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Elly Stolwijk

oost

mijn schaduw op de grijze rotswand is groter dan ik ben.
in de kleine ronde spiegel galmt het zonlicht
en verblindt daarmee de lammergier die boven me vliegt.
de steile flank is onneembaar gebleken, hier bungel ik.

honger of dorst heb ik niet. ik nam een risico
door alleen op pad te gaan en moeder natuur uit te dagen.
er valt niets uit te dagen, weet ik nu, zij heeft aan zichzelf genoeg.
zij is de stilte waarin ik mijn handen openhaal.

het spiegeltje reflecteert een kind met lange vlechten,
blozend de huid van voorhoofd en wangen.
nog altijd kijk ik niet recht in mijn ogen.

kransjes van rode bloemen zekeren de uiteinden
van de strengels, die me wellicht kunnen redden
als ik ze in de diepte ga laten hangen.
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zuid

de man die voor me staat lijkt niet gevaarlijk.
hij wrijft duim en middelvinger van zijn rechterhand tegen elkaar
bij mijn linkeroor, middelvinger en duim van zijn linkerhand
bij mijn rechteroor. onderwijl kijkt hij me aan.

voor het slapen gaan betast hij teder de peesplaat onder
mijn linkervoet. pijnlijke armen laat ik fladderen in de nacht,
als kromme, naar voren geklapte vleugels.
au, roep ik, zonder geluid, au, tot hij wakker schrikt

en het veel te dikke dekbed verwisselt voor lichte dromen.
op de muur achter ons heeft hij een tekst geschreven
die weerkaatst wordt in de spiegel aan het voeteneind,

niet eenvoudig te lezen maar glashelder is dit verslag
van een leven waaraan ik geen deel heb gehad; hij nodigt me uit
langs de witregels binnen te komen.
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west

als het zaad van de esdoorn vliegen om te vallen.
een kiezelsteen door de waterval gooien, erachter verdwijnen.
de kastanje omzagen, zien hoe het spiegelbeeld
zichzelf breekt in de waterplas.

op zolder een winterjas vinden, knoop onder in de zoom.
de bovenste la opentrekken, gedroogde blaadjes verpulveren.
alle foto’s wegdoen behalve de laatste.
de legpuzzel uit elkaar halen, opbergen in een doos.

zoals de nachtvlinder in een afgesloten ruimte
niet weet waar zij vandaan komt.
zoals zwemmen begint met drijven, de voeten los van de bodem.

zoals men ligt in de eigen horizon en ziet hoe het donker invalt
door een spleet tussen de gordijnen.
zo streef ik ernaar dat gedachten geen vat op me hebben.
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noord

volg een oefening in waarnemen en verdragen.
bij voldoende licht pak je een kleine, heldere spiegel en ziet
hoe doorleefd je ogen zijn geworden met de jaren
en hoe ver je naar binnen kunt kijken,

hoewel er ook dagen zullen zijn waarop het zicht niet meer dan wazig is.
je draait de spiegel van je af,
houdt hem voor je borst en gaat staan voor een andere spiegel,
een menshoge, zoals je die vindt in oude, stoffige kamers.

je ziet hoe je gezicht zich vermenigvuldigt, van vlakbij tot in de diepte,
een lange gang in twee dimensies.
het lukt je niet jezelf tegemoet te lopen,

noch achteruit te gaan.

dichter bij oneindigheid kun je niet komen.
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Annemie Deckmyn

op een hoogdag belde ik mijn dode moeder.
zalig, zei ze, dat je belt. niet te geloven.
al hoor ik je van uit mijn onderkomen slecht.
veel te lang geleden. tijd dat je me vertelt

hoe het met de kleine waanzin is
waarmee je bent geboren. waarom ik
vandaag in je dromen zachter ben
dan ooit tevoren, je omarm.

het bleek een meesterzet. ik zweeg.
zoveel mededogen onverwacht,
bracht mij van slag. ik snikte,
de bezettoon hoorde ik pas later.
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in het begin droomden we van een lettertype,
strak en schreefloos, passend bij onze naam.
nog voor je me vroeg samen te schrijven,
bladerden we reeds in de bemeten jaren.

hoofdletters sloegen we in de ban.
af en toe een doorhaling, een droedel
in de marge. je zette soms een punt.
ik gaf jou een spatie, de witregel bleef.

geen voetnoten. wat valt er uit te leggen?
lijm een zachte kaft met kreuken er omheen.
zo is het goed genoeg. een titel overbodig.
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kom laat ons naar het Noorden reizen.
wandelen over nachten ijs, nu het nog kan.
de koude trotseren, de ijsbeer in elkaar verjagen.
de vertrouwde wapens uit de oude koffers halen.

ze raakten zoek, werden niet nagestuurd.
we boeken in een ijshotel, gloeien er na.
elke poolnacht houdt ons scherp. blijven
wachten op het Noorderlicht, met wat geluk.
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misschien valt er morgen iets in onze schoot,
een lottomiljoen bijvoorbeeld. mogen we kibbelen
hoe het te besteden. of besmetten we elkaar eens
met een kiem. uit te zieken in dezelfde kamer.

wij zijn reeds lang resistent aan elkaar.
verluchten dagelijks waar te veel is geleefd.
als men ons vraagt naar de toverdrank
slaan we aan het brouwen uit verveling.

gooien we over een andere boeg dezelfde flessen?
op de stoep blinken scherven van nachtelijk verweer.
we vegen ze zwijgend op. kwetsen ons niet,
wat een geluk. wij winnen tenminste iets.
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Hava Güveli

Ik ben op je aan het wachten
op een zomerdag, in het Valkhofpark.
Om mij heen spelende kinderen, bomen.
en hun onrustige bladeren, er is wind.

Ik zit op gras waar ik niet zomaar vanaf kan vallen.
Althans dat is een wens.

Het is fijn als totaal vreemde dingen precies passen.
Iets minder passen is ook goed.
Daar heb ik ook geen probleem mee.

Ik heb verder geen afspraken.
En koffie bestaat niet
Ik heb alleen nog een sterke plooi in mijn geheugen.
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Hij kijkt naar de bank waar niemand zit
Hij gaat naast haar zitten alsof er iemand is

omhelst haar valt enkele kilometers in zijn lichaam
totdat de bel gaat en hij rent naar de deur

alsof zijn schat is gekomen
Hij houdt de deur vast
hangt als een komma in de straat
Roept haar zachtjes
Maar daar is ook niemand

Wat hij hoort is het getik van de secondewijzer
in zijn zwarte horloge omringd met gouden sterren
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‘s Ochtend snijdt hij het brood
er vallen kruimels sterren in het bord
zijn planeet wordt kleiner

Zijn T-shirt is wit oversized en van wol
Hij trekt het uit
hangt het over de stoel
Trekt zijn broek en hemd aan
maakt zich klaar voor vertrek
slaat stevig de deur achter zich dicht

Zijn achterkant doet zeer
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Bart Verstraete

Nooit apart

wij waren nooit apart, en toch
werden wij niet gehoord
in velden die lang nog niet in kavels lagen

wanneer wij bikkelden tussen tarwe voor een meisjeshand
moeder met een koeienbel uit een vakantieland
ons herinnerde aan honger

wij verzamelden meer kansen op een tweede speelhelft
met stil slikken van rabarber en uitgelikte borden

en knepen dan een kaartspel tussen spaken
klepperden rond de huizenblok
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Nachtval

De dag klapt dicht met één knip van de schakelaar.
Nu struikelt de avond. Dat gaat je goed af,
snorharen en wimpers in vertrouwd terrein.

De vloermat ademt rimboe, pampasgras, geritsel in de kamer.
Meubelwanden schuren langs je vacht.
Je leest met spitsoren en uitgestoken neus de lengte van de muren,
ontwijkt commode, tafelpoten, langs het gordijn
een streep stoutmoedig licht.

Elke afgemeten pas omfloerst de reden van bewegen.
Je tast niet in het duister,
waar ik op je wacht.
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Op die lentedag

toen het glazen oerwoud zijn valkuilen open sloeg
soortgenoten samentroepten kuddes en scholen aanschoven
voor poorten van fuiken en kooien

ben ik nog voor zonsopgang weggeslopen
naar een grootstad van bomen waar wandelpaden aangeboden lagen
in etalages van blinkende bladeren

ik hoefde geen sporen na te laten ik moest geen varen geen steen
of wortelstronk markeren niemand zou me volgen
langs mijn slingerweg

de meeste van mijn dagen bracht ik door in kruinen van een warenhuis
waar ik vrij kon zwerven tussen bessen en noten
en met mijn reukvermogen

de afstand kon vergroten
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Jan-Paul Rosenberg

Voortijd

We sliepen allen onder deze zelfde hemel: Sapiens, Erectus en Cro Magnon
in het uitgestorven Dinobos, het Doggerland, geschiedenis was iets

dat ons slechts overkwam, een voetstap van zo’n duizend jaar in massa’s zee
fossiele wind schraapt de verkalkte bodem af, sleurt ons verleden mee

omhoog, de dag in, naar het licht: een kies en heiligbeen van het bejaagde
heidens fabeldier en wolken, zwemmend door het water als verhalen

van verzwolgen vaders, onbedoelde geesten lopen door het licht
van een verdronken schemering en schaduw

afgeworpen tussen onderwaterbomen
als een bloederig geboortevlies, daaronder

schittert wat ons wacht in moddermist, verzilte
rozen, geurloos bloeiend rond een willig offerkind.
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Tekst onder een YouTubefilmpje van een cultuurlandschap

Op afgelegde akkers wappert nog een vogelschrik, een maan
van kweekvlees leent hem schaduw, een versleten huid
met gaten in de flank staat hij als vroeggeboren wind
in aarde, monstert vruchtbeginsels van de mist.

Vogels pikken het geslonken licht zijn ogen in, omringd
door visioenen waakt hij blind (o heilige) over de akkerzon
waar zomerlucht nog lonkt, het najaar golft
in modder op verdorde niemandsgrond.

We keren terug met een bescheiden buit, een alpinist
schudt als een hond de hoogten uit, een duiker zee
in denken waarin stof tot stof is weergekeerd
een baby liefde uit zijn moeder zeeft

zoals de walvis larven uit zijn blauw heelal.
Je vangt gefluister op van bomen om een ark
te maken, torst als Atlas zeven oceanen, half
god, half satelliet laat je de wolken los

strijkt witte vingers langs de zon
en de met goud begroeide stenen. Kijk, je robot trimt
coulissen op de grens van stilte, neemt beslissend
met zijn dode huid jouw lichaam in.
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Aubade aan de parabiont, een artist’s impression

Duizend sterren bespringen de eenzame zee.
Elke kringloop leest als toverboek
van het te vroeg gedode kind
waar niets is teruggegroeid

dan stripfiguren op impressies van ontworpen steden
waar leven zich als kaart laat lezen, bij het pijltje ligt
het niemandsland, de lege geest bewaart de huid
als souvenir, de cortex mist, hyena’s breken uit

hun bont, duizend sterren bespringen de wond
belichten een wezen dat met liefde morst en vingers
steekt in holten van zijn hoofd, masseert wat
ergens in hem leeft, hem ooit verzonnen heeft.
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De klimaatscepticus

Hier gaat de stilte open, een onschuldig beest
merkt op: de zee neemt steeds meer ruimte in
zoals een vis, in schaduw, geenszins vis
maar deel van schaduw is ben ik

een schaduw, leg mij in het volle licht
beoefen warmte en bedrijf de liefdesdaad
met uitzicht op een zwaar bezwete maan
waarlangs vol eigendunk de hete avond

raast, de uitgedijde oceaan
de werkelijke wereld openbaart: van water
dat mij wegdraagt naar de horizon en daar
sterf ik van dorst, streel in mijn agonie

verzopen sterren, geef een eend de borst en zet
mij binnen de omheining van de kosmos om
in dromen: denkende microben, o oneindig
wijzer dan mijn menselijkste vorm.
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Christina Guirlande

METAMORPHOSIS
Bij de ‘Metamorphosis’ voor piano solo,
Philip Glass, 1988
Voor concertpianist Billy Pletinck
I.
De rechterhand stelt de eerste vraag,
de linker antwoordt verrast,
wanneer de linker de vragen stelt
heeft de rechter het antwoord trefklaar.
Zo worden linker- en rechterhand
twee helften van elkaar.

Zwart-wit wordt spontaan
in wit-zwart omgezet, als een hand
door de vragenvloed het antwoord
schuldig moet blijven, tot de storm
weer is uitgewoed.
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II.
Met trage vingers en smalle hand
steekt de linker opnieuw van wal,
stelt voortdurend dezelfde vraag,
een koppig en onvoldaan kind.
De rechterhand geeft zich gewonnen,
het vragenspel herbegint.

Een troostend gesprek zonder woorden
verkent wat de ander bezielt,
benadert, verzwijgt of ontwijkt,
vermomt zich, verlangt of verliest,
negeert wat de ander verkiest.
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III.
Wie vindt hier de veiligste weg,
loopt uit of blijft achterwege, wie brandt zich,
daagt uit, wie vlucht en heeft zin om het
op te geven, wie vecht overtuigd voor het recht,
verzamelt zijn moed en dringt aan,
of blijft deze strijd onbeslecht?

Gestadig bedelt een vraag om begrip
met gevlei, met beloftes, met klagen,
en is zelfs bereid om, als het echt moet,
en tegen elk beter weten in
het zwaarste verdict te verdragen.
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IV.
Het steekspel gaat verder, men eist en betwist,
gejaagd, achternagezeten. Wie veinsde
dat hij geen mening had deelt ze luid
met rebelse stem. In een wereld van mensen
als jij en ik, van gevecht om de overmacht,
maakt de blinddoek de dag tot een nacht,

tot het licht overwint, op de berg, in het dal,
of men kever is, slak of fossiel, men twee
linker- of rechterhanden heeft,
een zwerver is of een reisgezel,
een held, een verwonde ziel.
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V.
Een laatste gesprek als een huivering,
- als doorzichtige glaswerkmuziek neemt het op voor de eenzame pianist,
pleit hem vrij van vermoedens en schuld,
van onwil, misleiding en list.

Het pleidooi weert hij af en de maat
recht zijn rug, hij komt op de vraag
en elk antwoord terug,
op de nood van het kind
met zijn ‘wat?’ en ‘waarom?’,
met zijn zeurend repetitief lied,
geeft toe als de wijze, na lang beraad,
zegt met deemoed: ‘Ik weet het niet’.
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Edith Oeyen

ZOMERDAGEN

Zomerdagen
en de braamstruiken staan in bloei
we wachten op de bessen van augustus
vormloze vruchten die in de schaduw
van hoge bomen groeien

het is een feest
telkens als ik ze pluk proef ik de zon
in vers gemaakte confituur vind ik
de kleur van creativiteit en zomerlucht
ook reeds de smaak van de winterochtenden
gesmeerd op zelf gebakken brood
dan denk ik weer aan moeders keuken
loop als een stuurloze schaduw op en af

het braamhout wentel soms rond mijn benen
doornen prikken me
een ongecontroleerde vloek
stijgt dan ten hemel
maar eens weer thuis
vliegen er vonken af
want de braambessen
pruttelen dan al vlug in de pot
terwijl ik geniet.
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IK DROOM

Ik droom dat jouw gedachten
toegankelijk zijn voor mij
zal geen krimp geven
als jij het weet
want nu het zomert
word ik verwend
door de zon en een blauwe lucht

straks ga ik naar zee
neem ik je mee aan mijn zijde
zal nauwlettend toekijken
dat je niet verdwalen kan
drukte op het strand
zullen we vermijden

kan daarom naar me toe
of kom ik je tegemoet
zowat halverwege

laat ons dan samen dromen
over iets nieuws
over iets wat we
nog niet kenden.
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OP ZEE

Op zee zingen matrozen zeemansliederen
uit volle borst
terwijl golven mateloos hoog
tegen loefzijde slaan

ze voelen zich vrij en onbelast
hier komen ze tot leven
versplinteren ze het licht
met hun ogen
daarna varen ze beeld loos verder
enkel het blauw van het water beweegt

op zee zingen matrozen zeemansliederen
mateloos lang en samen
tot de avond valt

dan wordt de stemming anders
beklemd een gevoel van verlangen
komt er een beeld van hun geliefde op
in hun hoofd
klinkt dan
een liefdeslied.
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Kinderen kunnen vertederend zijn
ze zien een roze zon
gele wolken
en de regen is er altijd
maar een beetje
ze schuiven hun honger even aan de kant
voor het spel met vrienden
ze gaan op trektocht door de dagen
op ontdekkingsreis naar meer
ze klimmen in de bomen
vallen op de grond
laten zich omringen
door honden en katten

vlinders vangen is een spel
en bij het zien van een eekhoorntje
trekken ze een grimas van nooit gezien

kinderen kunnen zo vertederend zijn
geef ons ook maar de roze zon
de gele wolken en
een heel klein beetje water
om bij de wijn te doen.
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Romain John van de Maele

Gemaskerd bal

Waar de grond geschonden was,
rukten de klaprozen op, rodere dan ooit,
als stille getuigen van een gemaskerd bal.
Van de vurige dansmeesters des doods
en hun luguber orkest viel geen spoor te bekennen.
Geen soldaat die wist aan welke zijde van
de loopgraven de Vijand zich had verschanst.
De balans van de staalfabrieken was
uit evenwicht: de passiva ontploften,
en wie zou straks het gelag betalen?
Een regering ging galant in ballingschap,
en toen de dirigent het orkest ontbond,
vluchtte een keizer naar een landhuis
waar de hanen nog altijd kraaiden
en de hofhouding de nederlaag
verguldde met een vervallen monogram.

30

De dictatuur van het proletariaat

De vijfjarenplannen werden bejubeld en de optochten
op één mei waren grootschaliger dan ooit, zelfs zonder
de regieaanwijzingen van een verdorven talent
als Leni Riefenstahl, die een andere orde in beeld bracht.
Voor heel even was het Rode Plein een metafoor
van de geslaagde revolutie, met of zonder hongersnood,
en de zegedronken dictatuur van het proletariaat.
In het verre goelagkamp telde Aleksej Aleksejvitsj al lang
de dagen niet meer, zijn leven was één lange nacht.
In de rozentuin van zijn weelderige datsja zong Stalin
Georgische liederen, en hij streelde zijn hond
zoals die andere grote leider in een ander land.
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Dromen zonder uitkomst

De ceders van Libanon hebben hun geheugen verloren,
ze wenen stil om wat in de Bekavallei is gebeurd.
In de groezelige kampen dromen jongeren
van een nieuwe intifada, bij gebrek aan alternatieven.
Ze roffelen de trom en wagen zich aan salto’s,
doen aan schaduwboksen en laten een parelsnoer
door hun vingers glijden, het is te vroeg voor de waterpijp,
en hun liefjes houden zich verborgen in kartonnen dozen.
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Veldhospitaal

Een kort ogenblik, maar dan toch een ogenblik,
verdween zijn pijn in een lichtend zwart gat
toen de in wit gehulde engel met een spuit
aan zijn bed verscheen en met zachte ogen
de angst in het onaangetaste, koortsige oog
trachtte te verdrijven. Zonder last post
en vroege, lawaaierige inslagen kon hij even dromen
van gebroken geweren en andere, echte idealen,
of gewoon zweven in de stille en vredige uren
die niet zouden blijven duren. Dat besefte hij wel.
Nog voor zijn gedachte in zuchten verzonk,
klonk in de verte het gebulder van kanonnen.

Voorpublicatie uit ‘Een eeuw als een andere’
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Leen Pil

Steen I

Jongens kijken graag naar stenen. Of praten tegen
keien. Ze lopen wat achter, hebben
nog maar pas de popcorn uit het conservenblik gehaald,
vergeten dat ze korrels en verbrande resten achterlaten,
zien de maïskolven nog niet voor zich staan.

Alle maïsmeisjes zijn vrouwen. Ze houden de stoom
tussen de korrels gevangen, geen van hen spreekt
een woord. Ze worden door onschuld gedragen.
Hun gewicht is één steen. Stenen met een bijzondere
vorm zijn goden. Stenen met een nerf erin
zijn gescheurd of aangeboord.
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Steen II

Een kreet laten wanneer ik als kleine jongen in aanraking kom
met sokkels en stenen, dan tragere snikken wegslikken,
een minder groots geluid, even onbeholpen als de blutsen
in mijn hoofd die nadien builen worden of eerder vuurstenen
die glanzende vonken geven tegen het steen van de zuil.
Ik raak gelukkig mijn tanden niet kwijt.

Daarna verkleint het vuur in de verlaten tuin, het kruis
verdwijnt en geen uitstekende boezem, geen vrouwelijke voorouder
staat op om iets teders te vertellen. Ik kleur niet rood, ik slaap
met het nachtkleed over het hoofd, bereken minutieus de tellen
tussen het licht en het luimen dat niet wil komen, en weet: we zijn
mannen die amper worden aangeraakt.
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Blootstellingseffect

We waren nooit nerveus in maart, nooit
voelden we ons gestoord. We stonden
schaamteloos te kijken in de opening.

De lente was beloftevol maar nog niet secuur:
een hagelbui joeg vogels tegen stenen,
keiharde korrels tegen onverlichte streken.

Er werd een blinde god als dader voorgeleid.
Meer wilden we niet weten. Duidelijkheid
is dodelijk, virussen zijn amper tegen te houden

in noodlijdende lijven. De koude die maar niet verdwijnt.
We aarzelden om consonante deuntjes mooi te vinden,
stelden liever de receptuur van neerslag bij.

In een kamer naast ons speelde iemand
dag in, dag uit dezelfde song. Hij telde af,
tikte mee. Begon dit jaargetijde toch nog
door ons hoofd te spoken.

Voorpublicatie
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___IN HET BADHUIS.___
Ingrid Strobbe
Je vergat badslippers dus huur je ze. De dame aan het onthaal wenst ons een fijn
verblijf. Haar glimlach doet wonderen. We voelen ons meer dan welkom, ook bij
elkaar. We lijken wel aan een missie te beginnen waar ruimte en tijd onze belangrijkste opdracht is. Je volgt me naar boven waar de kleedkamers zich bevinden. Het
vasttapijt werd vervangen door laminaat. Het beige oogt fris. Wij ogen fris, en toch
zijn wij hier om op te frissen, te ontwaken uit de maandenlange werkdrukte, te ontladen, te ontmoeten. Het is letterlijk te nemen. Niets moet, zeg ik. Enkel de stress
ontlopen en ontkalken. Jouw woordgrapje. Ik lach als een espressopotje op het
vuur. Eerst pruttelend, dan overtuigd. Je kijkt naar mij alsof ik de lekkerste koffie
ben die je vanavond zal drinken. De kastjes in het Badhuis zijn netter dan ooit tevoren. We kleden ons uit alsof we gefilmd worden; ik zie jou en jij ziet mij hoewel we
met de rug naar mekaar toe staan. We bukken. We zuchten. Elke handeling lijkt
zachter en meegaander dan ze is. De deur naar de vele sauna’s valt achter ons in
het slot.
Telkens we hier komen ontstaat er een ritueel zonder dat we ooit iets hebben afgesproken. We starten onder de douche, laten het water vallen waar het valt, profiteren optimaal van de warme regen die ons in ontvankelijke stemming brengt. Uit de
boxen klinkt Clair de lune van Debussy. Men heeft weet van relaxatie hier in huis. Ik
zie niet dat jij je naar de droge sauna begeeft. Jij merkt op dat ik met gesloten ogen
de tijd en omgeving vergeet. Jij komt terug, en ik schrik van jouw hand die zomaar
op mijn rug, teder. Ik beantwoord met een glimlach, volg je naar het droge gedeelte
van onze ontspanning. Deze ontsnapping krijgt vorm op het moment dat we vaststellen de hele ruimte voor ons te hebben. Ik lig op de bovenste planken. Jij baadt in
het oranje licht van de spotjes en van mijn aandacht, op het hout onder mij. Ik raak
je aan. De zwaartekracht speelt met mijn hand die op jouw huid terechtkomt. Je
laat horen dat het je bevalt. Nergens op de wereld is het nu beter. Onze lichamen
zien er soepel uit, onze geesten ontwaken. De huid die ik voel is heet, gaat langzaam op en neer. Je veert recht, ik veer mee. De hitte heeft ons toch nog verrast.
Eenmaal buiten dwalen we wat rond om af te koelen. Daarna zakken we stap voor
stap in het zwembad. We duiken onder het wateroppervlak en vinden elkaar op de
tast, waar het donker ons ziet. Jouw handen rond mijn taille, dijen, billen. Een huisregel zegt dat we niet mogen vrijen. De regel zegt niets over mijn benen die ik om je
middel leg. Ik zie de kaaklijn van verlangen op jouw gelaat, voel het water zwellen
en tegen me aanduwen. Met een blik van verstandhouding verlaten we het bad,

37

teenslippers brengen ons naar de panoramische sauna. Een man opent de deur. Hij
houdt het voor bekeken. Wij kijken rond, naar elkaar, nestelen ons in een hoek op
de bovenste bank. Onze handdoeken laten zich moeilijk ontvouwen, zo opgewonden zijn ze. Haastig gaan ze liggen met hun zomen dicht tegen elkaar aan. Jouw benen raken de mijne. Mijn buik richt zich tot de jouwe. Onze monden vinden het plezier van dit privémoment, kussen gulzig en zacht en vochtig. Het panorama buiten
laat zich raden; heldere hemel, een lichaam daarboven dat ons gadeslaat. Ik fluister:
hé we moeten nog opletten. Je zegt: alleen mijn liefde komt bij je binnen. Op dat
moment gaat de deur open. Het duurt een fractie van een seconde om ons aan de
nieuwe situatie aan te passen. Je zegt dat je naar buiten wil. Ik volg je naar de maan.
Daar lijkt het kouder dan ooit tevoren. Onze badjassen vangen de wind, stil blijft het
niet. Een groep mensen komt naakt uit de biosauna, zwetend, blazend, op zoek naar
heil in de buitenlucht. Ze lieten zich opgieten, zeg je. Ze lijken inderdaad dronken,
lach ik. We hebben slechts een oogopslag nodig om te weten wat onze volgende
stap moet zijn. Juist! Hydrateren. Ik bestel twee gini’s extra large. De bar is knus
ingericht maar onze gedachten dwalen spontaan af naar de afronding. In de kleedkamer hoef ik niets te vragen. Een vleugje vanille waait me tegen. Je knijpt balsem
uit de tube en smeert me in. Langzaam, aandachtig. Mijn rondingen krijgen de geduldigste crème; de langste wandeling van je vingers op mijn huid. Ik zie lichtjes in
jouw ogen. Heeft de dame van het onthaal de kleedkamer verduisterd?
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___EEN MANDVOL PRUIMEN___
Monique Bol
De boom had hem teleurgesteld. Slechts twee vruchten. Eén was overrijp, de andere opengereten door wespen. Eén van die snoepers zat in het sappige pruimenvlees
nog na te genieten van zijn culinaire orgasme. Rotwesp. Rotboom. Het ijverige
snoeien en gieten waren verloren moeite geweest. Hij had met de boom gepraat.
Erger nog, hij had hem geknuffeld. Hij had hem gesmeekt om voortaan meer vruchten te geven. Maar, dacht hij, is er één boom die de wens van een mens vervullen
kan?
De volgende lente bracht nauwelijks bloesem. Toch merkte hij verbaasd op dat de
takken het gewicht van de vruchten amper zouden kunnen torsen. Beelden van dikke trossen spookten door zijn hoofd. Karma. Hij zou wat vruchten verwijderen, zodat de overige ruimte kregen om te groeien. Morgen. Maar na de huisbezoeken was
hij moe. Hij zwierde zijn verpleegschort op een stoel, vlijde zich neer op de lederen
sofa en sliep totdat zijn grommende maag hem naar de keuken dreef. Tijdens het
koken observeerde hij de koolmezen. Uitbundig wipten ze op de takken, terwijl ze
kwetterend nieuwtjes uitwisselden en met wormen en vruchten naar het vogelkastje fladderden, dat scheefgezaagd en slordig ineengetimmerd in de boom hing. Het
jonge grut leek de tochtige spleten niet te deren. Hij haalde wat koord uit de schuur
en bond de takken op.
De zon scheen vaker dan gewoonlijk en ook de pruimen genoten, hij zag ze bijna
groeien. Ze overleefden een zomerse hagelbui en ook een storm met windstoten
tot 147 km per uur, zo meldde het blonde nieuwsanker van het zeven uur journaal.
Toen ze plukklaar waren, legde hij ze voorzichtig in een emmer. Die was al snel te
klein. Hij nam een grotere bak en uiteindelijk vulde hij de wasmand voor driekwart.
Vierentwintig kilo woog de mand, hij kon het amper geloven. Hij had geen zin om al
die pruimen te verwerken tot moes of tot jam. Zijn dochter kwam aangewaaid en ze
duwde geanimeerd taterend haar skateboard in een hoek. Hij was zo druk bezig
met wassen en ontpitten, dat hij het ding pas opmerkte toen hij erover struikelde
en languit op de tegels viel. Boos riep hij haar naam, en ze kwam verschrikt aangelopen. Op dat moment kreeg hij een idee. Snel stond hij op.
'Help me eens om die mand op je skateboard te zetten. Kom, we gaan naar buiten.'
'Maar vader, wat doe je, waarom?'
Ze duwde de mand op wielen voort, terwijl hij alvast aanbelde bij de buren. Geen
reactie. Toch dacht hij dat er een gordijntje bewoog. Hij liep wat verder door en
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drukte op een andere bel. Ook deze deur bleef potdicht. Zo ging het een tijdje door:
bellen, wachten, niks, bellen, wachten. Dat kwam ervan, als je niet geliefd was in de
straat. Waarom eigenlijk niet, vroeg hij zich af. Ze sloegen een zijstraat in. Daar kende hij helemaal niemand. Hij haalde diep adem, belde en wachtte. Aan de andere
kant van de deur klonken voetstappen. Een jongeman deed open. Vragend keek hij
in de mand. De dochter vertelde over de overvloed aan pruimen.
'Als u een vergiet of bakje haalt, mag u zoveel nemen als u kan gebruiken.'
Het verbaasde gezicht van de man ontlokte hem een glimlach. Tot twee keer toe
bood hij wat geld aan. Hij weigerde beleefd. Ze woonden allebei al dertien jaar in de
wijk, zo bleek. Dat ze elkaar dan niet kenden, zeiden ze bijna op hetzelfde moment.
Ze lachten alle drie.
'Vader, ik zeg het je. Laat ze toch betalen als ze daar zin in hebben. Zie je die huizen? Die mensen zwemmen vast in het geld als je ziet hoe groot hun tuinen en auto's zijn.'
'Nee hoor, geven is gewoon gezelliger.'
Hij voelde zich als was hij Sinterklaas op geschenkenronde. Het onverwachte gebaar
van vrijgevigheid ontroerde de mensen. Langzaamaan raakte de mand leeg. Hij
praatte met een dame over de schitterende olijfboom in haar voortuin en ook weer
over hoe het mogelijk was dat ze elkaar niet kenden. Hoe eenzaam mensen kunnen
zijn in de massa. De dochter wandelde alvast naar het volgende huis, meegezogen
in het enthousiasme. Ze aanvaardde twee euro. Hij zag het en bracht het muntstuk
terug, wat resulteerde in een extra babbel. De wel heel aantrekkelijke vrouw zei dat
ze de buren ook wel eens zou kunnen trakteren, misschien met zelfgeborduurde
katoenen zakjes lavendel. Geven werkt aanstekelijk, dacht hij tevreden, en zijn hart
maakte een sprongetje.
'Lavendel is heerlijk als je niet kan slapen: je knijpt in het zakje en de geur die vrijkomt ontspant je. Of je kan het bij je ondergoed leggen; dan ruikt het heerlijk fris.'
Een paar dagen later klopten twee vrouwen aan de voordeur. Of hij zin had om
langs te komen op hun jaarlijkse burenbabbel? Fijn, ja graag, en een tikkeltje nerveus verscheen hij een half uur later dan afgesproken om de hoek, in de tuin van
nummer zeven, met in zijn hand een fles rode wijn. Het gezellige geroezemoes omhulde hem als een troostende deken. Hij wist niet welke man bij welke vrouw hoorde maar hij kon er zich wel wat bij voorstellen. Hij had al helemaal geen idee van
wie al die joelende kinderen zouden zijn. Er werd geplaagd en gelachen, maar ook
serieuze onderwerpen werden niet geschuwd. Hij vertelde dat hij zijn andere dochter miste. Dat ze ver weg als vrijwilligster werkt en Turks leert. Dat het een hele opgave is om je kind los te laten, zelfs als man. Enkele vrouwen zagen hun uitje in het
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water vallen, omdat de babysit ziek was. Hij stelde voor om op te passen en lachte
hun bezwaren weg.
'Ach, kinderen houden me jong. Toch?'
Ze kwamen en ze hadden dolle spetterpret in de schaduw van de boom. Hij gaf hen
een koek en chocolademelk. Toen de moeders hun kleuters ophaalden, vertelden ze
dat een asielgezin wat meubelen en kledij kon gebruiken. Hij besloot om de zolder
op te ruimen. Het snuisteren rakelde herinneringen op die hij liever onder het stof
had laten zitten, maar toch voelde hij zich ergens ook bevrijd. Nadien zat hij onder
de boom een beker pruimenmoes op te lepelen, toen de bel ging.
'Mijn kippen leggen meer eieren dan we op kunnen. Wil jij er misschien wat? Zes of
twaalf? Of achttien, dat mag ook. O ja, en zo gauw je dochter weer thuis is, is ze
meer dan welkom op de koffie bij de moeder van mijn schoondochter. Kan ze haar
Turkse woordjes wat oefenen.'
Hij onderdrukte de neiging om de man te vragen hoeveel de eieren moesten kosten.
Hij slenterde weer naar de tuin en hij fluisterde de boom wat lieve woorden toe.
Het leven had een zilveren randje gekregen, dacht hij toen hij de lege beker in de
gootsteen zette. En wanneer zou de lavendelvrouw eens aanbellen?
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___HERFST IN ZOUTE-WATERGEM___
Joris Denoo
Bussen volgestouwd met dagtoeristen op weg naar de Vlaamse Ardennen of een
stuk Mooi Wallonië stopten hier soms. ‘Pitstop’, hijgde de reisleider dan door de
microfoon. Mensen met volle blazen stapten uit. Plassen maar. Een bosschage onttrok de nabijgelegen heuvel aan het zicht. Hier was niets te zien, niets te koop. Dit
was nergens. Wildplassen vormde hier het opperste genot, begeleid door de permanente dreun van de autostrade. Halte Zoute-Watergem: zijn niets, zijn plaspauzes, geen bronnen, geen grotten, geen heiligen.
En toch.
Ooit was Zoute-Watergem van strategisch belang. Getuige daarvan waren de vele
gewapende bezoeken van vreemde stammen en mogendheden in de loop der eeuwen. Zoute-Watergem vlijde zich namelijk op de flanken neer van de enige molshoop in deze waterrijke lage streek. Deze heuvel vormde het voorportaal op een
Mooier Vlaanderen, dat al vaker in toeristische brochures verscheen. Het stadje was
vooral bekend voor zijn waterlopen omheen dit bergje en voor tweemaal twee verdwenen watermolens. Een gepensioneerde lector Aardrijkskunde aan een hogeschool, die in de nadagen van zijn carrière zelfs even Geografie doceerde aan de
universiteit, ijverde voor de heropbouw van minstens één waterrad, maar dat was
vechten tegen de bierkaai, met name allerlei instanties die ook ijverden voor industrieel en cultureel erfgoed en elkaar voortdurend in de weg liepen. De enige die
ooit concreet toehapte en stappen ondernam, was de zaakvoerder van een lokaal
middelgroot houtbedrijf aan de andere kant van de heuvel, maar in de naweeën van
de economische crisis ging het bedrijf door een teveel aan wanbetalers overstag. De
plannen van oud-lector Luc V. vielen hierbij definitief in het water. Hij behielp zich
dan maar met het schrijven van een boek over het Verdwenen Zoute-Watergem,
waarin de watermolens een centrale plaats kregen. Dat zette toch ietwat de kroon
op het werk. Het was echter moeilijker dan verwacht. Bij bekende uitgeverijen ‘paste het niet in het fonds’, tenzij het om een drukopdracht zou gaan. Nee dus. Ze
groeiden niet op zijn rug. En toch zou zijn levenswerk er komen. Luc V. ging uiteindelijk voor een publicatie in eigen beheer, met een VZW-voorintekenlijst, verwijzend naar de titel van het boek: Verdwenen Zoute-Watergem. De auteur bleef niet
bij de pakken zitten en voerde een intense pr-campagne op en rond de heuvel. Het
werd een succes: 734 ex.! Het boek kon opgehaald en betaald worden in drukkerij
Debaere. Je kon er ook voor kiezen naar de officiële voorstelling te komen en het
daar te kopen. Meteen gesigneerd, desgewenst.
Bij een grondige leesbeurt, waarbij men het ding helemaal open spreidde, hoorde je
wat licht gekraak ter hoogte van de rug. Even later lieten enkele bladen los. Zes van
de 734 kopers protesteerden daar even tegen. Ze ontvingen prompt een vers
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exemplaar van Luc V., waar al net zo prompt enkele bladen uit zeilden wanneer ze
het boek proefondervindelijk openvouwden en omgekeerd even dooreenschudden.
Meer kon Luc V. niet doen; de voorraad strekte maar tot 750 exemplaren en de bibliotheek had beloofd er nog tien aan te schaffen. Vreemd toeval: telkens betrof het
de bladen waarin het over de verdwenen watermolens ging. De hoofdstukken over
het strategisch belang van het stadje en de vele gewapende bezoeken bleven intact.
Bij de voorstelling van Verdwenen Zoute-Watergem in OC De Waterheuvel eind van
de milde meimaand las Anemoon Iemant voor uit het boek. De lerares Woord &
Voordracht (die eigenlijk Leen Depelser heette, Anemoon Iemant was haar pseudoniem) had gekozen voor een fragment over de oude muziekschool, waar in de Eerste Wereldoorlog een Duits lazaret was ondergebracht. De passage over gewonde
soldaten die geplette luizen als schoensmeer gebruikten, maakte indruk. Na een
muzikaal intermezzo door dwarsfluitiste Veerle S. las Anemoon enkele zelfgeschreven gedichten voor over de watermolens die er niet meer waren. Bij het eerste
glasgerinkel begonnen de kopers aan te schuiven voor een handtekening van de
auteur. Een leuke file ontstond, bijzonder deugddoend voor de auteur, die zijn chique Cross-vulpen meegebracht had. Hierbij zag je af en toe bladen op de grond
dwarrelen, alsof het herfst was. De oranje hostessen die met de dienbladen rondgingen, stapten er eerbiedig over. De getroffen koper bukte zich daarna om het verloren hoofdstukje weer op te rapen en te adopteren.
‘Bij een digitale publicatie heb je dit niet, ha ha!’ (Een voorloper)
‘Bij een serieuze uitgeverij ook niet.’ (Een kwade tong)
‘Bij deze VZW dus wel.’ (Een droge humorist)
‘Naaien, binden, niet lijmen!’ (Een vakman)
‘Boekhouderslijm is sterk.’ (Een betweter)
‘Moet het niet zijn: boekbinderslijm?’ (Een kenner)
‘Bladhouderslijm ware beter!’ (Een grapjas)
‘Slijm! Nog beter!’ (Een kloothommel)
‘Die watermolens willen er echt weer uit hé.’ (De bibliothecaresse)
‘De bladluizen hebben eraan gezeten!’ (Een woordspeler)
‘Die bladeren zijn nog niet droog!’ (De broer van de woordspeler)
Het grapje van de bladluizen, mede aangewakkerd door de voorleesbeurt van Anemoon Iemant, verspreidde zich als een lopend vuurtje. Nog erger: in de drukte van
de receptie die volgde (witte en rode wijn, bier, fruitsap), werden een tiental losgekomen bladen nu helemaal niet meer opgeraapt en ongenadig vertrapt of met de
schoenpunt achteloos opzijgeschoven. Op sommige exemplaren zag je de stempel
van een schoenzool. Hakken hielden ook huis onder de gesneuvelde bladen. De auteur keek verbijsterd toe. Mensen die daarnet om een handtekening hadden gevraagd (‘Voor Mireille, veel leesplezier’, ‘Marcel: van harte’), stonden nu onachtzaam op de gevallen bladen te trappelen, sommigen alsof ze met hun voeten druiven aan het pletten en het persen waren. Wanhopig wendde hij een paar keer zijn
blikken uitdrukkelijk en dwingend naar de grond, maar ze snapten het niet.
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Op tafeltjeshoogte deden zich ook drama’s voor. Om de handen vrij te hebben, deponeerden diverse mensen hun boek tussen de vettige knabbelschalen, gebruikte
servettenproppen en morsige glazen. Verscheidene exemplaren van VZW waren zo
al gedoopt met alcohol, chipsschilfers en olijvensap. Her en der zag je ook de losgekomen watermolenbladen uit de buik van de publicatie piepen, evenzeer gereed
om de geest te geven. Waar was het respect voor het boek? De eerbied voor drukwerk? Hoe meer de feestelijke avond vorderde, hoe meer repen er van de ziel van
oud-lector Luc V. werden gescheurd. Woedend en ontgoocheld verdween hij in de
avond, met medeneming van enkele onachtzaam achtergelaten exemplaren van zijn
boek.
Begin juni manoeuvreerde een bus vol dansmariekes plus begeleiders zich de kleine
stopplaats Zoute-Watergem op. ‘Tijd om te wateren,’ grapte de chauffeur, knikkend
naar de naam op het bord. Terwijl het plasgebouwtje bestormd werd, dook hij zelf
ook even het bosschage erachter in. In een overvolle vuilnisbak naast een picknickbank torende een heus boek boven alles uit: ‘Verdwenen Zoute-Waregem’. Op het
gras ernaast krulden enkele bladen op. Wellicht uit dat boek. Verbaasd plukte hij
het ding er even uit en bladerde wat. Het ging inderdaad ook over de naam op dat
bord. De ontbrekende bladzijden lagen blijkbaar op de grond. De chauffeur haalde
zijn schouders op, propte het boek terug in de vuilnisbak en wreef zijn handen
grondig schoon aan zijn broek.
Toen de dansmariekes weer bij de bank verzamelden, wees er eentje: ‘Hé! Zulke
bladen lagen er ook in de toiletten. Ik heb er mijn billen mee afgeveegd, want er
was niks anders.’ ‘Hé: ik ook!’ ‘OMG: Ik ook! Ik herken die foto!’
Toen de chauffeur voor de tweede keer zijn handen schoon had geveegd en zich
omwendde om weer uit de struiken te verschijnen, verstijfde hij even. Dertig meter
links van hem stond een man in bidhouding met zijn hoofd tegen een boom geleund, zo leek het, half naar het parkeerterrein gekeerd. Of stond hij ook te plassen?
Maar… met zijn armen naast zich hangend? Misschien glurend naar de dansmariekes bij de picknickbank? Het zonlicht van juni ketste even af op iets dat uit zijn bovenzak stak.
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___FRAGIEL MYSTIEK___
Pieter Sierdsma
De stad van koepels, torens, marmer, is een kantwerk rustig tegen de draad van de
tijd gesponnen. Op de smalle oevers gaan huizen over in lange lopers van water,
waarover het heden en het verleden ongehinderd kunnen uitvaren. Ingesloten door
een geheim dat de oude huizen op houten funderingen dragen.
Venetië. Het ene been gestoken in een rode maillot, het andere zwart elegant achteruit stuurt een jongeman een gondel door het water. Andere gondeliers de muts
achteloos op de lokken wrikken hun klanten naar een feest. De reizigers plechtig. De
jongemannen oefenen in schoonheid. Zo heeft een middeleeuws schilder het leven
vastgelegd. Maar voor de hedendaagse toerist gaat de stad open in lawaai en licht.
Over het vlies water fladderen duiven naar het plein. Verrukt gegil als een op een
kapsel probeert te landen. Een kleine drom Japanners spoelt onbewogen een kerk
binnen. Waterbussen ploegen over het kanaal afgeladen met kantoormensen. Boottaxi’s spatten door golven. De schuiten van de groenteman, kruidenier, de platbodems van de gemeentereiniging, zwenken aan de hand van de bestuurder door de
smalle kanalen.
Maar in de avond zijn de kaden eenzaam. Lantaarns vullen de leegte. Het water is
de kalme spiegel van peilloze weemoed. Ranke boten liggen aan een steiger, de
voorsteven hoog
geheven. Achteraan stuurt de dood. Geen geluid ontsnapt of het zou heel ver het
driftig klepperen van een strijkstok moeten zijn. Loopt er iemand over de smalle
brug? Het gerucht van voetstappen en het zacht gonzen van flambouwen is hoorbaar. De man draagt een
zwarte mantel hoog onder de kin dicht geknoopt. In het licht is zijn gezicht een
bleekwit masker. Hij richt zich naar een onbekend doel en komt onderweg meer
bemantelde figuren tegen die hem groeten. Op het plein verzamelen zich dames in
rijke uitgaanskledij, het gelaat verborgen achter een zilveren masker, dat ze aan een
korte steel vasthouden. De
smalle oogspleten verraden een dubbel karakter. Is het huiver of is het feest? Meer
mensen in kleurige kostuums storten zich in de groep, vrolijk uitgelaten, verscholen
achter een mombakkes, versierd met glitter en een starre glimlach. Camouflage,
angst, het is onduidelijk wat de aanzwellende groep beweegt zich voort te reppen
over de bruggen, begeleid door het dunne gevedel van een muzikant.
De tijd werkt als rottende klimop om de vensters, slingert rond de balkons, tast de
kleurloze luiken aan en roept met doffe stem. Ongenaakbaar is de zinkende stad,
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waar het grijze slib over de drempels spoelt. Een droom heeft de stad ingelost. Bij
waken en in slaap verheffen de boorden zich boven het grauwe water van de lagune. Hun bestaan en dat van de bewoners is ingetoomd, op straffe van verlies vastgelegd aan zware ankers van modder. Breekbaar daarboven de torens als een fragiel mystiek.
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___KWAPIK IN DUBIO___
Paul Van Leeuwenkamp
Kwapik lag in het DUBIO. Daar had hij natuurlijk gemengde gevoelens over. Niet
omdat hij liever bij zijn echtgenote Kwapak had gelegen en ook niet omdat iedereen
in Oogie gemengde gevoelens heeft over het DUBIO, hetgeen steeds weer blijkt uit
de talloze discussies die het DUBIO oproept. Het Doorgangshuis voor Uitzonderlijke
en Belangwekkende Individuen Oogie, ooit door de Grote Oogieman zelf opgericht,
wellicht omdat hij zijn eigen uiteindelijke Doorgang meer cachet wilde geven, liet
vanaf het begin met de regelmaat van de Klok discussies oplaaien, want wie was nu
eigenlijk Uitzonderlijk en wie was Belangwekkend, en waren Uitzonderlijken niet
altijd Belangwekkend, en Belangwekkenden Uitzonderlijk? En dan al die anderen,
die niet Uitzonderlijk en Belangwekkend zouden zijn, hadden die geen recht op een
Doorgangshuis? Vragen die vaak naar voren werden gebracht door personen die
meenden dat hen ten onrechte de toegang tot het DUBIO werd ontzegd en die uit
rancune alles probeerden neer te halen wat buiten hun macht en boven hun pet
ging. Dan werden er weer moties in het Parlement ingediend, op publiciteit beluste
Strafpleiters zochten weer de aandacht van praatprogramma’s en in alle emotie
meegezogen Burgers deden aangifte bij de Politie. De Instanties gingen dan op zoek
naar het DUBIO, om daar hun dagvaardingen af te leveren, al dan niet virtueel, en
steeds opnieuw konden zij in het bos de bomen niet vinden, want het DUBIO was
overal en nergens, en dat overal en nergens wisselde voortdurend van plaats. Het
ene moment een slaapkamer in het AZO, het Academisch Zorgcentrum Oogie, een
gang in het gemeentehuis, een woonkamer in het buitenste appartement op de
zesde verdieping van Lentelust, een deur in de Papieren Toren, en daarna was de
woonkamer in het Politiebureau, de slaapkamer in het Perscentrum, de gang in het
park en de deur in het sportarena. Wat moest je daarmee, anders dan het maar
Negeren, die activiteit waar de Beambten in Oogie zo in uitblonken?
Nee, de gemengde gevoelens bij Kwapik waren veel dieper en daadkrachtiger, veel
meer gekleurd door irritatie en neigend tot daden; bij hem kwamen die gevoelens
geheel uit zichzelf en niet uit de context, niet uit het genegeerd of miskend voelen
of door de onmacht een boom in het bos te vinden, en daardoor waren de gevoelens van Kwapik veel bepalender en zelfs beslissender. Kwapik hield zich namelijk
niet bezig met de eeuwige discussie over Uitzonderlijk en Belangwekkend, hij richtte
zich geheel op het Doorgangshuis zelf. Hij realiseerde zich dat die aanduiding Burgerlijke Onzin was, ontleend aan het huisje boompje beestje van de Vorige Generaties. Want de kern, dat wat bijna niemand zich ten volle realiseerde maar waar het
uiteindelijk allemaal om ging, was de Doorgang, niet alleen als een Doorgang van
het een naar het ander, maar vooral ook als het Doorgaan in die Doorgang. Als je
dat niet deed of niet kon, dat Doorgaan, dan werd de Doorgang ook geen Doorgang
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en bewees het dat je niet Uitzonderlijk of Belangwekkend was. Zo vloeide het één
automatisch uit het ander voort, mits je gedurende je leven de motor van het Doorgaan in jezelf had opgestart, hetgeen de een wel, de ander niet was gegeven. Het
kwam uiteindelijk dus uit jezelf en dat was ook de reden dat het DUBIO overal en
nergens is, want jezelf is Overal en Nergens, net zoals het Alles en Niets is.
En Doorgaan was voor Kwapik vanzelfsprekend, dat zat in zijn Aard, al had hij in de
loop van zijn leven geleerd dat je er ook voorzichtig mee moest zijn, omdat het bij
anderen weerstand kon oproepen. Velen hebben een voorkeur voor Stilstaan en zij
verzetten zich soms met Hand en Tand tegen het Doorgaan. En dus lag Kwapik niet
alleen in het DUBIO, maar ook in dubio: moest hij nog maar even rustig blijven liggen, of moest hij Doorgaan? Het antwoord op deze vraag was natuurlijk onvermijdelijk: Kwapik Ging Door. Hij stond op uit zijn bed, trok zijn kleren aan en liep zijn
kamer in het DUBIO uit, handelingen waarbij rimpels werden gladgestreken, haren
te bergen rezen, tere huid zich verstevigde en spieren krachtiger werden, een proces dat zich voortzette toen Kwapik door de gang liep, de deur door ging en de
drukte van Oogie weer instapte. Hij inhaleerde diep de niet-zo-frisse lucht, keek
omhoog naar de stralende blauwe hemel, die door de Oogiefabrieken met kleurrijke
slierten tot een Kunstwerk was gemaakt, en ging op weg.
De gebeurtenissen in het DUBIO volgden ondertussen hun Normale Gang van Zaken. Een witgejaste verzorger liep de kamer van Kwapik in en constateerde dat die
onbeweeglijk en levenloos op zijn bed lag. Het is daarbij niet duidelijk of de waarneming van de verzorger fysiek correct was, of dat die vanuit een persoonlijke verwachtingen zelf een fysieke aanwezigheid projecteerde in de onbeweeglijke levensloosheid van het niet meer aanwezige. In ieder geval informeerde hij of zij (het
daadwerkelijke geslacht mag vanuit de privacywetgeving niet onthuld worden) zowel de Arts als de Uitvaarder, om zich daarna weer hartstochtelijk over te geven aan
Wattappen en Sjillen.
De Arts, die wat later binnenstormde om de Doorgang formeel vast te stellen, trof
echter geen lichaam aan en informeerde inspecteur Grim van de Oogie Police Force.
Het is echter niet duidelijk of de Arts in al zijn haast het lichaam over het hoofd zag
en te snel tot een conclusie kwam, net zo min als bewezen kan worden dat het politieonderzoek dat meteen daarna werd aangevangen met het bevestigen van de
conclusie van de Arts, niet tezeer beperkt werd door Bezuinigingen. In ieder geval
formeerde inspecteur Grim een speciaal team om Kwapik boven water te krijgen,
iets wat veel prioriteit kreeg omdat bij verdwijningen de eerste uren cruciaal zijn.
Grim kon niet weten wat de naam Kwapik allemaal teweeg zou brengen, want anders had hij waarschijnlijk anders geacteerd. Nu borrelden de dossiers in overmaat
naar boven, waardoor de Papieren Toren op zijn grondvesten schudde en het team
van Grim bedolven werd.
Terwijl Grim druk bezig was zijn team onder de overdaad aan papieren feiten vandaan te halen, zodat ze met hernieuwde spoed de speurtocht naar Kwapik konden
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voortzetten, reed Uitvaarder Hart zijn Laatste Brancard de verlaten kamer van het
DUBIO in. Van Uitvaarders is bekend dat ze overal Lijken zien, niet alleen in de kast,
zoals normale mensen dat doen, samen met de beren op de weg, en Uitvaarder
Hart vulde de Werkelijkheid dan ook in naar zijn eigen verwachtingen. Hij voerde
het lichaam af naar het Uitvaartcentrum en trof de noodzakelijke voorbereidingen
van de Uitvaart, waarbij het onduidelijk bleef of er daadwerkelijk een lichaam was,
even onduidelijk als het onderscheid tussen een Uitvaart en een Doorgang.
Zo speelde zich heel veel tegelijk af. En terwijl Kwapik rustig doorstapte, op weg
naar Kwapak, zijn echtgenote van wie hij wist dat ook zij het Doorgaan in het bloed
had, met wie hij samen alles zou Heroverwegen en Herschikken, leidde Uitvaarder
Hart zijn plechtige Uitvaart en speurde Inspecteur Hart in heel Oogie naar hem,
door de overdaad aan tegenstrijdige dossiers zich afvragend of hij nu op zoek was
naar een Slachtoffer of jaagde op een Misdadiger.
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___ER IS GEEN TIJD MEER. ALHOEWEL.___
Wim Verzelen
Er hangt een loden zomer over de stad. Het is tergend heet en ik ga dood. Mijn
hoofd is goed bezig en mijn longen zijn dat al langer.
Ik zit hier met de voordeur wijd open. Te kijk. In die rolstoel die knelt en waar mijn
lichaam noodgedwongen in schuilt.
Zat ik hier gisteren ook al? Heeft zij mij hier naartoe gereden?
Wie langsloopt heeft vrije inkijk. Of ik op de markt zit of klaar voor de stoepverkoop.
Het is te warm en ik ben moe, uitgeteerd. Al veel te lang zonder vrije adem. Die is
uit mij weggehaald.
Is ze hier of is ze weg? Zelf wil ik hier niet zijn. Hier niet, noch elders. Nergens. Het is
op. Dat leven van mij is op. Ik heb het opgegeven, afgeschreven, uitgescheten.
Welke dag is het vandaag?
Ik doe geen moeite. Mijn hoofd lekt. Toch krijg ik het niet stil. Ik bots tussen de direct stuk geslagen gedachten van nu op opdringerige flitsen van vroeger.
Er passeert iemand op de stoep. Hij vangt een glimp van mij op. Ik zie enkel zijn silhouet. De zon tekent zijn beeld af als een snel uitgesneden schaduw. Scherp genoeg
om te weten dat het die oude buurman is. Hij kent mijn plan.
Zegt snel dag. Een flits. Maar hij loopt, ik niet meer.
Hoe zou hij naar mij gekeken hebben? Alsof ik op de dood zit te wachten en alvast
de deur heb open gezet om die sneller binnen te kunnen laten?
Ik kijk door een wegterend gordijn. Van rook?
Vroeger stond ik hier vaker buiten bij de deur met een sigaret. Van haar mocht ik
niet binnen roken. Niet om de vieze lucht, maar omdat het levensgevaarlijk was. Zo
zei ze dat. De dokters hadden toch verteld dat ik ermee moest ophouden, wilde ik
nog verder leven. Meteen.
Ik sloeg het in de wind. Mijn beslissing.
Ik neem de beslissingen. Dat doet een man. Zo heb ik mezelf opgevoed. Mijn vader
was ziek en stierf toen ik zestien was. Als enige zoon moest ik gaan werken. Er was
geld nodig. Ik moest naar de fabriek en mijn droom om ingenieur te worden viel in
duigen. Ik ben dat nooit te boven gekomen. Toen ik later onder hen werkte, begreep ik dat ik best tussen hen had kunnen staan. Ik was minstens even technisch
onderlegd. Ik leerde met mijn ogen en met een goed stel hersens.
Maar zie mij hier nu zitten in die lichtgroene gang. Verschrompeld in een stoel die
niet eens de mijne is. Puffend als een uitgesleten motorblok dat krampachtig aan de
praat wordt gehouden. Niet door mij.
Ik wil slapen. Voorgoed. Na vijfenzeventig jaar – zoveel is het toch? – wil ik rust.
Mijn vader hebben ze op die leeftijd kapot gesneden. Mij zal dat niet overkomen. Ik
ben de baas.
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Mijn vader? Hij zat de laatste maanden van zijn leven ook naar de straat te kijken.
We woonden op het platteland. Hij nam een tuinstoel en ging in zijn garage zitten
met de rolpoort omhoog en zijn auto stralend opgepoetst en zonder een schrammetje, achter zich. Hij keek naar de straat. Net als ik nu. Zat hij op dezelfde afspraak
te wachten?
Het was het begin van de jaren zestig. Toen hij er niet meer was zei mijn moeder
dat ik nu de man in huis was. Dat ik verantwoordelijk was, ook voor haar.
Ik heb mijzelf dan leren overschreeuwen. Op het werk werd ik meteen als jongste
uitgedaagd, maar dat duurde niet lang. Ik ben ’s morgens voor de spiegel gaan staan
en heb geroepen: ‘Hou jullie smoel, mijn vader is pas dood. Ik kom hier om geld te
verdienen. Niet om met mij te laten lachen.’
Dat waren veel woorden voor mij toen. Te veel eigenlijk. Ik heb ze dagen achtereen
geoefend, steeds harder. En heb ze dan zo fel uitgespuwd dat ze allemaal hun rug
keerden en ophielden. Een grote bek helpt, was de les die ik eruit trok. Misschien
zou iemand anders gedacht hebben dat ze ophielden uit medelijden, maar ik niet.
Een grote bek helpt.
Mijn sokken knellen en mijn hemd schuurt. Wrevel kruipt langs mijn rug omhoog.
Een streepjeshemd is het, op mijn bevel. Licht gekleurd met donkere dunne lijnen
als van potlood. Netjes voor op het werk. Nog steeds koopt ze die. Orde en regelmaat. Op dat punt loopt ze in de pas.
Het was niet zo’n goed huwelijk zal ze zeggen. Ik heb haar wel nooit geslagen. Op
tafel gemept dat wel. Soms met beide vuisten erop geramd.
Ze was veel te zacht voor die jongen. Die zoon die mij uit mijn vel kon doen springen. Hij ging altijd klagen bij zijn moeder als ik hem weer eens flink had aangepakt.
Maar ik wist dat je met zachte woorden geen man maakt. Ik hield ook van die jongen maar daarom moet je er nog niet week bij worden. Leiding geven is denken
voor de ander, vooruitdenken terwijl zij nog met het moment bezig zijn. Zoals op
het werk, je moet in de toekomst denken. Dat deed ik dus voor hem. Ik wist hoe
hard het arbeidsleven is en de concurrentie als je op een bepaalde positie komt.
Daarvoor wilde ik hem harden. Zij niet. Zij las boeken over opvoeding en jezelf leren
zijn. Veel boeken las ze. Ik niet.
En ze wilde op vakantie. Ik ook wel, maar dan vooral om op het werk mee te scoren.
Dat en altijd netjes met een jasje waren mijn statussymbolen. Ik ging nooit de deur
uit zonder jasje, ook niet toen ik al met pensioen was.
Wanneer ik zieker was geworden van die longen, werd ik slordiger maar dan nam zij
het van mij over. Ze wilde nog wel met mij uitpakken. ‘Kijk eens, wat een patente
man ik heb.’ Ze kan van die woorden gebruiken die een doorsnee iemand niet kent.
Dat komt van al dat lezen.
Zij haar boeken. Ik drank en sigaretten om de stress en de verveling weg te blazen.
Of ik ging een eind rijden met de auto. Alleen.
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Zo zit ik nu ook met mijn gedachten alleen. Nu ja, gedachten. Het zijn meer oude
filmbeelden die voorbij spoelen. De nieuwe verschrompelen meteen. Ik had ooit
zo’n camera en projector gekocht om vakantiebeelden aan onze schaarse vrienden
te laten zien. Als het filmpje bij de projectie dan vast kwam te zitten begon het door
de hitte van de lamp te verpulveren. Zo ervaar ik mijn gedachten nu, zonder de geur
van het wegsmeltend cellulose erbij. Al kan ik mij die geur nog goed herinneren.
Ik wil ook wegsmelten. Ik wil mijn eigen film zelf laten opbranden nog voor “einde”
en de aftiteling komt.
Naar de film alleen. Rijen met de auto. Op café.
Als we ruzie hadden en het mij teveel was geworden trok ik wel eens de stad in. Zo
ben ik toen een poos blijven hangen aan een barmeid.
Na een van die ruzies belandde ik in een café, waar ik tot sluitingstijd alleen aan de
bar bleef zitten. ‘Of ze nog iets van mij wilde drinken?’ Dat wilde ze wel. Ik betaalde
en kreeg een kus bij het afscheid. Die kus bleef in mijn hoofd hangen. Toen!
Ik ging de volgende dag terug. Streelde haar borsten.
Dat zou niet de laatste keer zijn, wist ik. Maanden lang was zij mijn toevlucht. Ik
mocht in haar slipje voelen. Zij hielp mij mijn erecties tot een goed einde te brengen.
Linda zo heette ze, was klein, had ravenzwart haar en liep altijd op hoge hakken,
waarboven stevige kuiten spanden en een dito paar billen.
Thuis werd het er uiteraard niet beter op. Plots was er “thuis” omdat ik aan elders
dacht.
Zij dreigde om op te stappen, maar ik wist dat ze daarvoor te zwak was. Ze had zichzelf de afhankelijkheid aangeleerd die ik van haar vroeg. Ze moet beseft hebben dat
de vrije vrouwbeelden die in haar lectuur zaten, niet voor haar weggelegd waren.
Al werd ze verbaal wel verbetener. Waarop ik dan weer ging gooien met dingen en
driftig de deur achter mij dicht smeet.
Nu kan ik die deur alleen nog figuurlijk dichtgooien. Voor auto’s die negeren dat het
hier een woonwijk is. Veel te hard. Ik voel de luchtverplaatsing in mijn gezicht slaan.
Nog iets sneller en ze snijden meteen mijn adem af. Veel inspanningen moeten ze
niet doen. Mijn longen hijgen al als levende lijken.
Het licht van de zon valt net voor mijn voeten. Ze eet mij nog net niet op. Als ik naar
voren rol, brand ik misschien wel op. Maar ik heb de kracht niet. Anders keilde ik
met dat ding de trapjes bij de deur af, de stoep op. Kop tegen de grond.
De dokter in het ziekenhuis zei dat ik dringend moest stoppen met roken, wilde ik
nog wat leven hebben. “Drastisch”, zei hij met de allure van een autoritaire flik, kin
in de lucht en bestraffende blik, terwijl hij met een krachtig gebaar zijn vlakke handen over elkaar trok. Dat gebaar begreep ik, het woord niet.
Maar het was toch mijn lijf, mijn leven.
Zij probeerde sigaretten te verstoppen. Maar dat gaf ze op nadat ik een vaasje
waaraan ze erg gehecht was tegen de grond had gekwakt.
Waar zit ze eigenlijk? Ik heb honger. Als ik niet eet, versnel ik dan het proces? Niet
eten, wel nog wat drinken. Pillen tegen de pijn. Slapen.
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Ben ik in slaap gesukkeld hier in die rolstoel?
Als ik de energie had dan zou ik krijsen en slaan want ik voel me in de etalage gezet.
Ze zal wel zeggen dat het was om mij extra lucht te geven en dat ik zo nog wat vertier had. Maar eigenlijk zet zij mij te kijk. Ik sta in de etalage, in de zomeruitverkoop.
Wel dan doen ze dat maar en zo snel als mogelijk. Laat die dokter mij maar komen
halen en doorverkopen aan de kistenmaker.
Ik zal niemand missen en niemand zal mij missen.
Of het moet ons hondje zijn. Boris.
Dat hondje gaat voor op mensen. Boris is de enige hinderpaal om hier anders ongemerkt te verdwijnen.
Wanneer komt die dokter nu. Ik wil het er definitief met hem over hebben. Het
moet gedaan zijn.
Uit. We hebben het voorbereid. Misschien wel het enige waar we zo snel overeenstemming over hadden, zij en ik. Die verklaring hebben we zorgvuldig en bij volle
bewustzijn ingevuld.
Maar nu zit ik te wachten. In death row.
Ik zweet, koud zweet. Niet alleen mijn longen zitten klem maar ook mijn keel knelt.
Het is of ik tril van binnen naar buiten. De groene muren vervagen en vallen over
mij heen als zware doeken die mij inpakken en verstikken.
Kom mij helpen. Waar is haar hand?
Ik hoor regen.
De deur moet dicht.
Met alle laatste energie voor deze dag wil ik de deur...
Waar is ze?
Ik rook weer. Pakje sigaretten per dag. Ze zeurt niet, ze zegt niets.
De huisarts had anders wel oor naar mijn vraag. Vond ze aannemelijk, zag mijn ontreddering. Hij wilde snel afspraken maken. ‘Ik kom over een paar dagen terug’ zei
hij. ‘Dan maken we het concreet.’
Zo ging het plots wel erg snel. Hij was heel gewillig om te helpen. Ik werd er onzeker
van. Zo’n jonge kerel nog. Wat weet die van het leven? Of van dat andere.
Nu ik er zo opnieuw over nadenk, zie ik scènes terug, hoor ik flarden gesprek. Was
zij niet heel snel akkoord om gezamenlijk zo’n - hoe heet dat – wilsbeschikking te
tekenen? Het was toch zij die mij op het idee bracht en er telkens op terugkwam. En
mij steunde. Zei dat ze ook zelf zo’n beschikking wilde. Het gezamenlijk doen was
misschien gemakkelijker?
Dat nadenken gaat trouwens nu weer een stuk beter. Of iemand mij wakker schudde toen het echt werd. Wakker voor het definitief inslapen?
Zij, zou zij dat durven? Ik heb haar toch onder controle? Mij de dood injagen voor
haar eigen comfort? Dacht ze mij zo uiteindelijk de baas te kunnen? Definitief. Het
laatste woord. Weg die man in die rolstoel. Ruimte, voor nog jaren. Het heeft zich
vastgebeten in mijn hoofd. Ik laat mij niet kisten.
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Ik zei tegen de dokter toen hij terugkwam, dat ik nog wat meer tijd nodig had. Het
nu wel weer wat beter ging. Ook hier. Hij knikte.
Al is het allemaal niet zo duidelijk. Mijn geest valt soms nog weg en dan verlies ik
even vat op de dingen.
Maar ik wil niet zwak zijn, het zomaar opgeven. Ik was misschien wat te snel. Mijn
zoon heeft mij ook altijd gezien als een taaie. Ook voor hem moet ik verder durven.
En voor Boris.
En zij?
Het is geen simpele beslissing. Op papier was het duidelijker. Maar dan komt er een
arts en die zegt dat hij wel wilt helpen. En dat het over een week al gedaan kan
worden.
Erover praten. Woorden vinden.
Een paar dagen geleden schreeuwde ik het uit, nu kreeg ik het niet eens gezegd.
Het was beter als de dokter er niet was geweest. Zelf doen. Iets uit de huisapotheek
halen.
Je blijft toch beter zelf de baas. Altijd het laatste woord, ook het definitief laatste.
Die dokter zal ook niet zeggen of rondvertellen dat ik het niet durf, daar is hij veel te
menslievend voor. Te zorgvuldig.
En misschien spreek ik hem er later nog wel eens opnieuw over aan. Nu nog niet.
“Het brandt niet” zou mijn moeder gezegd hebben. Eigenlijk wel, maar ik wil het zelf
laten opbranden.
Mijn hoofd is traag en stottert, maar ik heb nog mooie herinneringen. En het is zomer.
Een wandeling in de rolstoel met Boris die naast mijn trippelt of meerijdt, liggend op
mijn benen.
Ik wil geen afscheid nemen van dat beestje. Misschien zou zij het wel graag willen,
maar ik blijf.
Zo’n fris pintje op een terras, warmte op je lijf en een sigaret.
Sigaretten zijn mijn echte genot en ze zullen mijn dagen tot het einde vullen, heb ik
beslist. Grijnzend genot. Ik beslis.
Mijn longen piepen als een leeglopende ballon, mijn ademteugen zijn slap en kort,
mijn stem vervaagt zonder kleur.
Als je het zelf bepaalt is dat geen zwakke verslaving maar juist een persoonlijke afgewogen keuze. De zelfgekozen weg naar de eigen guillotine. Soms denk ik dat ik er
helderder van wordt. Scherper dan toen ik gestopt was. Ik versufte, mijn denken
stierf weg. Misschien sterft dat nu nog sneller, maar ik bekommer er mij niet meer
om.
En ik weet ook weer waar ik met mijn handen moet blijven. Anders lagen die doelloos in mijn schoot. Maar een man heeft geen schoot.
Ik rook mij naar mijn eind. Ik heb geen dagelijkse zorg meer nodig. Ik besef het wel
en handel ernaar. De dokter zegt dat ik kan stikken. Maar ze zullen mij niet laten
stikken, ze geven mij wel zuurstof.
En dan kan ik als een kaars uitgaan.
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___EEN UNIEKE ATTRACTIE___
Germain Droogenbroodt
Toen de heer W. die ochtend uit zijn droomloze slaap gerinkeld werd, kon hij niet
vermoeden wat hem die dag overkomen zou. Wel had hij reeds enkele dagen een
hem tot nog toe onbekende pijn gevoeld, een vreemde pijn. Maar ziek was hij niet.
Zijn handen, zijn vingers, ja zelfs de kootjes van zijn tenen waren door een vreemd,
een aanhoudend jeuken aangetast. Maar zo erg om in bed te blijven was het ook
niet, al was dat vreemd gevoel die dag erger dan de voorbije dagen. Het gaat wel
over, had hij gedacht, had zich gewassen, aangekleed, ontbeten en was met enige
vertraging naar zijn zaak in het centrum van de stad vertrokken.
Zoals iedere dag was de grootstad door het lawaai van duizenden luchtverpestende
en toeterende auto’s uit haar slaap gerukt en kreeg ze de tijd niet meer, om over
haar talloze dromen na te kaarten. Alleen de voetgangers deden het wat rustiger
aan, in ieder geval minder lawaaierig dan de auto’s en de trams waarvan de metalen onderstellen schreeuwend protesteerden. Blijkbaar waren ze het beu, om fabrieksarbeiders gelijk, dag aan dag hetzelfde werk te moeten doen, verplicht om
onveranderlijk het opgelegde spoor te moeten volgen.
Een van de vele voetgangers was de heer W. die zich haastig naar zijn zaak spoedde.
Eigenlijk zou hij tussen de massa niet opgevallen zijn, als hij zich niet op zo'n opvallend vreemde manier had voortbewogen. Hij leek wel op veren te lopen, alsof zijn
benen hoog opwippende spiralen waren van het soort dat men vroeger in matrassen vond.
Niet alleen was zijn tred uitzonderlijk veerkrachtig, hij liep ook veel vlugger dan de
andere voetgangers die hij voortdurend inhaalde, hier en daar bij het inhalen zelfs
voorbijgangers stootte. Maar zelf viel het de heer W. niet op, dat vreemd gevoel
van de voorbije dagen was wat afgenomen, hij schreef zijn uitzonderlijke vaart aan
de gejaagdheid toe om zijn zaak toch tijdig te kunnen openen, want nog nooit was
die te laat open geweest, al die jaren, nooit later dan half acht.
Het ergerde hem dat hij te laat zou zijn en dat zijn klanten op heb zouden moeten
wachten.
Hij had een bloeiende slagerswinkel die in een uitzonderlijk grote variëteit van worsten gespecialiseerd was. Ook het interieur van de zaak was een attractie. De klanten kwamen van heiden en ver en stonden iedere dag reeds vóór de winkel openging aan te schuiven. Geen andere slager in die stad had zo een uitzonderlijke diversiteit van worst. De heer W. had zelf heel wat worstsoorten gecreëerd en was met
zijn worstenbedrijf zo vergroeid als een huisjesslak aan haar schelp. Het was zijn
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leven, zijn doel. Omringd door slierten witte en rode worst, bloedworst, ham- en
theeworst, ellenlange saucijzen, talloze soorten salami, bakken vol héérlijke braadworsten die de godganse dag lustig in hun vet lagen te sudderen, verzon hij steeds
nieuwe en unieke worstsoorten, voetbal- en feuilletonworsten, worsten zonder
vlees voor vegetariërs, leverworst zonder lever, kalkoenworst zonder kalkoen,
stress reducerende worsten voor managers, alcoholvrije wijnworsten voor clerici,
protestworsten voor vakbondslui, demagogie reducerende worsten voor politici, ja
zelfs ontwenningsworsten voor smartphone verslaafden. Een uniek aanbod, een
consumptieproduct dat enkel een levend wezen zoals de mens zich uitdenken kan.
Het worstaanbod van de slager was zo uniek dat het zelfs vermeld stond in het
Guinness Book of Records.
Toen hij die dag zijn zaak bereikte wees de klok van de nabije kerk reeds 7.40. Tien
minuten te laat! Nooit gebeurd! Er stond reeds een hele rij klanten te wachten. De
heer W. vloekte. Zenuwachtig opende hij de deur en begon meteen de vroege
worstfans de gewenste specialiteiten te bezorgen. In de kortste tijd had hij alle klanten met zijn worstwaar bediend en leek het weer een normale, doordeweekse dag
te zullen worden, al was dat vreemd gevoel van zijn lichaam nu weer beduidend
heviger geworden.
Eigenlijk was het niet alleen zo dat de heer W. de beste en de grootste variatie van
worsten van heel het land te koop had, ook de zaak zelf was een unieke attractie.
Het interieur van de winkel was een gigantische dikke worst en ook een soort
worstmuseum. Zelfs de tafeltjes, waar men de diverse worstvariëteiten kon proeven leken vervaardigd uit een schijf salami, donkerbruin van kleur, met een wirwar
van witte vetbolletjes erin. Ze werden geschraagd door reuze bierworsten als poten.
Ook het eetgerei was aangepast. Vorken, lepels en messen leken platgedrukte TVworstjes, wijnglazen in de vorm van gehalveerde Wiener worsten, maar zowat vijfmaal vergroot en mosterdkleurig. De onder-nemersfantasie van de heer W. kende
geen grenzen.
Ondertussen waren er weer nieuwe klanten binnengekomen. De braad- en Frankfurterworsten dampten als schoorstenen van vreedzame fabrieksgebouwen. Het
zou blijkbaar een zomerse dag worden, de zon was verschenen en het was ongewoon zonnig. De heer W. had het warm, erg warm, hij zweette bovenmatig. Hij was
ook niet meer zo jong. Het zijn de jaren, dacht hij. Wellicht door de nervositeit en de
drukte van die dag was die jeuk van de laatste dagen weer toegenomen, almaar
heviger geworden, bijna onuitstaanbaar. Straks moet ik de zaak nog sluiten en naar
de dokter gaan, dacht hij. Hij kreeg het benauwd, opende zijn boord en wreef zijn
vingers die mateloos jeukten. Ook zijn tenen waren door een onuitstaanbaar jeuken
aangetast dat almaar heviger, nauwelijks nog draaglijk was. Het werd met de minuut erger. Wat gebeurt er toch met mij, vroeg hij zich af. Hij had de laatste tijd wat
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reuma gehad, maar dit was iets helemaal anders. Nee, de laatste dagen had hij die
reuma niet meer gevoeld. Ook die pijn in zijn rug was verdwenen, het leek wel alsof
zijn ruggengraat verdwenen was. Mijn rug lijkt wel van rubber, had hij gelachen.
Alleen van zijn vingers en van zijn tenen had hij last gehad. Die jeuk, die dag na dag
erger geworden was en die zijn vingers en zijn tenen gevoellozer, zelfs dikker maakten had hem verontrust. Ook zijn huidskleur was veranderd, was vaal geworden,
oranjebruin. Net Wiener worsten. Ik krijg vingers als Wiener worsten!, had hij zijn
klanten verteld.
Toen hij door dat vreemde gevoel en dat jeuken bijna flauwgevallen was, verminderde het plots en leek het over te gaan. Hij zuchtte opgelucht. Pas toen bemerkte
hij, dat er in zijn winkel een uitzonderlijke stilte heerste.
Er werd niet meer besteld, de bezoekers gaapten hem sprakeloos aan. Ook vóór de
zaak stond er een steeds groter wordende menigte te kijken. Alsof iedereen hem
wou zien, alsof hij een unieke attractie geworden was.
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___DE GEHEIMEN VAN DE TABAKSSCHUUR___
August Strindberg
Er was eens een jong meisje dat voor het operagezelschap werkte. Ze was zo mooi
dat de mensen op straat achterom keken. En ze zong als weinig anderen.
Dan doken de kapelmeester en de componist op, en ze boden haar hun koninkrijk
en hun hart aan. Dat koninkrijk heeft ze gekregen, maar het hart is blijven liggen.
Nu was ze groot geworden, groter dan wie ook! En ze reed zegevierend langs de
straat en knikte naar haar eigen portret dat in alle boekhandels te zien was.
Ze werd nog groter, en ze belandde op briefkaarten, stukken zeep en sigarenkistjes.
Uiteindelijk hing haar portret ook in de foyer tussen de andere gestorven onsterfelijken, en toen werd ze eerlijk gezegd verwaand.
Op een dag stond ze op een steiger aan zee, waarop het water in hoge golven inbeukte en een sterke stroming veroorzaakte. De kapelmeester stond vanzelfsprekend naast haar, samen met nog vele andere jonge mannen. De schoonheid speelde
met een roos, en die wilden al die heren vangen, maar alleen hij die erin slaagde die
te bemachtigen, mocht die houden.
Ze gooide de roos zover mogelijk in de golven. De jonge mannen keken lang naar de
bloem, maar de kapelmeester sprong bijna onmiddellijk in het water, zwom zoals
een meeuw op de golven en had snel de bloem tussen zijn lippen.
Er weerklonk applaus vanop de steiger, en hij die in het water lag, las in haar ogen
dat ze van hem hield. Wanneer hij opnieuw aan land wilde gaan, kon hij zich niet
losrukken. Hij vocht tegen de tegenstroom, maar zij zag dat niet vanop de steiger.
Integendeel, ze dacht dat hij speelde, en daarom lachte ze. Maar hij die het doodsgevaar kende, begreep haar lach, die geen warme lach was, op een verkeerde manier. Hij voelde een steek in het hart, en op die manier kwam er eind aan zijn liefde.
En toch, hij kwam aan land met bloedende handen. Hij had die aan de steiger gekwetst.
- Ik schenk je mijn hand, zei de schoonheid.
- Ik aanvaard je hand niet, antwoordde de kapelmeester. Hij draaide haar de rug
toe en vertrok.
Dat was majesteitschennis jegens de schoonheid, en daarom moest hij sterven.
Hoe de kapelmeester zijn betrekking verloor, weten alleen theaterlui die verstand
hebben van dergelijke dingen. Hij werd hard aangepakt, en het duurde twee jaar
om hem neer te halen.
Maar vallen, dat deed hij. En toen ze haar weldoener eronder had gekregen, triomfeerde ze, en werd ze nog verwaander, zo opgeblazen dat het begon op te vallen.
Het publiek zag dat onder de schmink een lelijk hart huisde, en daardoor slaagde ze
er niet meer in het publiek te ontroeren, men hechtte geen geloofd meer aan haar
tranen en haar glimlach.
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Ze zag het en werd bitter. Ze regeerde nog in het theater, verstikte al wie ambitie
had en liet hen in de kranten neersabelen.
Ze miste de gunst, maar ze was meer aan macht gehecht. Ze was nu rijk, machtig en
vergenoegd, en het ging haar voor de wind. En mensen die het voor de wind gaat,
worden geenszins mager, ze hebben eerder de neiging om dik te worden. Ze werd
ook werkelijk min of meer corpulent. Het begon zacht en voorzichtig, zodat ze het
zelf niet in de gaten had voor het te laat was. Pang! Ze donderde met een rotvaart
de helling af. Maar de zelffoltering hielp niet. Ze zat aan de beste tafel van de stad,
maar ze moest honger lijden en hoe meer honger ze leed, hoe dikker ze werd.
Na een jaar was het spel uitgespeeld, en haar loon werd verminderd. Na twee jaar
was ze bijna vergeten en door jongeren vervangen. Na drie jaar werd ze ontslagen
en toen huurde ze een zolderkamer.
- Het was een onnatuurlijke corpulentie, zei de regisseur tot de souffleur.
- Het is geen corpulentie, zei de souffleur, ze is opgeblazen.
Ze bevond zich nu in haar zolderkamer en keek uit op een grote plantage. Er stond
ook een tabaksschuur, en die beviel haar, omdat de schuur geen vensters had
waarvan de mensen gebruik hadden kunnen maken om naar haar te zitten kijken. Er
woonden mussen onder de dakpannen, maar er werd nooit tabak opgehangen in de
schuur, want er werd geen tabak geteeld.
Ze zat dan ook de hele zomer naar die schuur te kijken en vroeg zich af waarvoor
die toch gebruikt werd. De deuren waren gesloten met grote hangsloten en het leek
erop dat er nooit iemand naar binnen ging en weer buiten kwam. Ze vermoedde dat
de schuur geheimen bewaarde. Welke geheimen dat waren, zou ze weldra te zien
krijgen.
Van haar vergane glorie waren er nog wat resten waaraan ze zich vastklampte, en
die haar in leven hielden: haar glansrollen, Carmen en Aida, die, bij gebrek aan vervangsters, nog altijd onbezet waren. In het geheugen van publiek leefde haar uitmuntende vertolking voort.
Nu ja, het werd augustus. De lichten werden opnieuw aangestoken, en het theater
ging weldra opnieuw open.
De zangeres zat aan haar venster en keek naar de schuur die onlangs rood geschilderd was en een nieuw pannendak had gekregen.
Toen daagde er een man op in de aardappelvelden. Hij had een grote, roestige sleutel bij zich, opende de schuur en ging naar binnen.
Er daagden nog twee andere mannen op, die ze zich leek te herinneren, en ook die
gingen naar binnen.
- Nu werd het interessant.
Na een tijdje kwamen de drie mannen naar buiten. Ze droegen grote, eigenaardige
dingen naar buiten die op bedbodems of schermen leken.
Buiten draaiden ze de schermen om en plaatsten die schuin tegen de muur van de
schuur. En er was een tegelkachel, maar die was geschilderd, slecht geschilderd. Er
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was ook een deur van een huis op het platteland, misschien van een jachtpaviljoen.
En ze zag een bos, een venster en een bibliotheek.
Het waren rekwisieten, decorstukken. Na enige tijd herkende ze de rozenstruik in
Faust.
Het was de bewaarplaats van de decorstukken van de opera, en bij die rozenstruik
had ze zelf ooit gezongen: ‘Kleine bloem, jij bent toch…’
Haar arme hart werd pijnlijk getroffen toen ze begreep dat Faust opnieuw opgevoerd ging worden, maar ze had één troost: dat zij niet de hoofdrol had, die werd
door Margareta vertolkt.
Ach Faust, tot daar aan toe. Maar als ze Carmen of Aida aanraken, dan sterf ik!
Ze zat daar en zag hoe het repertoire veranderde, en ze wist veertien dagen voor de
kranten wat er in de opera op het programma stond. Het deed haar plezier. Ze zag
hoe De Vrijschutter met de Wolfkloof naar buiten werd gehaald, ze zag De Vliegende
Hollander met de schepen en de haven, Tannhäuser en Lohengrin, en vele anderen.
Maar er kwam een dag dat het onvermijdelijke gebeurde. De mannen waren aan
het werk – ze herinnerde zich dat de ene Lindkvist heette en zich om de gangen
bekommerde –, en toen kwam er een plein in Spanje tevoorschijn. Het scherm met
het landschap stond wat scheef en ze kon de afbeelding niet goed zien, maar een
van de mannen tikte op de rand van het decorstuk dat zacht begon te wiebelen, en
toen het wat overhelde, kon ze de lelijke achterzijde zien. Daar stond in grote zwarte letters, die een na een traag tevoorschijn kwamen, alsof ze haar wilden martelen,
daar stond ontegensprekelijk, duidelijk C A R M E N. Het was Carmen!
Ze stierf niet, de arme, zelfs niet toen Aida tevoorschijn kwam. Haar naam was uit
het geheugen van de mensen verdwenen, uit de vitrines van de boekhandels, van
de briefkaarten. En uiteindelijk was haar portret ook uit de foyer verwijderd. Ze kon
niet begrijpen dat de mensen zo snel vergaten, dat was echt onverklaarbaar. Ze
rouwde om zichzelf zoals men om een dode rouwt. De zangeres, de gevierde zangeres was ook dood!
Op een dag ging ze alleen wandelen langs een verlaten straat. Daar bevond zich een
vuilnisbelt. Zonder aan iets te denken, bleef ze staan. Daar kreeg ze een indruk van
de vergane glorie, want op de vuilnisbelt lag een briefkaart waarop zij was afgebeeld als Carmen.
Ze liep snel verder en weende inwendig. Ze bereikte een dwarsstraat, waar ze door
de vitrine van een kleine boekhandel werd aangetrokken en bleef staan. Ze was het
gewoon bij dat soort vensters te blijven staan en te kijken of er een beeld van haar
te bespeuren viel. Maar hier was dat niet het geval. Er hing echter een pakket
waarop ze tegen haar zin merkwaardige woorden las: “Het aangezicht van de Heer
verdringt degenen die kwaad doen en krast hun naam uit de herinnering op aarde.”
Degenen die kwaad doen! Het was daarom dat haar nagedachtenis uitgewist was.
Daarom waren de mensen haar vergeten.
- Maar kan kwaad niet opnieuw goed worden gemaakt? Ben ik niet genoeg gestraft? klaagde ze.
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Ze ging het bos in, daar waar er geen mensen waren. Terwijl ze vertwijfeld, verpletterd, en deemoedig wandelde, zag ze een andere eenzame mens die voor haar
bleef staan. En hij vroeg haar met zijn ogen of hij haar mocht groeten.
Het was de kapelmeester. Zijn ogen maakten haar geen verwijten, getuigden niet
van vernederend medelijden, ze drukten bewondering uit, verwondering en tederheid.
- Je bent slank en mooi geworden, Hanna, zei hij.
Ze bekeek zichzelf, en zag dat het waar was. Haar zorgen hadden het overbodige,
opgeblazen vlees verbrand, en ze was mooier dan voorheen.
- En je bent nog even jong! Jonger!
Dat was het eerste bemoedigende woord dat ze sinds lang had gehoord. En omdat
het van iemand kwam die zij zelf zo veel pijn had gedaan, begreep ze nu wat een
goed mens waard was, en dat zei ze ook.
- Heb je nog steeds je mooie stem, Hanna? vroeg de kapelmeester, die niet van
vleiende antwoorden hield.
- Dat week ik niet! snikte ze.
- Kom morgen naar het zanglokaal… Ja, in de opera, bij mij. Dan kunnen wij horen
hoe je stem nu klinkt. Ik ben zelf opnieuw aangeworven.
De zangeres kwam, kwam opnieuw en maakte opnieuw vooruitgang.
Het publiek had haar vergeven en was het kwaad vergeten. En de zangeres is even
groot als vroeger, ja groter dan vroeger.
Dit was een stichtelijk verhaal!

August Strindberg (1849-1912) was een van de belangrijkste Zweedse roman- en toneelschrijvers. Hij
was ook actief als schilder en fotograaf, en deed vaak stof opwaaien door zijn onconventionele
standpunten en maatschappijkritiek. De kritiek heeft hem vaak ongenadig behandeld en hij bracht
een deel van zijn leven in Frankrijk en Duitsland door. Bekende werken zijn o.a. Mäster Olof (1872),
Röda rummet (1879 ), Giftas I & II (1884 – 1886), de autobiografische roman Tjänstekvinnans son
(1886), Hemsöborna (1887), Fröken Julie (1888), Inferno (1897), en de in het Frans geschreven huwelijkskroniek Le Playdoyer d’un Fou, dat in 1893 in Duitse vertaling is verschenen. Strindberg heeft ook
speelse verhalen en novellen geschreven. De oorspronkelijke titel van het vertaalde verhaal is Tobakladans hemligheter. Het verscheen voor het eerst in 1903 in de bundel Sagor. Voor de vertaling
heb ik gebruik gemaakt van Sagor och Ensam, Stockholm, Albert Bonniers Förlag, 1918, p. 73-79. De
laatste zin was uiteraard ironisch bedoeld. Strindberg wist zeer goed dat er in de negentiende eeuw
weinig stichtelijke verhalen te noteren vielen.

Vertaling: Romain John van de Maele
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___TASTBARE STILTE___
Leen Raats
1
There's a feeling I get
when I look to the west
and my spirit is crying for leaving
Led Zeppelin

Het eerste wat haar opvalt, is de stilte, die slechts even doorbroken wordt door de
droge knal van het dichtslaande portier van haar appelblauwzeegroene Citroën C4.
In de stad waar Gina het merendeel van haar tijd doorbrengt, is geen plaats voor
stilte. Burenruzies, muziek, sirenes, toeterende taxi’s, studenten die zichzelf luidruchtig in coma zuipen: de stad slaapt nooit. Soms gaat Gina ’s nachts op het dakterras van haar studio zitten. Dan kijkt ze vanop een versleten plastic tuinstoel naar
de nacht. Dan ziet ze boven de daken van de appartementsblokken aan de overkant
van het plein de toren van de kathedraal, die eenzaam uitkijkt over de stad. Wanneer ze haar hoofd naar rechts draait, doemt het verlichte KBC-logo van de boerentoren op, baken in de Antwerpse skyline zolang ze zich herinneren kan.
Het stilste uur is half vijf ‘s ochtends. Op dat moment verstomt het geschreeuw
van de stad tot een vaag geruis en kan ze de boten op de Schelde horen toeteren.
Nog geen uur later is de magie voorbij en komt de stad weer tot leven, zoals in dat
nummer van Zjef Vanuytsel.
De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van de zotte morgen.
Maar ook dat is voorbij. Gina zal nu snel haar studio opzeggen en een nieuw onderkomen zoeken. Ze weet nog niet waar. Dat komt wel.
Gulzig ademt ze de koude lucht in. Beneden in het dal voelde de zon nog aangenaam warm aan op haar arm die uit het raampje hing. Hierboven kan ze haar adem
zien, die als nevel oplost in de kraakheldere berglucht. Ze trekt haar zwarte hoodie
en jeansvestje aan en rekt zich loom uit. Ze heeft nauwelijks twee uur gereden,
maar ze is nog stijf van de vorige dag, die ze bijna volledig in haar auto doorbracht.
Gina loopt naar de rand van de parkeerplaats, waar een hoge reling voorkomt dat
je in de diepte stort. En wat voor een diepte! Terwijl Gina haar auto behoedzaam
via haarspeldbochten de berg op manoeuvreerde, had ze in haar achteruitkijkspiegel al een glimp van het uitzicht opgevangen, maar ze had zich vooral geconcentreerd op de tegenliggers die langs de bergpas naar beneden kwamen.
Nu strekt het hele fjord zich in al haar oude glorie voor haar uit. Gina’s ogen glijden
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over het spiegelgladde wateroppervlak van de zeearm die zich hier schijnbaar argeloos tussen de bergen slingert. Het cruiseschip vol luidruchtige Spanjaarden, die ze
daarstraks beneden in het dorp overal tegenkwam, lijkt van hieruit wel een speelgoedbootje. Gina weet wel beter. Die cruiseschepen zijn drijvende appartementsblokken. Logge gevaartes, die traag de perfecte waterspiegel doorklieven, een spoor
van langzaam uitdovende golven nalatend.
Ook de huizen lijken minuscuul van hieruit. Het enige wat groot lijkt, zijn de bergen, die zich tot aan de horizon verdringen, zo ver Gina kijken kan. Ze leunen tegen
elkaar als dronken vrienden, op weg naar huis na een avondje stappen.
De flanken van de meeste van die grijsblauwe reuzen zijn begroeid met uitgestrekte naaldbossen, maar de bovenste delen bestaan uit kale, woeste rotsformaties,
robuuster dan wat de mens ooit zal kunnen vervaardigen. Bouwwerken van de
eeuwigheid, waarop de oerkrachten van erosie genadeloos inwerken.
Sommige bergtoppen lijken bestrooid met poedersuiker.
‘Drie weken geleden was het hier nog aan het sneeuwen,’ vertrouwde de naar
Noorse normen vrijpostige hoteluitbater haar die ochtend toe. ‘De bergpas was tot
24 mei afgesloten vanwege het lawinegevaar. Daarboven zie je een van de mooiste
vergezichten van Noorwegen.’ Hij keek haar zo trots aan, dat Gina haar voornemen
om niet van de omgeving te genieten spontaan liet varen. Even uitstappen op de
top van één berg maakte haar nog geen toerist.
De weg roept. Ze moet verder. Ze negeert een Aziatisch koppel dat haar in gebroken Engels vraagt om een foto van hen te nemen. Dat ze hun selfiestick maar gebruiken.
Traag rijdt ze over een weg die door een verlaten maanlandschap leidt. De smalle
strook asfalt wordt geflankeerd door grote rotsblokken. Hier en daar ligt nog een
pak sneeuw. Het landschap is buitenaards mooi, maar het lijkt ook op haar te drukken. Alsof er zonet een zware man op haar borst is komen zitten.
Dat komt omdat hier geen groen is, flitst het door haar hoofd. Geen bomen of
struiken, zelfs geen gras. Enkel rotsen en sneeuw. Sneeuw en rotsen. In een monotone cadans. Mooi, maar leeg.
Ze rijdt langs een twee meter hoge muur van opeengepakte sneeuw en houdt halt
aan een bergmeer. Het is half juni, maar het water is nog deels bevroren en op het
ijs ligt een laagje sneeuw. Stukken bemoste rots steken grillig tegen gebarsten ijsschotsen af. Gina rilt in haar versleten, zwarte jeansbroek. De sneeuw kraakt onder
haar Vans wanneer ze tot aan de waterrand loopt.
Een zwarte vlek, zo omschrijft haar moeder haar graag, sinds Gina op haar vijftiende haar haren zwart verfde en alles wat kleur had uit haar kleerkast bande. Soms
heeft Gina ook echt het gevoel dat dat klopt. Dat ze een zwart gat is, een plek waar
alle licht ophoudt te bestaan. Een leegte, die door niets of niemand gevuld kan
worden.
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Het oppervlak van het bergmeer is niet helder blauw, zoals dat van het fjord. Neen,
dit water is donker als de nacht. Er loopt een diepe rilling langs Gina’s ruggengraat.
De stilte is hier zo tastbaar, dat het lijkt alsof hij langs haar staat. Een vaderfiguur,
die even zijn hand op haar schouder legt.
Het is moeilijk te geloven dat ze 48 uur geleden nog in een vergaderlokaal in Brussel
zat, met tegenover haar de kalende man die al bijna twee jaar haar teamcoach is.
Hij zei dat ze heel tevreden waren over haar werk. En dat ze haar wilden promoveren tot teamcoach.
Hij had net zo goed haar keel kunnen dichtknijpen. Gina herinnert zich nog vaag
hoe ze opstond, iets murmelde over dringend naar het toilet moeten en de gang
doorliep, naar haar bureau. Evy, die het bureau tegenover het hare bevolkte, keek
vragend op. Ze was nauwelijks vijf jaar ouder dan Gina, maar ze bracht elke avond
voor de televisie door. Schoonmaken was haar enige hobby. Haar man was boekhouder, droeg uitsluitend witte tennissokken van één bepaald merk en maaide elke
week de gazon. Gina had nooit langer dan vijf minuten aan één stuk met haar gepraat en zelfs die gesprekken kwamen zeer moeizaam tot stand.
‘Hoe was je evaluatiegesprek?’ Terwijl ze dit vroeg, kuiste Evy de glazen van haar
bril met een doekje, iets wat Gina haar misschien wel vijf keer per dag zag doen.
‘Het is nog bezig.’ Gina propte alles wat op haar bureau lag in haar Eastpak-rugzak.
Het laatste wat ze zag vooraleer ze de deur achter zich dichtsloeg, was het verbijsterde gezicht van de vrouw die haar twee jaar lang ongewild geërgerd had met haar
saaie bestaan.
Met stomheid geslagen. Dat had Gina altijd zo’n mooie uitdrukking gevonden.
Na een schijnbaar eindeloze treinrit van Brussel naar Antwerpen tilde Gina een
haastig ingepakte trolley in de koffer van haar auto. Jan lag te slapen. Op haar kussen, hoewel hij wist dat ze dat niet kon verdragen. Hij lag op zijn buik. De opzichtige
oehoe die hij vorig jaar op zijn bovenrug liet tatoeëren, keek haar met vlammende,
oranje ogen aan.
Zijn smartphone zou om 20u een vervelend muziekje produceren. Hij zou zich afvragen waar Gina was, maar er waarschijnlijk verder geen acht op slaan.
Het gebeurt wel vaker dat ze er niet is wanneer hij wakker wordt in haar studio.
Soms zien ze elkaar dagenlang niet. Ze leven parallelle levens, die slechts af en toe
samenkomen en vanop die haast onvermijdelijke kruispunten weer genadeloos uiteenlopen.
Hij zou een restje soep opwarmen in de microgolfoven, zich douchen met Axe
Dark Temptation, zijn lange, bruine haren kammen met haar borstel - nog iets wat
ze haatte! - en met zijn donkerblauwe Volvo naar zijn werk rijden voor zijn derde
nachtshift van die week.
Twee weken geleden had ze hem de sleutel van haar studio gegeven, nadat hij
daar lang op aandrong. Nu reed Gina de autostade op. Het was een heldere, droge
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avond. De zon was aan haar kleurrijke reis richting horizon begonnen. De benzinetank was vol. Danko Jones klonk door de speakers.
I live by the code of the road
every single night of my life
nobody knows a single place I go
city by city, night after night
Toen ze de Nederlandse grens naderde, verscheen er een brede grijns op haar gezicht.

2
I've been tryin' to settle down here
but my feet just won't stay still
and I've heard that the grass is greener
on the other side of the hill
Gary Moore

Gina rijdt door een dal. Het ziet er net zo uit als het dal dat ze vanochtend doorkruiste, maar dan helemaal anders. Het doet haar denken aan iets dat ze eens gelezen heeft. Geen twee zandkorrels op aarde zijn identiek.
Een stelling die ze nooit geloofde. Tot vandaag. Vandaag is ze bereid om alles te
geloven.
Na de slingerende bergpas met haar gevaarlijke haarspeldbochten en onheilspellend maanlandschap, voelt deze vallei vriendelijk aan. Gina volgt de weg, die op zijn
beurt een rivier volgt. Langs sommige bergflanken lopen witte lijntjes naar beneden.
Wanneer de slingerende weg haar dichterbij brengt, ziet Gina dat het bergstroompjes zijn. Wanneer ze nog dichterbij komt, blijkt dat het woeste rivieren zijn, die zich
met een oorverdovend kabaal in de diepte storten. Soms moet ze het autoraam
dichtdoen om niet nat te worden wanneer ze langs zo’n waterval rijdt.
Al dat water zoekt zich een weg naar de rivier links van de baan, die zich op zijn
beurt weer een weg richting de horizon zoekt en – zo stelt Gina zich voor - veel, veel
verder, voorbij tientallen bergkammen, een brede delta vormt waar het zoetwater
zich met ijselijke zeewaters mengt.
Haar gsm laat regelmatig van zich horen. Iemand probeert haar al de hele ochtend
te bellen en te sms’en.
Aan het derde bord met daarop het woord vacancies houdt ze halt. De rivier ligt
hier verder van de weg vandaan en mondt uit in een groot meer. Het weelderig
groene grasveld is spaarzaam bezaaid met tenten, mobilhomes en een stuk of tien
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houten hutjes. De camping wordt uitgebaat door een Nederlands koppel dat haar
letterlijk met open armen ontvangt. Gina staat aan de grond genageld terwijl de
gedrongen man en vrouw beurtelings hun armen om haar heen slaan, alsof ze een
geliefd familielid is dat ze al jaren niet meer zagen. ‘Oh, een Belg, wat enig! Die
hebben we hier dit jaar nog niet veel gehad!’
Gina voelt zich een schattige, bedreigde diersoort.
Het hutje is compact maar het stapelbed ziet er uitnodigend uit. Gina herinnert zich
hoe ze als kind steevast ruzie maakte met haar zus om het bovenste bed als ze naar
hun appartementje in Blankenberge gingen. Nu zou haar zus met plezier in het onderste bed slapen. Alles om bij haar te kunnen zijn. Maar het is alweer meer dan
een jaar geleden dat Gina nog op een van haar What’s app-berichtjes reageerde. In
dat bericht had Marijke haar een foto van haar gezwollen buik gestuurd.
Alweer zwanger. Gina stuurde haar een eenvoudige ‘proficiat’, waarop Marijke
haar bestookte met een hele resem berichtjes. Dat ze was uitgerekend voor 11 oktober. Dat grote broer en zus er zo naar uitkeken, elke dag vroegen of het al zo ver
was. Dat ze overwoog om haar Gina te noemen, als het een meisje was. Gina had er
niet meer op gereageerd. Ook niet op de berichtjes die de weken en maanden
daarop volgden.
Toen haar moeder een halfjaar later op bezoek kwam – iets wat ze enkele keren
per jaar deed – had ze een roze kaartje bij. Hilke, geboren op 9 oktober. 47,5 cm.
3400 gram. Er zat ook een uitnodiging voor de babyborrel bij, die Gina twee dagen
op haar kast liet liggen vooraleer ze hem bij het oud papier gooide. Ze ging wel naar
de volgende.
Gina loopt op blote voeten door het gras. Er staat een stevige bries die haar haren
doet opwaaien alsof ze poseert in zo’n typische videoclip van een Scandinavische
metalband die staat te playbacken op een heuvelrug, hun haren wapperend in de
wind. Ze blijft staan onder de ritselende blaadjes van een groepje berken, kijkt hoe
de wind rimpels in het water blaast. Wolken trekken over het meer, blijven haperen
aan bergtoppen en slepen zich er uiteindelijk over, met zichtbare moeite. Gina heeft
het gevoel dat ze naar de overkant zou kunnen zwemmen en een stuk van zo’n wolk
afscheuren, zoals je een stuk van een suikerspin trekt.
Dit is zo’n plek waar je spontaan tot rust komt. Een plek om thuis te komen. Een
plek waar ze bijna zou kunnen blijven. Ze schudt de gedachte van zich af.

Voorpublicatie

66

___WACHTEN OP EEN WEERZIEN___
Annette* Akkerman
De man staat nu al uren op het perron. Naast hem staat een bruine koffer van de
oude snit, nu veel verkocht in brocante winkels om in de hal te plaatsen met handschoenen en shawls, of vol te stoppen met sleetse teddyberen. De man straalt oud
geld uit met zijn hoed en tweedjas. Vanuit mijn kiosk wordt mijn blik steeds getrokken door de man. Hij loopt niet ongeduldig over het perron, hij staat steeds in dezelfde houding. Nog nooit heb ik iemand gezien die zoveel eenzaamheid uitstraalt.
Zijn aanwezigheid irriteert me meer dan dat ik compassie met hem voel. Vanaf dit
station vertrekken de treinen slechts naar één bestemming, er is dus geen enkele
reden om daar nog steeds te staan. Pak die trein en wegwezen, zou ik zeggen.
Als ik pauze heb, loop ik langs de man. Hij knikt me minzaam toe, terwijl hij zijn
hand naar zijn hoed brengt. Nu pas valt me op hoe oud de statige man is, ik schat
wel tachtig. Ik houd mijn pas in en loop terug naar de man. Het kan geen kwaad om
te vragen of ik iets voor hem kan doen. Er verschijnt een beleefde lach op zijn gezicht.
‘Ik ga nergens naar toe. Ik wacht tot er iemand uitstapt. Een familielid.’
‘En u weet niet met welke trein hij komt?’
Weer die schuwe zweem van een lach die over zijn gezicht trekt. Hij haalt zijn
schouders op.
‘Ik wacht op mijn broer. Waarschijnlijk komt hij niet. Hij is nog nooit gekomen.’
Ik haal de man over om een kop koffie met me te drinken. Ik verzeker hem dat we
vanuit het kleine cafeetje prima zicht hebben op het perron. We nemen plaats aan
het raam en bestellen koffie met een broodje.
‘Hebt u een afspraak met uw broer?’
Ik vraag me net af of mijn vraag niet te direct is, wanneer hij begint met zijn verhaal.
‘We woonden in Amsterdam toen de oorlog uitbrak. Mijn ouders, mijn broer en ik.
Als Joden voelden mijn ouders zich steeds onveiliger. Ze brachten mijn broer en mij
onder bij een verzetsvrouw. Net op tijd. Twee dagen later, werden mijn ouders gedeporteerd. Het huis werd vrijwel meteen bewoond door een vreemde familie. Ik
was vijf. Na enige tijd werden we met de trein naar de Achterhoek gebracht. Pas bij
aankomst op dit station bleek dat we bij twee verschillende gezinnen moesten onderduiken. Ik werd vanwege mijn lichte haarkleur geselecteerd door de rijke, kinderloze familie van Stierenborg. Aaron werd opgehaald door een boerenknecht.
Omdat Aaron vier jaar ouder was, zou hij mee kunnen helpen op de boerderij. Ik
klemde me vast aan Aaron. Hij moest zich losrukken om mee te gaan. Van Stieren-
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borg greep me beet. Aaron had moeite om met zijn koffer de grote passen van de
knecht bij te houden. Op de wagen keerde hij zich nog een keer om.
‘Job, niet huilen. Na de oorlog zien we elkaar weer. Ik beloof het je. We spreken af
op dit station.’
Hij zette zijn vingers in een V voor zijn mond en spuugde ertussen door, om zijn belofte kracht bij te zetten. Ik deed ook mijn vingers voor mijn mond. De afkeurende
blik van meneer van Stierenborg belette me om te spugen. Ik slikte mijn speeksel in
en bedwong mijn tranen.
Al snel voelde ik me thuis op het landhuis. Ik werd verwend door het personeel.
Tijdens de diners, die mevrouw van Stierenborg organiseerde, pronkte ze met hun
geadopteerde zoontje Joost. Ik vergat al snel mijn echte naam. Ik had een nieuwe
vader en moeder.
Steeds vaker kwamen er officieren op bezoek. Trots toonden ze me hun medailles
en leerden me mijn eerste Duitse woordjes. Ik zoog de klanken van hun taal in me
op.
Moeder had mijn koffertje uit mijn vroeger leven weggeborgen. Het enige dat ik
nog had was een klein popje. Ik dacht nauwelijks meer aan mijn broer, tot ik hem
een keer meende te zien. Regelmatig kwamen mensen schooien om eten aan de
keukendeur. Ze werden nooit met lege handen weggestuurd. Met Kerstmis bakte
de kokkin zelfs koek en met Pasen kregen ze een extra ei. Al snel was dit in de wijde
omgeving bekend en stond er met Pasen een rij. Ik keek vanuit mijn kamerraam
naar het volk en herkende Aaron. Hij droeg oude kleren en klompen. Zijn schouders
waren breder geworden. Ik stak mijn hand op. Hij zag me niet.’
Tijdens het verhaal is er een grauwe sluier over zijn gezicht gedaald. Ik wenk de serveerster voor nog een kop koffie. Dan gaat hij verder.
‘Op een zomermiddag liep ik met mijn vader in de hoofdstraat, toen er twee Duitse
legervoertuigen stopten. De officier stapte uit de jeep en drukte mijn vader de
hand. Verveeld schopte ik tegen een steen toen ik iemand uit de andere wagen
hoorde roepen.
‘Job!’
Het kostte me enkele tellen om tot me door te laten dringen dat ik geroepen werd
bij mijn oude naam. De naam, die ik met mijn ouders verloren was. Ik zag mijn broer
in de wagen zitten met nog twee jongens. De soldaat bij de auto, beval mijn broer
zich koest te houden.
‘Dat is mijn broer. Ik ben familie. Laat me vrij. Dit is een misverstand.’
De soldaat kwam op me af.
‘Dein Bruder?’
Ik kromp ineen. Zijn gezicht kwam te dicht bij me.
‘Ich hab kein Bruder.’
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Ik rende naar mijn vader. Hij maakte snel een einde aan het gesprek. De soldaat
kreeg een uitbrander van de officier. Dat is de laatste keer dat ik mijn broer heb
gezien.’
Het verhaal heeft de man uitgeput. Ik weet dat ik nu iets moet zeggen en zoek naar
woorden.
‘Weet u waar hij omgekomen is?’
‘Hij is niet dood. Lang heb ik dat gedacht. Na de oorlog was het een hectische tijd.
Mijn vader werd verdacht van collaboratie. De dorpsbewoners getuigden over zijn
vrijgevigheid en zijn grootste troef was ik. Triomfantelijk liet vader mijn geboortebewijs zien.’
De man haalt zijn schouders op.
‘Ik had mijn leven aan ze te danken. Het waren mijn ouders. Ik ging studeren en
zette het landgoed voort. Pas jaren later dook ik de archieven in. Ik las waar mijn
ouders waren gestorven en kwam via een register erachter dat Aaron nog leefde. Ik
heb hem meteen een brief geschreven.’
De man opent de koffer. Het zit vol met oude spullen, foto’s en brieven. De man
laat me een brief zien. Op het papier staat maar een zin: Ik heb geen broer.
‘Dat was zijn antwoord. Ik heb hem meerdere keren geschreven, steeds was de reactie hetzelfde. Ik probeerde hem te bellen, de hoorn werd neergesmeten. Ik besefte toen pas dat ik hem verraden had.’
Mijn pauze is voorbij en ik moet weer aan het werk, toch knaagt er nog een vraag.
‘Maar waarom staat u dan nu op het perron te wachten?’
‘Dat is ook een lang verhaal en ik begrijp dat je geen tijd hebt om de hele dag naar
een oude man te luisteren. Kort gezegd, ik kreeg een nieuwe huishoudster, die in
korte tijd via de computer contact legde met de kleindochter van Aaron. Vraag me
niet hoe dat zo gemakkelijk kan. Het laatste bericht van de kleindochter was, dat we
elkaar vandaag op het station zouden weerzien, zoals ooit afgesproken.’
De man staat op trekt zijn overjas aan en zet zijn hoed op. Hij gaat weer op dezelfde
plek van het perron staan.
Rond vijf uur, komt hij naar de kiosk.
‘Ik weet zeker dat hij niet komt. Hoe kan hij me ooit vergeven? Dit was mijn laatste
poging. Ik ben oud en Aaron is nog ouder. Zo zie je hoe een stommiteit je hele leven
kan ontwrichten. Ik ga naar huis.’
Hij wil me een hand geven, bedenkt zich en geeft me een ongemakkelijke omhelzing.
‘Bedankt voor je luisterend oor.’
Ik kijk hem na. Zijn houding is veranderd nu zijn schouders het gewicht torsen van
niet ingeloste verwachtingen.
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Ik moet nog een uur werken. Vaste klanten merken dat ik vandaag niet te porren
ben voor een praatje. De trein van zes uur stopt. Er stappen scholieren en forenzen
uit. Naast de bekende gezichten valt mijn oog op een jonge vrouw. Ze helpt een
oude gebogen man met uitstappen. De conducteur draagt zijn rollator. Het meisje
draagt een oude bruine koffer. De oude man kijkt nors om zich heen. Ik hoor hem
mopperen tegen de vrouw op een wijze die verraadt dat deze vrouw hem vertrouwd en lief is. De vrouw streelt zijn schouders en spreekt hem zacht toe. Dan pas
dringt het tot me door. Deze boerse man lijkt qua uiterlijk niets op de oude aristocraat, alleen nadat de teleurstelling op zijn schouders ruste, zie ik twee mensen uit
hetzelfde hout gesneden met eenzelfde koffer. Ik zie dat de man een poging doet
om de trein weer in te stappen.
Iemand wil een krant afrekenen. Dat kan wachten. Ik ren naar buiten.
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___ONVERWACHT ONGEWENST___
François Vermeulen
Het was een villa met vergane grandeur die een onmiskenbare weemoedigheid van
verloren jaren uitstraalde. Met de prachtig aangelegde tuin probeerde de bewoner
dit enigszins goed te maken. Er was geen huisbel.
De klopper op de deur klonk luid en doordringend.
Weken was ik onderweg om tot hier te geraken. Ontelbare problemen had ik moeten overwinnen. De reis was lang en gevaarlijk geweest, vele hinderpalen overwonnen. Ik joeg mezelf langs steile afgronden en door snelstromende rivieren. Samen
met mijn paard ‘Instagram’. Een volbloed viervoeter uit een bekende stal in het
Noorden van Frankrijk. Glanzend zwart met lange manen en een hoge schoft. Een
stamboom van hier tot in Azië.
Met verwilderde haren, een ruige baard en in vuile kleren stond ik eindelijk aan de
voordeur van mijn bestemming. Mijn hart klopte in mijn keel, de adrenaline gierde
door mijn lichaam, mijn ogen hol van uitputting maar met een rood gezicht van opwinding. Droge mond, klamme handen, enz.
Ik klopte opnieuw.
Ik hoorde een schuifelend geluid dat langzaam dichterbij komt. De deur werd geopend en een draak van ongeveer 1,5 meter keek me uitdrukkingsloos aan.
‘Wa…wa…wat wilt u?’ Ik hield mijn gezicht in de plooi. Hier had ik me niet aan verwacht. De draak zag er in zijn butlersjasje belachelijk uit en hij had dringend behoefte aan een goede tandarts. In andere omstandigheden was ik in lachen uitgebarsten
maar ik was uitgeput en voelde me eensklaps door twijfel overvallen of ik wel op
het juiste adres was.
‘Wa..wa..wat wilt u?’ herhaalde hij zijn vraag;
We keken mekaar langdurig in de ogen en in die schijnbaar eindeloze seconden
schoten me enkele schrijnende en droevige reisperikelen door het hoofd.
In the middle of nowhere, noem het een plaats met oneindig veel zand in alle
windrichtingen, was ik gedwongen om mijn trouwe ‘Instagram’ te doden. Dagenlange ritten in de zon, weinig drinkwater, hadden het dier zodanig vermoeid dat zijn
stappen onzeker werden en uiteindelijk struikelde het over zijn eigen poten, wat
zijn doodvonnis betekende. Een gebroken been, in de verre omtrek geen hulp,
moest ik van mijn hart een steen maken. Ik kon het dier niet in zijn lijden achter
laten. Met enkel een aardappelschilmesje in mijn bezit moest ik de klus klaren. Dat
ging niet vlot. Als ik er aan terugdenk springen de tranen in mijn ogen.
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Na een dag door het zand sloffen onder een brandende zon was ik aan het einde
van mijn krachten. Plots ontwaarde ik in de verte een gebouw. ‘Hahaha’ murmelde
ik tussen mijn gebarsten lippen, mij gaan ze niet hebben, hier trap ik niet in, laat
deze fata morgana maar aan mij voorbij gaan. Maar een mens in nood klampt zich
aan alles vast, zelfs aan een trillend beeld in de verte. Dus slofte ik in die richting.
Plots was ik dicht genoeg om een autoshowroom van het merk Mercedes-Benz aan
te raken. Van uitputting te wazig in het hoofd stelde ik me geen vragen. Het geluk
mag ook eens aan de kant van de verdwaalde, eenzame avonturier vallen. Na het
drinken van een verkwikkende halve liter codastream water dacht ik: ‘Vijftig jaar
geleden was dit merk het privilege van bankdirecteurs en malafide handelaars en zo
had het moeten blijven: de glans van onbereikbaarheid’. Ik praatte met de typische
gladde verkoper over hoe warm het wel was voor de tijd van het jaar en ik kocht me
een tweedehands wagen (met creditkaart, 1 jaar garantie, maar niet op het motorblok).
Op de grens tussen twee landen in het Midden-Oosten werd ik opgepakt omdat ik
in het bezit was van een aanstootgevend tijdschrift. Ik laat in het midden welk maar
op de cover stond een ‘naakte’ vrouw die haar baby de borst gaf. U zal zich misschien afvragen wat dit weekblad in mijn bagage deed. Na het lezen van het ‘Belgisch Staatsblad‘, ‘De Tijd’, en de ‘The New York Times’ is het mijn guilty pleasure
om me te verdiepen in het zielenleven van BV’s. Maar dit terzijde. Ik stond te bibberen op mijn benen met het idee aan een stinkende, vochtige overvolle cel en activiteiten waar ik niet aan wenste deel te nemen.
Misschien hadden de grenswachters iets geestverruimends gerookt, in ieder geval
was hun straf mild. Ze lieten me de keuze: terugkeren van waar ik kwam of tweemaal ‘Once Upon a Time in the West’ bekijken (de Italiaanse gerestaureerde versie),
nasynchronisatie in het Arabisch. Terugkeren was geen optie, dan maar de film. Met
de Arabische klanken had ik geen probleem, maar het trage ritme van de film had in
het verleden menige kijker mentale problemen gegeven. Dus zette ik mij schrap.
Maar het was niet allemaal kommer en kwel. In een land dat ik niet benoem was ik
onder een genoeglijk zonnetje, in een weiland niet ver van een dorp, in slaap gevallen. Mijn overlevingsinstinct deed me plots opspringen en iets verder zag ik twee
rode vlekken boven het hoge gras uitsteken die zich verplaatsten in de richting van
het dorp. Ik rende veel sneller en wierp me op de bewegende objecten. Geen tijd
om van verbazing te bekomen, realiseerde ik me dat ik twee kabouters van een 25
cm lengte in mijn hand had. De rode mutsen stonden scheef op hun hoofd, hun
gelaat blonk van het zweet en onder hun arm stak een rolletje geld: mijn geld! Jim
en Nancy hadden het niet breed en voor ontspanning was er geen geld. De diefstal
diende om hun lidgeld van The Jolly Fine Line Dancers te betalen. Ik knikte begripvol. Ondertussen hadden we hun woonst bereikt: een houten hondenhok in de ach72

tertuin van een begripvolle dorpeling. Netjes geschilderd en door de dubbele deur
kon ik, voorover gebogen, een blik naar binnen werpen: een ruime living met links
een reproductie van Dali’s ‘De brandende giraf’ en rechts één van Lisse Habraken
‘De Vochtvlekvis’. Achteraan een Donald Muylle open keuken. Met erfenisgeld,
zeiden ze.
De draak stond als een standbeeld in de deuropening, wachtend op mijn antwoord.
Zijn onverstoorbaarheid gaf me de kriebels. Ik keek over zijn schouder in de gang of
er een menselijk wezen rondliep. Neen.
‘Ik kom voor de heer Vandevelde, maak bekend dat ik aanwezig ben. Ik heb belangrijk nieuws voor hem, ik heb zijn opdracht volbracht.’
‘Ik heb het strikte bevel gekregen u de toegang te weigeren. Mijn meester wenst u
niet te ontvangen (dit al stotterend uitgesproken)’.
‘Maar ik heb de Heilige….’
Alvorens ik kon uitspreken, spuwde de draak minachtend een beetje vuur naar mij
(net genoeg om een sigaret op te steken) en sloeg de deur met een smak dicht.
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___KANTELMOMENTEN___
Hugo Verstraeten
Crisissen zijn als kantelmomenten (kunst)historisch altijd interessant. De coronacrisis toont de grenzen van het optimistische vooruitgangsdenken, aangejaagd door
moderne wetenschap en een neoliberale markteconomie. In de plaats van dat optimisme overvalt ons een moeilijk te beschrijven stemming van melancholie. Een
weemoed die ontstaat uit een gevoel van verlies en het bewustzijn dat aan alles een
einde komt, ook aan onszelf. Dit gevoel van barokke leegte was toch altijd al de muze van dichters en schrijvers. Om niet te vervallen in een staat van pathologische
neerslachtigheid zijn vooral liefde (solidariteit) en creativiteit nodig. Elke crisis sluit
en opent deuren. Door de crisis gaan we anders om met de tijd en met elkaar. Een
tijd die meer kansen biedt tot verstilling en reflectie en ons daardoor nieuwe mogelijkheden opent. Aan elk einde ligt een begin. Melancholie betekent een interval van
reflectie en bezinning. Het werkt als een vertragingsmechanisme van waaruit we
moeten komen tot een nieuw ontwerp van leven.
Op zoek naar troost voor dat gevoel van verlies gaan mensen weer boeken lezen.
Het valt me op dat in deze corona – tijden titels van boeken, literaire en filosofische
citaten, gedichten of fragmenten van gedichten in de digitale brievenbus worden
gepost. De crisis doet ons, net als poëzie, vertragen. Wie traag door een landschap
loopt ontdekt meer. We gaan anders om met de tijd, er komt een creatieve ‘teit’ in
zicht. In tegenstelling tot de ontroostbaarheid van neerslachtigheid en depressie
biedt melancholie altijd een perspectief van troost. Mensen ontdekken dat in hun
verlangen naar troost kunst helend en louterend kan zijn.
Het wekt dan ook verbazing dat vooral kunst en zijn bedienaars het moeilijk krijgen
in deze barre tijden. Neoliberale bestuurders kijken en keken in het verleden neer
op de verschillende uitingen van kunst, als een soort linkse hobby waarop vooral
bezuinigd kon worden. Montaigne wist het al: ‘dat het na een uurtje lezen al veel
beter gaat.’ Joseph Brodsky raadde Vaclav Havel in 1993 aan alle Tsjechische burgers een boek van Camus, Faulkner of Platonov te bezorgen, omdat ‘het positieve
vermogen van mensen het best in kunst tot uitdrukking komt.’1 Of laat literatuur, en
kunst in het algemeen, een houding zijn tegenover de werkelijkheid waarbij alles
weer mogelijk wordt:

1

Geciteerd in Joke J. Hermsen, De Melancholie van de Onrust. Stichting maand van de filosofie,
2017, p.70
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Schilderklas
- een leerdicht
Kijk. Nee, kijk. Laat de contouren niet al te strak zijn.
Hou ze doorlaatbaar, doorwaadbaar. Bevrijd het onzichtbare
uit wat al te zichtbaar is. Laat een lijn altijd op zoek zijn
naar haar bestemming. Begin sterk, eindig nooit. Laat alles
ontsporen in iets anders. Kras, schrap. Laat het doek zijn
als een huid. Laat elke veeg een haal zijn door het bekende.
Beraadsel. Hang over de dingen een waas. Elk lichaam
moet een landschap zijn waarin wij altijd verdwalen. Begin sterk,
een aanzet die in het eeuwige hapert. Verlies je onderweg.
Spreek je niet uit. De som van alle dingen is toch het verschil.
Bewijs dat geen theorie ooit klopte maar laat het denken
2
aan je handen over.

Nee, kunst zal ons niet redden, maar ze leidt ons wel binnen in een andere beleving van de
tijd: de tijd ‘nemen’, vertragen, het kiezen van een interval tussen de hectiek en de stress
van een leven dat ons het uitzicht belemmert op een innerlijk leven en een gevoel van ruimte voor onszelf en voor de anderen. Het is als vakantie nemen in ons hoofd. Een ‘traveling
trough the mind’, niet als een 14- daags tussendoortje naar een of andere zuiderse bestemming. Wel als een houding van openheid en ontvankelijkheid voor positieve signalen waaruit
nieuwe mogelijkheden ontstaan: ‘doorlaatbaar en doorwaadbaar’. Om ons niet aan de angst
vast te klampen, een vals verlangen naar vroeger te cultiveren en zondebokken aan te wijzen. Ingrediënten die toch de krimp zetten op elke poging tot veranderen.

2
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