog achter onze nachtkastjes te kijken en het onder-
zoek daarna af te sluiten.

Soms zijn er van die momenten in je leven waarbij je van tevoren al weet dat je iets
niet moet doen, maar toch doet, omdat je ergens ook wel beseft dat als je het niet
doet, je nooit rust vindt. Zo was het ook met de nachtkastjes. De tactiek was: je
verschuift het nachtkastje, kijkt en duwt het terug. Ik verschoof het kastje, keek
en…gilde het uit. Achter mijn kastje zat een kakkerlak van ongeveer 10 cm. lang.
Later geloofde niemand mij, maar ik zweer je: dat beest was echt groot! Toen brak
de hel natuurlijk los.

We speurden ons appartement uit en na een snel en hectisch ontbijt baanden
we ons een weg naar de supermarkt en kochten een grote bus insecticide. Met de

bus in de hand
openden we de
deur van ons
appartement.

We schoven de bedden uit elkaar en begonnen met ‘mijn kakkerlak’. Met de bus in de
hand spoot mijn reisgenootje, terwijl ik zo goed mogelijk de weg voor haar vrij-
maakte en op een stoel staande de boel coördineerde (in dit soort situaties coördi-
neer ik graag), de kakkerlak dood. Uiteindelijk lagen beide kakkerlakken in een poel
van insecticide tussen de twee bedden op de rug. Je moet het woord poel hier letter-
lijk opvatten: het zag eruit alsof iemand een flesje water leeggekieperd had over de
twee beestjes, die nu op hun rug lagen.

We spoten alles onder en vertrokken op de excursie. Met alles bedoel ik hier ook
werkelijk alles: achter kastjes, in de koelkast, de wasbak, achter het toilet, de gordijnen,
de ingang naar ons balkonnetje, in, om, naast en op de koffers en bij de deur. Totaal

kakkerlakkenstress
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overstuur vaarden we enkele uren later in een rustig bootje in de Blue Lagoon.

Diezelfde avond keerden we terug in ons appartementje: de schoonmaaksters,
duidelijk minder onder de indruk van de kakkerlakken, hadden alles opgeruimd en
onze bedden weer op hun plek gezet. Het eerste wat we deden, was alles opnieuw
verschuiven om te zien of er geen nieuwe exemplaren waren. Opgelucht vertrokken
we naar ons diner.

oms zijn er van die momenten in je leven waarop je denkt dat het nu allemaal
voorbij is, dat het alleen maar beter kan worden en dat je juist op dat moment moet
denken dat wat je denkt totaal verkeerd is, omdat het niet beter gaat worden, maar
alleen maar slechter. Diezelfde avond stond ik in mijn pyjama mijn tanden te poet-
sen: mijn lenzen had ik uit. Plotseling zag ik mijn ooghoek op de badrand iets krui-
pen. Mijn lenzen ingedaan en een tweede blik werpend, gilde ik met een mond vol
tandpasta dat we er nog een hadden. Ons natuurlijk instinct speelde op: we ver-
moorden dat beest!

Met de bus in de aanslag startte onze ‘survival of the fittest’ in de badkamer,
via onze kleine gang (waarbij het grootste probleem was dat we het beest rechtsaf
moesten laten kruipen, zodat hij naar buiten ging, en niet linksaf ons verstoorde
paradijsje in) en eindigde uiteindelijk net bij de deuropening: juist daar moest dat
beest zich begeven. Ik was het echt spuugzat, mijn reisgenootje wist niet meer wat
te doen en uiteindelijk besloten we samen een andere kamer te vragen.

Bij de receptie moesten we eerst nog een gesprek met de manager aangaan,
waarbij hij ons wijsmaakte dat we kakkerlakken eigenlijk net zoals spinnen of mug-
gen moesten zien. Nadat ik bijna huilend, woedend en totaal verward had gekeken
en mijn ‘zielig-meisje-helemaal-alleen-van-huis’-gezicht op had gezet, ging hij over-
stag. (Dit is een tip voor alle vakantieproblemen: stuur je vriendin erop af of als je
zelf een meisje bent, vrijwel alles valt op te lossen als je je maar afhankelijk opstelt.
Laatst heb ik zelfs ergens gelezen (en voor bekenden van mij: NEE, dat was niet in
de VIVA) dat jongens eerder op meisjes vallen die zich afhankelijk opstellen, maar of
dat waar is, kan ik nog niet volledig bevestigen.)

In ons nieuwe appartement mochten we eerst alles bekijken: we hebben alles
van zijn plek gehaald: kasten versjouwd, nachtkastjes versleept, koelkast opgetild
(alles is mogelijk als je kakkerlakkenstress hebt) en alles verschoven en gecheckt.
Toen we het ‘kakkerlakvrij’ hadden verklaard, hebben we voor de zekerheid toch
alles ondergespoten en zijn na de verhuizing naar de kleinere kamer (alles neem je
voor lief als je kakkerlakkenstress hebt) drie uur bij de receptie gaan zitten. Toen het
thuisfront ons ervan overtuigd had dat kakkerlakken echt niet steken, zijn we gaan
slapen.

De rest van de vakantie heb ik naast het inspuiten van mijn koffer, schoenen,
kleding (alles ging toch in de was thuis), ook meerdere malen gedroomd van kakkerlak-
beestjes en alles wat erop lijkt, iedere avond voor het slapen gaan onder mijn bed
gekeken, onder het bed van mijn reisgenootje gekeken, het nachtkastje verschoven,
al mijn kleren voortdurend uitgeklopt en tijdens het douchen voortdurend alles in de
gaten gehouden.

Afgelopen winter was ik in een dierentuin in Antwerpen, en hoewel ik nu ook
wel inzie dat mijn reactie misschien lichtelijk overdreven was tijdens de vakantie
(maar dat steekverhaal, dat deed het hem ook wel een beetje), stond daar een
doorzichtige kubus (ik denk iets kleiner als een computerbeeldscherm en dan geen
plat scherm, maar zo’n ouderwetse) vol met kakkerlakken. De rillingen liepen echt
over mijn rug. Ik heb sowieso een hekel aan insecten die sneller bewegen dan ik,
maar een kakkerlak is echt mijn allerergste nachtmerrie. Of ik mijn kakkerlakken-
stress ooit ga overwinnen, weet ik niet, maar afgelopen zomer ben ik voor het eerst
weer rustig, lopend en kalm een kakkerlak gepasseerd. Hij leefde zelfs nog…alleen
hij lag wel op zijn rug en kon zich niet omdraaien…

NB. Voor mensen die denken dat ik een handje geholpen moet worden bij het over-
winnen van mijn kakkerlakkenstress: mijn moordneigingen zijn bij het onderwerp
‘kakkerlakken’ erg groot, dus wees gewaarschuwd!

Karin Pijper



Afscheid

Meestal zat je zoet te spelen
toen je kind was
je was reiziger met dingen
je was de trein zelf.

Het afscheid van de dingen
aan het einde van de dag
kwam niet erg ongelegen
je gooide met de blokken.

Laat het licht maar branden
laat de radio zacht spelen
herdoop de stopcontacten
tot stopcontact.

Kees ’t Hart,
26 november 2003



pascal reisverhaal
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Advertentie + NNP
DORIEN



OLCLeuk. Leerzaam… Literis!
Ben je letterenstudent en doe je graag iets
leuks naast je studie? Houd je van taal, li-
teratuur of aanverwante onderwerpen?
Letterendispuut Literis is het antwoord: elke
maand een gezellige avond waarin we het
nuttige met het aangename verenigen.
Bij Literis kun je jouw liefde voor een be-
paalde schrijver laten spreken en kennis-
maken met jou nog onbekende schrijvers.
We staan voor alle aspecten van de letteren-
studie open: ook klassieke muziek, geschie-
denis en toneel komen bijvoorbeeld aan
bod.
Studentenkamers zijn het decor van lange
avonden met lezingen, muziek, film, voor-
drachten uit andermans èn eigen werk,
creatieve opdrachten en borrelpraat. En dat
vanachter een katheder waar ook Leopold
nog achter heeft gestaan…
Je bent van harte uitgenodigd om eens
langs te komen. Let op onze posters (o.a.
in 1167)! Meer informatie bij Frank den
Hond (06-14196778) of mail naar:
sodaliciumliterissacrum@hotmail.com.

Vind je dat je teveel moet doen voor een vak?
Zijn de tentamens te dicht op elkaar gepland?
Vraag je je ook wel eens af wat er met de
evaluatieformulieren, en dus met jullie op- en
aanmerkingen op de colleges, gebeurt?
De Opleidingscommissie zorgt ervoor dat jullie
beoordelingen goed worden verwerkt en bij de
docenten terecht komen. Wij, Allard, Anne, Bart
en Marjon, zijn dit jaar de studentleden van de
OLC. Wij zorgen ervoor dat er echt iets met
jullie opmerkingen wordt gedaan.
Maar de OLC doet meer. We houden namelijk
de kwaliteit van de opleiding in de gaten. Het
is onze taak jullie te vertegenwoordigen en jullie
belangen te behartigen, voor zover het gaat
om de inrichting en uitvoering van het onder-
wijs. Hierover onderhouden wij contact met
zowel het faculteits- als het opleidingsbestuur.
We besteden aandacht aan onder andere de
volgende punten:
- de zwaarte van de colleges
- het ontbreken van gewenste studie-

onderdelen
- aanwezigheid en kwaliteit van lesmateriaal
- plaatsing van studieonderdelen in het jaar
- spreiding van toetsen
- bespreking van tentamenresultaten
- kwaliteit van onderwijs en docenten
- eventuele problemen rond de invoering van

het BaMA-stelsel
Heb je klachten of opmerkingen, dan zijn de
evaluaties niet de enige gelegenheid om je hart
te luchten. Je kunt ons altijd aanspreken over
één of meer van bovenstaande punten. De
studentleden hebben een eigen e-mailadres
(zie hieronder) en er is ook een postvak in de
hal van gebouw 1167 waar je een boodschap
voor ons achter kunt laten. Op het prikbord
(ook in 1167) hangt meer informatie over de
OLC. Hier zullen we ook de notulen van onze
vergaderingen ophangen.

Dus: heb je opmerkingen over het onder-
wijs, laat het ons weten. Wij zorgen er-
voor dat er echt iets met jullie opmerkin-
gen wordt gedaan!

Allard de Wijkerslooth
Anne van Dijk
Bart de Haas

Marjon Bakker
olcnederlands@hotmail.com

LITERIS



SPIEGELRUBRIEK
Mijn mooiste reis.......

bedroeg twee kilometer en duurde, tot op de honderdste seconde nauwkeurig, 7:24.75 minu-
ten.

De datum: 3 juli 1999.
Het is een troosteloos seizoen geweest. En vandaag moeten we voor de laatste keer de Con-
currentie trotseren.

Bijna viel het doek al ’s ochtends. Maar om onduidelijke redenen hebben we ons toch
weten te plaatsen voor de finale. Als laatste, om precies te zijn. Om 15:45 uur roeien we
daarom opnieuw richting start.

Tien maanden geleden zijn we voor het eerst met elkaar in de boot gestapt. Vol goede
moed toen nog. Het voorgaande jaar is succesvol geweest en dit jaar zal helemaal onvergete-
lijk worden, dat weten we dan nog zeker.

16:15 uur: We worden aan de start geroepen. Acht maanden geleden zouden we op
dit moment nog arrogant naar de Concurrentie geglimlacht hebben. Nu houden we onze blik-
ken gegeneerd voor ons, psychologische oorlogvoering is niet langer op zijn plaats.

16:23 uur: De kamprechter maant tot stilte. Zo direct zal het ‘bent u klaar’ volgen en
vlak daarna de vlag en het ‘start’. Twee maanden geleden zouden we hoopvol, nog voor de
vlag, de start uit gespurt zijn. Vandaag wachten we.

16:25 uur: Het startsignaal klinkt. Na de eerste halen gluur ik toch even naar links, in
de richting van de Concurrentie. Louter water, de aanblik is pijnlijk. Driehonderd meter geva-
ren en nu al volkomen achteraan. Gedesillusioneerd richt ik m’n blik weer op de schouder
voor me.

Het duurt even voordat ik besef dat ik vóór die schouder de Concurrentie zie varen.
Ver voor die schouder. Wij liggen eerste.

16:32 uur: We vliegen als winnaars de finishlijn over, in mijn herinnering mijlen ver
voor op de rest. Onze reis heeft nog geen acht minuten geduurd, maar we hebben het gevoel
dat we zojuist de wereldzeeën bedwongen hebben.Annemarie

van Velsen



SPIEGELRUBRIEK
Mijn mooiste reis.......

Mijn mooiste reis is een reis die ik nog voor de boeg heb, dat spreekt vanzelf. Het zou best wat je noemt
een literaire reis kunnen zijn. Niet zo’n reis langs geboorte- en woonhuizen van schrijvers - ik ga liever
naar de “plaatsen van handeling”, naar de plekken die hun eeuwige leven danken aan de verhalen die er
zich afspelen.

Als ik mijn voortuintje uitloop, kom ik al gauw bij een sloot. Fierljep ik daaroverheen dan land ik
in Kort Amerikaans, in het weiland waar Erik van Poelgeest de tekening voor z’n stervende broer maakt.
Hiervandaan ziet hij z’n vader en moeder lopen: “voorbij het huis waarop in een tegeltableau stond:
EBEN HAËZER. Eben Haëzer, dacht hij: tot hiertoe heeft de Here ons geholpen. Tot daartoe wel, maar ze
lopen er voorbij, ze gaan te ver. Hij zal ze in de steek laten.” Het huis “Eben Haëzer” staat niet alleen in
Kort Amerikaans, wij kunnen het niet alleen lezend bereiken maar ook als literaire reizigers, lopend
(springend) of op de fiets.

In 1987 overleed plotseling Harry Scholten, hoeksteen van onze Opleiding Nederlands, ook dich-
ter. Zijn gedicht “Rode steen” gaat over een familiereisje naar het mooie Zuiderzeestadje Hoorn, een
“zomeruitstap” van broers en zussen. Een museumconservator leidt ze rond in z’n historische gebouw
(“ooit was dit de executieplaats”). Het is een uitje met een lullig kantje, lijkt het: “koffie en krenten-
brood” komen ter tafel en iemand maakt zelfs een “kiek.” Van een spannende tocht is helemaal geen
sprake. Als ze de weg vragen, zijn ze al bijna waar ze heen willen: “het is wel te kruipen zei de man /
toen ik vroeg of het te lopen was / rechtdoor tot je niet verder meer kan.”

Maar “Rode steen” is zo’n gedicht dat op het laatst een scherpe draai maakt, die alles een an-
dere lading geeft. Twee familieleden ontbreken vanwege (wederom knap lullig) “vakantiepiek.” Dan komt
het slot:

en een ontbrak er om een andere reden
die heeft hiervandaan geschreven
Hoorn Rooie Steen 9 aug. 1944
vannacht ben ik hier gebracht
u moet dit niet te ernstig nemen.

 De broer of zus die in ’44 ‘s nachts naar dat Rode Steen gebracht is, veroorzaakt een aardbeving bij het
woord “executieplaats.” Het rood van Rode Steen krijgt contact met bloed in “bloedverwantschap.” Het
hele familiegedoe krijgt een ander gezicht. De vriendelijke woorden die de overlevende broers en zussen
verderhielpen, laten doorschemeren welke weg die ene is gegaan die om een ongenoemde reden afwe-
zig is: “kruipen” en, nu vooral overdrachtelijk: “rechtdoor tot je niet meer kan.”

Toen ik dit gedicht lang geleden las, nam ik mij een literaire reis naar Hoorn voor - ik heb ‘m nog
altijd voor de boeg.  Ik wil net zo veel Hoornse mannen vragen of het te lopen is, tot er een antwoordt:
“het is wel te kruipen”, en , als het even kan ook: “rechtdoor tot je niet meer kan.” Dat wil ik in m’n oren
knopen. Lukt ‘t, dan wordt dit m’n mooiste reis. “U moet dit niet te ernstig nemen.”Eep

Francken



Sluipend en toch onverwacht
komt het moment van naar buiten treden
Het is de keuze, diep geworteld,
vol verstand, vol gevoel,
veroorzaker van pijn
Maar… het is het verstand dat kiest.

Verstandskies

Annemieke L.,
november 2003

Logica

Annemieke L.

Socrates

Een mens is sterfelijk
Socrates is een mens
Socrates is sterfelijk

De knapste jongen

Een mens is sterfelijk
Hij is een god
Gelukkig…

Zijn vriendin

Een mens is sterfelijk
Zij is een onmens
Jammer…



Als de koningin ziek wordt, mag de jonge
prinses Ida haar opvolgen. Tenminste, dat
zou elk normaal mens denken. De door goud
geobsedeerde raadsheer Verran denkt daar
echter anders over. Pas als ze zijn drie op-
drachten heeft voltooid, mag het. Ida slaagt
voor de eerste onmogelijke opdracht. Maar
zal ze ook voor zijn tweede opdracht sla-
gen, waarbij ze de wind moet verslaan?

Het prinsesje begon meteen de volgende dag met trainen om de wind te verslaan. Ze wist niet echt hoe ze
dat het beste kon doen. In Ida’s tijd hadden ze nog geen auto’s, fietsen en vliegtuigen dus hardlopen was
eigenlijk de enige manier om snel vooruit te komen. En dat was dus wat Ida deed, de hele week lang elke
dag. Op de ochtend van de laatste dag voor de wedstrijd met de wind was het prinsesje door de paleistuin
aan het rennen. Ze was al best goed geworden. De slang zat van een afstandje op een grote steen in de
zon toe te kijken, hij kon niet mee rennen, want hij had immers geen poten. Toen de prinses aan haar
tweede rondje bezig was, zag ze plotseling in een van de vruchtenbomen in de tuin een schitterende vogel
met kleurige veren en grote gouden vleugels neerstrijken.
“Wat ben jij mooi,” hijgde Ida terwijl ze voorbij rende.
“Bedankt,” zij de vogel.
Hoewel Ida al een pratende slang als vriend had, keek ze toch wel even vreemd op van deze pratende
vogel.
“Dag meisje, waarom ben je zo heen en weer aan het rennen?”, vroeg de vogel die, nu Ida ineens stil was
geworden, probeerde om het gesprek gaande te houden.
“Ik moet een snelheidswedstrijd van de wind winnen en daarvoor ben ik nu aan het oefenen,” Zei Ida.
“Dat is toch niet moeilijk,” zei de vogel, “dat doe ik dagelijks zonder enkele moeite”.
“Hoe dan!”, riep Ida verbaasd uit.
“Als ik mijn vleugels uitsla en de wind ertegen laat blazen dan stuwt de wind mij voort, op die manier kan
hij me dus nooit inhalen.”
“Wat een goed idee, vogel!”, riep Ida blij uit, “Hoe kan ik je bedanken?”
“Er is wel iets dat je voor me kan doen”, zei de vogel een beetje verlegen.
“Ik zou zo graag in het paleis wonen. Dat lijkt me toch zo statig, met een gouden waterkom en een gouden
etenskom. Want zeg eens eerlijk meisje, een mooie vogel als ik moet toch op stand leven?”
Ida moest hard lachen om die verwaande vogel, maar omdat ze hem wel aardig vond, leek het haar ook
wel leuk als hij bij haar kwam wonen en daarom zei ze tegen hem: “Oh, maar dat kan ik wel regelen, vogel,
zodra ik koningin ben zal ik een plekje voor je zoeken in het paleis, dat beloof ik!”
De vogel glimlachte dankbaar naar het prinsesje, voorzover een dier met een snavel dat kan, en klapwiekte
weg. Het prinsesje ging meteen aan de slag met het maken van grote vleugels. Af en toe kwam de vogel
even langs om aanwijzingen te geven. De volgende dag wist de raadsheer niet wat hij zag toen het meisje
de vleugels ombond en de wedstrijd won. Hij was woedend. Zo woedend dat hij de vleugels van het meisje
verscheurde en in zee gooide. Meteen de volgende dag zocht hij het prinsesje op om haar een nieuwe
opdracht te geven.
“Zo, zo Ida,” zei hij met een gemeen lachje, “je laatste opdracht, je hebt die kroon al zowat op”. Maar bij
zichzelf dacht hij: ‘deze keer zal het haar echt niet lukken!’
“Luister maar naar de opdracht, meisje:

Naast snel en slim, moet een goed vorstin
Ook nog zo sterk zijn als een echte berin
Om dit nog als laatste te kunnen bewijzen
Moet je naar het oosten toe gaan reizen
Je zult daar een rots vinden, groot en zwaar
Voor een grot waarin ik een schat bewaar
Jij zult nu de schat uit de grot moeten halen
En haar aan mij brengen zonder te dralen
Krijg je deze opdracht goed voor elkaar
Dan word je gekroond zonder enig bezwaar.”

2
Prinses Ida (of het land zonder koning)

deel



De schat was eigenlijk helemaal niet van de raadsman maar van een bende rovers. Dat vertelde de raads-
man expres niet aan het prinsesje. Hij dacht dat de rovers vast wel met haar zouden afrekenen.

Toen Ida bij de grot kwam was het al nacht. Ida zag meteen dat de rots veel te zwaar was om te verschui-
ven en ze besloot eerst maar eens te gaan slapen zodat ze de volgende dag goed uitgerust zou zijn om een
manier te bedenken om de opdracht uit te voeren. Ida lag bijna te slapen toen ze plotseling het geluid van
een krekel hoorde. Toen ze haar ogen open deed zag ze dat de krekel vlak voor haar neus zat.
“Wat doe je hier zo alleen buiten in het donker, weet je dan niet dat het hier gevaarlijk is?” Vroeg het
krekeltje bezorgt.
“Ik ga slapen zodat ik morgen uitgerust ben. Want dan kan ik misschien wel een manier bedenken om die
steen daar aan de kant te duwen.”
“Weet je dan niet dat het hier straks krioelt van de rovers?”, vroeg het krekeltje.
Dat wist Ida natuurlijk niet.
“O, dan kan ik maar beter nu iets bedenken om die schat uit de grot te krijgen, voordat de rovers komen,”
zei Ida nu een beetje ongerust.
“Ik kan je wel helpen”, tjirpte het krekeltje.
“Hoe kan zo’n klein krekeltje nou zo’n grote steen aan de kant duwen?”
“Nou”, zei het krekeltje, “Alle stenen hebben een zwakke plek en deze ook, als je daar ook maar het
zachtste tikje tegen geeft splijt hij open als een rijpe vrucht.”
“Kan je me die plek laten zien?”
“Ja, natuurlijk,” zei de krekel en sprong op de steen om de plek aan te wijzen.
Ida raapte een klein steentje op van de grond en gooide het precies op de plek die de krekel had aangewe-
zen. Voor haar ogen spleet de gigantische rots in twee stukken, waardoor de doorgang naar de grot vrij
was.
“Bedankt, kleine krekel, kan ik misschien iets terug doen?”, vroeg Ida terwijl ze de grot inliep om de schat
te pakken.
“ Jazeker,” zei het krekeltje, “Ik zou graag eens een concert geven in de koninklijke schouwburg.”
“Daar kan ik wel voor zorgen als ik koningin ben,” zei het prinsesje, “dat beloof ik.”

Toen het prinsesje deze keer terugkwam in het paleis werd Verran zo woest dat hij bijna uit zijn vel barstte.
Hij greep het meisje vast en rende met haar naar de rotsen bij de zee en gooide haar naar beneden. Maar
net voordat het meisje op de rotsen te pletter sloeg kwam er een schitterende vogel aanvliegen met
gouden vleugels en hij ving Ida op. De raadsheer schrok en wilde wegrennen naar het veilige kasteel, maar
toen hij zich omdraaide kronkelde achter hem een slang die boos naar hem siste. Van schrik deinsde de
raadsheer nu toch weer achteruit en plotseling liet een groot stuk steen aan de rand van de klif los en de
raadsheer viel met steen en al naar beneden. Een klein krekeltje sprong tevoorschijn en begon een vrolijk
liedje te tsjirpen.

Samen met haar vrienden (de slang, de vogel en de krekel) liep het prinsesje terug naar het paleis. Toen
ze daar aankwam waren alle hovelingen blij dat ze terug was, want tijdens haar afwezigheid had Verran
geregeerd als een echte tiran. De oude koningin was te zwak geweest om er iets aan te doen, maar ze was
heel blij haar dochter terug te zien. Kort na de terugkeer van Ida stierf de koningin en Ida nam haar taak
over. Zoals beloofd mochten de vogel en de slang in het paleis wonen. En omdat de krekel wegens succes
iedere dag moest optreden in de koninklijke schouwburg, had ook hij van Ida een huis in het paleis gekre-
gen.
En zo leefde iedereen weer gelukkig, in een land zonder koning. © Fidessa



I – Ad Urbe condoctus

“Gekomen zijt gij tot der vrijheid
veste:
Tot Leiden en haar universiteit,
Haar faam van bron die menig dorst
reeds leste
Heeft U - terecht, en juist! - naar hier
geleid.

Voorwaar, discipuli, wij zijn bereid!
Voor U alleen wacht slechts het aller-
beste,
Verkozen als u heeft der vrijheid
veste,
De waarde Leidse universiteit.

De rector wenst u hier een fijne tijd
En geeft daartoe alvast een kleine
geste:
Werk net, verenig, en, ten langen
leste,
Schiet op! Want zwaarder dan de
vrijheid
Weegt de kas der Leidse universiteit.”

II – Ceterum me odium negotii suscepti
fallit

Nog altijd zijn er soorten professoren.
De hooggeleerden van de eerste soort
Dicteren, menigvuldig, lustig voort,
En denkwerk dient te wijken voor aanhoren.

Geen onderwijs zal hun verhaal verstoren:
Schrijf, leer en kopieer hetgeen je hoort,
En leer negeren wat er verder gloort.
Vakkundig? ja! In elk plezier te smoren.

Ja, Klikspaan, je woorden waren waar.
Je blik heeft ook de keerzijde gevat,
De tweede beerput waar ik recht in staar:

Studentensoorten zijn er nogal wat,
De meeste dom of onuitsprekelijk naar.
Wat rest me nog dan dat ik me bezat?

III – Praemium petam, ut me a
conspectu malorum avertam

Round about midnight

De zwarte stadsnacht is klam en verlaten
Klam en verlaten en zwart is de nacht
In de Stad

hij lacht.

De naamloze nacht in de Stad,
       lacht hij

        zacht.

Middernacht.

Lichten lichten, vlammende duisternis
Wormt zich een weg door de straten

gelaten
Lichtende lichten lichten

 verlichten gezichten
Van zeeën van mensen die stromen
En zich wormen een weg door de straten

     verlaten
Dronken van vrijheid, hij lacht en prachtig
Draaiend en maaiend een waas van muziek
En lichtende lichten zonder gezichten

Maar de geminachte nacht in de Stad
      lacht

  zacht.
[Naar Thelonious Monk]

Praesidium Lib ertatis

de

geschiedenis

van

een

student
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Wie er weleens geweest is, zal bij het horen van de naam Parijs onmiddellijk een gevoel
van warmte, een gevoel van verliefdheid ervaren. Het is een stad die, vanaf het aller-
eerste moment dat je er bent, iets met je doet. Het is dan ook niet vreemd dat vele
mensen de schoonheid van deze stad bezongen hebben: C’est la romance de Paris, die
allesoverheersend is (Trenet, 1942). Een ander chanson van hem, tien jaar later ge-
schreven, begint als volgt:

Le coeur de Paris, c’est une fleur
Une fleur d’amour si jolie
Que l’on garde dans son cœur
Que l’on aime pour la vie
Le cœur de Paris c’est une romance
Qui parle du soleil ou d’la pluie
On croit qu’elle finit mais elle recommence
Le cœur de Paris c’est la France.

Het hart van Parijs, het is een bloem. Een liefdesbloem die zo mooi is, dat je het in je
hart bewaart en waar je van houdt voor het leven. De eerste dag dat ik in Parijs was,
merkte ik al dat dit niet zomaar een stad was. De uitstraling is overweldigend. Samen
met mijn (toenmalige) geliefde beleefde ik drie heerlijke dagen. Naast het bezoeken van
de meest bekende gebouwen, kerken, parken en monumenten, kwamen we ook in ge-
deelten van Parijs waar het toerisme een minder grote rol speelde. En zo lopende door
de smalle rues begrepen we waarom de stad zo geliefd was onder geliefden. We beleef-
den nachten, die je normaal alleen in films ziet. Op de vloer lagen kledingstukken die
van haar of mij konden zijn, en er lag een lege fles wijn. Een beaujolais, om precies te
zijn.

Helaas was onze liefde niet voor het leven. Een half jaar later eindigde onze relatie, maar
daarmee in ieder geval niet mijn liefde voor Parijs. Ik besloot terug te gaan. Alleen. Wat
achteraf gezien, een goede zet is geweest. Interlanguage, dé organisatie voor taal-
reizen, studies en trainingen, regelde voor mij een verblijf in de Universiteitswijk van
Parijs, waar ik twee weken veel plezier heb gehad. Samen met andere studenten, kreeg
ik een cursus Frans op hooggemiddeld niveau. Buiten de lessen om, liep ik met een
aantal van hen door de stad en bezochten we plekjes die we nog niet eerder gezien
hadden. In de avonduren bezochten we de typisch Parijse café’tjes waar we genoten van
un bon vin blanc (of een rode) en een lekker verfrissend Frans biertje, om vervolgens
moe maar voldaan in mijn kleine, oude studentenkamertje in slaap te vallen…

Wellicht cliché, maar waar ik echt uren naar kan kijken is de Eiffeltoren. Toen ik een
middagje alleen was – dat is ook wel eens lekker… een beetje schrijven, nadenken,
kortom, even tot jezelf komen – besloot ik op het grasveld voor de tour d’Eiffel te
gaan liggen, genietend van de Franse soleil. Het was heerlijk weer: net als in Neder-
land was ook Frankrijk in de ban van een hittegolf. Kijkend naar de Eiffeltoren bedacht
ik mij hoe knap het eigenlijk is om zoiets te bouwen. Het werd eind 19e eeuw ge-
bouwd en was in eerste instantie slechts bedoeld als een tijdelijk iets. Een rondleiding
in de Eiffeltoren zelf leert ons dat er ontzettend veel mensen bij de bouw betrokken
waren. De toren inspireert nu al ruim honderd jaar lang vele kunstenaars, van schil-
ders tot zangers, van dichters tot beeldhouwers. Michel Emer zong in 1946 het volgende:

Paris, je t’aime



Op reis in Parijs… een ware belevenis dus. Zo ook toen ik de laatste avond van
mijn reis terecht kwam in de wijk Montmartre. Een mooie wijk, gelegen op een
heuvel, die zich kenmerkt door de vele kunstenaars die daar hun plaatsje vin-
den. Ook als gewillige man of vrouw – als ik het zo mag uitdrukken – kun je hier
volledig aan je trekken komen. In dezelfde straat als waar de Moulin Rouge
gevestigd is, zijn talloze (homo)bars en (seks)clubs te vinden. Nu ben ik wel wat
gewend – ik kom tenslotte uit een relatief vrij-georiënteerd Nederland waarin
vooral in de grote steden alles kan en alles mag – maar bij de eerste aanblik
moest ik toch even slikken. Deze verbazing maakte plaats voor veel interesse in
alles wat er om me heen gebeurde. De Amerikaan die bij me was stelde voor om
een avondje door te brengen in de Moulin Rouge, maar gezien de hoge kosten
die daaraan verbonden zijn (en ik al een dure vakantie achter de rug had) lieten
we dat achterwege.

Parijs… een stad vol extremen. Het ene moment loop je in een drukke winkelstraat waar
exclusievelingen lopen te pronken met hun bezittingen, het andere moment bevind je je
in een oase van rust als je één van de vele parken die Parijs rijk is bent binnengetreden.
Een ander extreem iets: van diep onder de grond in de catacombes waar je letterlijk met
de dood wordt doodgegooid, tot hoog boven Parijs als je de tien euro betaald hebt om
met de lift naar de top van de Eiffeltoren te gaan en van een prachtig panorama kan
genieten.

Parijs… een wereldstad. Mijn twee vakanties hier waren onvergetelijk mooi. Onderstaand
couplet uit een chanson van Edith Piaf (1951) verwoordt voor mij op een mooie manier
hoe ik mij voel in de stad.

Sous le ciel de Paris
S’envole une chanson
Elle est née d’aujourd’hui
Dans le cœur d’un garçon.

Liefs, D.B.

Paris, mais c’est la Tour Eiffel
Avec sa pointe qui monte au ciel
Qu’on la trouve laide, qu’on la trouve belle
Y’a pas d’Paris sans Tour Eiffel.
On la débine, on la charrie,
Pourtant, partout ce n’est qu’un cri :
Paris ne serait pas Paris sans elle
Paris, mais c’est la Tour Eiffel.



’t Huys Tijdverblijf

Honden van buxus die de stoep bewaken.
Het is geen kunst. Want niemand wordt er bang
van. Wat zou moeten. ’t Duurt immers niet lang
– hoe lang hangt van mijn zorg af – of zij raken

vanuit de wortel uit hun vorm: kunstzaken
waarvan de groei, geleid door draad en tang,
gedacht is tot gedaante. Ik ontvang
tussen hen door. Gasten. Die zij vermaken.

En zij zijn twee: natuur en onnatuur.
Of drie: plant, dier en geest. Zij weten
niet wat zij doen. Ze zien mij niet als derde.

Dat moet ik doen. Mijn hand. En hoe zij werden
bewaar ik. Ik moet zijn wat zij vergeten.
Toch herder. Wat ook bang maakt op den duur.

C.O. Jellema
(1936-2003)

SPEL
HOOG



Dichter en tuin

Honden van buxus die de groep bewaken.
Er zijn er drie. En ik, toch herder, hang.
Tussen hen in. Maar niemand wordt er bang
van. Als dat moet. Men ziet ons als kunstzaken.

Ik snoei. Ik hoed. Gasten. Die zich vermaken.
Ik houd hun wortels kort. Met draad. Of tang.
Bedacht hen tot gedaante, maar ontvang.
Geen vruchten. Neem ze als ze mij goed smaken.

Er is er één: de geest, ikzelf, mijn vader.
In één: de dichter. Die de dingen weet.
Die komen gaan. Hij houdt. Hij hoedt. Hij snoeit

zijn zinnen. Hoe zij worden. Hoe het groeit
bewaart hij. Een gedicht. Dat hij vergeet.
Toch op den duur. Bang. Te zijn. Een verrader.

Bart de Haas
bart@nnpleiden.nl



het bos toen ik plotseling iets op mijn schouder voelde. Ik draaide me om, en ik zag dat een duif op mijn jas
had gescheten. Ik besloot om me van deze aanval der natuur niets aan te trekken en mijn wandeling
zingend - ‘Let me be the man I want to be / Please give me a girl who loves me’ - voort te zetten. Na een
tijdje voelde ik opnieuw iets op mijn schouder. Met een ruk draaide ik me om, vastberaden om deze
jasvervuiler te vermoorden. Dat bleek niet noodzakelijk, omdat achter me een blanke, magere man met
een zonnebril stond, met een piepklein mutsje op zijn hoofd. Op het mutsje stond met grote rode letters
‘NNP’ geschreven. Hoewel ik direct in paniek raakte en zenuwachtig om mij heen keek - NNP zou immers
een geheime dienst kunnen zijn - vroeg ik aan de man wat hij van me wilde. ‘Wie bent u en waarom stoort
u mij tijdens mijn dagelijkse wandeling?’ Ik gaf de man mijn vernietigende blik. De man kromp ineen en zei
met een piepstemmetje: ‘Mijn naam is Max van Duijn en ik ben een afgezant van het Nieuw Nederlands
Peil.’ De man begon me langzaam op mijn zenuwen te werken, maar behulpzaam als altijd zei ik: ‘Goed, sla
me maar in de boeien, ik ben schuldig aan het leven.’ De man keek me niet begrijpend aan. Ik wilde juist
mijn wandeling voortzetten toen de man riep: ‘Het NNP heeft van uw schrijverstalent gehoord! U bent een
genie! We willen u vragen om een vaste column in ons blad Hoog water te schrijven!’ ‘Ik ga nog liever dood
dan een column te schrijven,’ zei ik ‘columns zijn voor vrouwen en homoseksuelen.’ Ik deins er niet voor
terug om schokkende dingen te zeggen. De man viel op zijn knieën en smeekte me zijn aanbod te accepteren,
omdat hij een pak slaag van zijn meerderen vreesde. Omdat ik tegen zoveel ellende niet ben opgewassen,
zegde ik toe om de column te schrijven, tegen een kleine vergoeding. Een schrijver moet immers ook
leven! De man was zo blij dat hij me wilde omhelzen. Nu ging hij echt te ver en ik gaf hem een pak slaag,
totdat hij niet meer bewoog. Daarna ging ik naar huis en at twee boterhammen met kaas en piccalilly. Ik
zette de televisie aan, nam plaats in mijn oude fauteuil en dronk een kopje thee (Pickwick). Plotseling
rinkelde de telefoon. Direct nam een gevoel van angst bezit van mij. ‘Gewoon niet op letten,’ zo oordeelde
ik, ‘doen alsof je niets hoort.’ Na een tijdje hield het gerinkel op. ‘Het telefoontoestel,’ zo dacht ik, ‘is een
apparaat om geluid over te brengen door middel van galvanische stroom, al ben ik vergeten wat galvanische
stroom precies inhoudt. In ieder geval mag men de telefoon niet onderschatten. Alexander Graham Bell
ontwierp de telefoon in 1875. Sindsdien is er enkel sprake van decadentie in de wereld.’ Opnieuw rinkelde
de telefoon. Geërgerd stond ik op uit mijn fauteuil en nam de hoorn van de haak. ‘Hallo?’ Aan de andere
kant van de lijn bleef het een moment stil. Toen begon een man met krakende stem te spreken. ‘Spreek ik
met de beroemde schrijver Rick Honings?’ ‘Nee, het spijt me, u spreekt met koning Jan Koekepan III,’
antwoordde ik. ‘Dan ben ik verkeerd verbonden,’ sprak de man. Ik legde de hoorn weer neer en ik liep naar
de koelkast. Ik nam een flesje bier van het merk Palm. Men kan van de Belgen zeggen wat men wil - Belgen
zijn dom, Belgen hebben geen gevoel voor humor, Belgische vrouwen zijn lelijk - maar Belgen weten heel
goed hoe ze bier moeten brouwen. Ik dronk het flesje bier leeg en stond op om een nieuw flesje te halen,
toen ik plotseling enigszins depressief werd. ‘Het leven is verrot,’ mompelde ik, ‘iedereen laat me in de
steek en ik wil dood. Het ware leven is geen videoclip. Je wordt geboren, je gaat naar school, je wordt
verliefd, mensen laten je in de steek, je bent ongelukkig, je gaat dood. En toch zijn mensen dag in, dag uit
vrolijk. Ik begrijp er niets van.’ Na een langdurig bezoek aan het weecee (ik heb altijd heel vruchtbare
gedachten als ik daar zit), ging ik achter mijn bureau zitten en besloot mijn eerste column te schrijven,
over het onderwerp ‘Reizen’. Altijd interessant, zolang ik het niet hoef te doen. Ik houd niet van reizen.
Reizen is voor mensen die ontevreden zijn met hun bestaan, en er niet in slagen te berusten in hun lot.
Alsof reizen het leven zou kunnen verzachten. Laat me niet lachen! Waarom zouden gekke Egyptenaren of
andere mensen die ik niet versta mijn levensleed verlichten? Als ik een wereldreis kreeg aangeboden, zou
ik beleefd weigeren en de aanbieder een klap voor zijn muil geven.  Maar als ik zou worden verplicht om
een reis te ondernemen, dan zou ik kiezen voor België, het land van de rivieren vol bier! Maar ik dwaalde
af. Ik moest een column schrijven voor mensen die mij niet kenden. Voor mensen die mij niet wilden
kennen, en die ik ook niet wilde kennen. Voor mensen met okselhaar en wenkbrauwen. En voor mooie,
jonge lezeresjes! Ik kreeg het geniale idee om mij aan mijn publiek voor te stellen. Ik zette mijn Pentium
III computer aan, en typte enkele volmaakte zinnen.

Mijn naam is Rick Honings en ik ben een zinloos wezen. Het is niet zo dat ik uit verveling uilen naar Athene
ga dragen (luie kutbeesten, wie heeft er godverdomme vleugels?), maar ik heb het besef dat het leven
totaal geen zin heeft. Je hebt er niets aan, je koopt er niets voor. Niet dat ik daar nog wakker van lig.

Mijn inspiratie was op. Het leven was nog steeds verrot en ik zou niemand helpen met mijn zinloze schrijven.
Ik stond op, liep naar de koelkast, nam een fles bier, en zette de televisie aan. Ik sloot mijn ogen en
droomde over een gelukkig leven samen met het meisje van mijn dromen.






