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De Patstelling 

 
Frank Roger 
 
 

Ik kwam mijn stamcafé binnen en stelde tot mijn tevredenheid vast dat enkele 

vrienden al op post waren. Niet alleen las ik hier graag iedere ochtend mijn krant bij 

enkele koffies, het was ook de plaats waar ik regelmatig oude bekenden ontmoette, 

zoals Jan en Henk vandaag. Ik begroette ze hartelijk, nam plaats aan hun tafeltje en 

bestelde een koffie. 

“Onze schakende vriend is ook weer paraat,” zei Jan, wijzend naar een hoekje 

achterin het café. Ik wierp een discrete blik over mijn schouder, zag dat een andere 

vaste klant inderdaad had postgevat op zijn vertrouwde stek, een hoekje vanwaar 

hij het hele café kon overzien, hoewel hij eigenlijk enkel oog had voor het 

schaakbord voor hem. Dat de man hier elke dag een partijtje schaak kwam spelen 

was op zich niet zo bijzonder, wel het feit dat hij tegen zichzelf speelde. 

We kenden de man eigenlijk niet, hadden nooit een woord met hem 

gewisseld, hadden nooit enig contact met hem gehad of geprobeerd te leggen. We 

spraken wel vaak over hem, op gedempte toon, vroegen ons af wie hij was, waarom 

hij tegen zichzelf schaakte en daarbij volledig opging in het spel, in die mate dat hij 

zich nauwelijks bewust leek van de wereld om hem heen. 

De man intrigeerde me best wel. Toen de ober mijn koffie bracht kon ik het 

niet nalaten te vragen: “Ken jij soms de man die daar zit te schaken?” 

De ober schudde het hoofd. “Hij komt hier vrijwel elke dag, bestelt een biertje 

waarvan hij nauwelijks nipt omdat hij in intense concentratie zit te schaken, blijft 

hier urenlang zitten, heeft met niemand contact, ook niet met mij. Verder weet ik 

niets van hem. Hij zorgt niet voor overlast, dus laat ik hem maar rustig zijn gang 

gaan.” 

“Natuurlijk,” zei ik. “Ach, het heeft geen belang. Maar misschien doet er zich 

wel eens een gelegenheid voor waarbij hij zijn ogen losrukt van het schaakbord en 

de hem omringende wereld opmerkt.” 

“En ons spontaan het woord richt,” vulde Jan aan. “Dat geloof je toch zelf 

niet?” 

“We zien wel,” zei ik.  

We praatten nog wat, en toen mijn twee vrienden vertrokken bestelde ik nog 

een koffie en verdiepte me in mijn krant. Het was al laat in de ochtend toen ik een 

gestommel en een luide vloek hoorde, gevolgd door het geluid van iets dat tegen de 

vloer kletterde. Ik draaide me om en zag hoe een man die duidelijk boven zijn 

theewater was op terugweg van het toilet tegen het tafeltje van de schaker was 

aangelopen, waarbij het pintje was omgevallen en een deel van de schaakstukken 
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op de grond was beland. De man mompelde zijn verontschuldigingen en slofte weer 

naar de bar, waar hij zich op een kruk hees en de ober wenkte. Wellicht was hij van 

plan dit nare avontuur weg te spoelen met nog meer bier. 

Ik zag mijn kans schoon en liep naar het slachtoffer om hem mijn hulp aan te 

bieden. Terwijl de barman het gemorste bier met een doek opnam raapte ik de 

gevallen schaakstukken op en plaatste ze keurig op de tafel. “Weet u nog waar op 

het bord die stukken precies stonden?” vroeg ik, hopend op die manier een gesprek 

te kunnen aanvatten. 

De man schudde het hoofd en keek me aan. “Het speelt weinig rol. Deze partij 

is afgelopen, zullen we maar zeggen. Ik heb niet veel zin te herbeginnen. Maar ik 

dank u voor uw hulp.” 

“Graag gedaan,” zei ik. “Ik begrijp dat u niet veel zin meer hebt om verder te 

schaken. Uw concentratie is onherstelbaar verstoord.” 

De man haalde de schouders op. “Ik zou het partijtje toch verloren hebben. Ik 

verlies altijd. Het is een hopeloze kwestie. Wat ik ook doe, welke tactiek ik ook 

bedenk, de overwinning blijft volledig buiten mijn bereik. Ik ben volslagen 

kansloos.” 

Ik keek hem even aan. De man was geen grapjes aan het vertellen. Hij leek te 

menen wat hij zei. 

“Maar u speelt tegen uzelf,” wierp ik tegen. “Of tegen een denkbeeldige 

tegenstander. Dan gaat het toch niet om winnen of verliezen?” 

De man maakte een vertwijfeld gebaar. “Het maakt allemaal niet uit. 

Verliezen doe ik.” 

“Maar wacht eens even,” zei ik. “Als u zich nu eens in de plaats zou stellen van 

uw denkbeeldige tegenspeler? Als u het partijtje nu eens zou bekijken vanuit zijn 

perspectief? Zou u dan niet de mening zijn toegedaan dat u wint? Ook al wint u dan 

van een al even denkbeeldige tegenstander?” 

De man keek me verbaasd aan. Voor het eerst leek er sprake te zijn van 

contact tussen ons. “Daar moet ik eens over nadenken,” zei hij toen. “Dat ga ik 

uitproberen. Maar dan wel thuis. Na wat er vandaag gebeurd is moet ik wat afstand 

nemen van dit café. Die nare herinnering aan die dronkenlap moet eerst wat 

vervagen voor ik hier weer mijn plekje kan opzoeken.” 

“Dat begrijp ik,” zei ik. “Daar moet wat tijd overheen gaan.” 

De man kwam overeind, stopte de schaakstukken en het bord in een ruime 

aktentas en maakte aanstalten om te vertrekken. “Nogmaals dank,” zei hij. 

“Hopelijk zien we elkaar binnenkort nog eens terug.” 

Toen ging hij naar buiten, voorovergebogen alsof hij een zware last torste. Ik 

vroeg me af of ik de man ooit nog zou terugzien. 

 

*** 
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Er ging een tiental dagen voorbij zonder dat ik de schaker nog zag in mijn 

stamcafé, waar ik trouw elke ochtend mijn krant ging lezen en wat bijpraten met 

vrienden. Maar plots op een dag was hij er weer, in zijn hoekje, met een pintje voor 

zich. Tot mijn verbazing was hij niet aan het schaken en zat hij gewoon dromerig 

voor zich uit te staren. 

Mijn vrienden waren er nog niet. Ik bestelde een koffie, keek achterom in de 

hoop oogcontact met de man te kunnen maken. Hij leek me echter niet te zien. Na 

een poos stond hij op om naar het toilet te gaan, en toen hij terugkwam merkte hij 

me dan toch op. Hij begroette me kort en ging weer zitten. 

Ik besloot om maar mijn stoute schoenen aan te trekken en hem de vraag te 

stellen die op mijn lippen brandde. Ik ging dus naar hem toe, wees naar het lege 

tafeltje en vroeg: “Ik zie geen schaakbord. Speelt u dan niet meer?” 

De man keek me verontschuldigend aan. 

“Ik ben ermee opgehouden. Het was niet leuk meer.” 

“Hoezo? Het was toch uw grote passie? Er ging geen dag voorbij of we zagen u 

hier verdiept in het spel.” 

Hij maakte een vaag gebaar. “Ik heb uw wijze raad opgevolgd, en gespeeld 

vanuit het andere standpunt. Sindsdien won ik elke partij. Het was te gemakkelijk. 

Er was geen enkele uitdaging meer. Zoiets ontneemt het schaakspel al zijn 

relevantie en plezier. Neen, ik ga pas weer schaken als ik een tegenstander van mijn 

niveau vind. Tot zolang blijven het bord en de stukken mooi opgeborgen thuis.” 

“Ik begrijp het,” zei ik en keerde terug naar mijn plaats. Ik wierp nog een blik 

achterom, zag dat de man uitdrukkingsloos voor zich uit staarde, en vroeg me af 

waaraan hij nu dacht. 

Had ik er wel goed aan gedaan hem aan te spreken? Mijn wijze raad had niet 

bepaald het gewenste effect gehad. Eigenlijk had ik dat moeten voorzien, zoals een 

schaker de zetten van zijn tegenstander voorziet. Een schaker van zijn niveau dan 

wel. 
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 Stem van de Trippelenberg 

 
Han Messie 
                        
                      
Ik ben een tamelijk klein bos, met een bewogen verleden om op terug te kijken. Ik lig 

ten zuidwesten van Breda. Een eindje van mij vandaan stroomt het riviertje de Aa of 

Weerijs. Aan de overkant ervan ligt het grote, statige Mastbos. 

Bij een van mijn mooiste kastanjebomen staan een jongeman en een meisje. In de 

bast kerven ze het getal 1960. Ja, in dat jaar leven we nu. Dat paartje loopt verder. Ze 

kijken uit over de weilanden die mij omgeven. Heerlijk is het als die bloemengeuren 

en die hooilucht tussen mijn bomen door zweven. Daarom ziet alles wat er in mij 

groeit en bloeit des te opgewekter uit. Ook mijn hazen, konijnen en fazanten leven 

echt verblijd door die lekkere lucht. Ik ben ook zo gelukkig als er af en toe reeën van 

het Mastbos bij mij rust komen zoeken. 

Ik, de Trippelenberg, ben een nogal onbekend bos. Ik ben dan ook des te 

aantrekkelijker voor de weinige mensen die mij weten te vinden. Ik heb het aanzien 

van een klein wandelbos. Al mijn wegen en paden worden keurig onderhouden. Van 

de andere kant heb ik veel hoge varens en struiken, die mij daarbij ook een wild 

uiterlijk geven.  

Wat ben ik vereerd met de brede zandweg vol waardige beuken, die vanaf de 

buurtschap ’t Hout naar mij toe leidt. 

 

Er zijn heel wat jaren voorbijgegaan. Heb ik nog besef van de tijd? Eens heb ik “het 

jaar 1975” horen fluisteren. Later hoorde ik “1980” roepen. Ja, die woorden kwamen 

uit de mond van mensen, die hier honden voor bewaking en politiewerk laten 

oefenen. Dreigend grommen die pientere viervoeters, terwijl ze hun kunsten 

vertonen. In die kleine, groene loods van de hondenmeesters wordt heel gezellig 

koffie gedronken en gekeuveld. Ik hoor dat daarbinnen veel plannen worden 

beraamd. 

Maar ik ben getroffen door een treurig lot… Aan mijn westelijke zijde ligt nu een grote 

snelweg voor auto’s. Voortdurend klinkt er druk geraas om en door mij heen. Zelfs 

middenin mij is het nog als een hinderlijk gegons te horen. Hebben mijn vogels en 

andere dieren daar geen last van? Ja, dat heus wel. Toch schikken ze zich er in en 

blijven hier leven. Ook planten ze zich nog best voort. Kennelijk wennen ze 

makkelijker dan ikzelf aan die storende herrie. 

Mensen die door mij heen en weer wandelen, kijken vaak teleurgesteld en afkeurend. 

Mijn paden worden steeds meer overwoekerd door struiken. Veel van mijn bomen 

worden omgehakt. Langzamerhand ga ik er uitzien als een grote, verlaten en 

verwaarloosde tuin… 
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Ik hoor trotse stemmen het begin van de eenentwintigste eeuw noemen. En er is ook 

het nodige veranderd! 

De autoweg die vlak langs mij heen liep, ligt gelukkig nu een eindje verder. Soms hoor 

ik het bonzende geluid van de trein over de nieuwe spoorweg. Dat heb ik toch liever 

dan luide motoren. Fijn dat ik aan deze kant weer grasland heb. 

Ja, wat is mijn omgeving leuker dan vroeger. Die weitjes en dat hooiland hebben 

plaats gemaakt voor helder blinkende poelen en moerassen vol prachtige bloemen. 

De koeien in mijn buurt grazen in heel ruime, ruige velden. 

Wat is het beter dan in de tijd dat ik nog zo’n braaf burgerlijk bosje was. Mijn brede 

wegen zijn er nog. Mijn vroegere paadjes zijn verdwenen, overheerst door struiken 

en jonge bomen. Ik mag mij nu een wildernis in het klein noemen. Maar dan ook een 

vriendelijk nodende wildernis.  

Ik wenk steeds mensen, die oog hebben voor het stille, geheime woud. Tegelijk 

komen op een van mijn velden mensen voor vreugdevolle samenkomst. 

Ik, de Trippelenberg, weet het bosleven te bewaren en te beschermen, zichtbaar of 

verborgen. 
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Ze zeggen dat ze een heks is. 

Liliane Melis 
 
 
IEDEREEN denkt het, maar niemand die het haar in het gezicht durft te zeggen: dat ze 

een heks is. 

Ze woont in een klein huis aan de rand van het dorp. Ze heeft twee katten. Een zwarte 

en een witte. Tot voor kort had ze er drie. De oudste, een enorme zwarte kater van 

vijftien, was van ouderdom gestorven. Hij was al een tijdje moeilijk te been en op een 

morgen lag hij dood in de achtertuin. Ze had zich de ogen uit het hoofd geweend want 

ze was dol geweest op het dier. Hij was haar lievelingskat. De kinderen in de buurt 

liepen met een boog om hem heen wanneer hij op de stoep voor haar huis lag te 

zonnen. Soms gooiden ze stenen naar hem. Soms riepen ze lelijke woorden: satan of 

heksenjong of zwarte heks. Dat laatste riepen ze tegen haar. Ze had het wel gehoord. 

Ze komt haast niet buiten. Alleen voor het hoogstnoodzakelijke: winkelen of haar 

tuintje onderhouden. Er wordt over haar geroddeld, dat weet ze. Ze ziet dat aan de 

gezichten van de mensen als ze die op straat tegenkomt. Of in de winkels, wanneer ze 

binnenkomt en de gesprekken verstommen. Alle ogen worden dan op haar gericht. Ze 

bestelt wat ze nodig heeft en rept zich de winkel uit. Bang voor hun vijandige blikken. 

Bang voor hun afkeuring. 

Niemand weet wie ze is en waarmee ze haar dagen vult. Niemand kent haar 

eenzaamheid wanneer ze alleen in haar huis zit met enkel de katten als gezelschap. 

In de middeleeuwen zou men haar tot de brandstapel hebben veroordeeld. Een 

zonderlinge vrouw met een zwarte kat, die altijd in het zwart gekleed loopt. Een vrouw 

van wie men niet weet wat ze doet. Misschien brouwt ze wel toverdrankjes in haar 

eentje? 

 

Ze leest het stukje tekst door dat ze die morgen geschreven heeft. Een stukje dat past 

in een groter geheel: de roman waaraan ze nu al meer dan drie jaar werkt. 

Ze stopt met lezen. In haar ooghoeken wellen tranen. Ze denkt aan haar zoontje. Het 

kind dat men haar heeft afgenomen en nu bij zijn vader woont. Ze mag hem nooit 

meer zien. 

Na de geboorte van de jongen was ze ziek geworden. Ze kreeg aanvallen van hysterie 

en gooide het servies aan stukken en sloeg het meubilair aan diggelen. Achteraf kon 

ze zich niet meer herinneren wat ze had gedaan. Omdat ze vreesde dat ze haar kind 

ongewild kwaad zou berokkenen, vroeg ze haar huisarts om raad. Hij verwees haar 

naar een psychiater in de stad. Met zaken van de geest wist hij zich geen raad, zei hij. 

Dat was werk voor een zielenknijper. 
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Ze volgde zijn advies op en voor ze het goed en wel besefte, zat ze in een instelling. 

Op de afdeling  gestoorden.  

Om te genezen, zei de dokter.  

Om te genezen, zei haar man.  

Om te genezen, zei haar moeder.  

Maar wat zou er in godsnaam van haar kind worden? Wie zou er voor hem zorgen?  

Ze hoefde zich geen zorgen te maken, verzekerde haar man haar. Hij zou voor de 

jongen zorgen. Hij zou een tijdje verlof zonder wedde nemen. Tot ze genezen was.  

Hoelang dat dan zou duren?  

Dat wist zelfs de dokter niet. Geduld, zei hij. Geduld. Zaken van de geest vragen tijd. 

 

Weken, maanden gingen voorbij. Ze was nog steeds niet beter. 

Ze zat zwaar onder de medicatie. Medicatie die haar zou genezen, had men haar 

voorgehouden.  

De psychiater had inmiddels een indrukwekkend rapport geschreven over haar 

ziekte. Postnatale depressie, noemde hij het. Een zware stoornis waarbij de moeder 

gebukt gaat onder depersonalisatieverschijnselen en extreme, ongegronde haat 

tegenover haar pasgeboren kind. 

Ze had haar kind nooit gehaat. Ze hield van hem. 

Haar man kwam haar regelmatig bezoeken. Af en toe bracht hij de jongen mee. Op 

die momenten fleurde ze op. Dan vergat ze  zichzelf en haar ellende. Ze mocht hem 

even in haar armen houden, onder strikt toezicht van haar man.   

Nadien, wanneer man en kind weer weg waren, verviel ze in een diepe melancholie. 

Soms duurde dat tot het volgende bezoek. Soms probeerde ze zich ertegen te 

verzetten en lukte het. Maar de pillen vervlakten al haar gevoelens.  

Hoe zou ze in dit oord, in deze toestand kunnen genezen, vroeg ze zich af. Alle dagen 

dezelfde moordende monotonie. Gekken die binnengebracht werden en ‘genezen’ 

gekken die de instelling verlieten. Waarom kon zij niet tot de tweede categorie 

behoren? Wat moest ze doen om hier uit te raken?  

‘Je moet meer je best doen,’ zei de psychiater, ‘je blijft apathisch en zo kun je niet 

genezen.’ 

‘Wat moet ik dan doen?’ vroeg ze. 

‘Meer meewerken in de therapie,’ zei hij. 

‘Maar dat doe ik toch,’ zei ze. 

‘Niet genoeg,’ zei hij, ‘die pillen lossen veel op maar lang niet alles. Het is aan jou om 

de cirkel te doorbreken.’  

‘Welke cirkel moet ik doorbreken?’ 

‘Dat is aan jou. Ik kan niet alles voor je oplossen.’ 

‘Dat vraag ik niet. Het is me alleen niet duidelijk waar ik moet beginnen.’  

‘Denk er maar eens over na. Je zal er wel uitkomen. Niet negatief denken. Dat duld ik 

niet.’ 

‘Ik denk niet negatief. Die pillen maken me zo suf dat ik niet in staat ben te denken.’ 
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‘Toch wel. Zonder pillen kun je voorlopig niet. Dat risico kan ik op dit moment niet 

nemen. Je hebt ze broodnodig. Wees gerust, over een half jaar zul je me gelijk geven.’ 

‘Een half jaar!’  

‘Dat is niet eens zo lang. Werk aan jezelf en je zult resultaten zien. Dat beloof ik je.’ 

‘Ik wil hier weg. Ik wil bij mijn kind zijn. Wat vindt mijn man hier trouwens van?’ 

‘Je man heeft vertrouwen in ons. Jij zou dat beter ook doen.’ 

‘Maar, -‘ 

‘Sorry,’ zei hij, ‘je tijd is om.’  

 

Ze besloot hun spelletje mee te spelen om haar genezingsproces te versnellen. Ze zou 

lachen wanneer het haar werd gevraagd. Ze zou gewillig met alle mogelijke 

therapieën meewerken. Ze zou manden vlechten, tapijten knopen en schilderijen 

maken. Ze zou de psychiater naar de mond praten. Zich gedragen zoals hij wilde dat 

ze zich gedroeg. Ze zou er met haar man over praten. Blijk geven van haar goede wil 

en hij zou haar hieruit weghalen. Weg uit dit verderfelijke hol, waar mensen tegen 

hun wil worden opgesloten omdat ze gek zijn.   

 

De zes maanden waren verlopen als een gevangenisstraf die wordt uitgezeten. Haar 

toestand was aanzienlijk verbeterd, maar men vond haar nog niet klaar om de 

instelling te verlaten.  

En toen kwam haar man op bezoek. Zonder het kind. Maar met delicaat nieuws. Heel 

voorzichtig vertelde hij haar dat hij het moeilijk vond om nog alleen voor de jongen 

te zorgen. Het werd hem te veel, zei hij. Omdat er nog geen hoop was dat ze naar 

huis zou kunnen komen, had hij erover gedacht om iemand in huis te nemen. Voor 

het huishouden. En voor het kind.  

‘Iemand vreemd?’ vroeg ze. 

Hij aarzelde. 

‘Wel?’ 

‘Ik heb iemand ontmoet,’ zei hij, ‘we zouden willen gaan samenwonen. Het spijt me, 

dit had ik niet gepland.’ 

 

Ze ontwaakte en merkte dat ze haar handen en voeten niet kon bewegen. Ze was 

naakt. Ze lag vastgebonden op een matras in een kaal kamertje zonder ramen. Er was 

een deur met een klein gaatje met tralies ervoor. Erachter zag ze een gezicht 

verschijnen. 

Ze huilde. Ze herinnerde zich alles weer. Hoe ze gillend haar man te lijf was gegaan. 

Hoe ze zijn gelaat had open gekerfd met haar nagels. Hoe men haar had vastgegrepen 

en dan die snijdende pijn in haar bil die ze had gevoeld. Daarna kwam het zwarte 

gat… 
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Het leespistool 

Romain John van de Maele 
 
 
Ze repte zich door de gangen en deed haar best om er de vaart in te houden. Op het 

stuur van haar karretje was een leespistool bevestigd. Het woord had ze zelf bedacht, 

het was haar enige vrijheid én een volledig verzwegen inbreng om de werkdag door 

te komen. Ze voelde zich een vrijbuiter. Wat ze uit de rekken moest halen, lag als een 

onsamenhangend recept in een bakje dat op het stuur was gemonteerd. Ze moest 

het lijstje volgen, er niet van afwijken, er niet bij nadenken en voortdurend naar links 

en rechts kijken. Het leespistool moest ze veelvoudig indrukken: eerst om de 

streepjescode van de klant op te slaan, en daarna om het product af te vinken. 

Honderden keren per dag voltrok zich hetzelfde ritueel, tot ze er duimartrose aan 

overhield en een orthese  nodig had. Die dag plaatste ze het leespistool tegen haar 

linker slaap.  
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Terugblik op een uitgestelde reis 

 

Ina Stabergh 
 
 
1.  

“Kijk naar de avondzon, ze zal vuurrood zijn met een kring van stof zoals een halo van 

heiligheid,” had de weerman, enkele dagen na de vulkaanuitbarsting op IJsland, 

gezegd. 

Dat beeld van die vuurrode avondzon zou goed passen op de cover van een boek, met 

ook een vliegtuig op een eiland van groen en vier kinderen op de rug van een paard. 

Er zou een massa foto’s worden genomen van het spektakel. Dat stond nu al vast.   

Dat in 1996 op zelfde plaats zo’n uitbarsting plaats had en dat eeuwen geleden er ook 

al waren, legden wij als verstorven nieuws naast zich neer. 

De dagen na de uitbarsting bleven de vliegtuigen aan de grond. Rondvliegende 

vulkaanas zou de motoren kunnen beschadigen met alle gevolgen van dien. Al de 

luchthavens van West-Europa bleven gesloten. Tienduizenden vakantiegangers zaten 

vast, konden niet naar huis. Een wolk van as dreef als mist boven de eilanden en een 

stuk van Europa.    

Onze geplande vierdaagse moest worden uitgesteld. De sluiting van de luchthavens 

was wereldnieuws. Met een paar telefoontjes werden de afspraken naar een latere 

datum verplaatst.  

Ierland had iets wat je in andere landen niet vond. Een soort vastigheid en heimwee 

die je alleen op een eiland kunt proeven. Een soort ‘weten wat je wil’ met wortels van 

voor de hippietijd. Wortels waarvan je de beste stukjes kauwt en herkauwt om te 

bewaren.  

In de wachttijd zouden wij even terug genieten van de verhalen die we eerder hadden 

beleefd en verhalen van onze ouders. Zij vertelden vaak over broer Jules, die op het 

einde van de oorlog in Ierland ging studeren in een toren aan het water. Hoe President 

de Gaulle er ging nadenken over zichzelf en de wereld. Het eiland werd almaar 

geheimzinniger. En toen werd in 1992 de poort geopend.   

De schoolexamens waren voorbij en de eindejaarstudenten van het college zouden 

hun correspondentievrienden ontmoeten. Een jaar lang hadden zij via e-mail in 

contact gestaan met Ierse en Griekse jongeren. Een soort uitwisselingsproject. Ze 

hadden kennisgemaakt met elkanders land en gebruiken, de geschiedenis en met de 

jongerencultuur. Ze kwamen met twintig uit Dublin. Meer meisjes dan jongens. 

Zoon David was samen met Gert en een leraar met de autobus naar Zaventem 

gereden om hun gasten op te halen. De Dubliners met hun groen petje werden direct 

herkend. Het klikte, er stond hun een toffe week te wachten met gesprekken, 

uitstappen, kermis in de stad en een discobezoek op het programma. De jongens 
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genoten er van om door een groep meisjes te worden uitverkoren en omringd. Alles 

liep op wieltjes voor de studenten, ze spraken zelfs al af om een tegenbezoek te 

brengen aan Ierland.  

 

 

 

2. 

David, Gert, Remi, Dirk, Tom, Jasper en Guy zouden in augustus vliegen. De reis werd 

punctueel op papier georganiseerd: afreisdatum, tickets, bagage en wie bij wie zou 

overnachten.  

Maar nog vóór ze de tickets in hun bezit hadden, krabbelden Dirk en Gert terug en 

Tom en Jasper moesten studeren voor twee herexamens. Er bleven er nog drie over. 

Tot de grootvader van Remi dood ging en een week vóór het vertrek ook Guy afhaakte 

omdat hij het niet meer zag zitten met z’n tweetjes naar Ierland te gaan. Je kon 

immers nooit weten want een paar meisjes uit Belfast hadden sterke verhalen verteld. 

En de anderen hadden die niet ontkend.  

Dat David alleen zou gaan, vonden wij te gewaagd. Toch wilden wij de reis van onze 

zoon niet boycotten. We stelden voor om met ons vieren naar ginds te gaan, ook zus 

wou mee. Herman vond dit een mooie gelegenheid om mee te gaan. Na negen dagen 

samen rijden langs de randen van het soepbord, zouden we David bij zijn Ierse 

vrienden brengen om er nog enkele weken door te brengen.  

Tickets werden gekocht, een huurauto besteld en met Aer Lingues vlogen wij over het 

water.  

 

 

 

3. 

De huurauto stond klaar: een witte Fiësta. De bagage kon er met moeite bij. Om half 

negen in de avond vertrokken wij van op de luchthaven richting eerste gastgezin, tien 

kilometer buiten Dublin. We zouden er over een half uur zijn, had de man van 

Murray’s Verhuurbureau gezegd. Maar in een Engelse auto en langs de linkerkant van 

de weg rijden, liep niet zo vlot als verwacht.  

Ondanks alles slaagden wij er in om zonder schrammen kilometers te vreten door de 

stad, langs levenloze dorpen, langs veldwegen en langs de Oostkust om iets na 

middernacht het gasthof te bereiken. We hadden zo dikwijls de weg gevraagd dat we 

uiteindelijk toch bij het juiste huis belandden. Mooi maar afgelegen en tussen hoge 

bomen praktisch onzichtbaar. Onder een volle maan lichtte het verblijfhuis op tussen 

het groen. Een passend decor voor een griezelfilm! Het reisagentschap had deze 

overnachting zelf geboekt. De gastvrouw kon bijna niet geloven dat wij er in geslaagd 

waren vier uur te doen over tien kilometer. Ze had ons niet meer verwacht en dacht 

dat wij een ander onderkomen hadden gevonden. 
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De nacht was kort. Het ontbijt uitgebreid en calorierijk. Vruchtensap met fruit en 

yoghurt en daarna gebakken spek, eieren, tomaten en witte en zwarte worst, 

geroosterd wit brood, koffie en thee. Twee Amerikaanse koppels zaten luidruchtig te 

praten over de plaatsen waar ze wilden zoeken naar hun voorouders. Ze hadden ook 

een lijst bij met ‘grote namen’ van Iers-Amerikanen. Tien presidenten op kop. Het ene 

stel moest naar Clonmacnois en het andere naar Athlone, een stukje verder. Al 

pratend kregen zij het gezelschap van een derde stel dat uit Australië kwam. Volgens 

de gastvrouw waren er op dat moment in haar huis negen landen vertegenwoordigd. 

Allemaal spraken ze dezelfde taal op hun eigen manier. Andere accenten, hoge en lage 

tonen en een nooit haperend bewust etaleren van zichzelf. Buitengewoon interessant 

fenomeen.  

In de tuin stonden hortensia’s in vele kleuren tussen hibiscusstruiken en Nieuw-

Zeelandse boomvarens. Waarschijnlijk door de één of andere emigrant meegebracht. 

Op de grond stonden kabouters met en zonder baard, krullen onder een punt - of 

ronde muts tegen een of ander voorwerp geleund. Negen kabouters met een dronken 

glimlach op hun versteende mond. Voor elke dag een mannetje met zijn verhaal. 

 

 

 

4. 

Elke dag tot 18.00 uur kon men kamers boeken voor de volgende nacht. Dat stond in 

het reisboekje. Ook een reeks adressen met foto’s en prijzen. We reden naar Bray om 

een Toeristisch Bureau te zoeken. Die weg hadden wij de vorige nacht al gedaan. We 

herkenden de richtingaanwijzers met voor elke plaats drie mogelijkheden om een 

doel te bereiken. We boekten een overnachting in Waterford. Een naam met het 

geluid van kristal, zoals Bohemen en Venetië. We zouden de tour rond Ierland maken 

met de wijzers van de klok mee. Wexford, Waterford, Kerry, Limerick, Clare, Galway 

enz... In een reisbureau lazen we een stukje over Dun Laoghaire waar negen 

kabouters de tuin bewaakten. De plaats had in de vijfde eeuw zijn naam gekregen van 

de Ierse koning Laoghaire. Het was een rijke vissershaven omringd met in Sandycove 

een groot aantal Martello torens. Die moesten de haven beschermen tegen invallen 

van buitenaf. Zonder ladder kon je niet in zo’n toren. De smalle deuropening stond op 

minstens drie meter van de grond. Dus één na één naar boven en wie niet werd 

verwacht belandde dan met een duw weer beneden. Marconi had hier zijn eerste 

openlucht radio-uitzending geproduceerd. Een verslag van een sportwedstrijd in 

1898. Een jaartal dat dicht aan de oppervlakte in mijn geheugen zit gekrast. Het was 

het jaar dat mijn grootvader was geboren. De grootvader die dood ging vóór hij dertig 

werd. De vader van mijn moeder. Dat ik hier aan hem dacht was gewoon een deeltje 

van de associatieketen. Een jaartal, een onbewaakt ogenblik, waarin ik mama’s broer 

op zo’n ladder zag klimmen. Hij was knap en een grote durver, zei moeder altijd als ze 

vertelde over hem. Mogelijk had hij hier een schuilplaats gevonden net voor de 

Tweede Wereldoorlog ten einde liep. Als student en verzetsman moest hij voor zijn 
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veiligheid een tijdje verdwijnen en kwam hij in de buurt van Dublin terecht. Zijn zus 

stuurde hem regelmatig lespakketten zodat hij niet achterop geraakte en bij 

terugkomst toch eindexamen Rechten kon doen aan de universiteit van Leuven. 

Moeder was trots op haar broer.    

Ook James Joyce had in zo’n toren een veilig onderkomen gevonden. Hij schreef er 

het eerste hoofdstuk van zijn ‘Ulysses’. Dat was vast rond de tijd van de geboorte van 

grootvader. Joyce verliet om persoonlijke redenen Ierland om er later nog een paar 

keer terug te komen. Hij woonde afwisselend in Triëst, Zurich en Parijs. 

In Bray, waar James als jongeling ook gewoond had, vonden wij een één pond-

winkeltje. Het was klein en primitief ingericht. We kochten er snoepjes en 

interessante spullen. Kleine schriftjes met zwart kartonnen kaft en rode flanellen 

zakjes om kleine voorwerpen in op te bergen. Ook gekleurde en gouden steentjes en 

allerlei soorten schelpen. Rode zakjes vol verhalen.  

 

 

 

5.  

Iemand zong een lied. Ieren hebben een mooie stem met een portie weemoed die 

hun zinnen rekt en die van anderen bespeelt. Al meerdere keren werd het 

Eurovisiesongfestival gewonnen door een Ier. David herkende de melodie. Hij had het 

lied in Werchter gehoord, zei hij. Ze vielen op door hun rare kleren. Hun teksten leken 

uit de bijbel geplukt. Drie van de vier geloofden sterk in God, ze waren zelfs lid van 

een of andere christelijke praatgroep. Als "U2" reizen zij: Bono, Larry, The Edge en 

Adam de wereld rond. Muziek geeft inkijk in de geest van een land. Muziek staat hier 

alle dagen op het programma. Hoort bij het leven als ademen en huilen. Elke plaats is 

geschikt om te zingen en een instrument te bespelen. In de pubs, thuis en op straat. 

Sommigen houden meer van gitaar, viool of fluit. Anderen nemen de accordeon of de 

harp. En wie moeilijk kan kiezen, neemt ze allemaal.    

Dat muziek het eerste is waar men aan denkt, bewijst de harp die evenals een 

klavertje drie als symbool dient voor het land. Ieren zijn dromers met aarde onder 

hun vingernagels. Muzikanten met een gorgeltoon van weemoed die tussendoor 

meer dan één drankje lusten om nog aangrijpender te zingen.  

Langer dan 10.000 jaar geleden was Ierland langs één kant met het continent 

verbonden. Van overal kwamen de mensen over de landtong naar binnen. Zij 

brachten duizend eigenschappen mee om zich te wapenen tegen al wat later zou 

komen.   

In zijn reisboek schreef St. Brendan over zijn tocht in een zelfgemaakte curragh. Hij 

voer langs IJsland, waar de eilandbewoners met grote stukken lava gooiden naar hem 

en zijn monniken. Ze leken bang voor de wilden die uit het noorden zouden komen. 

Het eiland van de vuurspuwende bergen, die met tussenpozen van enkele decennia 

hun lava in de oceaan spoten, was heel dun bevolkt.  

Brandaan en zijn gevolg voeren door een witte wolk met zwarte vlokjes op hun weg 
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naar Groenland. Ze voeren langs een vogelparadijs, schapeneilanden, ontmoetten 

vriendelijke walvissen en drie keer voeren zij langs zuilen van kristal. Regelmatig 

geraakten zij ingesloten in het pakijs. Na zeven jaar kwamen zij terug in Ierland.   

De Ierse geograaf en schrijver Timothy Severin wou bewijzen dat de beschreven tocht 

van Sint Brandaan overeen kwam met de tocht van Columbus duizend jaar later. Hij 

had gelezen dat de Spanjaard, voor hij vertrok op wereldreis, Ierland had bezocht. 

Mogelijk de nagelaten geschriften van Brandaan had gelezen.  

Het was 1977 toen Severin voor zijn film ‘The Brendan Voyage’ een identieke curragh 

liet maken en samen met een cameraman de tocht uit het begin van de 6e eeuw over 

deed. Zij deden er twee jaar over.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 17 - 
 

Domino 

 
Norbert de Meyer 
 
 
Hier kom ik nooit meer. Dat nam ik me eeuwen geleden voor. Wat heb ik te zoeken 

in deze schimmige uithoek van de haven? Waar komt die drang, die verslaving 

vandaan? Telkens ik naar deze vage wereld wordt gezogen, zoemt die vraag door mijn 

hoofd. De stank van kattenpis die uit elke hoek komt aanwaaien, doet me braken. 

Weerzinwekkend. En toch ben ik niet weg te slaan van het mysterieuze, het 

toverachtige dat rond de kaden hangt. De geur van roest en zout. En stank waar geen 

woord voor bestaat. Of de monsterachtige kranen die hulpeloos naar de wolken 

reiken. Het is er altijd koud. Geniepig koud. De onophoudelijke wind die over het 

water skiet, doet er nog een schepje bovenop. Wind en geuren nestelen zich achter 

elke hoek. Van een verslaving knap je niet zomaar af. 

Vanavond is er alweer een reden om mijn wandeling naar de haven te 

rechtvaardigen. Ik loop er naartoe om de lege doos te ontvluchten sedert zij genoeg 

van mij kreeg. Onze woorden sloten zich uiteindelijk als stilstaand water boven onze 

schamele gesprekken. Ze had het over de wereld en de tijd die anders waren 

geworden. Hààr wereld waarin ik niet meer paste. Anders? Bullshit! beet ik haar toe. 

De planeet is oeroud en mensen hebben tijd gecreëerd om het leven te ordenen, 

doenbaar te maken, bromde ik. Zoveel woorden om weinig te zeggen. Na de achter 

haar dichtgeklapte deur bleven over: een stoffige slaapplek, een vuil keukenblad, 

potten en pannen met aangekoekte etensresten en rommelige kasten. Alles liet ik 

onaangeroerd, ook het niet-aanraakbare, het restant van die onpeilbare liefde. Alles 

bezinkt tot behapbare proporties als je lang genoeg wacht. 

Waarom ga je niet op een boot wonen? sneerde ze als ik de deur uit ging richting 

haven. Met de klemtoon op wonen. Maar nu ben ik er weer. Mistige sluiers in een 

maanloze nacht hebben zich als een bang dier in de schriele hoekjes genesteld. Log 

en lomp liggen de boten erbij. Nergens een greintje leven. De dreinende regen is 

overgegaan in miezelen. Onwillekeurig frommel ik een zakdoek tegen mijn neus. 

De krantenkop ‘Drugsschip aan de ketting’ had er nog een schepje bovenop gedaan. 

Alsof het schip lijkt op de hond van boer Peek die aan de uiterwaarden van het dorp 

woont. Als je de poort openduwt, banjert de uitzinnige pitbull uit zijn krakkemikkige 

hok. Het beest verhangt zich net niet aan de rammelende ketting die diep in zijn vlees 

snijdt. Hij blaft tot je horendol ophoepelt. Alleen de roestige scharnieren van de poort 

krijten nog harder. Van een schip kun je dergelijk wangedrag niet verwachten. Zelfs 

niet als het drugs versjachert. 

In een eerste oogopslag lijkt het dobberend gevaarte een wrak. Dat was op de 

krantenfoto onduidelijk. Vanop de kade lijkt het op een door God en zijn trawanten 

verwaarloosde schuit. 
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Domino. Een naam die schamel opduikt tussen de door condenswater aangetaste 

boeg. Ik voel me thuis tussen de pakhuizen, waarvan sommige ramen slordig 

dichtgespijkerd zitten met vermolmde planken. Een lappendeken. Als ik langs de 

boten slenter, overvalt me een verlangen naar het onbekende. Hun grillige opbouw, 

in bedwang gehouden door armdikke koorden en kabels, het luie klotsen van het 

water tegen kademuur en romp roepen een zweem melancholie op die ik moeilijk 

kan wegslikken. 

Vriend Karel had beloofd dat hij ook een kijkje zou komen nemen. Nog zo’n 

havenfreak. Bovendien heb je met twee meer lef. ‘Om half acht,’ riep hij toen ik 

afscheid van hem nam, lamlendig het lijf ontspannend na onze dagtaak. We moeten 

er vlug bij zijn. Morgen of vannacht zal de Domino er stiekem uitluizen. Dat zegt mijn 

buikgevoel. Schepen zijn onbetrouwbaar, ze meren aan en varen weg. Een 

eigenzinnige wereld. 

In het schamele licht dat de natte keien doet glanzen, hollen een paar katten krijsend 

in het rond. Aan de kaderand draaien ze schichtig om en glippen tussen restanten 

ijzer, staal en hout. 

Het water heeft de kleur van een smerige dweil. De armoedige verlichting van de 

haven verdrinkt erin. Rond de scheepswand dobbert een drabbige smurrie. Het 

vaartuig lijkt verlaten. Een spookschip. Het linker raampje op de brug is gebarsten. 

Een rood lichtje knipoogt bovenop een roerloze radar. 

Waar blijft Karel, verdomme? Ik check mijn smartphone, besluit nog een kwartier te 

wachten. Dan zou ik weer naar mijn lege doos stappen. 

‘Hé! Psssst…’ 

Ik schrik me een hoedje. 

Karels blonde krullenkop lonkt van achter een container. Met zijn geruit hemd onder 

een bruine pull, slobberende spijkerbroek en verkreukeld jasje ziet hij eruit als een 

schipper. 

‘Eindelijk!’ 

Mijn stem botst overal tegenaan in deze kerkhofstilte. 

‘Ik zei toch dat ik zou komen?’ 

‘Ja, maar je bent laat… En doe je gulp dicht.’ 

‘Oei! Gatver… Net geplast. Hoe laat is het?’ vraagt hij schaamteloos dichtritsend. 

‘Tien voor acht.’ 

‘Is dat de boot?’ klinkt het hoorbaar ongelovig. 

We staren naar de Domino alsof we hem voor het eerst zien. 

‘Luguber,’ lispelt hij. 

Zijn handen wurmt hij in zijn jas. Als veeboeren op de markt staan we daar, met 

gekromde rug. Twee iele figuren, scherp afgelijnd tegen de avondhemel. Karel doet 

een paar stappen en schopt een leeg blik voor zich uit. Het ratelt over de stenen, 

aarzelt aan de afgrond van de kade en valt onhoorbaar in het donkergrijze sop. 

IK: ‘Milieuvervuiler.’ 

HIJ: ‘Ach kerel, wie maalt daar om?’ 
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IK: ‘Wat denk je ervan?’ 

HIJ: ‘Van wat?’ 

IK: ‘Van die boot, verdomme! Waar staan we hier anders voor?’ 

HIJ: ‘Akelig.’ 

IK: ‘Lijkt me niet pluis.’ 

HIJ: ‘Geen bewaking?’ 

IK: ‘Blijkbaar niet.’ 

HIJ: ‘Camera’s misschien. Volgens de krant waren er drugs aan boord.’ 

IK: ‘Wie mag je vandaag nog geloven?’ 

HIJ: ‘Er wordt van alles gefluisterd. Duister boeltje. Stront aan de knikker.’ 

IK: ‘Of kattenpis.’ 

HIJ: ‘Hé? Wat?’ 

IK: ‘Kattenpis. Ruik je dat niet? Is je neus verstopt?’ 

Karel kijkt naar omhoog en snuift als een drugshond. 

‘Ja, nu je ’t zegt.’ 

De kilte slingert zich rond onze kuiten. Karel trekt zijn jas wat hoger. 

‘Die boot is rijp voor het schroot,’ zegt hij. ‘Ik sta me hier het pleuris op te doen. Ik ga 

er vandoor.’ 

Wij zwijgen en blijven versteend staan. 

‘Je kijkt alsof je die schuit wilt kopen!’ grinnikt Karel, terwijl hij me in de zij port. 

‘Komaan, wegwezen. Mijn kop eraf als hier geen camera’s hangen. We zijn al gefilmd. 

Zeker weten. Je kan je nergens meer vertonen of een of andere camera heeft je in 

het vizier. Wantrouwige wereld.’ 

‘Gelijk heb je. Controlemaatschappij,’ grom ik. 

Karel knort afkerig, kijkt me aan als een weerspannig kind. 

‘Een schip aan de ketting is als een gevangene,’ zegt hij om het gesprek een andere 

richting uit te sturen. 

‘Kloteding, meer niet’ zeg ik teleurgesteld. 

Karel: ‘Wat had je verwacht? Een politiekordon? Douane? Speurhonden? Een horde 

fotografen? Speurders zitten warm en droog achter hun monitors. We worden 

gezien, wees voorzichtig.’ 

‘Voorzichtig?’ Ik schokschouder. De kou is nauwelijks te harden. 

Karel draait zich om. 

‘Tot morgen?’ 

‘Misschien.’ 

Karel: ‘Hoezo misschien? Morgen is het weer werkdag. Of heb je vrij?’ klinkt het 

grijnzend en cynisch. 

Ik hou mijn lippen verzegeld. 

Karel: ‘Saluut! Hoe laat is het?’ 

Ik staar voor me uit. 

Hij strijkt de linkermouw van zijn hemd wat omhoog. 
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‘Bijna negen uur. Staan wij hier al zolang te niksen?’ vraagt hij verbaasd. ‘Mijn 

vriendin…’ Abrupt breekt hij kuchend zijn zin af. ‘Slaapwel,’ mompelt hij nogmaals en 

trippelt weg als een schuwe muis. 

Ik slenter naar de kademuur. Ik kan de Domino bijna aanraken als ik me wat  voorover 

buig met bevende benen. Het blikje klotst en danst tegen het druipende staal. De 

katten hebben hun schuilhok opgezocht. Het rijk is aan de nacht en aan de zinderende 

kou. Thuis wachten eenzaamheid en oorverdovende stilte. Het blikje zwijmelt 

ongestoord en vrolijk verder. Ik kijk het lang na op het water waarop een oliefilm 

glinstert, tot het achter de boot verdwijnt. Ik draai me besluiteloos om… 
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Opa’s geheim 

 

Danny Vandenberk 
 
 
‘Vanmiddag gulzig spaghetti gegeten? Wild door de modder gefietst? Bruine 

bonensoep in je gezicht gesprenkeld? Honderdzevenentwintig! Dat zijn er vier meer 

dan vorige week! Vier!’ 

 

Opa Oscar deed wat hij altijd deed als hij bezoek kreeg van zijn kleinzoon Renzo: hij 

knielde en nam Renzo’s hoofd tussen zijn kolenschoppen van handen, kuste hem op 

de rechterwang en telde de sproetjes in zijn aangezicht.  

 

De schattige, roodharige Renzo lachte. Opa was een beetje gek, maar daar hield hij 

nu net van. Zijn ouders waren altijd veel te serieus. Soms leek het alsof hun 

lachspieren operatief verwijderd waren tijdens hun adolescentie, vond hij, al begreep 

hij dat laatste woord niet helemaal. Hij gebruikte het omdat het zo geleerd klonk, al 

sprak hij het niet altijd even correct uit.  

 

‘Renzo, ren zo snel je kan naar binnen, want er komt een donkere regenlucht 

aanzetten en ik heb nog iets lekkers voor jou in de snoepkast.’ 

 

Het voorjaarszonnetje deed flink haar best om zomers te stralen en in de 

hemelsblauwe lucht dreef sporadisch een klein hagelwit wolkje voorbij. Typisch. Het 

was opa’s standaardzin, welk weer het ook was. Het woordspelinkje met zijn naam 

bleef opa kennelijk oneindig leuk vinden. Renzo vond het helemaal niet erg. Hij was 

blij als hij een lachend gezicht zag, zeker het gerimpelde, witbebaarde exemplaar van 

zijn opa. De snoepjes waren een prettige bijkomstigheid. 

 

‘Vertel eens, jongen, hoe gaat het met je mama en je papa?’ 

 

Het gebeurde niet zo vaak dat Oscar deze vraag stelde. De band met zijn zoon was al 

zo vaak leeggelopen, geplakt, opgeblazen en onhandig hersteld dat er niet veel nodig 

was om de vader-zoontandem opnieuw tijdelijk of zelfs definitief aan de haak te 

hangen en telkens als hij aan zijn schoondochter dacht, kreeg hij zure oprispingen. 

Daar had kleine Renzo helemaal geen last van, ook al had hij tien seconden geleden 

nog vier zure beertjes tegelijk in zijn kleine mondje gefrommeld. 

 

‘Wacht weffe, wopa!’ riep hij schrokkend.  
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‘Traag knabbelen, jongen! Traag knabbelen. Ondertussen zal ik het babbelen wel voor 

mijn rekening nemen, dat is veel beter voor je spijsvertering. Hoe trager je alles doet, 

hoe ouder je wordt. Kijk maar naar Sylvie. Ow! Euh…’ 

 

‘Sylvie? Wie is Sylvie?’ vroeg Renzo onmiddellijk. 

 

Hij kuchte nog wat na omdat hij het laatste zure beertje in zijn mond prompt had 

ingeslikt, maar tezelfdertijd had hij meteen begrepen dat opa zich versproken had. 

Erg moeilijk vast te stellen was dat overigens niet. Opa hield immers een van zijn 

blauwgeaderde kolenschoppen voor zijn overijverige mond. Bovendien stonden zijn 

ogen wagenwijd open. Alsof hij net een blote vrouw had gezien, of een kip met een 

slurf en flaporen. 

 

‘Niemand.’ 

 

‘Komaan, opa! Ik ben niet dom. Heb je een vriendinnetje?’ 

 

‘Nee, jongen. Nee. Alhoewel… Ja. Ik vind het zo verschrikkelijk jammer dat je je oma 

nooit hebt gekend. Ze zou je knuffelen tot je purper zag. Ik heb heel veel van haar 

gehouden en dat doe ik nog steeds, ook al is ze nu al bijna twintig jaar in de hemel. 

Sylvie is mijn vriendinnetje, maar oma heeft haar ook nog gekend. Ze konden het heel 

goed met elkaar vinden.’ 

 

‘Ik wil Sylvie ook wel eens ontmoeten, opa. Ik ben zo nieuwsgierig om haar te zien! 

Kom, gaan we haar een bezoekje brengen?’ 

 

‘Dat gaat zomaar niet, jongen. Soms is ze nogal… Onbereikbaar. Ik heb haar trouwens 

al een hele tijd niet meer gezien, maar binnenkort gaat daar verandering in komen. 

Dat weet ik zeker. De hoeveelste is het vandaag? De zevende?’ 

 

‘De achtste! Vandaag is het de achtste, opa. April. De vierde maand van het jaar.’ 

Voor de zekerheid telde hij dat nog even na op zijn vingertjes. 

 

Opa leek ineens veel gelukkiger dan een paar minuten geleden. Rustiger ook. Hij 

glimlachte en aaide Renzo over zijn roodharige haardos. Opa was verliefd op Sylvie, 

ofwel deed ’t hem deugd om nog eens over oma te praten. Renzo had dat al vaak 

gemerkt. Opa vertelde regelmatig over oma en gaf dan commentaar bij honderden 

oude foto’s. Allemaal van oma. Ze was een beroemde vrouw in haar tijd. Ze was 

fotomodel en actrice. Ze had de mannen zomaar voor het uitkiezen, maar ze koos 

resoluut voor opa. Omdat ze zo ontzettend met ‘m kon lachen.  
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‘Weet je wat? Kom over exact een week terug. Opnieuw op zaterdag. Zorg wel dat je 

om twaalf uur stipt hier bent. Dat is heel belangrijk.’ 

 

Renzo gniffelde. Hij smulde van al dat geheimzinnige gedoe en het vreemde gedrag 

van zijn opa. En van de zure beertjes. Hij propte er nog een stuk of tien in zijn 

broekzak, gaf zijn opa een dikke knuffel, sprong op zijn fietsje en begon rijdend te 

fantaseren. Hij was dan misschien wel een nieuwsgierig jongetje, maar enkel in de 

goede betekenis van het woord. Leergierig eerder. Een dromer was hij ook. Een 

dagdromer. In zijn fantasiewereld was hij niet Rosse Renzo, zoals zijn pesters op 

school hem steevast noemden, maar Zoren de Superheld, de gemaskerde redder des 

vaderlands, van de wereld zelfs. Soms haalde hij ook gewoon de kat van de buren uit 

de dakgoot. Het moest niet elke dag even spectaculair zijn, maar altijd wel een 

tikkeltje spannender dan de saaie realiteit. Maar daar gaat verandering in komen! 

Volgende zaterdag wordt spannend! Eigenlijk zou hij willen dat het al zover was, maar 

anderzijds kon hij ook enorm genieten van een week lang allerlei voorstellingen 

maken, scenario’s bedenken of gewoon toeleven naar dat ene grote moment: Sylvie 

ontmoeten! Een hele bijzondere vrouw, dat staat buiten kijf.  

 

Met een huppelend hartje zette hij zeven dagen later zijn fiets tegen de achtergevel 

van opa’s riante villa. Vijf voor twaalf. Mooi op tijd. Hij keek even rond. Geen opa te 

zien.  

 

‘Opa? Ben je thuis?’ riep hij terwijl hij op het grote keukenvenster tikte met de 

knokkel van zijn rechter middelvinger.  

 

‘Stil! Sylvie houdt helemaal niet van lawaaierig gedoe!’ werd er plots in zijn oor 

gefluisterd. Renzo schrok zich de pleuris. Het leek wel alsof opa ineens vanuit het 

niets achter hem stond en hem bij de schouders gegrepen had.  

 

‘Kom, we gaan snel naar de tuin. Het is tijd,’ fluisterde hij opnieuw. 

 

Renzo begreep er geen sikkepit van. Geen sproetentellerij, geen grapjes, geen 

snoepjes, geen aaitjes of knuffeltjes… De anders zo gemoedelijke, ontspannen en 

altijd lachende opa stond stijf van de zenuwen, zoveel was duidelijk. 

 

Opa’s tuin was gigantisch. Helemaal achteraan, achter de fruitbomen, het vijvertje, 

de grote haag en de bloemenweide stond een massief eiken bankje. Ze waren 

ernaartoe gewandeld zonder een woord te zeggen, of beter gezegd: zonder iets te 

fluisteren. Geen Sylvie te zien trouwens. Opa ging zitten en Renzo deed dan maar 

hetzelfde. Renzo was nog nooit tot helemaal achterin de tuin gewandeld. Naast het 

bankje stond een soort zandbak. Best leuk hier. Wat vreemd dat opa hem hier nooit 

heeft laten spelen toen hij nog een kleiner Renzootje was.  
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‘Opa?’ vroeg Renzo voorzichtig.  

 

‘Ja?’ werd er teruggefluisterd. 

 

‘Waar is Sylvie?’ 

 

‘Ze komt zo!’ fezelde opa nog steeds nerveus en ietwat prikkelbaar. Renzo begon 

stilaan te twijfelen. Was het waar wat papa soms zei? Dat opa ze niet meer alle vijf 

op een rijtje had? Misschien was opa diep vanbinnen net zo’n dromer als hij. Was hij 

er zo bedreven in dat de grens tussen realiteit en fantasie in zijn hoofd was 

verdwenen. Gek was hij alleszins niet. Zeker niet.  

 

Renzo keek onophoudelijk naar de opening in de haag, aangezien dat de enige 

toegangsweg naar de bloemenweide en het bankje was. Plotseling hoorde hij een 

vreemd geluid. Stilletjes, maar toch dichtbij. 

 

‘Daar zal ze zijn!’ fluisterde opa glimlachend. Hij was ineens een stuk meer in zijn sas. 

Opgelucht, zo te zien.  

 

Renzo keek naar de zandbak, zag iets bewegen, sprong meteen van de bank en ging 

achter opa’s rug staan, met zijn armen rond diens nek.  

 

‘Niet bang zijn, jongen. Niet bang zijn.’ 

 

Een poot! Een hele rare. En nog een. Ze bewogen min of meer synchroon. Traag maar 

vastberaden. Nauwelijks een paar seconden later kwam er een hele hoop zand naar 

boven. Een berg! En dan… een gigantische helm. Of een schild. Ja, een schild! Vooraan 

een hoofd. Iets met ogen. De ogen gingen heel langzaam open, dan weer dicht, en 

weer open… De mond deed net hetzelfde en heel even meende Renzo een grijns in 

dat gerimpelde schildpaddengelaat te zien. Daarna zag de schildpad Renzo en in een 

flits was de schildpaddenkop verdwenen. 

 

Opa lachte. ‘Sylvie toch! Lieve Sylvie! Je hoeft niet bang te zijn. Het is Renzo maar. Ik 

heb je al zo vaak over hem verteld. Je weet toch dat hij een superlieve jongen is. Hij 

gaat je echt niets doen, hoor. Renzo wil jou heel graag ontmoeten.’ 

 

Sylvie? Een schildpad? En wat voor een! Wat een joekel! Renzo had wel al ooit 

schildpadden gezien, maar dat waren echte mini’s in vergelijking met deze reuzin, 

met Sylvie dus. Indrukwekkend en angstaanjagend, maar toch voelde Renzo zich al 

redelijk snel op zijn gemak. Een beetje treuzelend kwam Sylvie’s hoofd weer 

tevoorschijn. Pas nu viel het Renzo op wat voor een lange nek ze had. 
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Opa stapte op haar af, aaide over haar kale kop en gaf haar toen een warme knuffel. 

Hij weende, maar niet echt. Renzo had al zo vaak tranen in opa’s ogen gezien. Telkens 

als ze samen foto’s keken van oma, soms als Renzo zei dat hij weer eens naar huis 

ging op het einde van een bezoekje, op het einde van een film… Opa was groot en 

stoer, maar ook kwetsbaar en emotioneel. Dit waren traantjes van blijdschap. Toen 

Renzo zag hoe gelukkig en blij opa was, moest hij zelf een traantje wegpinken. Sylvie 

had haar ogen stilletjes gesloten. Alsof ze extra wilde genieten van dit moment. Een 

beeld dat Renzo nooit meer zou vergeten.  

 

‘Is het geen schatje!?’ zei opa trots. ‘Elk jaar ontwaakt ze op hetzelfde moment uit 

haar winterslaap. Op 15 april, om twaalf uur ’s middags. Je kan er je horloge op gelijk 

zetten.’ 

 

Achter de zandbak stond een grote emmer. Opa haalde er twee grote kroppen sla uit 

en legde die voor Sylvie’s neus.  

 

‘Jij zal wel honger hebben! Eten maar, lieverd!’ 

 

Sylvie lachte dankbaar, trok een paar blaadjes los en begon heel traagjes te kauwen.  

 

‘Sylvie is een natuurwonder,’ zei opa trots, terwijl hij onophoudelijk met een 

zelfvoldane glimlach naar de etende landschildpad bleef staren. ‘Elk jaar is ze zes 

maanden actief. Op 15 oktober om twaalf uur graaft ze zich weer in. Een harde tante 

is het, want haar soort overleeft normaal gezien alleen in warmere gebieden. Een jaar 

of veertig geleden was oma een film aan het opnemen in Saint-Tropez, helemaal in 

het zuiden van Frankrijk. Ik was meegereisd. Tussen de opnames door gingen we 

picknicken, oma en ik. Kreeft, kaviaar, champagne… ’t kon niet op. Opnieuw borrelde 

een traantje op in een van zijn ooghoeken. Weet je, we waren zo verslingerd op elkaar 

dat we niet eens doorhadden dat er plots een nogal uit de kluiten gewassen schildpad 

op ons dekentje zat. Niet eens zien aankomen! Iemand had een briefje op haar schild 

geplakt. Er stond op dat ze niet kon overleven zonder menselijk contact, dat haar 

naam Sylvie was en dat ze geboren was op 30 april 1848. Normaal gesproken zijn 

schildpadden nogal op zichzelf. Sylvie niet. Ze is sociaal. Ze hecht zich snel aan 

mensen. Weet je wat ik vreemd vind?’ 

 

‘Nee,’ stamelde Renzo, die met open mond naar opa’s verhaal had staan luisteren.  

 

‘Dat jouw papa nooit over haar heeft verteld. Alhoewel… Sylvie heeft hem nooit veel 

kunnen schelen. Ooit is hij zelfs over haar schild gestruikeld. Het heeft nooit goed 

geboterd tussen die twee. Sylvie voelt het meteen aan als iemand niet in staat is 

liefde te geven. Sorry hoor, dat ik dat zomaar zeg.’ 
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‘Geeft niks, opa. Ik hou van papa, maar ik vind het zo jammer dat hij nooit tijd voor 

me heeft. Hij heeft andere priprioteiten.’ 

 

‘Prioriteiten.’ 

 

‘Ja, die.’ 

 

Ondertussen was Sylvie sloompjes tot tegen Renzo’s been gewandeld. Ze keek naar 

boven, naar Renzo. Zonder twijfelen aaide hij zachtjes over haar bolletje. Opa’s ogen 

werden opnieuw vochtig. 

 

‘1848?’ riep Renzo. ‘Dan is ze… euh… al heel oud!’  

 

‘Over twee weken vieren we haar honderddrieënzeventigste verjaardag. Kom je dan 

ook? Sylvie staat prachtig met een feesthoedje. Is het niet waar, meid?’ lachte hij, 

terwijl ook hij haar kop begon te aaien. Sylvie genoot. Met z’n drieën genoten ze. Ze 

speelden, kropen naast haar op handen en voeten, aten samen van de grond en 

knuffelden. De hele namiddag. 

 

Toen Renzo ’s avonds in zijn bedje kroop, hoefde hij niet te fantaseren. Hier kon zelfs 

Zoren de Superheld niet tegenop. Dit was zonder enige twijfel de mooiste dag uit zijn 

leven geweest tot nu toe. 
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Gewetensstrijd  

 

Annette* Akkerman 
 
 
Haar onderbeen is verloren. Het enige dat ik nog kan doen is zorgen, dat Yahya, een 

meisje van amper veertien, haar knie kan behouden. Dat maakt het lopen met een 

prothese gemakkelijker, als die prothese er ooit komt. Eerst zou men de 

weerzinwekkende strijd moeten staken. Meriam verwijdert het zand van de 

operatietafel. Ze kan hier wel bezig blijven. De droge wind blaast continu stof door 

de kieren van de tent. Het zand maakt een operatie bijna onmogelijk. Er is echter 

geen alternatief. Kiezen uit twee kwaden. Ik begrijp nog steeds niet hoe het mogelijk 

is, dat twee partijen elkaar op leven en dood bevechten voor dit mistroostige stukje 

aarde. De verbeten strijd duurt al meer dan twintig jaar, waar het toe leidt zie ik 

dagelijks in dit veldhospitaal en het aangrenzende vluchtelingenkamp. Bijna een 

dorp. Hier zijn kinderen geboren, voor wie dit de enige realiteit is. Vier jaar geleden, 

toen ik hier begon was ik naïef. Vol goede moed meldde ik me aan nadat ik mijn 

artsenbul had gehaald. Ik wilde een bijdrage aan de wereld leveren en niet voor het 

grote geld gaan. Ik verwachtte hier zinnig werk te doen. Natuurlijk red ik 

mensenlevens. Het is echter dweilen met de kraan open, zou mijn oma zeggen. Soms 

vergeet ik even hoe schrijnend het is, zoals bij een geboorte. Iedere bevalling die ik 

begeleid, voelt als een lichtpuntje. Irrationeel in deze chaos, toch ben ik dankbaar als 

ik een baby het daglicht kan laten zien. Het beeld van Saar dringt zich op, haar blauwe 

ogen, haar schuchtere lieve lach, haar zachte vlees. Vreemd dat een gezond en goed 

gevoed lijf geen kind kan voortbrengen, terwijl hier de meest uitgemergelde lichamen 

moeiteloos vijf, zes kinderen op de wereld zetten. Saar heeft hier korte tijd gewoond, 

tot ze het niet meer aankon en vluchtte naar huis. Soms droom ik van terugkeren. 

Badend van het zweet word ik dan wakker. Ik weet dat hoe langer ik hier ben, des te 

moeilijker het wordt om deze mensen de rug toe te keren. 

Meriam onderbreekt mijn gepeins. 

‘Zullen we beginnen? Ze heeft erge pijn.’  

Meriam propt een doek tussen de tanden van het meisje. De verdovingsmiddelen zijn 

op. In films geven ze de patiënt dan een paar flinke slokken sterke drank. Ook die 

optie heb ik niet in dit land. Ik weet wat me te doen staat. 

 

Mijn rug wrijvend, loop ik de tent uit. Na de operatie moet ik even weg. Ik sta versteld 

hoe Yahya zich gehouden heeft. Bijtend op haar doek, zag ik de pijn in haar ogen. Ik 

heb bewondering voor Meriam, die me steeds weer bijstaat. Naast haar vaardige 

handen brengt ze gefluisterde woorden die ik niet versta, maar zijn werk doen. Ook 

op mij hebben ze een kalmerende werking, als was het een mantra.  

Ik passeer de VN-soldaten bij de poort. Ze hebben liever niet dat ik het kamp verlaat. 

Twee, drie meter buiten het hek voelt echter al als een bevrijding. Ik biets een sigaret 

van een van de soldaten. Een gewoonte die ik thuis had afgezworen. Ik probeer de 
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rook zo langzaam mogelijk uit te blazen. In de verte doemt een stofwolk op. Tijd om 

me terug te trekken binnen het hek van schijnveiligheid. Ik blijf bij de soldaat staan 

en maak een praatje. In plaats van het kamp te passeren, stopt de truck bij de ingang. 

In de laadbak zitten een stel jongens, rebellen, de gemiddelde leeftijd is nog geen 

achttien, schat ik. Te jong voor heel veel dingen, maar schijnbaar niet te jong voor het 

dragen van een automatisch machinegeweer. Geen idee welk merk. Ik heb me ooit 

voorgenomen dat niet te willen weten. De soldaat draagt me op om naar binnen te 

gaan. Hij is gespannen. Ik wil me terugtrekken tot ik in de laadbak een jongen zie 

liggen die hoogstens zestien is. Zijn witte gewaad is doordrenkt met bloed. De jonge 

mannen schreeuwen door elkaar. De taal lijkt zich perfect te lenen voor woeste 

kreten en gesnauwde bevelen, zoals nu het bevel om de jongen te helpen. Ik kom 

dichterbij en gebaar dat ze de wapens omlaag moeten houden. De jongen heeft een 

schotwond. Ik geef opdracht om hem af te laden en naar de operatietent te brengen. 

Ik zie aan zijn ogen dat hij ver heen is. De twee mannen slepen hem niet zachtzinnig 

van de wagen. De jongen schreeuwt bij iedere beweging. Er ontstaat een 

woordenwisseling als de soldaat verbiedt om hun wapens mee te nemen het kamp 

in.  

 

Nadat ik de mannen weggestuurd heb, komt Meriam achter het gordijn vandaan. Ze 

kijkt met vurige ogen naar de jongen op de operatietafel.  

‘Waarom help jij deze jongen? Hij is een rebel. Hij maakt onze mensen dood. Beter 

laat je hem sterven. Hij brengt ongeluk.’ 

Meriam spuugt op de grond, iets wat men hier doet om het ongeluk te bezweren. 

Waarschijnlijk heeft ze gelijk. Een dode rebel bespaart ons veel werk. Ik weet dat de 

mensen in het kamp me niet begrijpen. Soms begrijp ik mezelf niet eens en klamp me 

dan maar vast aan een eed die ik ooit heb afgelegd. Ik kan niet anders.  

De wond is diep. Zo te zien is geen vitaal orgaan geraakt. Als Meriam begrijpt dat ik 

alleen aan de slag ga, komt ze bij me staan en verwijdert zwijgend de doek die ik 

tussen de tanden van de jongen geklemd heb. Ik laat haar. De jongen zal toch wel 

gillen. Stuurs geeft ze me de instrumenten aan. De jongen heeft veel bloed verloren. 

Ik ben net op tijd. Na de operatie zakt hij weg in een diepe, onrustige slaap. 

 

’s Nachts lig ik te draaien in mijn bed. Steeds weer zie ik Saar, die haar armen naar 

me uitstrekt. Ik mis haar. Ik sta op. ’s Nachts lijkt ze dichtbij. Het is niet eens de fysieke 

afstand. Het lijkt of ik leef tussen twee verschillende werkelijkheden.  

Nu ik toch wakker ben, kan ik wel even bij mijn patiënten kijken. Yahya slaapt, ze 

heeft lichte verhoging. Dat was te verwachten. Het is niet iets om me zorgen over te 

maken. Voordat ik er erg in heb streel ik haar glanzende zwarte haren. Ik weet dat ik 

me met deze aanraking te buiten ga. Ik heb het nodig om even te voelen, waar ik het 

allemaal voor doe.  

Ik word opgeschrikt door een geluid uit de tent ernaast. Daar ligt de rebel, 

afgeschermd van de rest van de patiënten. Ik snel erop af en ben net op tijd om te 

zien hoe Ibrahim, doorgaans een zachtaardige man, een mes op de keel van de jongen 

zet.  

‘Ibrahim, stop!’ 
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Geschrokken laat hij het mes vallen en deinst achteruit. 

‘Hij heeft mijn zoon gelyncht.’ 

Met een hoofdbeweging gebaar ik Ibrahim om weg te gaan. De jongen kijkt me met 

grote angstogen aan.  

‘Geef mij een mes.’ 

Ik schud nee, te moe om nog te praten, laat ik een soldaat bij de tent plaatsnemen. 

 

De dagen na de operatie komen zijn wapenbroeders langs. Ik weer ze zoveel mogelijk 

uit het kamp. Ze eisen hem te zien en ik kan nog net voorkomen dat ze hem 

meenemen. 

Na zes dagen is hij aardig opgeknapt.  

‘Vandaag kun je vertrekken. Weet je al wat je gaat doen?’ 

Hij kijkt me vragend aan. 

‘Vechten, natuurlijk.’ 

‘Dus ik heb je opgelapt, zodat je weer mensen neer kunt schieten? Zodat je weer 

gewond kunt worden? Misschien ga je de volgende keer wel dood.’ 

Hij knikt.  

‘Als God het wil. U bent een goed mens, dokter, maar u begrijpt helemaal niets. Dit 

is onze strijd.’ 

‘De mensen in het kamp, zijn ook goed. Het zijn geen soldaten, waarom betrekken 

jullie gewone burgers in de strijd.’ 

Met een achteloos wegwerpgebaar, maakt hij duidelijk hoe hij over de mensen in het 

vluchtelingenkamp denkt. 

 

De jongen neemt plaats in de cabine van de kleine vrachtwagen. Hij is de held van de 

groep. Als de auto wegrijdt schieten zijn medestrijders hun wapens leeg in de lucht. 

Een rilling trekt over mijn rug. Meriam komt bij me staan. Ze legt haar hand op mijn 

arm, een niet toegestane geste. Ik waardeer het zeldzame gebaar van vriendschap. 

‘Je moet het nooit meer doen,’ zegt ze. 

Ik hoef niet te vragen wat ik niet meer moet doen.  

‘Het is een mens. Ik ben er om gewonde mensen te helpen, alle mensen. Dat is mijn 

werk. Mijn roeping en het enige dat me staande kan houden in deze wereld vol 

geweld.’ 

Ze sist tussen haar tanden. Vervolgens maakt ze precies hetzelfde achteloze 

wegwerpgebaar als de jonge rebel vanmiddag. Ik slik mijn antwoord in en leg mijn 

hand op haar hand op mijn arm. Dankbaar voor haar hulp. Ik heb nog een lange weg 

te gaan.  
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De eenzame man  

 

Leen Raats 
 

 

Ze komen vooral bij valavond. Ze duiken op in de schemering, samen met de reeën 

en vossen. Maar waar de dieren rustig over de heide zwerven en om de paar 

stappen blijven staan om te grazen of rond te kijken, zetten zij rechtstreeks koers 

naar de Eenzame Man, een massieve rots die zich als een soort schiereiland uit de 

Atlantische Oceaan verheft, met rondom golven die borrelen, kolken en met veel 

kabaal op de grillige uitsteeksels van het vasteland te pletter slaan.   

  John weet niet wat hen naar deze plek lokt. De kustlijn van Cornwall telt talloze 

rotsformaties en steile kliffen. Waarom dan net deze? Heeft het te maken met de 

naam, die volgens sommigen terug te voeren is op de Kelten, die deze contreien 

bevolkten van voor het begin van onze jaartelling?  

  Door de jaren heen ontwikkelde John een instinct dat hem waarschuwt wanneer 

er iemand op komst is. Dan staat hij op de uitkijk achter zijn raam. Hij herkent hen al 

van ver, aan hun manier van wandelen, die hen onmiskenbaar van recreanten 

onderscheidt. Ze gaan recht op hun doel af, maar toch langzaam. Alsof iets in hun 

lichaam of geest nog weerstand biedt. Het kost John dan slechts enkele minuten om 

zijn schoenen en jas aan te schieten en de natuurlijke, stenen trap te beklimmen die 

van zijn huisje naar de top van de Eenzame Man voert. Hij wacht tot ze naar de rand 

lopen en nadert hen rustig maar vastberaden. De timing is cruciaal.  

  Ze merken hem doorgaans pas op wanneer hij vlak langs hen staat. Hun aandacht 

richt zich op de golven. Sommigen twijfelen nog, bij anderen is het besluit even 

solide als de rots waarop ze het ten uitvoer willen brengen. Ook dat voelt hij feilloos 

aan. De twijfelaars laten zich makkelijk ompraten. Van zodra John hen aanspreekt, 

ziet hij hoe schaamte en vertwijfeling het overnemen. De tweede soort is moeilijker 

te bereiken. Ze lijken ver weg, ook al staat hij maar een paar meter bij hen vandaan. 

Alsof ze al ergens halfweg tussen het land der levenden en dat van de doden 

zweven. Maar John weet hen altijd te overtuigen om bij de rand weg te stappen. 

Dan gaat hij langs hen staan en laat hen praten. Want praten doen ze allemaal.  

  In de zomer zijn het er meer. Dat heeft hij altijd gek gevonden. Je zou denken dat 

de wintermaanden mensen somber stemt, maar voor de Eenzame Man valt de piek 

tijdens de langste dagen. Zo vaak heeft hij op zwoele zomeravonden op de rots 

gestaan, luisterend naar mensen wier gezichten zich in zijn geheugen branden zoals 

de sigaretten van zijn vader zestig jaar geleden in de huid van zijn bovenarmen. 

Soms wrijft John over de littekens terwijl hij luistert naar de verhalen die de rots 

losweekt.  
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Vandaag, een mistige ochtend eind november, ziet hij vanop zijn vaste plek aan het 

raam een donkerblauwe Ford Focus naderen over de semiverharde weg. De auto 

stopt op de zanderige oprit en braakt een jonge vrouw uit. Dat moet Kim Wakefield 

zijn, een journaliste uit Penzance, die hem vorige week belde met de boodschap dat 

ze een artikel over hem aan het schrijven is.  

  Hemel en aarde had hij bewogen om haar ervan te overtuigen dat vooral niet te 

doen, maar ze zei dat het stuk er hoe dan ook zou komen, met of zonder zijn 

medewerking. Ze had al gesproken met enkele mensen die hij had gered – haar 

woord, niet het zijne. Of hij dan niet liever ook zijn verhaal wilde doen? Hij zei niet 

ja, maar hij zei ook niet nee, dus sloot ze het gesprek af met de boodschap dat ze op 

dinsdag zou komen. Om elf uur stipt.  

  Nu staat ze met een brede glimlach voor hem, een vrouw van hooguit vijfentwintig 

met kort, rood haar en een hippe coltrui. Ze begroet hem in het Cornisch, 

waarschijnlijk omdat ze denkt dat hij, ongetwijfeld een stokoude man in haar ogen, 

dat weet te waarderen. Hij schakelt over op Engels van zodra ze tegenover hem aan 

tafel zit.  

 Na enkele minuten staakt ze haar pogingen om de wat John betreft overbodige 

smalltalk gaande te houden en haalt een notitieboekje boven. ‘Ik neem het gesprek 

op, gewoon voor mezelf, om het artikel nadien uit te schrijven.’ Ze legt haar 

smartphone naast Johns koffiemok. ‘U heeft al heel wat levens gered. Heeft u enig 

idee hoeveel ongev-’ 

  ‘Honderdzevenentachtig.’  

  Ze kijkt met een ruk op van haar notitieboekje. ‘Dat is het exacte aantal?’  

  ‘Ja.’  

  ‘Hoe weet u dat zo precies? Schrijft u het ergens op?’  

  ‘Ik heb een goed geheugen. En een ontmoeting met iemand die op het punt staat 

om dit leven te verlaten, vergeet je niet snel.’ Ze blijven allemaal in zijn hoofd 

hangen, zoals ze – soms tegen wil en dank – in dit leven blijven hangen. 

  ‘Zijn er overeenkomsten, een profiel dat je ziet terugkomen?’  

  ‘Nee. Ze zijn uniek. Stuk voor stuk. Mannen, vrouwen. Jong, oud. De oudste was 

vijfentachtig. Een man uit Salisbury, die met de bus helemaal naar hier was 

gekomen. Ik ontmoet mensen met de meest uiteenlopende achtergronden op de 

Eenzame Man. Ook hun motieven zijn uniek.’ Zijn gedachten dwalen af naar de 

zwarte man met wie hij gisterenavond twee uur lang heeft gepraat. Hij vertelde 

over zijn vrouw, die hem verliet voor een ander. Over zijn ex-schoonvader, die 

ervoor zorgde dat hij zijn zoontje niet meer kan zien en over zijn baas, die hem 

ontsloeg omdat hij te vaak afwezig was.  

  ‘Er zijn mensen die beweren dat het ook aan de plek ligt. Dat de Eenzame Man 

suïcidale gedachten in je hoofd plant. Geloof je dat?’  

  ‘Dat lijkt me sterk. Het is gewoon een rots.’ Terwijl hij dit zegt, voelt hij een koude 

rilling langs zijn ruggengraat lopen.  

  ‘Ik heb vorige week met Kenny Clarkson gesproken, die hier vijf jaar geleden 
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naartoe kwam. U heeft hem toen omgepraat. Herinnert u zich hem?’  

  ‘Tuurlijk.’ Kleine Kenny Clarkson. Nauwelijks zestien. Manische depressie sinds zijn 

twaalfde. Een blik als van een angstig hert.  

  ‘Hij zei dat de rots een soort energie uitstraalt, dat de dood hier aan je trekt. Hij zei 

ook dat u immuun lijkt te zijn voor de kracht van de Eenzame Man.’  

  John haalt zijn schouders op. ‘Ik kom er eigenlijk nooit, behalve dan om te praten 

met mensen die willen… springen.’  

  Die informatie lijkt haar oprecht te verbazen. ‘Verder gaat u er nooit naartoe?’  

  ‘Ik wandel liever op de heide.’ Hij wijst naar het raam achter hem, waarachter de 

moorlands zich uitstrekken zo ver het oog reikt. ‘De oceaan zegt me niet zoveel.’  

  ‘Maar u kan de zee zien vanuit uw huis.’  

  ‘De heide ook.’   

  Ze knippert een paar keer met haar ogen. Haar wenkbrauwen zijn met zoveel 

toewijding geëpileerd dat het wel lijkt alsof ze er geen heeft. ‘Waarom doet u dit?’  

  John zet zijn mok onnadenkend op tafel, waarbij hij koffie op zijn hand morst. 

‘Gatver-’ Hij slikt de rest van de vloek in.  

  ‘Ik zie dat u schrikt van mijn vraag. Heeft niemand u dit ooit gevraagd?’  

  ‘Nee.’ Hij had zichzelf die vraag ook nog nooit gesteld. ‘Ik doe dit al zeventien jaar.’  

  ‘Dat weet ik.’ Ze glimlacht minzaam. ‘Is er iets in uw verleden dat verklaart waarom 

u zoveel empathie heeft?’  

  Een beeld van zijn vader dringt zich op. Hij kijkt op hem neer, zijn broeksriem in de 

aanslag. John merkt dat zijn handen trillen en legt ze op zijn bovenbenen, verborgen 

onder het tafelblad. ‘Ik denk niet dat ik over meer empathie beschik dan andere 

mensen.’  

  ‘U praat urenlang met deze mensen. Mensen die u helemaal niet kent. En u weet 

hen om te praten, geeft hen weer zin om te leven. Dan moet u toch over de nodige 

empathie beschikken.’  

  ‘Het is meer een kwestie van timing. Je moet er gewoon zijn, op het juiste 

moment. Aanwezig zijn en luisteren, da’s alles. Er is niets bijzonders aan.’  

  De journaliste tikt met haar pen op haar notitieboekje. ‘Gebeurt het weleens dat je 

iemand niet kan ompraten?’  

  John sluit zijn ogen. Een gestalte vormt zich trillend op zijn gesloten oogleden. Een 

magere vrouw met een blauwe jas, op een frisse ochtend midden mei, twee jaar 

geleden. Totaal onverwacht was ze daar verschenen, nog voor het echt licht was. 

Als John niet toevallig – of was het geen toeval? – was opgestaan om naar het toilet 

te gaan, zou hij haar volledig gemist hebben. Ze stond al gevaarlijk dicht bij de rand 

toen hij in zijn pyjama op de Eenzame Man arriveerde, keek hem emotieloos aan en 

wandelde van de rots af met de vanzelfsprekendheid van een doorwinterde 

pendelaar die van de trein stapt. Ze verdween gewoon in de diepte. Zonder geluid 

te maken.  

  ‘Als ik de kans krijg om met hen te praten, doen ze het niet.’ Zijn stem trilt. ‘Dat is 

echt het enige wat ze willen, dat iemand naar hen luistert – écht naar hen luistert.’  
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  ‘U krijgt vast heftige verhalen te horen.’  

  ‘Absoluut. Maar ook mooie dingen.’  

  Hij opent zijn ogen, ziet haar verbaasd naar hem kijken.  

  ‘Mooie dingen?’  

  ‘We praten over de meest uiteenlopende dingen op de Eenzame Man. Ik vraag ook 

altijd wat hen gelukkig maakt.’  

  ‘Bent u zelf gelukkig?’  

  Nog zo’n vraag die niemand hem ooit stelt. ‘Ik durf niet te zeggen dat ik een 

gelukkig man ben. Aan de andere kant ben ik zeker niet ongelukkig. Ik zie mezelf 

eerder als iemand die tevreden is – met wat er ook is.’  

  De journaliste glimlacht. ‘Dat is een mooie afsluiter.’  

  Daar is John niet zo zeker van, maar hij is blij dat hij het gesprek kan afronden. Nog 

geen vijf minuten later staat hij alleen in het midden van zijn kleine woonkamer. 

Zijn blik valt op de ronde tafel met de lege koffiemokken. De vier stoelen met rieten 

zitjes, waarvan drie bijna nooit gebruikt worden. Het grote raam in de woonkamer, 

zijn uitkijk op de heide, en het kleinere keukenraam dat een uitzicht biedt dat haast 

volledig door de Eenzame Man wordt gedomineerd, met rechts daarvan een streep 

water.  

Die avond beklimt hij de Eenzame Man. Voor een keer volgt hij niet de stenen trap 

die vlak langs zijn huisje begint, maar de langere route vanaf de heide. Voor het 

eerst in al die jaren dat hij hier woont, loopt hij tot aan de rand van het plateau 

zonder dat daar een potentiële springer staat. De vraag van de journaliste blijft door 

zijn hoofd echoën, overstemt het krijsen van de meeuwen en het gebeuk van de 

wind en golven. Waarom doe je dit?   

  Het lijkt absurd om je af te vragen waarom je iets doet dat je al zeventien jaar 

doet. Of is het nog waanzinniger om je dat niet af te vragen?  

  John maakt een kommetje van zijn verweerde handen en blaast er zijn warme 

adem in. Een ander zou misschien een antwoord verwachten van de Eenzame Man, 

maar John weet wel beter. In de zeventien jaar dat hij in zijn cottage tussen de rots 

en de heide woont, is hij gewend geraakt aan de Eenzame Man zoals hij gewend is 

aan zijn afstandelijke, grijze kater, die op fluwelen poten door het huis sluipt of 

vanaf zijn uitkijkpost op de kast naar hem kijkt, schijnbaar onverschillig voor zijn 

aanwezigheid. Hij gelooft graag dat de Eenzame Man op dezelfde manier aan hem 

gewend is, maar vrienden zullen ze nooit worden.   
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Kerkvloeren 

 

Francis De Preter 
 

Er zijn in het landschap geen dominantere en meer opdringerige gebouwen dan 

kerken. In Europa althans. Deze alomtegenwoordige bedehuizen zijn (of waren) niet 

alleen getuigen van een geloof, maar tegenwoordig ook ankerplaatsen op een 

wegenkaart, toeristische ontmoetingsplekken en/of drukbezochte musea. Gemeten 

afstanden worden berekend van kerk tot kerk(toren). Hun namen zijn verweven met 

toponiemen in je reisgids. Dorpen worden genoemd naar de heilige die in de 

(hoofd)kerk wordt vereerd. 

Ik loop graag binnen in een kerk, maar niet om er een of andere eredienst te volgen. 

In mijn jeugd trad ik er binnen om een 'tientje' te bidden, vandaag doe ik dat om het 

mysterieuze interieur in mij op te nemen. Elke kerk heeft zijn sfeer, zijn identiteit en 

zijn schatten. Wat mij er altijd boeit zijn de glasramen, het orgel en de vloertegels. 

Sommigen bewonderen er de heiligenbeelden, maar die vind ik meestal maar niets. 

Voor mij zijn die heiligen gewoon afgoden, maar voor het volk zijn dat allemaal godjes 

die als bemiddelaars staan tussen God en de mens. Dat bevestigt mij in het idee dat 

onze katholieke gelovigen nooit zijn afgevallen van het veelgodendom. Er zijn 

natuurlijk soorten heiligenbeelden: naïeve en kunstig gebeeldhouwde. Wat mij echt 

interesseert in een oude kerk is de vloer met zijn grafstenen. Daar kan ik minutenlang 

naar kijken. Sublieme bezigheid: grafschriften ontcijferen en vertalen uit het Latijn 

(vanaf de late 17de eeuw zijn ze in de volkstaal!) Maar hoe ouder hoe liever ik ze lees; 

soms zijn de letters bijna geheel uitgewist. Meestal zijn het lieden van stand die er 

begraven liggen: echtelieden en weldoeners uit de 16de, 17de en 18de eeuw. Ik sta 

daar dan luidop namen te spellen -vaak vertrouwde familienamen- en ik probeer mij 

die mensen in levenden lijve voor te stellen. Ik zie ze in mijn verbeelding in de kerk 

zitten, in hun voorbehouden bank of op hun gevoerde bidstoel knielend. De vrouwen 

links van het altaar, de mannen rechts, de kinderen vooraan tegen de communiebank. 

Dan kleef ik bekende gezichten op hun verrijzenis en ik zie ze vertederd in hun 

dagelijkse doen en laten, ook buiten de kerk, in het stadje, in het dorp waar ze 

deugdzaam geleefd hebben, geëerd en geprezen binnen de muren van hun 

gemeenschap. 

Speurend naar die grafschriften wenste ik soms dat ik dwars door de vloer heen kon 

zien met de ogen van een radioloog, met X-stralen kijkend naar hun verbleekt 

gebeente. Er zal toch wel iets zijn overgebleven van hun trotse lichaam (ik zie ze zelfs 

uit hun rijke  kleren rijzend, of naakt als bij het Laatste Oordeel...) 

Niet iedereen had het voorrecht begraven te worden rond het hoofdaltaar. Het 

gewone volk rustte weliswaar rondom de kerk op het aanpalend kerkhof 

(tegenwoordig heet dat zo neutraal mogelijk 'begraafplaats'!) en minder fortuinlijke 
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ingezetenen werden zelfs buiten de stadsmuren begraven. 

Wandelend tussen de graftegels laat ik mijn dromen de vrije loop. Hoe was het om in 

die vergane glorietijd te leven? Het was er ook winter en zomer zoals nu, bomen 

stonden in blad en bloei, ze hadden honden en katten als huisdieren, men verplaatste 

zich met paard en kar (voorloper van de auto, in sommige talen nog steeds car, carro) 

en zij vonden dat een snel vervoersmiddel; toen was mobiliteit al een noodzaak! Maar 

ook het snelle-sneller-snelste leven komt nu eenmaal tot stilstand. 

Hier sta ik dus voor het gebeente van een rijke weldoener en zij ega, mensen die God 

en zijn Kerk financieel steunden, die -neem ik aan- streng gelovig waren, die misschien 

veel kinderen hadden, wier nakomelingen nog ergens in de streek wonen en werken. 

Het wordt mij week om het hart als ik bedenk dat deze weldoeners misschien -in 

tijden van Franse Revolutie- hun stem lieten horen in het gestoelte of een protestlied 

zongen tegen de secularisatiepolitiek van de Franse bezetters; immers het jaar 1798 

was ook  de sterfdatum van het Ancien Régime... 

Ik denk dan ook vaak  aan familiestambomen, aan verrassende historische 

ontdekkingen via archieven, DNA-onderzoek en andere moderne methodes om in het 

verleden te duiken en zo een brug te slaan tussen het heden en het grafduistere 

verleden... 

Nu er stilaan meer kerken ontwijd worden, vrees ik dat die gebouwen hun sacraliteit 

gaan verliezen, hun fluisterende stilte, het geheim ook dat binnen deze beuken en 

pilaren bewaard bleef. 
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Honderd titelloze eenparagraaf-verhalen 
 
 
Flor Vandekerckhove 
 
 

Een selectie  
 
Ik sta stil op een verharde landweg te midden de beemden. Geen benzine meer. Op 

het einde van de weg een boerderijtje, luiken halfdicht, zon in het zenit, Ennio 

Morricone. Ik stap uit en leg de weg te voet af. De boerin en haar boer staan me in 

het deurgat op te wachten. Ik leg hun mijn situatie uit, dat ik de stad ontvlucht ben 

en nu geen benzine meer heb. De boerin antwoordt dat zij nooit in de stad zou 

kunnen aarden, dat het daar te heftig is. Dan stelt de boer een ruil voor: hij de auto, 

ik de boerin. De deal is vlug beklonken. De boerin en ik kijken hem na, de boer met 

een jerrycan. Auto. Zon in het zenit.  

Ennio Morricone.   

 

 

Ze hadden de avond rond gezapt. Hij ging de vuilnis op straat zetten, zij ruimde de 

boel. Aan de voordeur rookte hij een laatste sigaret. Drie vreemdelingen vroegen 

hem in ’t passeren de weg naar een adres dat hij niet kende. Terwijl ze in de nacht 

verdwenen, hoorde hij de misthoorn. In de slaapkamer keek hij naar zijn vrouw. Zie 

haar liggen, zei hij, ze lijkt wel op een stervend paard. Hij dacht niet na, niet aan 

wetten en niet aan praktische bezwaren; met zijn benen gespreid ging hij boven op 

haar zitten en met zijn handen kneep hij haar de keel dicht. Ze spartelde nauwelijks 

tegen. Toen alle leven uit haar verdwenen was, loste hij zijn greep. Hij ontkleedde 

zich, vleide zich naast haar neer, knipte het licht uit en begon aan wat hij tijdens het 

proces verwoordde als een welverdiende nachtrust. 

 

 

Garnaalkruier verdrinkt, de zee geeft en de zee neemt. Alleen het net spoelt aan. 

Voor de nabestaanden is dat extra pijnlijk, bij vermissing blijft het geld van de 

levensverzekering achterwege. Bij hoogwater trekt de weduwe naar het strand om 

te kijken of haar man niet aanspoelt en telkens keert ze teleurgesteld naar huis. Op 

een dag gebeurt het toch. Een been! Zij zegt: ‘Ik zou zijn been uit duizend andere 

herkennen, ik mag doodvallen als dat zijn been niet is’. De mensen denken er het 

hunne van, de verzekering betaalt,. Van het vervolg bestaan twee versies. In de ene 

opent de weduwe een viswinkel. Die bestaat vandaag nog steeds en wordt inmiddels 

door de kleindochter uitgebaat. Dat is de stichtende versie. In de andere versie 
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vertrekt de weduwe met het geld naar Argentinië, waar haar man, vermomd met 

snor en bril, haar opwacht.   

 

 

Ik moest me stilhouden, het hun niet moeilijker maken dan het al was, vooral niet in 

de weg lopen. Dus zat in de fauteuil, met opgetrokken beentjes om zo weinig mogelijk 

plaats in te nemen. Om mezelf stil te houden las ik in een ouwe omnibus met harde 

kaft, een verzameling van het weekblad Robbedoes, wat enige concentratie vroeg 

omdat ik op ’t einde van de aflevering, soms maar een bladzijde lang, naar het 

volgende nummer in de omnibus moest bladeren en daar de draad weer opnemen. 

Ik moest dat doen zonder dat ik me onderweg liet afleiden door alles wat ik 

tegenkwam: tekeningen, verhalen, raadsels en hun oplossingen, waardoor ik soms de 

draad verloor. Toen trok mijn vader snuivend de deur open. Hij bleef wijdbeens voor 

me staan, snoof twee keer na elkaar, trok de omnibus bruusk uit mijn handen en 

scheurde heel dat dikke boek middendoor.  

 

 

Toen de as verspreid werd, maakte de strooibus een kort geluid dat in mijn 

herinnering het midden hield tussen een blender en de lader die in een geweer 

geschoven werd. In de verte ruisten de populieren zoals ze dat daar altijd doen. De 

lijkbezorger overhandigde me een doosje waarin een blokje as van moeder zat. Ik 

vond het een macaber toemaatje, maar zei toch bedankt voor de attentie. Op de 

parking zette ik het doosje op het dashboard en reed naar huis. Er was geen 

koffietafel, dus maakte ik koffie. We zaten in fauteuils, mijn zoon en ik, en terwijl de 

avond over 't land viel, draaide hij een joint. 

 

 

De buren vernemen dat hij verkozen werd tot vriendelijkste mens ter wereld. Op 

straat feliciteren ze hem. ’s Anderendaags: telefoon, antwoordapparaat, mailbox, 

bel, brievenbus… Of hij een interview wil geven, redevoering houden, debat inleiden, 

winkel openen, optreden, aantreden… Overal wordt hij vriendelijk ontvangen, overal 

klampen mensen hem aan. De man komt in een lucratief lezingencircuit terecht, krijgt 

een column. Zijn echtgenote houdt de agenda en zijn facebook bij, ze twittert en 

organiseert de fanclub. Werken moeten ze niet meer, hij niet, zij niet. Hun hele leven 

is veranderd. Het belet hen niet vriendelijk te blijven. Waarom ook niet, zeggen ze, 

vriendelijkheid kost niets en de passant van vandaag is de klant van morgen.  

 

 

Marc en ik hadden het verfrommelde pakje in mijn vaders auto gevonden. We 

scheurden het open en legden de buit voor ons neer. Netjes naast elkaar lagen daar 

twee gekreukte sigaretten van het merk Sprint, de filtersigaret van de sportman. 

Marc mocht als eerste een lucifer aansteken. De wind blies die meteen uit en dat 
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deed hij ook met de vier die volgden. Ik zei dat ik daar toch wel beter was, en liet er 

op mijn beurt vier uitwaaien. Zo staat 3 november 1957 geboekstaafd als de dag 

waarop we onze eerste sigaret niet rookten. We deden wel alsof, en terwijl we de 

denkbeeldige sigarettenrook nastaarden, dwaalden onze gedachten af naar Laika die 

op datzelfde moment in een spoetnik rond de aarde aan ’t cirkelen was.  

 

 

Soms heb ik het wel, soms heb ik het niet. Soms steken ze me binnen, soms laten ze 

me buiten. Als ik er iemand iets over vraag, steken ze me weer binnen. Ik weet niet 

goed of ik dit binnen dan wel buiten schrijf. In de verte hoor ik de misthoorn, da’s 

buiten, maar men zegt dat de misthoorn al lang niet meer bestaat. Een meisje brengt 

koffie. Misschien is ze wel mijn dochter. ‘Meisje,' vraag ik, 'Ben jij mijn dochter?’  

 

 

De nicht van de dichter valt op doordat d’r haar in een hoge wrong gedraaid is, 

waarmee ze boven iedereen uittorent. Haar aanwezigheid vult heel de zaal, wat me 

zenuwachtig maakt. Het betert niet wanneer ze me onverwachts een vette knipoog 

geeft. Haar neef schrijft dichtbundels die niemand opvallen, maar zijn nicht kamt 's 

morgens al dat haar naar voren en bindt het vast in een paardenstaart die bovenop 

haar hoofd, krek in ’t midden, begint. Ze crepeert die staart terwijl ze hem hoog in de 

lucht blijft houden. Vervolgens rolt ze hem van boven naar beneden op in een bol die 

ze met spelden vastmaakt. Daarna spuit ze heel die wrong vast met Strong Hold, wat 

de wrong ijzersterk maakt. Wat van de poëzie van haar neef niet gezegd kan worden.  

 

 

Zon in het zenit, wit metaal in 't gras. Een wapen. Niemand in de buurt, ik raap het 

pistool op. Nog altijd niemand. Ik richt de loop naar de grond en haal de trekker over. 

Niets. Het pistool weegt zwaar, zowel in mijn broekzak als op mijn gemoed. Wat een 

vondst! Thuis leest vader de krant. Trots toon ik hem mijn trofee: kijk eens wat ik 

gevonden heb. Hij neemt het zware wapen in zijn grote mannenhanden, klikt het 

open, ziet meteen de nis waarin het rolletje met klappertjes geplaatst moet worden, 

plooit het weer dicht, geeft het me weer, leest verder de krant. Vader is een 

spelbreker.  
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Liesbeth Aerts 

 

 

Roest 

 

 

Je schonk me een inzicht, ver en vreemd. 

Ik nam het aan onhandig als tantes een pasgeborene 

stopte het weg in de tuin achter keurig groen. 

 

Alles bleef in gesprek met zichzelf, een tol  

die draait om zijn gelijk zonder stoppen behalve  

om de as te aanbidden. 

 

Het rollen van de golven maakt de stalen boeg week  

als een kus lippen. Water sijpelt in het ruim,  

 

in de tuin groeit het inzicht, groeit het inzicht - kopstoot.  

Stappen we voorwaarts een nieuwe handdruk in 

turen tussen groen of daar al zout kiemt 

 

van volkeren die we ooit veroverden, wat wij toen  

dachten dat goddelijk inzicht was, roedel uit Europa  

 

dat we ons reuzenzonnebloemen waanden, geboren  

voor het licht, de dageraad  

 

en al het andere. 
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Buitengewoon 

 

 

Als de straat zucht, het huis kreunt, de tuin zich oprolt 

fut verstrikt zit in de trappelzak van elke dag 

 

spreid je armen, kijk hoe handen zich vertakken voor meer grip 

als een boom die kracht put uit de aarde 

 

als een bos waarin halleluja wij! 

elkaar omklemmen op de tippen van onze wortels 

 

tegen storm, wanneer takken en twijgen 

als snippers scheuren soms 

 

loopt een kind door het bos, raapt ons bijeen 

kleeft snippers tot een fonkelnieuwe mozaïek 

 

om in te kaderen. 
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Lampen van gevoel 

 

 

Ik bid om gletsjers en overblijfsels van oermannen diep in ijs, 

dat ze onder blauwig maanlicht de hand hebben vastgehouden van iemand, 

op berenjacht zijn gegaan, de beste waren, huiden gedragen hebben naar het water 

waar wasvrouwen sporen uitwisten van kracht en souplesse - kracht en souplesse 

valt als een deken om nieuwe schouders. 

 

Ik bid om liefde. Omhelzing zonder uitweg 

zonder huis of tuin, zonder knielen. 

 

Ik bid om appels vers geplukt, groene weides, alpenlucht en nog van dat 

wat onschuld oproept, dat wrakhout moge verdwijnen van de kusten die ik aanbid. 

 

Tegen onbestemde frustraties bid ik, de angsten van de buurvrouw. 

 

Ik bid om de eenentwintigste eeuw, onze halsbrekende aanwezigheid, wisselvallige 

thuiskomst, het onvaste stappen over drempels, profiel tegen de gevel 

in lamplicht - nog altijd de lange wimpers, de vrolijkheid, het geloof 

 

in een verpletterende ochtend. 

 

 

 
 
Onlangs verscheen haar tweede bundel ‘Gletsjertongen’ bij Uitgeverij P. 
De bundel is opgedragen aan de leerlingen van het VTI van Zandhoven waar zij les geeft. 
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Frans A. Brocatus 

 

 

De bekoringen van het landschap 

 

 

Er is een lijst die het landschap inkadert tussen 

duimen en wijsvingers kijken de jagers, honden 

duwen met kwijlende muilen tegen broekspijpen. 

 

Op een afgesproken teken plooien de geweren. 

 

Wilddrijvers bewegen stokken van de ene hand in de andere. 

Bomen en struiken houden takken en bladeren in. Sap onder schors, 

bloed onder pels. Het plotse fluitsignaal is kogelpuntscherp. 
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Ontdekking 

 

 

Uit hoger gelegen gebied draagt hij hout 

naar zee. Hij heeft een afspraak met een 

botenbouwer maar die komt niet opdagen. 

 

Een vissersboot maakt zich los uit de golven. 

 

Zijn handen groeien en ankeren. Hij trekt de 

netten op de kade, met spinthout begint hij 

nauwgezet de beschadigde netten te boeten. 
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Het gordijnenpaleis 

 

 

Met haar armen naast haar lichaam 

blikt zij naar buiten. Er zijn geen geluiden 

enkel bewegingen en ogen op ramen gericht. 

 

Een gemondkapt iemand steekt een hand op. 

 

Zij aarzelt, met haar aanwijsvinger schuift zij 

het glasgordijn iets verder opzij, ze wuift met 

haar andere arm, lipleest een maanvismond. 
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Het geluid der stilte 

 

 

Zoals in een kamer het wachten  

van stoelen, een tafel, een bank, 

een piëdestal met groene plant, 

 

een mistig landschap op een schilderij. 

 

Aanwezigheid van afwezigheid en muren 

die dalen over de houten lambrizering tot in 

de kieren van de eikenhouten vloerdelen. 
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Annelies De Ville 

 

 

Er is te veel informatie  

die tijdens de dag binnenloopt   

in de ooghoeken van mijn bestaan  

 

er zijn te veel voorwerpen  

waarop ik een hand zou kunnen leggen  

en net wat onder mijn hand ligt 

beweegt zoals deuren open gaan  

 

altijd onzeker of het van binnen naar buiten 

van mij naar de ander  

 

zoals een klok strepen trekt onder alles wat leeft  

leg ik mijn hand op alles wat niet leeft  

 

soms staat wat iedereen verlangt stil 

voorzichtig op zoek naar een volwaardig antwoord  

op de vraag of bijkantoren wel inclusief zijn  
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Ook het woord kinderkanker is  

door de alliteratie het uitspreken waard  

 

mooie woorden mogen niet geschuwd worden 

wat in een bijkantoor verteld wordt 

is niet altijd een geheim   

 

het is immers niet het kind  

dat groeit in de vrouw 

maar de vrouw 

die groeit rond het kind 

 

zolang het maar een datum krijgt 

dat maakt het comfortabel  

zolang het maar afgeklopt kan worden 

op een niet te kleine, niet te grote, snel bijgeschoven keukentafel 

 

de rente loopt op in ons lijf 

we betalen een hoge prijs  

hoor ook daar de alliteratie  

het klinkt het schokt het komt in golven 

het ebt en het vloedt in ons allemaal  

 

de pauzeknop is pas uitgevonden 

in de jaren vijftig  

dit gaat niet meer voorbij  

 

het enige wat rest is onszelf opmaken   

een strik op het hoofd zetten 

een mooi woord fluisteren 

 

leg een laken over ons  

dan spelen we dood 

terwijl we wachten  
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Het was niet de professor  

die mij aan het huilen bracht  

tijdens de grondige studie  

van de Nederlandse literatuur  

tussen 1850 en 1945 

 

het was in een bijkantoor 

aan de universiteit  

waar ik in een lokaaltje  

aan het einde van de gang  

plots hartgrondig mijn handen  

voor mijn ogen hield 

 

en zo hard 

startte met snikken  

dat iedereen stopte met het grondig  

bestuderen van een taal  

die ik twee keer moest leren  

 

de eerste keer van mijn moeder 

de tweede keer van mijn vrouw  

 

het was op bladzijde acht dat een man  

in de rivier stapte  

zijn kledij netjes op het hoofd gebonden  

op zoek naar een verloren zoon 

het verbaasde de man dat hij het water  

zo helder kon zien 

 

start bij het vertellen van een verhaal  

niet met het einde  

het is verloren moeite een laatste zin  

in de schaal te leggen 

 

zelfs de professor raakt niet  

tot de kern van deze analyse  
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Anne Meerbergen 

 

 

missen 

 

 

wat kan ik nog meer zeggen  

over de ogen van mijn moeder 

 

hoe ze keek naast onze hoofden en nog 

voorbij het raam en de bocht in de straat 

 

alsof ze al jaren onderhuids schuilde  

we vroegen ons af wie pleisters legde  

 

op haar hart, op haar mond en al wat lag 

op haar tong, we doofden haar gloed  

 

met ons teveel en ons te weinig 

verspeelden haar en braken ons hoofd 

 

wie nam de adem van mijn moeder  
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iemand niet missen 

hoe doe je dat 

 

misschien helpt het  

om aan de zee te denken 

 

brood te strooien voor vogels 

wachten tot er sneeuw valt 

 

of moet je binnensmonds  

prevelen tot je van haar vervelt 

 

soms wil je gewoon aftellen 

zoals moeders doen, reikhalzend 

 

wachten op wat niet overgaat 
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haar eerste stappen passen  

in mijn hand, ik herhaal  

 

ze loopt tussen wand  

en uitgestoken vaderhand 

 

ik hou de adem in, herhaal  

wij wankelen nogmaals 

 

tasten de leegte af  

zij verkent zonder omwegen  

 

en ik herken wat ontbreekt 

het gemis raast, ik herhaal 
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soms hoop ik dat jij er niet bent 

dat het eten nog niet klaar staat 

 

en ik niets van je hoor, geen bereik 

dat ik de leegte van een dag wegspoel 

 

de messen, lepels en bekers verdrink  

m’n handen en randen weer eigen maak 

 

daarna groenten stoof en soep kook 

en jij heel laat thuiskomt met blinkeringen  

 

in de ogen en verfvegen op je kleren, je wang en hand 

en dat we samen vergaan van de honger en alle ongemak 

 

dat ik weet dat het schilderdoek ginder langzaam droogt 

dat jij het zinloze met kwast en verf hebt uitgeveegd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 54 - 
 

Jac Otterspeer 

 

 

1 

 
Dit is nu echt vervelend 

dat jouw mobieltje tijdens de voorstelling klingelt   

het blaft, draait een dom deuntje   

of piept met een naar hoog stemmetje   

’neem mij op, neem mij op‘ 

je krijgt een rode kop 

je zoekt overal  

waar kan dat ding zijn? 

in jouw binnenzak,  

in jouw tas in een geheim vak? 

  

iedereen kijkt jou aan 

jij bent nu het middelpunt 

jij weet dat zij weten 

dat extra voor jou een jongetje  

voor een pak slaag per dag 

naar zeldzame mineralen zocht 

meisjes in een donkere fabriek tien uur lang  

jouw mobieltje hebben samengesteld 

ten slotte ergens in Afrika  

op een vergiftigde hoop metaal 

een kind het ding weer uit elkaar neemt   

 

strooien we as op onze hoofden 

om de koorts te bedwingen 

of kijken we elkaar aan 

om gemeenzaam te vergeten 

het is zo leuk om te whatsappen   

 



 

- 55 - 
 

 

 

 

2 

 

Het deksel wordt erop geschoven 

de schroeven, met een kop als een zilveren bloem  

worden stevig dichtgedraaid 

daar lig je dan, zo dood het maar zijn kan 

in je laatste hemd 

licht lila gekleurd  

strak om je heen getrokken 

en ook nog eens uit polyester, van C&A 

de rugkant is opengesneden 

je was al zo stijf, ze konden je niets meer aantrekken 

op weg naar de hemel, of waar ook naartoe 

ontmoet je de naaisters van jouw hemd 

laatst in Bangla Desh omgekomen 

toen hun marode fabriek instortte 

of mishandeld, verkracht en omgebracht door hun chef 

een lullig begin, niet bijzonder goed voor jouw karma 

 

maar wat wil je 

jouw neef heeft toch al jouw eco-hemden geërfd? 
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3 

 

Een bevoorrechte vreemdeling 

bij een foto en een pasje  

 

Ik ben een kind van een bevoorrechte vreemdeling  

(het schijnt zo te zijn, het staat in mijn pasje) 

de mensen die ik ontmoet zijn extra vriendelijk 

of lachen vol begrip   

ik laat kleine goudstukjes achter 

wanneer ik op straat loop 

ze schitteren als sterretjes tussen de kinderkopjes 

gretig worden ze verzameld door andere kinderen 

die niet zo bevoorrecht zijn 

of van oude mensen die nooit bevoorrecht waren 

 

het touwtje van mijn capuchon is uitgerafeld 

ik bijt er mijn weg mee door de wereld   

een vleug van zegen hangt om mijn lippen 

met elf jaar kijk ik reeds stoned de wereld in 

zonder te weten wat cannabis is 

het is de blik van de bevoorrechte 

met zijn kuif in de wind 

 

zacht spreek ik een paar woorden 

maar meestal zwijg ik 

de vrouwen wassen mijn voeten met rozenwater 

strooien camelia blaadjes op mijn pad  

op mijn beurt was ik de voeten van de meisjes 

dat is een fijn om te doen 

ik ben nog prepubertair en weet nog niet 

hoe dat gevoel is, dat plotseling bezit van je neemt 

de warmte van binnen, een wild kloppend hart 

de adem die kookt  

 

alles is nog jong en fris 

je suis un enfant d’étranger privilégié 
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Johanna Pas 

 

 

stad-land-zee 

 

Stad 

 

Soms stinkt deze stad als een scheet van de reus 

maar de wind in de straten jaagt de geur voor zich 

uit, ruikt naar slib, zee en vrijheid, is doordrongen 

 

van kleur en hier wil ik niet zijn al wil ik hier blijven. 

Uniek en onzichtbaar in de wriemeling van  

lijven wil ik stroom zijn en bedding en me niet 

 

meer verzetten tegen dat wat me hier houdt en  

dat wat me wegdrijft. Hier wil ik niet blijven maar 

zijn –  

 

als het kielzog van schepen 

dan weer hier – dan vergeten 
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Polder 

 

Hier waar de wind 

vrij spel heeft op de velden 

 

de wilg geknot wordt 

voor hij treurt 

 

het zonlicht harp speelt 

op het water 

 

de lucht weerspiegelt 

in de strakke sloten 

 

hier krijgt mijn weemoed  

nooit de overhand 

 

en hier vergeet ik  

of ik wel of niet wil leven 
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Zo 

 

Zoals de dingen door de zee 

gesleten en onverzwolgen 

op het strand gegooid 

 

waar zonlicht op hun blinkend 

vel weerkaatst en lange strepen  

schaduw trekt 

 

waar ze gevonden of alsnog 

verzwolgen worden of deel 

geworden van het zand 

 

geen einde of begin meer hebben 

Zoals de dingen door de zee 

geslepen – zo 
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Maxime Savoldi 

 

 
De troubadour van Ribaucourt   
 
Diefstal, kraaien en geraamtes. Godvergeten sneeuwlandschappen die bewoond worden  door 
bomen, gebochelde boeren en de geur van mesthopen.   

De boeren op de prenten zien er vermoeid uit; ze hebben helderblauwe ingezakte ogen, 
en  groeven als grachten in hun wangen.   

Zo nu en dan huilt de hemel dagen aan een stuk, dan vullen die greppels zich.  

Door een winterprik vriest het dat het kraakt; dan  

wordt er gebeden, steevast, en meer dan anders,   

gevloekt ook,   

gestookt, gezopen,  

gevreeën, gefeest en vergeven  

Feest,   

oef, bah.   

Een pak van mijn hart,   

de kop is er af.  

 
Even verder in het boek heeft een schooier in de hoek van het metrostation geen  
armen  meer.  

Hij telt de centen met zijn oogleden die als verfrommelde zakdoeken op zijn 
uitgedroogde  oogballen liggen; hij erkent elk kleingeld met een knipoog.   

Op zijn schoot ligt een gebroken viool die hij nu als vergaarbak gebruikt.  Zo  

nu en dan doopt een voorbijganger hem met een flinke scheut wodka;  

dan  vult zijn buik zich en drinkt hij tot hij braakt.   

Er wordt gevloekt in Ribaucourt, maar niet meer dan elders in  

Brussel,  gerookt ook, gezopen,   

geweend, gefeest en vergeten.   

Diefstal, kraaien en geraamtes. Godvergeten steden en gemeenten die bewoond worden 
door  oude gebouwen, verguisde vreemden en de geur van sigarettenpeuken.   

Op een bruiloft in de winter wordt er zwijn aan ‘t spit en rijstpap geserveerd. Het vel van 
het  varken wordt met olie, zout en peper ingesmeerd. Blinden dansen er met dwazen, 
jonge  dames drinken bier uit kruiken en worden opgewonden. In het door God verlaten 
landschap  draait een kraai rond het karkas van een rund. Brussel,   

Ribaucourt. Boeven hebben de man in de metro in de fik gestoken en eten met het  

gestolen  geld uit de gebroken viool nu durum. 
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Over kerken en komma’s, gedichten en gebeden 

 
Ik hoorde afgelopen zondag een man preken voor een vol stadion. Hij sprak er in het zuidstation 
over het verband tussen poëzie en architectuur. Een goed geschreven gedicht, zei hij, heeft iets 
weg van een Art Deco kerk, zoals die in Koekelberg. Het is iets dat er staat, iets dat eeuwigheid 
uitstraalt, zo groots soms, zo simpel vaak. In ieder geval, iets dat gefundeerd lijkt, maar niet altijd 
ergens om draait. Het staat er wel, dat wel, er is over nagedacht, of net niet. 
 
De man sprak over geniën die er in gedichten voor kiezen om het puntje van de i te halen. Over 
diegenen die een hekel aan leestekens hebben, geen vragen meer stellen en de komma’s laten 
varen. 
 
“Komaan man, komma’s zijn kut,” lult hij, “kom hier, een schop onder je kont, weg, weg, weg 
ermee!” 
 
Met een theatraal handgebaar proclameert de man een terugkeer naar het essentiële: 
“Tierlantijnen vliegen de vuilnisbak in!” 
 
Hij leek te weten waar hij over sprak want hij somde uit de losse pols een aantal voorbeelden op. 
Op de genoemde gebouwen staat inderdaad geen kommaatje te veel. Die zijn uitgebalanceerd, 
prachtig in al hun eenvoud en tot de laatste dakpan perfect. Volgens de profetische man op het 
perron wordt een gedicht in dezelfde geest geschreven. Het liefst van al in evenwicht, of beter 
nog, met een panoramisch zicht. 
 
Op zich is wat hij zegt niet zo gek. Poëzie kan inderdaad kaalgeplukt worden van koepels koper 
en uitkijktorens. Ik denk aan de gedachtestrepen trema’s en tildes, aan de koppeltekens 
accenten asterisken en aan alles wat ons toetsenbord te bieden heeft. Ik moet ook denken aan de 
komma die van de man een schop onder zijn kont kreeg. 
 
Komma, arme komma, zogenaamde zondaar, komaan kom maar. Ik verwelkom u vriend, vindt 
voortaan asiel in mijn zinnen. Voor u schep ik spatie en stilte, gebruik ik, 
 
Woorden en witruimte, w o o r d e n worden voor u een toevluchtsoord. 
 
Vanaf nu eer ik de leegte, hoor mijn gebeden! 
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Vera Steenput 

 

Deze drie gedichten vormen samen een drieluik met als titel Koningsdochters. 

  

Elizabeth* 

 

Gevaar is overal 

het komt van over zee 

het komt van binnenuit. 

Niemand vertrouwen, wie is vijand 

wie is gedwee en wie loopt mee 

wie maakt waar en wie belooft, 

het is verraderlijk veranderlijk. 

Vandaag de troon, morgen je hoofd. 

 

Kracht moet ik vinden. 

Ik verberg 

de littekens in mijn gezicht 

met een dikke witte laag 

de kale plekken op mijn hoofd 

met een pruik van vuur. 

Mijn portret moet verblinden. 

 

Alle ringen zal ik dragen 

behalve één. 

Ik trouw met een volk  

dat ik van slagen zal vrijwaren. 

Dat is waar ik voor kies. 

 

Mijn plicht is onbreekbare macht  

mijn wapen  

een ongeschonden vlies. 

 

 
 
 
*Elizabeth I van Engeland (1533-1603) 
dochter van Hendrik VIII en Anna Boleyn  
Bleef bewust ongehuwd om de stabiliteit van haar land te verzekeren. 
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Christina* 

 

Wetenschap staat hoger 

dan de hoogste troon, 

een schilderij is precieuzer  

dan de duurste jurk. 

Ik laaf mij aan filosofie 

als aan een uitgelezen wijn. 

Mijn kroonjuwelen zijn de kunsten. 

 

Ik gooi mijn haren los  

en wijd me gretig aan de jacht 

op kennis, talent, de waarheid 

in pacht. 

Levenslang leren, zelf musiceren, 

alle talen wil ik spreken,  

geen boek mag ontbreken. 

Ook ben ik gulzig van zinnen 

ik wil mooie vrouwen beminnen, 

slaap is tijdverlies. 

 

Na jaren ben ik uitgebrand, neem afstand 

van mijn vaderland en leidt mijn weg naar Rome. 

 

Hier woon ik te midden van licht en rede, 

een bestaan naar mijn zin, in vrede met de wereld, 

buiten gewoon schoon. 

 
 
 

 
*Christina I van Zweden (1626-1689)  
Dochter van Gustaaf II Adolf van Zweden en Maria Eleonora van Brandenburg  
Deed vrijwillig afstand van de troon om zich te wijden wetenschappen en kunst. 
Bleef bewust ongehuwd. 
 

 
 



 

- 64 - 
 

 

 

Delphine* 
 
 
 
Achter de façade van leugens en zwijgen zit ik, 

verscholen in de kast, onder het bed, achter de gordijnen. 

Ik ben de vuile was. 

Moeder is geen knuffelmens en heel ver weg van mij. 

Ik spreek niet, maak mijn eigen wereld, teken nachtzwarte zonnen. 

 

Papillon fladdert mijn leven in en uit 

tot verbergen niet meer kan. 

Magerzucht zal me helpen verdwijnen. 

 

Het nieuwe land wekt de rebel in mij, 

ik vecht met papier en lijm, sculpteer  

felgekleurde dieren die schreeuwen: 

Kijk naar mij, ik besta! 

Droevige humor.  

 

De strijd om identiteit is een storm 

die ik met recht overwin 

maar  

geen titel schenkt de jaren die ik mis 

geen erfenis geneest mijn wonden. 

 

Het waait nooit over. 

 

 
 
 

Delphine van Saksen-Coburg, prinses van België (1968) 

Dochter van Albert II van België en Sybille de Selys Longchamps 

Procedeerde zeven jaar lang om erkend te worden als koningsdochter. 
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Will van Broekhoven 

 

 
De Kardinaal van Manzù 
Middelheim 
 
De Eminentie ontzegt zijn hand  

aan nederige lippen 

liever houdt hij zijn  

zware gewaad bijeen. 

 

Verwacht van hem  

geen gebaren 

uit het vrome repertoire 

hij danst niet mee 

in het liturgisch ballet. 

 

Zijn gepantserde rug  

als was hij een schaaldier 

staat buiging noch huivering toe 

en belet zijn billen 

de stoelgang. 

 

Hij spaart biechtverhalen 

die verdoemenis ontlopen 

en pot ze op  

tot in zijn hoge mijter 

een filiaal van zijn brein. 

 

Ogen neergeslagen 

valt hij met zichzelf samen. 

 

Van voeten tot hoofd 

een ruimteschip 

wordt hij vroeg of laat 

zonder zijn fiat 

gelanceerd. 
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Letsel 

 

De blik vanuit je ooghoek 

klapte open. 

Een sperwer sprong naar buiten 

die groeven in mijn schedel kraste 

en zich gestreeld en slaafs 

weer in zijn kooi liet passen. 
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Post  

 

De postbezorger koerier van 

dollekervel dovenetel vergeet-me-nietjes 

op vrezende onverschillige smachtende adressen 

ziet bierkelk in vensterbank achtergelaten. 

 

Triple d’Anvers met stadsprofiel. 

Hij weifelt verboden seconden. 
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Van vroeg tot erger 

 

Deze morgen moest ik maar overdoen. 

Het wakker worden liep al bijna dood. 

Het ontbijt verzandde knarsetandend.  

 

Een kwaadwillige droom klemde zich 

om mijn hals. 

Valse agendapunten 

verpestten het uitzicht. 
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Michaël van Caeneghem  

 

 

DAARNET NOG 

 

ik ben daarnet nog geweest. 

 

terwijl ik daar zat 

gingen mijn gedachten 

naar de woorden 

die ik vanmorgen 

op de radio hoorde. 

 

over wanorde en overlast. 

de schaduw van de werkelijkheid 

zeg maar. 

 

nadat ik had doorgetrokken 

meende ik 

ergens in het huis 

een diepe zucht te horen. 

 

dat was net voordat jij vroeg 

of ik al was geweest. 
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NOU NOU NOU 

 

nou nou nou 

hebben we alweer kou 

na maanden 

weldoende weelderige warmte 

van armen dekens dons ? 

 

jammeren we weer 

ach wee ach nee ochotochottezeer 

drammen we weer door en door 

tot deuren definitief dichtslaan 

van blijft daar maar een eeuwigheidje staan 

van zielepoteklootje bibberbevend in de emo-sneeuw ? 

 

worden we weer eens over en weer gesmeten 

tussen wan en waan en hoop en zin 

tot we over onze oortjes blauw  

in de zieke schijtershit verkwijnen ? 

 

kijk eens uit het raam 

kijk eens uit het in het muurtje uitgehouwen raam 

kijk eens en zeg eens wat we zien 

zeg eens is dat niet om over naar huis te schrijven 

het verrewegse huis van armen dekens dons ? 
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IJSBEER 

 

zij is een ijsbeer 

groot en sterk 

en vanzelfsprekend 

wit 

op een schots op zee 

 

het is stil op zee 

 

de ijsbeer 

groot en sterk 

en vanzelfsprekend 

wit 

speurt de golvende horizon af 

 

je ijsbeert niet zomaar 

op een schots 

op zee 

 

het is ijzingwekkend stil op zee 

 

groot en sterk 

en vanzelfsprekend 

wit 

zo is de ijsbeer 

op een schots op zee 
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LINEAAL 

 

ik ontmoette 

een man 

met een liniaal 

in de hand 

 

hij zei : 

ik vraag mij af 

of het de moeite loont 

dit pad 

nog verder op te meten 

 

in de stilte 

na ons gesprek 

hoorde je 

ergens 

het gezoem 

van de avond 
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Steven Van de Putte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rivier heeft een spiergeheugen om 

haar oevers te trainen tot wat zij ooit 

zijn geweest, maalstroom van ideeën, 

voortdurende variantenmengeling, 

stadwording.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘DE KADE’  
(mijmeringen over een stad in een Leievallei) 
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1.  

KADE  

(Academie, Deinze) 

 

hier leert een kind zich een nieuwe 

realiteit herinneren, overschildert  

zichzelf in kleuren, lijnen, de doekrand 

ontbloot zijn jeugdig zoeken.  

 

hier overwint hij snaarruis in  

zijn hoofd, graaft zijn vingers in 

het ijs, leert hoe toonvast te voelen. 

klanken worden schaatsslagen.   

 

hier is het kind jong genoeg om te 

begrijpen hoezeer de dichter zijn lief 

begeert* en uit zelfbehoud een spiegelwand 

van woorden danst. 

 

hier rollen kinderen kunst als tabak,  

inhaleren ze de stad als hun muze. 

 

 

 

(*) Hans Andreus,  Voor een dag van morgen  

Uit: Al ben ik een reiziger 

Uitgeverij Holland 1959 
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2.  

GUIDO GEZELLELAAN  

fiere vestingen reeds lang gesloopt, de grachten gedempt, 

kronkelt de stad zich als een ringslang langs statige huizen. 

 

aan de Leie is de stokerij al eeuwen een college, ik las er  

de Ilias, de Odyssee, was er in de ban van Griekse sirenen,    

raakte in je rijmende ramen door nieuwe stemmen verblind.  

  

ik kijk en droom het water. woontorens ademen geen graan  

meer. de stad vermaalt zich. vervelt als een slang op de groei,  

zoals kinderen hier zichzelf vinden in Raveels spiegelbeeld,  

 

zoals ouders een huisraad aan herinneringen ruilen op het  

jaarlijks etalagelaken vóór hun nieuwzakelijke huizen: oude 

driewielers, blokkendozen. hun kinderen ontgroeien alles,  

 

hangen hier als Posseidons slangen rond een blinde ziener. 
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3.  

DE BRUG  

 

nergens een museum zoals hier, een tentoonstelling in eeuwige opbouw,   

torenkranen schilderen met fijne penselen diptieken, triptieken van het 

nieuwe wonen. de architect is conservator van verandering, laat ons 

 

kijken naar ronde kades, nieuwe scharnieren tussen rivier en stad, 

het blauwgouden boek van uren spiegelt een klok in scheldegotiek,  

de witte machinekamer van verbeelding spiegelt oude graansilo’s.  

 

we lopen over het kunstwerk, twijfelen tussen nieuwe collecties 

van modehuizen of seizoenen, tussen winkelstraten of parken,  

verliezen ons zelf hier in de ingebeelde vernissages van ons leven,    

 

bij elke finissage blijven we staan, wachten tot de collectie van het 

water wisselt, olieverfschilderijen glijden de stad binnen. als de  

brug valt, komen we nader. we lezen de namen, raden de vlag. 
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4. 

LEIEHOF  

(Nieuwe wonen. Molens van Deinze) 

 

worden deze kades onze nieuwe verkaveling? wonen met uitzicht op een weide van water waar  

schepen grazen voor onze rust.  

 

we verlaten alles wat veilig voelde. wijk. woning. haag. voor dit nieuwe Noorse nest.   

voortaan groeien gazons aan gevels, snoeien onze ogen hoogzomers. bouwen 

we wuifbalkons voor onze buren. 

 

in deze kosmische leegte danst straks een TikTok van torens, playback van een industrieel verleden. 

tijdwinning wordt het nieuwe graan. in een vijf minuten stad wonen, werken, leven wij, volgen onze 

hartstochten als in een nieuwe Familistère.  bomen, palen, borden, de dingen zullen slim inpraten op  

onze eenzaamheid.  

 

we treden hier uit onze silo´s. mengen ons onder elkaar als water.  

openen nieuwe vensters in het raamloze ritme van oude oevers. 

 

alleen de rivier registreert nog onze onrust.  
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5.  

LEIEDAM BY NIGHT  

(Naar Zita Swoon,  l’opaque paradis)  

 

Oh mijn stad, schitterende melancholie, onuitgepakt cadeau langs verzonken kades, waarom verlies 

 ik mijzelf hier in muizenissen geflambeerd met cognac ?  

“parfois il faut oublier”,  ik moet leren vergeten zoals die vergeelde plezierbootjes, slaapdronken als 

paarden in de lasso van hun golden cowboy gekluisterd.  

je straten zijn als velden leeg, je blote riviernavel verleidt de laatste nachtvogels,  een décolleté zo diep 

als de zee en niets vult de tijd.  

Oh mijn stad, langs jouw oevers zingen sirenen naar wat voorbij is gevaren. hun uitgebeende  

carcassen montparnassen tot nieuwe torens. 

Morgen vinden kinderen van de KADE (het quartier latin van Deinze) daar hun avant-garde uit.  

Ze zullen zeggen: de maan te smaken is ons grootste geluk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 79 - 
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Lezer opgelet: je leest niet wat er staat. 

(en waarom we nooit naar hetzelfde kijken) 
 
 

Hugo Verstraeten 
 

Wie schrijft die blijft het maar meemaken: geschrijf waarover de auteur in kwestie, veelal 

licht beneveld, de avond voordien euforisch was, blijkt de ochtend erna voer voor de 

prullenmand. De pennenvrucht blijft dan al zwart op wit dezelfde, wat wijzigt is de context 

en onze kijk op wat voorligt. Geen geklater van avondlijke bronnen meer en een kater 

bovenop. Het perspectief van de teleurgestelde schrijver is anders en daardoor zijn kijk op 

nog altijd hetzelfde. 

Bij het redigeren en samenstellen van poëziebundels blijkt dat ouder werk, dat we ooit 

enthousiast omarmden, de toets van de tijd niet kan doorstaan. Literaire scholen en 

ideologieën heten in latere tijdskaders en literaire contexten gedateerd en zelfs 

problematisch te zijn. Waar bleven de modernen en de postmodernen? De beatniks en de 

experimentelen? De nieuwe romantici? Laat me alvast een aantal kanttekeningen plaatsen: 

1. Het beoordelen en waarderen van literatuur en poëzie in het bijzonder is een proces 

van betekenisverlening. 

2. Dit proces is in hoge mate bepaald door tijd, literaire en maatschappelijke context en 

het perspectief dat we bereid zijn in te nemen. 

3. Literaire kritiek is een poging onze meningen van argumenten te voorzien. Literaire 

kritiek is een wetenschap, echter géén exacte. 

De opmerkzame lezer heeft al lang het verband gelegd met het precaire van literaire prijzen, 

recensies en literaire kritiek in het algemeen. De argumenten om in een bepaalde periode 

literaire producten als kwaliteitsvol te beoordelen zijn dezelfde als die welke men in een 

ander tijdgewricht aanwendt om ze te verwerpen. Elke tijd en context heeft zijn eigen 

pleitbezorgers. Hun gehanteerde maatstaven blijken voor volgende avant – gardes al snel 

problematisch. Literaire consulenten zijn als oorlogsverslaggevers ‘biased’ door de bril die 

men opzet en bereid is op te zetten. 

Er is echter meer aan de hand, wat literaire oordelen en waarderingen tussen haakjes 

plaatst, of op zijn minst doet relativeren. In het laboratorium voor Experimentele 

Psychologie van de RUG Gent bestudeerden onderzoekers de aard van onze waarneming. Uit 

hun bevindingen bleek dat we onze opname – apparatuur niet moeten opvatten als een 

neutrale lens. Onze visuele perceptie werkt meer als een dia – projector: voortdurend 
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projecteren we betekenissen in wat we zien. Uitspraken over wat we observeren zeggen 

meer over de observator dan over het geobserveerde. Meer zelfs: wat we zien of 

waarnemen wordt in belangrijke mate bepaald door wat we weten. 

Dergelijke bevindingen sluiten naadloos aan bij wat Immanuel Kant (1724 – 1804) al 

beweerde: Das Ding an sich is ein Unbekanntes. We kunnen de werkelijkheid zoals ze is niet 

kennen. We kennen de werkelijkheid maar door bemiddeling van onze waarneming en die is 

zelden neutraal. We projecteren, vervormen, interpreteren en her-interpreteren de 

werkelijkheid zoals ons dat goed uitkomt of zoals een ‘community of the willing’ ons dia-

apparaat heeft geprogrammeerd: let op lezer, U leest niet wat er staat. Dat hoeft niet altijd 

een probleem te zijn. Het maakt van de lezer van poëzie iemand die mee schrijft aan het 

gedicht. Het maakt van de lezer een co – auteur. Literaire teksten zijn meestal gelaagd, 

complex en bijgevolg ook méérduidig. 

Voor mij ligt de laatste poëziebundel van Charlotte Van den Broeck, ‘Aarduitwrijvingen’ 

(2021). Na twee vorige poëziebundels en haar gepubliceerde prozadebuut (Waagstukken) is 

zij een dichteres die ik waardeer. ‘Aarduitwrijvingen’ werd uitgegeven bij de Arbeiderspers in 

een zondermeer prachtige lay-out. De bundel werd al in meerdere media, waaronder de 

Standaard der Letteren (DSL) de literaire canon in geprezen. Ik leef al een tijdje in de 

nabijheid van de bundel. De ‘Community of the willing’ blijkt deze bundel te waarderen: 

‘Landschappen en lichamen worden over elkaar uitgerold in klanken en metaforen, waaruit 

door ‘wrijving’ prachtige poëzie ontstaat’  (Dietske Geerlings in de literaire blog TZUM, 

19/10/2021). Intussen ben ik nog altijd op zoek waarom ik dit ‘prachtige poëzie’ moet 

vinden. Ik lees en herlees en op enkele passages na is er weinig wat beklijft. 

Laat dit echter mijn perspectief zijn, mijn subjectieve en opschortende invulling van een 

literaire werkelijkheid waar – ik – niet – bij – kan. Een voorafname, een insnoering door mijn 

eigen interpretatiekader, datgene wat ik weet: mijn dada’ s over poëzie. Empathie en multi-

perspectiviteit heten de ontsnappingsroutes om uit Kants impasse en de kooi van mijn eigen 

denken weg te komen.  

Benieuwd naar wat ik niet kan kennen. 

 

 

 

 

 

 

 


