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Midden iuli '92: de l11cestc co]nIn
nisten [zie vmigc cditics val1 het
Nachtboekl hebben \ve al, zclfs met
de muzikak omlijsting zijn \VC al
een eind op scheut. Daar moct op
gcdronken worden. Shit! De drank
en dewannehap... Ermoctiets voor
het natjc en droogje gcrcgcld wor
dell, anders wordt het natuurHjk
niks. Met dorstigc kelel1 en hOllgC
rige magcn tfckken we op ondcr
20ck uit. vVaal' haal je voor
t"wccduizend koppcn te drin
ken, \vaar hetrek ie per ton cen
\varmehap? \Vc zitten met cell
Biibels probkcl1l.
Dcze en gene tippcn wat horc
cam'.1kcL.1ars die in het grout
nit kunncn lemen, 111<:1<11 er zit
c(l!;L'nlijk niets Vim 'nI1ZL' gading
bij, Louche yolk cl,lt ons aan
bcvcclt 11m zout (yver de vlocr
te stnmicn am de dranko!1lzct
te vcrhogell, lui die met plas
tic hekers en wod<.crprijzen
on::e gJsrcn 'Nillen schofferen,
Een hell' ninJ\vc \vercld van
biennerkcn, fril<.adellen, en
pinda'sg2atvoorc)lls open. We
zitten fors omhoog. Iv'Lwf..
zoals met vee] zaken in het
leven ligt de uitkomst niet vcr
weg, in dit geval hij cen of an
dere eateringmagnaat, maar
juist am de hoek, thuis, op onzc
eigen KUB.
Wat je eet in de mensa is he
dacht door mijnhecr De Vries,
hoofd Restauratieve Voorzie
ning-en. Sinus hij er is ziin er
luxe maaltijden, bizarre kro
ketten en verse salades. Dc
Gorbatsiov van het KUB-se
eetgcbcuren, die De Vries. Hij
br<1cht de perestroika hier op
tafel. Waar eerst uc lauwe

sunk van UOO)):;t>
kooktc aardappe]en
aan de macht ,vas,
prikt nu de geur van
verHjnde sauzen en
gebakkel1 aardappe
len.
Wat ie in de mceste
gevallen drinkt tii
dens het dies-kest is
niet van hem. Dar
wordt van buitcn af
aangesleept. Omdat
dat goedkopcr zou
zijn. En omdat het goedkoper
schijnt te zijn, moet De Vries dan

Een
De koffickamer van geboU\vA, eens
goed vom censtlldentikoos babbel
tje tussen of na de colleges, is voor
altijd verloren. De ruimte gaat gc
bruikt ",'Qrden voor bestllurliik
ovcrleg op her hoogste niveall. De
collegcleden Van Veldhoven, Dc
K1crk en V<.ln Rerko111 krijgen er elk
el'n kalner.
De verdeling vall de drie 1'.amers is
nog nietgcregcldi daanNordtintern
nog over gestcchcld. l'vla:u Van
Vc1dhoven, de hoogstc in r<:lng,
heeft ingedaehten ,vel al rond wJ.<.lr
hij komt te zitten - your de <'1l1derc
collegcleden bliift het nog even
afvl/<lchten.
Dc huismecstcr krijgt vanDe Voor
zitter opdracht am op de kamcrdcu
ren cen bordje te pla3tsen. Deur 1
(bchorcnde bij kamer 1) kriigt een
hordje met de tekst HieT zit CCll
college1id. Deur 2 Ibehorende bij
kamer 2) krijgt het opschrift Oit is
de kamer van VlJn Veldhovcll en
clem 3 de tekst Tn kamer 2 zit een
collegelid. Met 'een collcgclid'
wordt in ieder geval niet Van Veld
hoven bedocld.
Een bezoek aan Voarzi tter Van
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111et !cdc ogen toezien dat bier zon
del' schuimkraag in beduimelde

Vcldhoven diem altijd aangekon
digd tc worden bij Monique, de
secretaressei zij weet hem te vin
den. Roven(iien \veet ze dat er hoog
stens cen van de l!ordjcs W<.1<.U is.
In welke kamerzitVan Veldhoven;

Twet:
Een week later. Dc collcgcleden
latl'n ,veten nict ge]ukkignlet deze
indeling te zijni er wordt wat heen
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en weer geschoven. De huismees
ter monteert nieuwe borcljes. Op
cleur 1: Een collegelid zit in kamer
2. Deur 2 krijgt het opsehri£t: Tn
deze korner zit een collegelid. En
deur 3: Een collegelid zit in kamer
1. Wederom: 'een collegelid' isniet
Van Ve1dhoven.
Dc vOOIzitter van de universiteits-

rJnjagLEL'n ovcr de
tuonbank ga<lt, dat
cola uit Hcrschi-tles
sen in pL1slic hcker
wonltgcbpt, enaan
gelcngde wijn in vin
gerhoedjes voor
cl ri egu Jde n v i jf t ig
wordt uitgedI<lgen.
Dat hindert die man
natuurlijk, niet zo
gek. Dat is een door
gcwinterde professio
nal, een vent met een

kwaliteitsblik. Van verschiUende
zijden werder,inons llurvan nood,

raad die dringcnd op zoek is naar
Van Veldhoven, krijgt van M011ique
te horcn dathet bordie op Van Veld
hovens c1eur waar is. en het op
schrift van minstcns C('11 van de
andere kamers onwaar.
In welke lomerzit VanVeldhoven;

Dric
Eenmaandlater. Op de dagclat Van
Berkom afwczigis, en Van Velclbo
venen Dc Klerkiederop hun eigen
k<.1mer zitten, wordt er teldonisch
besloten de indcling opnietlW aan
te passen. Na dolt overlcg mag
Monique niet meer zeggen dan dat
het bordje op de kamcrdeurv:m Van
Veldhoven waar, en het bordjc op
de dew'van De Klerk omvaar is. Het
bordje op Van Berkoms clem, nou
ja, dat 1'.an van aIles bctcke11en. Op
deur 1 staat: Kamer 3 is lee!!.. Deur
2: De Klcrk zit in hamer 1. Deur 3:
Deze kamer is leeg.
Hoeluidtdekamerverdcling; /MK]

Oplossingen v66r 8 oktoberinleve
fen bi; Univers, kmner R l2. On
der de meest miginelc (en goede)
inzendingen WOldt een hockenbon
van [1. 25,- verloot.

dan ool< op il,l1lgcdn lI1gL'll om CUh

met De Vries tl' gaan pralcn in ver
band met hct uitschenkcll v::lndran
kcn. A:lJ1vankclijk waren \vij van
plan met eenuer \vclke bierboer in
Lee tc gaan. lidst hadden \ve er
he1cmaalgeen umkiiken l1<:1ar, maar
nu \vetel1 we lleter. Drink van Dc
Vries want anders is hetvies, zuver
zijn we nu a1. Zondel' Dc Vries van
de Iontine smaakt her als pies, op
zijn best als urine...etc. etc.
We komcn sncl tot2aken met onze
eigen KUB-cateraar. Ceen gczcur
over biennerken, de stand van de
parasols en de leIeur van de viltjes,

maar spijkers met koppen. Die
man kan werkcliik aUes leve
ren en. op ell' keper bc
schouwd, ved rcndabcler dan
zijn buiten-Kubse tcgenstre
vers. Bovendien zal het aangc
ldeed en verzorgdzijn, met een
champagnebar, luxe broodjes
("\vannenkoudL een llrmtever
scheidenheidilan versnaperin
gen en drankjes. Daarnog weer
bovenop regclt hij de hulp voor
het uirscrveren. \Ve ziin onder
ele indruk. \ve zijn er stH van.
Dit is een eulinaire troubles"
hooter die zijn mamleties staat,
In een moment van ovenvcl
digcnde en mccslepende ge
m()cdsaandoening ovenvegen
WI.: serieus het festival een an
dere naam te gcven: 'Dc eerste
Nederlandse Nacht del'
Gastronomic', opgcluisterd
met optredens van enkcle be
kcnde Nedcrlanders. Ma~ll"

nee, dat onze eigcn mijnhcer
De Vries, maar £lauwekul vin
den, zo besluitcn we. Wellicht
is hii meer in zijn sas met eeD
ges1aagde N aeh t.

I Voermans en Vim Diek I


