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Van fi lm en toneel

Het voorbije seizoen kon ik proeven van toneel in de voor-
stelling Schaften en van fi lm bij het opnemen van Grinta.
Het verschil tussen de twee is groot voor mij. Voor Schaften 
leerden we uiteindelijk de tekst van buiten. Bij Grinta was 
het de inspiratie van het moment. Tijdens een voorstelling 

heb je direct contact met 
de mensen in de zaal. 
Ze lachen, ze zijn stil of
ze staan recht en 
vertrekken. Bij fi lm is het 
afwachten. De camera 
reageert niet. Wat zal het 
publiek ervan vinden?

Bruno Nys

Bouwen

Grinta dat is bouwen aan iets. Zoals bouwen aan de Unie. 

Twaalf jaar geleden was er niets. Nu is er de Unie, met al 

een heel verleden. En straks gaan we naar de Scala. Het is 

een lang stappenplan. Blijven bouwen, tot het perfect is. 

Niets is perfect natuurlijk, maar we moeten er naar streven.

Grinta dat is hard knokken. In de ene situatie al meer dan in 

de andere. Niet letterlijk knokken, met de vuisten. Maar wel: 

van u laten horen. Dat is zo voor de Unie. En dat is ook zo 

voor mezelf. Ge leert dat stap voor stap. Eerst is er een klein 

hartje en zwijgen. Ze zouden u in een hoekske duwen en ge 

zou nog merci zeggen ook. Hoe ouder ge wordt hoe stouter 

ge wordt. Dan wordt het een klein hartje en een grote mond. 

Want ge kunt niet de rest van uw leven blijven knikken. Nu wil Want ge kunt niet de rest van uw leven blijven knikken. Nu wil 

ik bewijzen dat ik er ben. Dat ik mijn manneke kan staan. Op 

gelijk welke manier. Al is het door ergens bij iemand een kleer-

kast uit mekaar te gaan halen.

Grinta dat zijn herinneringen. In de fi lm ben ik vertrokken bij 

het verleden en gearriveerd op den dag van vandaag. De boog 

van mijn grootouders naar Max en Tess, mijn twee honden die 

er laatst zijn bijgekomen. De boog van de tijd waarin je van je 

af leert bijten. Waarin de grinta groot wordt.

Heidi Landsheere

De eend en de waterhoen
Grinta. Het doet mij denken aan een oefening in de yoga, de 
brullende leeuw met als eindpunt een oerkreet. Aan de bamboe 
die woekert in de tuin van mijn ouders en intussen meer dan 
drie meter en angstaanjagend hoog is. Aan de wortels van de 
bomen die het terras kapotmaken.
Grinta is ook goesting, doorbijten en soms pijn verbijten. 
Dat doet mij denken aan de klassieke balletlessen en de optre-
dens met de pointes, die typische balletschoenen - ik heb 
ze nog! Oefenen en over je grenzen gaan, tot het pijn doet. 
Je schoenen letterlijk kraken en je voeten forceren om een mooie 
pose te kunnen aannemen. Bloed, zweet en tranen in je dans 
leggen om toch maar op de eerste rij te kunnen staan bij het 
jaarlijks optreden. Het samengaan van brute kracht, perfectie 
en schoonheid. Het grimas verscholen achter de verplichte glim-
lach, want dansen is leuk!
Grinta, het is ook ‘my middle name’ in mijn dagelijkse strijd 
tegen een ziekte die zogezegd ‘niet bestaat’. De wil om door te 
zetten en te vechten tegen onrecht, onbegrip, pijn, verdriet, 
eenzaamheid, werkloosheid, armoede en nog zoveel meer. 
Het afscheid nemen van dromen, hobby’s en vele ambities. 
OVERLEVEN. Er ‘goed uitzien’ terwijl je uren voorbereiding 
nodig had om eens ergens te geraken en dagen zal moeten 
recupereren.
Maar het is ook het nest van de waterhoen en dat van de 
eend die dit jaar op minder dan een meter van elkaar broeden. 
Van hardnekkigheid gesproken... Nog nooit gezien!

Ruth Allewaert

GRINTA
In juni 2011 presenteerde de Unie in de Scala een mix 
van fi lm, toneel en beeldend werk rond het thema ‘grinta’.
Voor ons betekent dat: de kracht die ieder mens zoekt 
om het gevecht met de dagelijkse realiteit niet uit de 
weg te gaan. In deze editie van De Gazet meanderen we 
verder doorheen de vele gezichten van ‘grinta’. Zorgelozen 
Bruno Nys, Ruth Allewaert en Heidi Landsheere geven 
de voorzet.

heb je direct contact met 
de mensen in de zaal. 
Ze lachen, ze zijn stil of
ze staan recht en 
vertrekken. Bij fi lm is het 

Grinta.
In het dagelijkse leven
de gedrevenheid vinden
om op het rechte spoor te blijven,

om door te zetten.
Gedrevenheid op het werk,
bij de Unie,
onder de mensen.
Als ik maar kan bezig zijn.
En niet alleen.

2



Dag publiek,

De volgende woorden nestelen zich al een tijd in mijn hoofd.
Zeker in het voorbije ‘jaar van de armoede’ groeiden deze gedachten.
Ik wil ze met jullie delen in de hoop dat ze wat meer licht laten schijnen
op de pijnpunten van ons werk, op onze dilemma’s.

Dagelijks worden we geconfronteerd met het uitblijven 
van een antwoord op fundamenteel menselijke vragen.
Mensen raken steeds meer het noorden kwijt, verliezen houvast,
raken het spoor bijster, snakken naar rust, verpozing of vertraging.
Bij ons in de Unie bieden we een luisterend oor, daadwerkelijke hulp en verbeelding
om dat alles wat draaglijker te maken. Dat past binnen onze sociaal-artistieke opdracht.
Dat is ons mandaat.

We proberen dat zo goed mogelijk vorm te geven.
Met vallen en opstaan hebben we door de jaren heen gezorgd
voor krachtige sociaal-artistieke tekeningen,
die niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan. Ze betekenen iets. 
Het zijn allemaal stappen in een consequent verhaal.
Een verhaal dat niet kiest voor vluchtig entertainment of populair geleuter,
maar dat zoekt om de echte menselijke waarde te transformeren tot een universeel ritueel.
Een ritueel dat onmiskenbaar politiek is, dat voor iets staat.
Altijd met overtuiging. Altijd vertrekkend van het gemeenschappelijke.
Van de gemeenschap, voor de gemeenschap,
die niet exclusief is, waar vele verschillende mensen in thuis zijn.
Dat is onze rijkdom. Daar huist onze kracht. We zoeken niet naar het meest sexy beeld,
maar naar het sterkst inhoudelijke portret.

Dit eigenzinnig portret verliest aan kleur wanneer het wordt ingezet 
als populair instrument om maatschappelijke pijnpunten op te leuken.
Het helpt om problematieken als armoede even in de picture te plaatsen
maar het verhelpt ze niet. Laten we elkaar niets wijsmaken.
Een vluchtig project stilt de echte honger niet.
Toch moeten festiviteiten allerhande telkens weer aantonen
dat we goed bezig zijn, dat het amusant en gezellig is.
Terwijl de fout in het systeem groter wordt, onoverzichtelijk, onbeheersbaar,
dreigen onze penselen en verf, onze noodzaak en idealisme beheerstermen te worden.
Onze visie en engagement dreigen te worden meegesleurd in cijfers en prognoses, in 
managerstaal en straatbarbecues.

Maar als echte schilders blijven we ons canvas bespelen.
We schilderen omdat we goesting hebben.
Omdat we de verschillende kleuren willen verkennen en mengen.
Omdat we geloven in de kracht van eenvoud en verbeelding.
Omdat we geloven dat poëzie kan helpen om de werkelijkheid beter te begrijpen.

Van daaruit, in alle openheid, gaan we het gesprek aan met iedereen die het canvas van 
onze samenleving wil helpen inkleuren.
Ook dat zien we als ons mandaat.

Veel groeten.
Geert SixGeert Six
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We ontmoeten Freddy Maertens in het wielermuseum in 
Oudenaarde. Daar is hij sinds enige tijd als gids aan de slag. 
Het is dinsdagvoormiddag en rustig in de cafetaria. Maertens 
zit er ontspannen bij. De held lijkt na een lang verhaal thuis-
gekomen. Maar ook lijkt dat verhaal nog niet helemaal verteerd.

De microbe

“Ik ben begonnen door mee te gaan koersen met mijn neef. 
Van hem kreeg ik de microbe te pakken. In de week ging ik naar 
school. Het college in Nieuwpoort en in Oostende. In de week-
ends koerste ik. Toen ik 13 jaar was ben ik gestopt met school. 
Ik wilde me volledig op de koers smijten. In die tijd had mijn 
vader een wasserij en mijn moeder een discount. Ze waren 
akkoord, op voorwaarde dat ik intussen wat geld verdiende 
door te helpen in de commerce en door de krantenronde te doen. 
Mijn eerste koers was het criterium van de Westhoek. Ge leert 
een beetje sturen, ge leert een beetje van alles. En de trein was 
vertrokken.
Toen ik liefhebber – nu: eliterenners zonder contract – was, 
stonden er een stuk of zes ploegen klaar om te onderhandelen. 
Had ik mijn gedacht mogen doen, ik zat direct in Italië. Maar 
mijn vader heeft mij, om te beginnen, in België gehouden. 
Dat eerste jaar als prof moet ge sowieso veel leren en rijdt ge 
in dienst van de kopman. Maar daarna moeten er al ne keer 
koersen zijn waar ge uw eigen kans kunt gaan. ’t Is dan dat ge 
moet beslissen of ge voor kopman wilt gaan. Ge moet wel zeker 
zijn dat ge ’t kunt afmaken. Een kopman die niet wint, dat gaat 
niet. Dan blijft ge beter een helper. Een goede helper verdient 
ook veel geld maar heeft minder verantwoordelijkheid.
In mijn eerste jaar prof werd ik opgeleid door Walter Godefroot, 
die bij ons in de ploeg reed. In het tweede jaar heb ik beslist: ik 
ga ervoor. En bij mij is het blijven gaan.”

De resultaten lieten 
niet op zich wachten. 
In de tweede helft van 
de jaren zeventig won 
Maertens zo’n beetje 
alles wat er te win-
nen viel: klassiekers, 
het wereldkampioen-
schap, rittenkoersen, 
etappes. In 1977 
won hij niet alleen 
dertien ritten in de 
Ronde van Spanje 
maar won hij ook de 
Ronde van Spanje 
zelf.

Flandria

“In 1978 ging onze toen-
malige sponsor Flandria 
failliet. Het hele jaar had-
den we geen geld, geen 
inkomsten. En daarna is ’t begonnen. Ik moest belastingen 
betalen op geld dat ik nooit ontvangen had. De jaarwedde van 
1978. Ik kon dat niet betalen dus er kwam interest bij. En dat 
doet u de nek om. Op den duur zaten we meer bij den advo-
caat dan elders, liepen we de hele tijd van hier naar daar om 
zaken op te lossen. Ge zijt niet meer met uwe kop bij de koers, 
ge traint minder, ge presteert minder. Tot mijn vrouw in 1980 
zei: “Gij moet u van die problemen niets meer aantrekken. Ik ga 
dat op mij pakken. We gaan weer doen als vroeger. Traint gij 
weer, doe er weer alles voor.” De dag voor ik vertrok naar Praag, 
voor het wereldkampioenschap in 1981, zat er een aanslag in 
de bus van meer dan drie miljoen frank die ik binnen de week 
moest betalen. Ze heeft hem eruit gehaald en op de kast gelegd, 
zodat ik hem niet zou vinden. Zodus ik heb dat niet geweten. 
Ik ben achtervolgd door de belastingen tot vorig jaar – de zesde 
juni is ’t in orde gekomen. De dag van vandaag zijn de coureurs 
beter begeleid dan toen. Ze hebben een manager, contracten, ze 
hebben alles. Bij ons was het louter op vertrouwen hé. Het gege-
ven woord.”

Vrienden

“Als ge aan de top staat hebt ge er zeer veel, maar dat zijn 
geen echte. En dat is niet alleen zo in de koers. Dat is in alles. 
Als ge nergens staat in de maatschappij, moet ge op niemand 
rekenen. Ik zou het anders zeggen: hoeveel echte maten hebt ge 
in uw leven? Echte hé? Aan wie dat ge ne keer iets kunt vragen. 
Ge kunt ze op één hand tellen en ge zult nog plaats overheb-
ben. Toen ik wereldkampioen was geworden in Praag stond er 
een koppel aan onze deur met een mand bloemen. We hadden 
ze vier jaar niet gezien. Ik was net bezig een interview te geven 
aan de televisie. Mijn vrouw zei tegen hen: “Ik dacht dat jullie 
dood waren.” Ze repliceerden iets van “veel werk gehad en dit 
en dat.” “Dus jullie hebben nooit ne keer een moment gevonden 
om ne keer te bellen? Freddy heeft nu geen tijd.” Enfi n, ze wil-
den de bloemen toch afgeven, maar mijn vrouw zei: “We hebben 
bloemen genoeg.” Dat was keihard van haar. Maar ’t is een 
goeie. Een straffe madam. Er zijn er niet veel die bij u zouden 
blijven hé. Hoeveel lopen er niet weg als er geen geld meer is? 
Da’s in het gewone leven ook zo hé.”

1981 was het jaar van de comeback. Maertens won verschil-
lende ritten in de Tour en werd opnieuw wereldkampioen. 
Hij zou blijven koersen tot 1987 maar kon zijn prestaties van 
weleer niet meer evenaren.

Met uw hol open
Velen noemen zich Flandrien maar Freddy Maertens is er 
een. Zowat alles gewonnen wat er te winnen valt – ritten 
in alle grote rondes, twee keer wereldkampioen, Belgisch 
kampioen, klassiekers… Maar ook veel verloren, en niet 
alleen koersen. Het leven van Maertens telt, ook buiten 
het peloton, evenveel hoogtes en laagtes als de Franse 
Alpen of de Vlaamse Ardennen. Maar When the Going 
Gets Tough, the Tough Get Going. “Grinta? Dat is: met uw 
hol open rijden.”

“In 1978 ging onze toen-

De resultaten lieten 
niet op zich wachten. 
In de tweede helft van 
de jaren zeventig won 
Maertens zo’n beetje 
alles wat er te win-
nen viel: klassiekers, 
het wereldkampioen-
schap, rittenkoersen, 
etappes. In 1977 
won hij niet alleen 
dertien ritten in de 
Ronde van Spanje 
maar won hij ook de 
Ronde van Spanje 
zelf.
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Aan de haak

“Mijn laatste koers was in Gistel. Toen ik er aan begon wist 
ik dat het de laatste was. Ge voelt dat het bijna gedaan is als 
er ’s morgens een druppel regen valt en ge zegt, ik ga weer in 
mijn bed kruipen. Op dat moment moogt ge den symbolische 
haak slaan. Enfi n, in mijn geval heb ik de dag na mijn laatste 
koers de fi ets letterlijk aan de haak gehangen. Ik heb er drie 
jaar niet meer naar om gekeken en geleefd als een Bourgondiër. 
Tot ik 110 kilo woog en zei, ik ga nu weer beginnen leven als 
een coureur.”

“Ik heb nooit moeite gehad om na mijn carrière weer mijn draai 
te vinden. Als ik goesting heb doe ik een toertje met de fi ets. 
Op ‘t gemak. Ne keer stoppen voor een potje koffi e, wat tegen 
de mensen babbelen. Mijn vader zei: “Het is al gelijk wat ge 
presteert tijdens uw carrière maar blijft ne mens. Want als ge 
gedaan hebt met koersen en ge moet weer in de maat-
schappij komen en ge hebt erboven geleefd, dan 
gaan ze u niet aanvaarden. Doe dus gewoon.” 
En hij heeft gelijk. Coureurs staan niet boven de 
mensen hé. Ze moeten zich niet anders gedragen, 
of rondlopen met nen dikke nek, zoals ik van die 
jonge coureurs zie doen. Die presteren niet en 
lopen rond met zó een kol. Soms komen ze hier 
binnen en zeggen ze met moeite goedendag. Niet 
omdat ze mij niet kennen. Gewoon omdat ze zich te goed 
voelen. Wat houdt dat nu in om gewoon een goedendag te zeg-
gen? ’t Is maar een kleintje hé, maar het helpt veel. 
Koers is voor de gewone mensen. ’t Is geen tennis of voetbal, ge 
moet geen entreegeld betalen. Op het parcours van de Ronde 
van Vlaanderen kunt ge naast een advocaat of ne minister 
staan en ge staat daar alle twee voor ’t zelfde. Dat is ’t.”

Wat heeft het meeste impact gehad op u als mens?
De succesjaren of de lastige jaren ertussen en erna?

“Een beetje alle twee hé. Die toestanden met de belastingen, dat 
ligt nu achter ons. Maar mijn carrière, de erkenning, blijf ik 
behouden hé. Daar word ik ook nog het meest op aangesproken.”

Wordt u nog vaak door jonge coureurs aangesproken?

“Nee. Toen ik 22 of 23 jaar was, waren er veel jonge gasten die 
naar me toe kwamen. Maar nu luisteren ze niet meer. Ze doen 
het op hun eigen manier. Met een paar kwakzalvers ernaast. 
Ik heb dat ne keer meegemaakt, twee dagen voor een kampioen-
schap. Een jonge gast kwam bij mij. Ik vroeg aan zijn verzorger: 

“Wat hebt ge van training gedaan?” Hij legde het mij uit en 
ik zei: “Ge moogt het mij niet kwalijk nemen maar dan gaat 
ge er de laatste dertig kilometer niet meer aan te pas komen.” 
Waarop die soigneur vroeg: “Hebt ge daar niets liggen dat hij 
kan gebruiken?” Ik zei: “Wilt ge nu opstaan en zorgen dat ge 
buiten zijt?” Ze denken dat het daarmee zal gaan hé.
Weet ge, wij gebruikten ook. Ge kunt geen Tour rijden met een 
biefstuk. Maar ge moet begeleid rijden. Met iemand die ge 
vertrouwt. Dus niet achter het gat van uw dokter beginnen foe-
felen gelijk Ricco, die zijn eigen bloed aftapt en in de frigo legt.”

Wat is voor u het belangrijkste 
als u naar de toekomst kijkt?

“De gezondheid. Dat ge u goed 
voelt. Uzelf en uw naasten. Als 
ge niet gezond zijt, kunt ge niet 
werken. Ge moet maar ne keer een hospitaal binnen gaan, en 
zien hoeveel miserie er daar is. Als ik kan blijf ik in het museum 
werken. Rondleidingen geven, met de mensen klappen. Wat 
moet ik hele dagen thuis doen? Ik word er zot. Voor ik naar hier 
kwam, werkte ik in het wielermuseum in Roeselare. Maar het 
stond me daar niet meer aan. In de zaal met de geschiedenis 
van de fi ets stonden ten tijde van de vorige curator ook echt 
fi etsen. De houten loopfi ets. De ‘hoge bi’, die fi ets met een groot 

en een klein wiel. Of de Michaux, met de trappers op het 
voorwiel. Maar toen die vent op pensioen was, kwam 
er een universitair binnen. En hij smeet het schoonste, 
de essentie van het museum op de zolder. Ik ben gaan 
protesteren bij de bevoegde instanties maar die zeiden: 

“Freddy, dat is zo erg niet.” Maar intussen daalden de 
bezoekersaantallen.

Op de uitreiking van ‘Sportman en Sportvrouw van het 
jaar’ zag ik Rik Vanwalleghem, de directeur van het Centrum 
Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Ik vroeg hem: “Wat 
kunt gij doen met Freddy Maertens in Oudenaarde?” Hij ant-
woordde: “De deuren openzetten.” De dinsdag erop zagen 
we mekaar, de woensdag heb ik mijn contract getekend en de 
vrijdag hadden ze in Roeselare hun aangetekend schrijven.
Twee maanden nadat ik vertrokken was hebben ze de conser-
vator buiten gesmeten. Ze hebben dan weer nen universitair 
gepakt en het gaat nu nog slechter. Ik vind, ge moet toch een 
klein beetje uit het koersmilieu komen hé. En iemand die 
rondleidt moet toch weten wat hij vertelt. Als ge alles uit het 
boekske leert en de mensen stellen een vraag buiten het boekske 
dan staat ge daar.”

Tot slot. Wat betekent ‘grinta’ voor u?

“Dat is Italiaans, grinta… Koersen met de grinta… Dat is koer-
sen met volledige overgave… (denkt na). In het Vlaams zou 
je zeggen: volledig met uw hol open rijden. Een tweederangs-
coureur die een goede domestiek is kan ook met de grinta rijden 
hé, als die alles doet voor zijn kopman. Maar een coureur die 
met de grinta gereden heeft kan niet aankomen met veel over-
schot. Anders heeft hij u gefl ikt hé. Van Summeren in Roubaix, 
die is alleen weggereden. Die had niet veel over. Maar Nuyens, 
in de Ronde, die heeft link gereden. En had Chavanel daar zijn 
koers mogen rijden…”

En zo eindigen we toch weer waar we begonnen. Bij de koers.

Geert Six en Joon Bilcke

“Mijn laatste koers was in Gistel. Toen ik er aan begon wist 
ik dat het de laatste was. Ge voelt dat het bijna gedaan is als 

gedaan hebt met koersen en ge moet weer in de maat-
schappij komen en ge hebt erboven geleefd, dan 
gaan ze u niet aanvaarden. Doe dus gewoon.” 
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en een klein wiel. Of de Michaux, met de trappers op het 

voorwiel. Maar toen die vent op pensioen was, kwam 
er een universitair binnen. En hij smeet het schoonste, 
de essentie van het museum op de zolder. Ik ben gaan 
protesteren bij de bevoegde instanties maar die zeiden: 
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Bob Morane was in eerste instantie een Belgische reeks avon-
turenromans, geschreven door Henri Vernes. De eerste titels 
liepen begin de jaren vijftig van de persen. Door het succes van 
de reeks verschenen de avonturen van de vliegtuigpiloot enkele 
jaren later ook in stripvorm. Tot op de dag van vandaag ver-
schijnen nog regelmatig nieuwe titels.

Eind vorig jaar werkte Rik Sanders, redacteur van het striptijd-
schrift Stripschrift, aan een reportage over de stripreeks. Toen 
hij daarvoor scenarist Henri Vernes in Brussel ging opzoeken, 
haalde die met een pak tekeningen ook een hele geschiedenis 
boven. De tekeningen, een 80 pagina’s tellende stripversie van 
La Vallée Infernale, de allereerste roman van Bob Morane, had 
hij in de zomer van 1957 toegestuurd gekregen door een van 
zijn jonge lezers, Victor Simek. In eerste instantie besteedde hij 
er niet veel aandacht aan. Niet alleen was hij op vakantie, ook 
stonden de avonturen van Bob Morane nog in de kinderschoe-
nen en was van een stripreeks nog geen sprake. Maar al de tijd 
heeft Vernes de prenten zorgzaam bijgehouden en gekoesterd 
als een schat.

De voorbije maand maart werd het beeldverhaal dat Victor 
tekende, 54 jaar nadat hij het aan Henri Vernes had bezorgd, 
op een beperkte oplage uitgegeven als collectors item bij 
uitgeverij Ananké. Victor kreeg een gesigneerd exemplaar toe-
gestuurd. Het ligt midden op de tafel als we bij hem langsgaan 
om hem op verhaal te laten komen.

Vergeten

“Ik was dat allemaal vergeten. Nu de strip hier ligt komen de 
herinneringen wel terug, zelfs na die vijftig jaar. Toen ik jong 
was verslond ik de romans van Bob Morane. Om de zoveel tijd 
kwam er een nieuwe afl evering uit en ik wilde die telkens heb-
ben. Als ik ze las, visualiseerde ik ze al. Ik zag ze voor mijn 
ogen gebeuren. Ik hoefde ze maar te tekenen. Voor La Vallée 
Infernale heb ik niet de volledige roman overgeschreven. Ik heb 
de tekst samengevat en de tekeningen toegevoegd. Mijn teke-
ningen baseerde ik op de beschrijvingen van de personages, 
de landschappen, de situaties. Er zitten verschillende stijlen 
in het album want ik heb het in verschillende fasen getekend. 
Naarmate ik vorderde probeerde ik steeds beter te tekenen. 
Ik ben er lang mee bezig geweest. Ik had niet veel tijd. Overdag 
ging ik naar school, ’s avonds naar de balletschool. Ik had enkel 
in het weekend tijd om te tekenen.”

“Ik heb altijd graag getekend. Van zodra ik een potlood kon 
vasthouden. In de lagere school mocht ik Sinterklaas of de 
Kerstman op het bord tekenen. Omdat ik het zo goed kon 
zeker (lacht). Mijn grote voorbeelden zijn de besten onder de 
striptekenaars, zoals Philippe Druillet. Maar je vindt bij ons 
geen boeken van hem. Ik weet niet waarom. Hij tekent nogal 
utopische strips, sciencefi ction en zo van die dingen. 

Of Philippe Caza. Die tekent pure horror. En Edgard Jacobs 
natuurlijk, de tekenaar van Blake & Mortimer. Jacobs is dood 
maar die verhalen worden nog steeds getekend. Iedere keer als 
er een verschijnt, koop ik het. Ik heb ze allemaal.”

Om den brode

“Ooit heb ik gesolliciteerd bij de Standaard Uitgeverij. Ik ben 
ernaartoe gegaan met een pak tekeningen van mij en ik werd 
aangenomen. Ik moest den hond van Bessy tekenen. Ik kreeg 
dus voorafgewerkte bladen. De kaderkes en de tekst stonden er 
al in, dat deed iemand anders want dat was gewoon bandwerk 
hé. Ik moest dan die colly, die lassie tekenen, in ieder vakske 
een. ’s Middags na de schaft ben ik naar den bureau gegaan en 
zei: ik ben hier weg, ge moet mij zelfs niet betalen voor dienen 
halven dag. Jongens toch.”

“Ik heb heel mijn leven getekend maar er nooit echt geld mee 
verdiend. Dat was ook niet de bedoeling. Maar toen ik een 
tijd in Spanje woonde, betaalde ik op café bijvoorbeeld wel 
met mijn schilderijen of ik verkocht er wat aan de toeristen. 
Of toen ik in ‘t fabriek werkte, tekende ik een ontwerp voor een 
nieuw type golfplaat, een waar het niet door regent als er een 
gat in is. Ik heb het ontwerp aan de directie verkocht. Had ik 
dat wat anders aangepakt dan zou ik daar nog steeds royalties 
voor krijgen. Zoals voor die schildpad van Batibouw. Dat logo. 
Dat is ook van mij. Elk jaar in april krijg ik daar twintig euro 
voor. Aan de prijskamp voor het logo van het winkelcentrum 
K in Kortrijk heb ik ook meegedaan. Maar mijn ontwerp was 
niet goed genoeg. Het zal te ingewikkeld geweest zijn.”

Victor wijst op zijn album. “Enfi n. Ik ben er content mee. Het 
doet me plezier als ik het zie liggen. Ze hebben wel een andere 
kaft genomen, zie ik. De mijne zal niet commercieel genoeg 
geweest zijn (lacht).”

Rita Biesbrouck en Joon Bilcke 

BOB till you drop
Victor Simek kan terugblikken op een jarenlang 
volgehouden zorgeloos traject. Hij speelde mee in vele voor-
stellingen, tekende twee strips voor de Unie, illustreert De 
Gazet en ontwierp wenskaarten. En net toen we dachten 
dat we alles hadden gehad, kwam de Nederlandse strip-
journalist Rik Sanders op de proppen met de verborgen 
geschiedenis van Victor Simek en Bob Morane.

 heb ik niet de volledige roman overgeschreven. Ik heb 
de tekst samengevat en de tekeningen toegevoegd. Mijn teke-
ningen baseerde ik op de beschrijvingen van de personages, 
de landschappen, de situaties. Er zitten verschillende stijlen 
in het album want ik heb het in verschillende fasen getekend. 
Naarmate ik vorderde probeerde ik steeds beter te tekenen. 
Ik ben er lang mee bezig geweest. Ik had niet veel tijd. Overdag 
ging ik naar school, ’s avonds naar de balletschool. Ik had enkel 

“Ik heb altijd graag getekend. Van zodra ik een potlood kon 
vasthouden. In de lagere school mocht ik Sinterklaas of de 
Kerstman op het bord tekenen. Omdat ik het zo goed kon 
zeker (lacht). Mijn grote voorbeelden zijn de besten onder de 
striptekenaars, zoals Philippe Druillet. Maar je vindt bij ons 
geen boeken van hem. Ik weet niet waarom. Hij tekent nogal 
utopische strips, sciencefi ction en zo van die dingen. 

geweest zijn (lacht).”

Henri Vernes met het album van Victor
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Eenling

Victor Simek is een eenling in de stripwereld. Maar toch staat hij niet 

alleen. Dit klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. De stripwereld 

kent nu eenmaal grofweg een scheiding in het officiële circuit van 

professionele uitgevers met hun reguliere stripalbums en het officieuze 

circuit van enthousiaste stripmakers die alleen of met steun van ande-

ren hun werk uitbrengen. ‘Small press’ is een geuzennaam geworden 

voor deze groep van individuen die elkaar soms tegenkomen op strip-

beurzen, maar vaak ook niet.
Het is deze small press groep die een van de levensaders vormt van 

de stripwereld. Zijn vertegenwoordigers zorgen voor energie, leven-

digheid, vernieuwing, doorstroming en opmerkelijke invalshoeken. 

Soms dringt er een stripmaker door tot het officiële bastion van de 

uitgevers. Victor Simek wist met zijn jeugdstrip ‘Zefke’, waarvan 

enkele jaren geleden twee albums zijn verschenen, aansluiting te 

vinden. Het bijzondere is natuurlijk dat hij al in 1957 een serieuze 

poging deed een strip te laten uitbrengen. En wat voor een strip, 

blijkt nu decennia later: de allereerste stripversie van Bob Morane, de 

jeugdklassieker van Henri Vernes. Jammer genoeg raakte zijn versie in 

de vergetelheid en ging Vernes met andere tekenaars in zee. Gelukkig 

is Victor nooit gestopt met tekenen en schilderen. Daarom is het ook 

ergens een kwestie van rechtvaardigheid dat Victors oerversie van 

Bob Morane dit jaar alsnog in boekvorm is uitgekomen. Ere wie ere 

toekomt. Hopelijk is het voor Victor een stimulans om nog een keer 

uit te pakken met een verrassende strip.

Rik Sanders



We hadden ons Marcinelle anders voorgesteld. Onder de voor-
jaarszon baadt deze voorstad van Charleroi zelfs bijna in een 
vakantiesfeertje. Sofi e Merckx ontvangt ons in de tuin van de 
praktijk, die – o, speling van het lot - is gehuisvest in een voor-
malige dokterswoning.

The next generation

“Toen ik in 1999 afstudeerde in Antwerpen kwam de vraag om 
de praktijk in Marcinelle te versterken. De arts was er compleet 
overwerkt. Uiteindelijk is hij vertrokken en stond ik er alleen 
voor. Gelukkig kwamen twee artsen uit Antwerpen mij twee 
keer per week wat bijstaan. Ik kon nog niet veel, ik was pas 
afgestudeerd! Maar ik had er wel zin in. Ik wilde me engageren 
bij Geneeskunde voor het Volk. Van nul ben ik hier terug begin-
nen opbouwen. Een paar maanden later is mijn collega erbij 
gekomen.
In het begin bekeken nogal wat mensen ons wantrouwig. 
Een Vlaming die in Wallonië komt werken, daar moet iets mis 
mee zijn. Of ze dachten: het is gratis, dus het kan geen kwa-
liteit zijn. Dat is de maatschappij waarin we leven: als je niet 
betaalt dan klopt er iets niet. Alsof als je betaalt, het dan wel 
goed is. We betalen allemaal onze elektriciteitsrekening maar 
daar scheelt ook van alles mee. Toch denken mensen dat een 
dokter die ze heel duur betalen gegarandeerd kwaliteit levert, 
en wij een soort tweederangsgeneeskunde zijn voor de armen. 
Tegen dat soort vooroordelen hebben wij dag in dag uit moeten 
vechten tot de mensen inzagen dat ze niet kloppen. Het resul-
taat is gelukkig wel dat het centrum weer op zijn poten staat.”

“Een ander groot misverstand is dat je arm moet zijn of aan de 
dop moet staan vooraleer je je bij een praktijk kunt aansluiten. 
Of je nu arbeider, bediende of werkgever bent, iedereen draagt 
bij aan de sociale zekerheid en wij worden via dat systeem 
betaald, dus iedereen heeft evenveel recht op onze zorg. Helaas 
moeten we, om iedereen een kwaliteitsvolle zorg te kunnen aan-
bieden, het aantal mensen dat we inschrijven, beperken. Ook 
hier in Marcinelle schrijven we geen nieuwe patiënten meer 
in. We hebben geen patiënten te kort, maar dokters. Want de 
dokters uit de beginjaren staan nu voor hun pensioen. Het is 

Van harte beterschap
In 1999 trok Sofi e Merckx, net afgestudeerd als arts, van 
Antwerpen naar Marcinelle om daar de praktijk van 
Geneeskunde voor het Volk over te nemen. Jarenlang 
werkte ze er samen met een ploeg dokters en verplegers 
in vaak moeilijke omstandigheden aan de uitbouw van 
het centrum. Twaalf jaar later staat dat er stevig op zijn 
poten. En hoewel de toekomst er niet meteen rooskleurig 
uitziet, blijft het team verbeten voor haar idealen gaan.

kwestie om een nieuwe generatie de praktijken te laten overne-
men maar het is niet makkelijk om jonge artsen te motiveren 
om in dit systeem te werken. Niet alleen is er het fi nanciële 
aspect, of het feit dat je meer moet zijn dan alleen maar arts. 
Er is ook een mentaliteitsverschil met de vorige generatie. 
In mei ’68 wou iedereen de wereld veranderen. Dat is nu wel 
even anders. Onze generatie zal haar eigen weg moeten zoeken. 
We leven in een andere tijd.”

Over engagement

“Ten tijde van het confl ict in Renault Vilvoorde was ik in de 
jongerenbeweging van de PvdA. Ik staakte mee en woonde in 
bij een van de arbeiders. Die gasten hadden zogezegd de beste 
en meest zekere job die men kon hebben, die hadden leningen 
voor een auto, voor een huis, en plots valt dat weg, van de ene 
dag op de andere, bij duizenden mensen, zonder dat die daar 
iets konden aan doen. Die ervaring en de stages die ik deed in 
Afrika en op de Filippijnen hebben me ongetwijfeld gestuurd 
naar wat ik nu doe. Natuurlijk heeft mijn engagement ook met 
het werk van mijn vader, Kris Merckx, te maken. Hij begon 
in de jaren ’70 met de eerste praktijk in Hoboken en voerde 
er met Geneeskunde voor het Volk onder meer strijd tegen de 
loodvervuiling in de streek. Ik herinner me dat, toen ik klein 
was, een klasgenootje tegen me zei: “Uw vader heeft mijn leven 
gered.” Maar het waren lastige beginjaren. Mijn vader is door 
de Orde van Geneesheren veroordeeld geweest, geschorst, heeft 
in de gevangenis gezeten. Ze hebben zelfs geprobeerd om hem 
gek te laten verklaren, ze wreven hem aan dat hij geobsedeerd 
was door arbeiders… De dokters van het eerste uur hebben wel 
vaker gedacht om ermee te stoppen. Maar dan beslisten ze toch 
om door te gaan, ze vroegen hun patiënten om hen te steunen, 
lichtten de pers in. Die koppigheid heeft resultaat gehad. Snap 
je? Die strijd waarin ik opgroeide heeft me geleerd dat, als je 
aan iets werkt en voor iets strijdt, als je weet dat je goed bezig 
bent, zelfs al maak je veel fouten, de dingen wel op hun poten 
vallen. Dat het de moeite is om voor jouw ideeën te blijven 
gaan. Ze hebben trouwens nooit een psychiater gevonden die 
mijn vader heeft willen onderzoeken.”

Protest tegen de Orde van Geneesheren. Sofi e is de tweede van links.

Sofi e Merckx, derde van links, tussen medewerkers en patiënten.

Het jaarlijkse feest in de praktijk.
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Marcinelle, ma belle

“Toen ik hier aankwam was dat een grote shock. Ik kwam in 
aanraking met een sociale realiteit die ik wel een beetje kende, 
maar toch… Het eerste wat je opvalt in een regio als deze is de 
hoge graad van werkloosheid, de drankproblemen, de drugspro-
blemen, de armoede. En je ziet al die mensen en die zijn vaak 
depressief, die zijn niet aan het revolteren of aan het betogen, 
die geven zichzelf de schuld… Ontnuchterend om te zien voor 
een geëngageerd iemand als ik. De problemen kunnen we niet 
ontkennen. Wie gestudeerd heeft trekt naar Brussel. De ande-
ren zoeken werk in wat er nog van de staalnijverheid rest, of 
in de bouw. Slechte jobs. De mensen die in het stadscentrum 
in kleine appartementjes en bemeubelde studiootjes hokken zijn 
zij die geen auto hebben en dus niet in de buitenwijken kun-
nen gaan wonen. Een op de vier is werkloos, er is veel armoede. 
Mensen kunnen op een bepaald moment hun elektriciteitsreke-
ning of hun waterfactuur niet meer betalen. Ze maken schulden 
en komen in een vicieuze cirkel terecht. De vrijmaking van de 
energiemarkt leidt tot catastrofes. Er zijn appartementen waar 
alle tellers zijn afgesloten en vervangen door budgetmeters. 
ALLEMAAL hé! Ik zag een van mijn patiënten een stekker in 
het stopcontact op de gang steken. Er stond niks meer op de 
budgetmeter.
Ik werk hier nu twaalf jaar en de sociale toestand van de men-
sen wordt niet beter. In Charleroi hebben we vijftig jaar de 
Parti Socialiste aan de macht gehad. Er is heel veel corruptie 

geweest. Die hebben echt schandalig veel geld in 
hun zakken gestoken. Nu is er een tripartiete 

aan de macht van liberalen, christende-
mocraten en socialisten. Maar het is een 
nieuwe generatie politici die hun ver-
antwoordelijkheid niet durven nemen. 
Ze verschuilen zich achter allerlei proce-
dures om niet te hoeven beslissen, ze zijn 
bang dat als ze hun nek uitsteken, hun 
kop eraf gaat.

Dan denk ik: een stad als Charleroi kan niet alles alleen oplos-
sen maar je kan in je stad toch zaken realiseren waar je de 
andere overheden niet voor nodig hebt. Je kan theater doen, 
evenementen en culturele dingen organiseren, uw stad proper 
en aangenaam maken, initiatieven ontwikkelen voor goede 
woningen. Er is hier nog veel werk aan de winkel.
Aan de andere kant is het ook niet allemaal kommer en kwel. 
Ik heb gemerkt dat, eens de mensen begrijpen dat je hier blijft, 
je ook deel van Charleroi wordt, in de positieve zin. Je kan hier 
zijn wie je bent, van een dokter wordt niet meteen de chi-chi 
verwacht, de mensen zijn vriendelijk op straat. Je leert de sfeer 
kennen en appreciëren en merkt dat Charleroi ook wel een leuke 
stad is. En een veel groenere stad dan je zou denken. Er zijn hier 
parken, bossen. Weet je wat, in Antwerpen heb je ook drugs-
verslaafden, daklozen en prostituees, maar enkel in Charleroi 
komen ze in het nieuws. Daar erger ik me aan.”

In de kleuterklas

“In het begin werd er veel over de hele communautaire heisa 
gepraat. Er was veel ongerustheid over dat België niet meer zou 
bestaan. Er heerste ook een gevoel van: wij waren hier vroe-
ger wel rijk, veel Vlamingen zijn tot in de jaren ’50 naar hier 
komen werken, pas in 1966 stak het bruto binnenlands product 
van Vlaanderen voor het eerst boven dat van Wallonië uit. Dus 
tot dan heeft Wallonië zijn rijkdom met iedereen gedeeld, en 
nu is het omgekeerde plots een probleem – snapt ge, de mensen 
zijn daar niet mee akkoord. En aan de andere kant hebben de 
mensen ook iets van, ja, als ze dan echt willen, dat ze dan weg-
gaan, de Vlamingen, en het zelf oplossen. Zo een beetje als in de 
kleuterklas.”

Piet Depauw, Rita Biesbrouck en Joon Bilcke

Geneeskunde voor het Volk

Sofi e: “Geneeskunde voor het Volk werd in de jaren ’70 opge-

richt in de schoot van de Partij van de Arbeid, waar ze nog 

steeds mee is gelinkt. De organisatie heeft twee basisideeën: 

De samenleving waarin wij leven, het kapitalisme, maakt de 

gezondheidszorg ziek en wij willen op een andere manier met 

die zorg omgaan. En ten tweede: die samenleving maakt ook de 

mensen ziek. Hen verzorgen is dus een pleister op een houten 

been als je niet tegelijk de maatschappij verandert.
In de beginperiode werkte de organisatie volgens het principe 

dat de dokter de patiënt enkel aanrekent wat de ziekenkas 

terugbetaalt. De dokter verdient minder maar zo is het gratis 

voor de patiënt. Sinds 2002 wordt gewerkt met een forfait-

systeem. Dat betekent dat de patiënt zich engageert om altijd 

bij dezelfde praktijk van Geneeskunde voor het Volk te gaan. 

Daar moet hij niets betalen. De dokters en verplegers van de 

praktijk krijgen van de ziekenkas van de patiënt een vast 

bedrag per maand. Of die patiënt elke dag komt of nooit, maakt 

niet uit. Het is dus feitelijk ook een solidariteitssysteem.

Naast dat geneeskundig werk 
hebben alle praktijken ook een 
sociaal en politiek luik. Zo hebben 
we de afgelopen jaren campagne 
gevoerd tegen te dure medicij-
nen. Een van onze dokters heeft 
daar een boek over geschreven, 
De Cholesteroloorlog, waarin wordt 
aangetoond dat duurdere medicij-
nen niet noodzakelijk de beste zijn en dat ze dus onnodig wegen 

op het budget van de sociale zekerheid. Door aan te tonen dat 

het even goed en toch goedkoper kan, voor de overheid en voor 

de mensen, hebben we het beleid kunnen beïnvloeden. Veel 

medicamenten zijn in prijs gedaald de afgelopen jaren.

Wij hebben niet als doel om alle sociale problemen van heel 

België op te lossen. Wel willen we hier, op onze schaal, aanto-

nen dat het anders kan en willen we mee de motor zijn voor 

bredere sociale verandering.”

Zoveel jaar later, protest tegen de Orde van Geneesheren.
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Ergens halfweg de namiddag voelt de piste, onverwarmd en 
badend in hel werklicht, minder magisch aan. We ontmoeten 
er Patricia Cruyt. Ze werkt sinds 1975 bij het circus en is de 
moeder van Ricky Cannone. Deze telg uit de leeuwentemmers-
familie Cannone, die al lange tijd bij Wiener werkt, nam in 
2005 de leiding van het circus over van oprichter Ullrich 
Malter. Patricia praat honderduit over het enige leven dat voor 
haar van tel is: het circusleven.

Hoe lopen de voorstellingen?

“De middagvertoningen zijn praktisch altijd goed. ‘s Avonds is 
het een beetje afwachten. Soms is er meer volk dan we dach-
ten. Maar gisteren hebben we de voorstelling moeten afgelasten. 
Je weet het nooit op voorhand. Gemiddeld genomen is er minder 
volk dan vroeger. De jeugd van tegenwoordig heeft natuurlijk 
een veel ruimer aanbod. Computer, televisie, vroeger was dat 
minder belangrijk. De kinderen kwamen al eens rapper buiten 
als er iets te doen was in de stad of in het dorp. Die tijden zijn 
voorbij. De laatste tijd komen er ook veel kleine piratencircus-
sen uit Frankrijk naar België. Ze bouwen ’s nachts op, spelen 
één voorstelling ’s middags en zijn weer weg. Als wij daarna op 
die plek staan voelen de mensen zich bedrogen en komen ze niet 
meer kijken.”

Maar dat zijn geen redenen om te stoppen met het circus?

“Absoluut niet!”

Wat maakt het circusleven aantrekkelijk?

“Het circus is één grote familie. Mijn zoon is nu directeur. Hij 
is getrouwd met de dochter van één van de Portugese clowns. 
En de andere Portugese clown is dan weer familie van haar 
moeder. Het is goed leven samen. Bij mooi weer zitten we 
allemaal buiten. We barbecueën, maken plezier. De grote 
momenten van het leven maken we samen mee. Het doopsel, 
de eerste en plechtige communie van de kinderen, het gebeurt 
allemaal in het circus, na de vertoning. Op de piste staan de 
stoelen voor de genodigden en de mensen in de tent die dat wil-
len kunnen blijven zitten. Als we dan toch op dat plein staan 
en er zijn elk dag shows, dan kan het geen kwaad als daar eens 
een doop of een communie tussenzit.”

Heb jij altijd al in het circusleven gestaan?

“Nee. Ik werkte in een fabriek. Mijn man heb ik leren kennen 
op café, na een voorstelling in Temse. Hij was dompteur, leeu-
wentemmer. In het begin ging ik nog niet mee met het circus, 
daarna af en toe, in de weekends. Tot ik uiteindelijk ben gaan 
meetrekken. Dat was een hele aanpassing. Ik miste mijn familie. 
In die tijd bestond er nog geen gsm dus moest ik bellen in een 
kotje of de buren lastig vallen. Ik kreeg heimwee en wou weg-
gaan. Maar dan werd ik zwanger en ben ik gebleven. Nu kan ik 
me geen ander leven meer voorstellen. Een paar dagen op hotel 
verblijven, dat gaat, maar weer alle dagen in een huis gaan zit-
ten, nee.”

Wat zijn de beste en de slechtste momenten geweest in de 
zesendertig jaar dat je al bij het circus bent?

“Het jaar 2000 was vreselijk. Lucky, de zoon van Ullrich Malter 
en één van de beste clowns van België was ziek en is toen 
gestorven. Ricky heeft op het sterfbed van die jongen beloofd 
dat hij zou voortdoen met het circus. Kort daarop stierf ook de 
circusolifant en mascotte van het Wiener Circus, Chitta - wie 
herinnert zich niet het unieke nummer van Chitta, de rokende 
olifant? En tot overmaat van ramp blies een windhoos ook 
onze tent weg. De piste en de banken stonden op hun kant, de 
gordijnen en de façade waren kapot, de kassa lag op de grond, 
de orkestwagen lag omver, alles was verwrongen. We zijn toen 
helemaal moeten herbeginnen.
Drie jaar geleden is mijn dochter Natacha, die de ringen doet, 
naar beneden gevallen. De mensen zaten allemaal onbeweeglijk 
in hun stoel. Ze durfden bijna niet te ademen. De ziekenwagen 
gebeld. Intussen lag mijn dochter hier op de grond, op de piste. 
De show ging door, er was nog een nummer met de clowns. 
Maar de mensen hadden er geen oog voor. Ze waren vooral naar 
de verongelukte trapezewerkster aan het kijken. Intussen is 
Natacha weer de oude. Ze hangt weeral aan de ringen.”

Zijn jullie altijd overal welkom?

“Ja hoor. In Zulte bijvoorbeeld, waar we volgende week staan, 
zijn de mensen heel vriendelijk. Als ik daar bij de bakker kom 
is die blij om ons terug te zien. We slaan direct een babbeltje. 
Anderzijds is het al voorgevallen dat mensen denken dat we 
zigeuners zijn. Zoals vorig jaar, toen we onze tenten aan het 
opslaan waren op een privéterrein. De caravan was nog niet 
losgekoppeld en de politie stond er al. Wat we kwamen doen. 

“Werken”, zei ik. Soms geven mensen ons liever geen elektri-
citeit omdat ze denken dat hun zekeringen gaan springen. 
Of wil een winkel geen affi che uithangen omdat er dieren mee-
doen in ons circus. Maar dat zijn uitzonderingen. Eigenlijk 
ondervinden we niet veel problemen.”

Ergens onderweg
Sommige dingen lijken nooit te zullen verdwijnen. 
De winter liep op zijn einde als op de Kortrijkse 
Veemarkt het Wiener Circus neerstreek. Het is het 
oudste nog rondreizende circus van het land. In het begin 
van het nieuwe millennium kreeg het nogal wat tegen-
slag te verwerken. En het voelt de hete adem van televisie 
en PlayStation in de nek. Toch geloven artiesten en crew 
meer dan ooit in zijn bestaansreden.
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Wat maakt het circus uniek?

“Alles is live. De attracties, de clowns, de dieren, de trapeze. 
Dat allemaal écht meemaken is helemaal anders dan het op tv 
zien. Als de kinderen een echte clown zien dan verschijnt een 
glimlach op hun gezichtjes. Ze komen helemaal van boven tot 
beneden gelopen om een handje te kunnen geven aan de clown. 
Dan zijn ze zo trots als een pauw.”

THE TEARS OF A CLOWN

De lach en de traan van de clown. Het is een cliché zo 

hoog als een huis. Als je met Gaspar praat snap je 

het wel. Hij doorzwom al vele watertjes. En intussen

vermaakt hij al vijfendertig jaar lang de toeschouwers 

van het Wiener Circus.

Hoe ben je in het circus terechtgekomen?

“Mijn vader stamde uit één van de oudste circusfamilies van 

Portugal. Hij is letterlijk in het circus geboren. Nadat hij op 

een goede dag uit het circus van zijn moeder is vertrokken, 

is hij samen met zijn vrouw en kinderen op straat shows beginnen 

spelen. En zo zijn we langzaam gegroeid. Mijn vader kocht bankjes, 

we werkten in de zomer in de open lucht. In de winter gingen we 

naar de theaters om er voorstellingen te spelen. Later richtte hij een 

echt circus op. Vijfendertig jaar geleden ben ik voor Wiener Circus 

beginnen werken.”

Hoe bevalt je het leven als circusartiest?

“Ik ben altijd op vakantie. Als er geen show is kan ik gaan en 

staan waar ik wil. Ik kom in verschillende landen. We zijn ooit 

tot in Afrika geweest, met een Spaans circus. Het was er hele-

maal anders spelen. Het publiek lachte onmiddellijk als ik tegen 

de vlakte ging of grimassen maakte. Zoals de Amerikanen. Die 

lachen ook met alles. Hier in Europa is het beste publiek het 

Duitse. Dat kent het circus. Als het goed is blijven de men-

sen applaudisseren, ze laten je niet weggaan. Hier in België 

geraak je soms niet tot aan het gordijn. De jongeren hou-

den wel van de nummers, maar de oudere mensen niet zozeer. 

Ze zijn moe. Ze zijn niet zo enthousiast.”

Je verdient goed je boterham in het circus?

“Er zijn periodes waarin je goed kan verdienen. Maar nu is het 

een slechte periode. Het is crisis. Er komen niet meer zoveel men-

sen naar het circus. De lonen zijn verlaagd. In Portugal is de crisis 

erg groot. Andere landen lijken er dan weer wat aan te ontsnap-

pen. In Duitsland gaat het tamelijk goed, in Frankrijk ook, in 

Nederland is het ook zo slecht nog niet… alhoewel het met het circus 

in Nederland bergafwaarts gaat. Het publiek is er precies opgehou-

den naar het circus te gaan. Enkel in de winter, rond Kerstmis, zijn 

er nog zaken te doen. De rest van het jaar is het er al geruime tijd 

armoe troef. Maar de crisis daar heeft niet zozeer met een gebrek 

aan geld te maken. Het is eerder een crisis van het spektakel zelf. 

De impresario’s, de directeurs, willen enkel winst maken. Ze willen 

niet investeren in het circus, ze willen geen shows op poten zetten 

zoals het hoort. Het zijn eersteklas dieven. Spektakel is magie. Die 

magie moet er zijn om een atmosfeer te creëren die anders is dan 

wat je elders meemaakt. Daar moeten zij voor zorgen. Het is jammer 

dat de oude impresario’s niet meer bestaan. Nu wantrouw ik soms 

datgene wat men aankondigt als een spektakel.”

Is de kwaliteit van het spektakel in het algemeen veranderd?

“Het is wat het is. Het is niet verslechterd. Er moeten nummers zijn 

met minder kwaliteit en andere die eruit springen. Als alle nummers 

dezelfde waren dan weet het publiek niet meer goed van slecht te 

onderscheiden, begrijp je? In het theater is dat hetzelfde. Je hebt hele 

goede acteurs nodig en dan gewoon goede, om het verschil te zien. 

Er moet een onderscheid zijn tussen de vedetten en de aanvullende 

rollen – wat niet wil zeggen dat die geen kwaliteiten moeten heb-

ben hé. Maar er is ook een ander probleem. In het circus vind je 

niet altijd het grote comfort. Soms is het er ronduit koud of is de 

site vol modder. En dat staat niet goed in deze tijden. Een publiek 

aanvaardt dat niet in de eenentwintigste eeuw. En het heeft gelijk. 

Wie wil er nu een ticket betalen als hij koud heeft of in de smerig-

heid moet gaan zitten? Je moet een publiek naar behoren ontvangen. 

Ik heb daar veel voor gevochten. Paadjes gemaakt rond het circus, 

op de moeilijke terreinen. Hadden we dat niet gedaan dan hadden 

we allang moeten stoppen.”

Hoe ziet u het circus evolueren?

“Op het ogenblik is het vooral een beetje moeilijk. Veel circus-

sen zijn ermee gestopt. En er zijn nieuwe manieren van circus 

maken opgedoken. Ik heb het bijvoorbeeld over de stijl van Cirque 

du Soleil. Videoprojecties, acrobatie met speciale effecten, techno-

logische hoogstandjes, op de duur wordt dat vermoeiend voor een 

publiek. Het traditionele circus daarentegen kent hoogtes en laagtes 

maar het staat er steeds weer. Omdat het in de eerste plaats om de 

fantasie gaat, de schittering, het licht. En om de artiest. Ook dat 

ging wat teloor. De dag van vandaag willen veel jongeren artiest 

zijn. Ze komen hier toe, doen twee salto’s en dat is het. Dat kan 

natuurlijk niet. Ik herinner me dat ik altijd vroeg opstond, samen 

met mijn vader, om te repeteren, repeteren, repeteren.

Maar het circus heeft zeker een toekomst. Het zal enkel geen toe-

komst meer hebben de dag dat er geen kinderen meer zijn.”

“Ik hou van deze plek. Als de lichtjes branden, de spots gaan 
aan, de clown komt binnen, de oogjes van al die kinderen 
beginnen te blinken, de mama’s die vragen aan de kinderen 

“Wat doet die nu?” en de kinderen die “Ssst!” antwoorden 
omdat ze zo geconcentreerd zitten te kijken… Eigenlijk gaat het 
goed met ons circus.”

Matthias Depypere
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Want van hem weten we dat de nodige grinta 
helpt om wielerkoersen te winnen. Op je tanden 
bijten als het moeilijk gaat, de pijn verdragen, 
niet klagen maar doorzetten. Steeds het doel 
voor ogen houden, al het andere van je afzetten, 
doorduwen tot je er bent. De concurrentie met 
alle middelen achter je laten, als éérste over die 
lijn spurten.
We kunnen die eigenschappen overzetten naar 
ons dagelijks leven. Onszelf een doel stellen, in 
ons beroep, onze hobby, onze relaties… en dat 
dan nastreven met alle middelen die we hebben.

We bewonderen mensen die zo iets bereikt heb-
ben. Bij sportmensen valt het op. Want de 
supporters zijn zichtbaar aanwezig, zie naar 
Kim Clijsters, Tom Boonen of Philippe Gilbert. 
En Freddy Maertens. Ook mensen die het op 
andere vlakken gemaakt hebben – toppolitici,
captains of industry, acteurs, zangers, schrij-
vers en kunstenaars lopen vaak in de kijker. 
Hun verhaal is een publiek verhaal. Hun 
hardnekkigheid en verbetenheid vertaalt zich 
in meetbare resultaten. Hun bedrijf groeit 
merkbaar. Ze halen gigantisch veel stemmen, 
hun projecten lukken, ze verdienen veel geld. 
De boekskes staan er vol van en we kopen 
ze gretig.

Maar voor elk van die ‘monumenten’ zijn er 
vele duizenden gewone mensen die in hun 
dagelijks leven tenminste evenveel inzet beto-
nen. Je hebt doorzettingsvermogen nodig 
om alle dagen op die overvolle trein richting 
Brussel te kruipen. Om uren in de fi le te 
staan aanschuiven. Om dag na dag dezelfde 
job naar je beste vermogen te doen. Om dag 
na dag je verantwoordelijkheid op te nemen 
voor je collega’s of je gezin. Om bij tegensla-
gen telkens opnieuw op te staan en terug 
te vechten. Dié grinta dus. Waarover de 
boekskes niet schrijven.

Want van hem weten we dat de nodige grinta 
helpt om wielerkoersen te winnen. Op je tanden 
bijten als het moeilijk gaat, de pijn verdragen, 
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En Freddy Maertens. Ook mensen die het op 
andere vlakken gemaakt hebben – toppolitici,
captains of industry, acteurs, zangers, schrij-
vers en kunstenaars lopen vaak in de kijker. 
Hun verhaal is een publiek verhaal. Hun 
hardnekkigheid en verbetenheid vertaalt zich 
in meetbare resultaten. Hun bedrijf groeit 
merkbaar. Ze halen gigantisch veel stemmen, 
hun projecten lukken, ze verdienen veel geld. 
De boekskes staan er vol van en we kopen 
ze gretig.

Maar voor elk van die ‘monumenten’ zijn er 
vele duizenden gewone mensen die in hun 
dagelijks leven tenminste evenveel inzet beto-
nen. Je hebt doorzettingsvermogen nodig 
om alle dagen op die overvolle trein richting 
Brussel te kruipen. Om uren in de fi le te 
staan aanschuiven. Om dag na dag dezelfde 
job naar je beste vermogen te doen. Om dag 
na dag je verantwoordelijkheid op te nemen 
voor je collega’s of je gezin. Om bij tegensla-

Helaas is grinta ook niet het wondermiddel dat 
onze maatschappij gesmeerd doet lopen. Grinta 
moet met mate worden gebruikt. Met mate 
en ten goede. Net zoals dat zo is met andere 
eigenschappen die we graag zien bij mensen. 
Iedereen heeft graag een liefhebbende partner. 
Maar liefde kan doorslaan in bezitterigheid en 
jaloezie. Zuinigheid kan een deugd zijn, als het 
geen vrekkigheid wordt.

De geschiedenisboeken zijn ermee volgeschreven, 
met overdadige en foute grinta’s. Een populair 
doel voor mensen met zo’n overdosis grinta is 
‘de wereld veroveren’: Alexander de Grote, Julius 
Caesar, Genghis Khan, Napoleon, Hitler, Stalin, 
om er maar een paar te noemen. Dat zijn de 
grote jongens, zul je zeggen. De mensen met 
de onbeperkte middelen, met de enorme macht. 
Toch is dat geen criterium. Door hun enorme 
macht waren de gevolgen natuurlijk groot-
schalig. Maar ook op kleinschalig niveau zal 
zo’n overdosis grinta schade veroorzaken. De 
man die zo hardnekkig een onhaalbare promo-
tie nastreeft dat heel het gezin eraan ten onder 
gaat. De ploegbaas die zijn mensen afbeult 
om toch maar een wit voetje te halen bij de 
baas. De gokker die het gezinsbudget verspeelt. 
Trouwens: Hitler was oorspronkelijk gewoon een 
huisschilder met een beetje ambitie… en een 
paar foute vrienden.

Moest grinta in pakjes verkocht worden, er zou 
al lang een waarschuwing op staan:

Johan De Bock

Hoge dosissen GRINTA
kunnen de gezondheid

van uzelf en uw omgeving
ernstig schade toebrengen.

Waarschuwing
Alle stukken van de Unie gaan over de kleine mens die als 
in een Grieks drama zijn lot ondergaat maar er ook tegen 
vecht met de beperkte middelen waarover hij beschikt. 
Doorheen de ups en downs vindt hij zijn weg in een 
tijdloos verhaal. Niet vreemd dan dat Michel Wuyts om 
de hoek komt loeren.
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De Mo.Bo

Het kan verkeren. In de vorige eeuw kende de Pluimstraat nog 
een bloeiend uitgaansleven. Maar met de handelaars verdwe-
nen geleidelijk aan ook de cafés. Tot een jaar geleden het laatst 
overgebleven etablissement de deuren sloot. ‘de Mo.Bo‘ was een 
begrip in de straat en daarbuiten. Want de Mo.Bo was meer 
dan alleen maar een café. Met het einde ervan viel het doek 
over een buurtwerking avant la lettre. Dino Blancke en Marc 
Lecomte waren er jarenlang bij betrokken. Met hen blikken we 
terug op een afgesloten hoofdstuk.

Marc: “In de Slachthuisstraat, waar nu de ingang van het cité 
Sint-Janshof is, stonden vroeger twee huisjes. Eén ervan, de 
nummer 48, werd in de jaren ’60 gehuurd door Jaak Coorevits 
en zijn vrouw Julia Vanassche, toen allebei dertigers. Ze vestig-
den er de vzw Mo.Bo. In 1974 ben ik in het huis ernaast komen 
wonen. Af en toe liep ik ne keer bij de buren binnen. Zo leerde 
ik Jaak kennen en beetje bij beetje ben ik in die werking gerold.”
Dino: “Ik ben er pas bij gekomen in 1985. In de Atlas, dat 
gazetje, stond een zoekertje. Jaak zocht mensen die iets wil-
den organiseren om voor inkomsten te zorgen voor de vzw. 
We hebben dan een wijnclub opgericht. Ik was er verantwoor-
delijk voor. In het begin had ik dus niet veel met de werking van 
de vzw te maken. Ik was eerder iemand die de kas hielp spijzen. 
Vanaf eind 2003, na het overlijden van Jaak, draaide de wijn-
club op een laag pitje omdat ik samen met Lionel Marnette mee 
verantwoordelijk werd voor de vzw.”

Wat was de Mo.Bo eigenlijk?

Marc: “Dat is begonnen als een jeugdatelier voor kinderen 
met een mentale en/of een fysische handicap. Jaak en Julia 
organiseerden tal van activiteiten voor hen. Eerst op zaterdag-
namiddag, later is daar ook de woensdagnamiddag bijgekomen 
en kwamen er ook andere kinderen op af, meestal uit de buurt.”
Dino: “Er was ook een kaderschool voor monitoren voor gehan-
dicapten. Mo.Bo staat voor ‘Monitoren Bouwen’. Wie slaagde 
in de cursus kreeg een offi cieel attest en kon mee op zeevakan-
tie, als gehandicaptenbegeleider. We trokken dan voor een paar 
weken met een veertigtal mensen naar 
de militaire basis van Lombardsijde. 

Jaak had daar zijn contacten. Hij was beroepsmilitair geweest. 
Tijdens die zeevakanties deden we van alles - spelen, tekenen, 
knutselen, er was een modeshow, er waren dansavonden, Paul 
Severs heeft er verschillende keren opgetreden en zelfs Koningin 
Fabiola is er geweest.”

“Geleidelijk aan groeide de Mo.Bo. De kinderen gingen weke-
lijks zwemmen in het zwembad Mimosa en een keer per jaar 
was er een provinciaal zwemfeest. Een aantal van de zwemmers 
zwommen ook wedstrijden. Jaak had er zelfs voor gezorgd dat 
ze naar de Special Olympics in Barcelona konden - hij heeft die 
spelen trouwens nog naar Kortrijk gehaald. En ze zijn ook in 
Amerika geweest. We hebben er waarschijnlijk nog wel ergens 
medailles van liggen… Er werden motortreffen georganiseerd, 
waarbij kinderen werden meegenomen voor een rondrit op de 
motor. Er werden jaarlijks uitstappen georganiseerd, naar 
Bellewaerde, de Efteling, Canterbury in Engeland… Elk jaar was 
er een Sinterklaasfeest voor het jeugdatelier en een Kerstfeest 
waarvoor we alle instellingen in Vlaanderen aanschre-
ven. Er kwamen mensen vanuit De Pinte tot het Antwerpse. 
Iedereen kreeg een cadeautje. En één keer in het jaar werd de 
Slachthuisstraat afgesloten voor alle verkeer en vierde het 
jeugdatelier haar Meifeest. Dat heeft tot eind de jaren negen-
tig plaatsgevonden en was echt een feest van de buurt, voor de 
kinderen.”
Marc: “De straat hing vol vlaggetjes, er stond een spring-
kasteel, er waren gekke fi etsen en een sjoelbak, er stond een 
podium waar Margriet Hermans nog heeft opgetreden, er werd 
een straatburgemeester verkozen. En er was altijd veel volk.”

Intussen zijn jullie naar de Pluimstraat verhuisd?

Marc: “Ja. In de loop van die jaren was het huis in de 
Slachthuisstraat veel te klein geworden. We zijn dan ver-
huisd naar een café in de Pluimstraat, recht tegenover de 
Slachthuisstraat. Vroeger was dat café De Kilo, daarna 
de Jazzton. Wij hebben er de Mo.Bo van gemaakt. Eigenlijk was 
dat een clubhuis dat werd uitgebaat door vrienden onder elkaar. 

Eerst de zaterdagnamiddag, dan 
ook de zaterdagavond, dan ook 
de zaterdagmorgen en de vrijdag-
avond. En op den duur was het 
café alle dagen open. Maar dat 
was goed want zo kwam er geld 
binnen. Er was een kaartersclub 
en één keer per maand teerling-
bak voor de vrouwen, er werd 
een wandelclub opgericht waar ik 
verantwoordelijk voor was, enfi n, 
er was veel ambiance. Eigenlijk 

Werk in de wijk
Over een paar jaar trekt de Unie met haar werking naar de 
oude danszaal De Scala in de Kortrijkse Pluimstraat. In af-
wachting verzamelen we de geschiedenissen van de buurt en 
van de mensen die er wonen. We doen dat in samenspraak 
met de medewerkers van het project Bouwblokrenovatie. 
In De Gazet geven we telkens een inkijk in deze voort-
durende verzameling. Op termijn zullen we ze onder meer 
verwerken in een publicatie.

de zaterdagmorgen en de vrijdag-
avond. En op den duur was het 
café alle dagen open. Maar dat 
was goed want zo kwam er geld 
binnen. Er was een kaartersclub 
en één keer per maand teerling-
bak voor de vrouwen, er werd 
een wandelclub opgericht waar ik 
verantwoordelijk voor was, enfi n, 
er was veel ambiance. Eigenlijk 
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was dat een buurthuis nog voordat er buurthuizen waren. 
Gewoon, goede werken doen. Nu is dat allemaal georganiseerd 
en gesubsidieerd.”
Dino: “Er kwamen veel mensen uit de buurt, maar ook van 
elders. Gewone mensen. Dat was ook een beetje het kenmerk 
van de vzw. Geen chi-chi, laat ik het zo zeggen. De Mo.Bo 
maakte deel uit van het sociaal leven van de buurt. Je mocht 
er je boterhammen opeten met een pintje of een koffi e aan een 
democratische prijs.”

Marc: “Toen ook het café te klein werd hebben we de zaal 
gekocht, even verder in de straat, ‘’t Kasteel’. Jaak had ergens 
een reclamepaneel kunnen bemachtigen waarop ‘Le Château’ 
stond te lezen. We hebben dat van de stad Kortrijk moeten ver-
vangen door ‘’t Kasteel’, omdat het opschrift niet in het Frans 
mocht zijn. We hebben daar serieus ge- en verbouwd. Gemetst, 
plafonds en poutrellen gestoken. Eens de zaal af was, vonden 
alle activiteiten met de kinderen daar plaats. En iedereen uit de 
buurt die een zaal nodig had, voor een trouwfeest, een afzwaai, 
kon er gratis gebruik van maken. Je moest er enkel de drank 
afnemen en wat elektriciteit betalen. Van een buur konden 
we de aanpalende tuin gebruiken. We hebben die opgekuist en 
ingericht als speeltuin voor de kinderen, met een glijbaan en 
een wip. We reden er wekelijks het gras af en Julia heeft er nog 
kiekens, geiten en konijnen gekweekt.”

Dino: “Boven het café, in een klein kamertje, had Jaak een rota-
tiepers staan. Een machine van het leger die kapot was gegaan 
maar die hij had hersteld. Daarop drukten we onze buurtkrant, 
het Fabiolakrantje. In een klein kamertje waar het venster niet 
open kon. Ik moet u niet vertellen hoe gezond dat was.”
Marc: “Er stonden foto’s en verhalen in, nieuwtjes van de vzw 
of uit de straat, de eindejaarsuitslag van de kaarting of een foto 
van een kampioen. Elke maand verscheen dat. Zoals we nu het 
buurtkrantje krijgen.”

Waar haalden jullie de nodige centen voor dit alles?

Marc: “We hadden inkomsten uit het café en er waren ook 
sponsors, vaak in natura, zoals een wagen die we konden 
gebruiken of fotokopieën die we mochten nemen. Verder draaide 
de hele werking op vrijwilligers.”
Dino: “Jaak was zo een beetje de spilfi guur. Hij heeft heel veel 
gedaan voor de buurt. Hij was zeer gedreven, had charisma 
en kon het goed uitleggen. Als je een probleem had dan ging 

je naar Jaak. In de mate van het mogelijke loste hij dat op. 
Hij kende veel mensen en hij zette zijn connecties in om andere 
mensen te helpen. Ook toen de buurt veranderde en er meer 
allochtonen kwamen wonen, heeft hij hen geholpen waar hij 
kon. Maar hij was ook wel een beetje controversieel. Hij schopte 
graag tegen de schenen van de politiekers. Op een bepaald 
moment heeft hij ook zijn eigen politieke partij opgericht.”
Marc: “D88. Omdat het in het jaar 1988 was. Waar de D voor 
stond weet ik niet meer. Hij had 200-en-zoveel stemmen te kort 
om verkozen te worden in de gemeenteraad.”
Dino: “Hij was altijd heel overtuigd van wat hij deed, ook als 
een ander daar niet mee akkoord ging. Hij had niet graag te 
veel bemoeienissen. Dat heeft wel een beetje meegespeeld in het 
uit mekaar vallen van de Mo.Bo.”

Hoe is dat gebeurd?

Dino: “Door een samenloop van omstandigheden. Toen Jaak 
en Julia ouder begonnen te worden, zijn de zwemclub en het 
jeugdatelier opgehouden te bestaan. Het speelpleintje achter de 
zaal werd afgebroken, de zaal zelf stond vol met oude meube-
len. Het werd steeds moeilijker om nog vrijwilligers te vinden 
voor de activiteiten. Er was wel volk dat een handje wou toeste-
ken, maar mensen vinden die echt verantwoordelijkheid wilden 
dragen, werd moeilijk. Intussen was de buurt ook veranderd. 
Vroeger woonde er een groep mensen die aan elkaar hingen en 
zij kwamen vaak in het café. Maar met het verdwijnen van het 
uitgaansleven en de commerce in de straat brokkelde ook het 
sociaal leven af. Mensen verhuisden, de ouderen overleden – ik 
heb er veel weten begraven worden. En de instroom lukte niet 
meer. Op de duur werkte de Mo.Bo met verlies.
Na het overlijden van Jaak heb ik samen met Lionel de taak van 
beheerder op mij genomen. Maar we konden dat niet alleen bol-
werken. Uiteindelijk zijn alle activiteiten afgebouwd. Julia was 
intussen naar het rusthuis gegaan. Sindsdien heb ik er niets 
meer van vernomen. Het café is nog tot vorig jaar open geble-
ven. Op het einde deed ik dat praktisch alleen. Iedere keer gaan 
opendoen voor de spreekwoordelijke twee man en een paarden-
kop, de hele avond in de rook gaan zitten en ik kan tegen gene 
rook. Ik zag het op den duur niet meer zitten. De 31ste april 
2010 heb ik er voor de laatste keer de deur achter mij dichtge-
trokken. Dat was toch wel een beetje een emotioneel moment.”

Dominique Vergote en Joon Bilcke
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We ontmoeten Antoine even voor acht uur in café Ypra Inn, 
tegenover de Menenpoort. Hij zit aan de toog met een pintje. 
Hoe dat nu zit met hem en de Last Post, vragen we.

“Nadat ik in 1950 ben getrouwd, ben ik bij de brand-
weer gegaan. In die tijd waren brandweermannen vooral 
zelfstandigen want die konden zich makkelijk snel vrijmaken 
als de sirenes loeiden. Ik was zelfstandig kleermaker én mijn 
schoonvader was bij de brandweer, zodus. Toen al werden de 
klaroeners van de Last Post Association gerecruteerd bij de 
brandweer. Hoe dat zo gekomen is? In 1927 werd de Last Post 
voor het eerst geblazen, door 
de Engelsen, ter inhuldiging 
van de Menenpoort. Daarop 
vonden een paar Ieperse bur-
gers dat dit eerbetoon aan de 
gesneuvelden van de Eerste 
Wereldoorlog moest kunnen 
voortbestaan. Probleem was 
dat Ieper wel een muziekkorps 
had maar geen klaroenspelers. 
De vrijwillige brandweer had 
wél klaroenen. Ze communi-
ceerden ermee als ze naar een 
brand gingen - water blazen, 
water af. De commandant van de brandweer en medestichter 
van de Last Post, houthandelaar Vergracht, stelde zijn brand-
weermannen ter beschikking van de ceremonie. Op 1 juni 1928 
blaasden ze voor het eerst. Die hele verdere zomer stonden ze er 
elke avond. Tijdens de daaropvolgende winter was er een onder-
breking maar vanaf het voorjaar van 1929 is de Last Post elke 
avond geblazen geweest, behalve tijdens de Duitse bezetting van 
Ieper, van mei 1940 tot september 1944. Die vier jaar hebben 
de Engelsen om de week in onze plaats geblazen op het militaire 
kerkhof van Brookwood.
In mei 1954, nadat een van de blazers was weggevallen en ik 
zijn plaats had ingenomen, blaasde ik mijn eerste Last Post, 57 
jaar geleden.”

Wat drijft u om dat al die jaren te doen?

“Kijk.” Antoine wijst naar buiten. “Bijna 55.000 namen staan 
gegraveerd in de wanden van de Menenpoort. Allemaal solda-
ten die nooit zijn teruggevonden. Ik blaas uit erkentelijkheid 
voor hen en de anderen die voor onze vrijheid zijn gesneuveld. 
Gasten van 18, 19 jaar, die hun leven lieten voor ons. We 
vragen altijd, nooit geen oorlog meer. Maar er zijn minstens 
veertig landen waar er nu nog oorlog is. Dat zou niet mogen 
zijn. Hoe is dat toch mogelijk dat ge niet kunt overeen komen? 
Dat gaat er bij mij niet in hoor.”

’t Is acht uur. Antoine moet gaan blazen. Hij 
knipoogt. “Eerst ga ik den dienen hier uitblazen 
hé. Ze gaan mij niet opjagen hé.” Hij drinkt zijn 
glas leeg en vertrekt. “Tot subiet.”

Hoewel het een doordeweekse dag is, loopt de 
Menenpoort vol. Veel scholieren maar ver-
der een zeer gemengd publiek. De straat wordt 
afgezet. Het leven valt stil. Vijf klaroenspelers 
heffen onder leiding van Antoine de Last Post 
aan. Hij staat in het midden en draagt witte 
handschoenen, de anderen niet.

“Dat is omdat ik Chief Bugler ben.” Antoine toont trots zijn 
kaartje als we na de ceremonie opnieuw het café zijn ingedo-
ken. “Opperblazer. Chef klaroener. Vanavond waren we met vijf 
blazers en was er veel volk. Maar dat is niet altijd zo geweest. 
In de jaren ‘50 was er soms letterlijk bijna niemand. Soms 
stonden we daar met vier, twee klaroeners en twee politie-
agenten, en was het publiek niet meer dan een oud vrouwtje 
dat toevallig passeerde als ze haar hondje uitliet. En de keren 
dat ik alleen heb geblazen kan ik niet op twee handen tellen. 
Ik weet nog dat er op een avond iemand in het water sukkelde 
vlakbij de Menenpoort. We waren met twee om te blazen. Mijn 
compagnon was duiker. Hij is achter die gast gesprongen. Ik 
heb dan alleen geblazen. Ge ziet, we hebben altijd voortgedaan. 
Ook als ’t sneeuwde. De Last Post moet geblazen worden. Gelijk 
wat er gebeurt. De helft van Ieper mag in brand staan. De Last 
Post moet geblazen worden.”

Speelt het feit dat u de Tweede Wereldoorlog hebt meegemaakt 
een rol in wat u doet?

“Ik denk dat dat inderdaad belangrijk is voor wat ik doe. 
Ik kan meespreken van een oorlog hé. Dat we geleden hebben 
onder den oorlog hé. Dat we ons moesten verstoppen voor den 
oorlog hé. Dat we geen eten hadden in den oorlog hé. Dat dat 
met zegelkes was hé. Dat dat naar de boeren gaan was, om wat 
boterhammen. Ik ben zelf pas soldaat geweest in 1947. Net na 

Blijven blazen
Onder de Ieperse Menenpoort wordt sinds jaar en dag 
elke avond om acht uur stipt de Last Post geblazen. 
De laatste jaren brengt de ceremonie telkens weer veel 
volk op de been. Dat was ooit anders. Vroeger werd vaak 
geblazen voor de spreekwoordelijke twee man en een 
paardenkop. Toch gaven het bestuur en de blazers nooit 
op. “De helft van Ieper mag in brand staan, de Last Post 
moet worden geblazen”, zegt Antoine Verschoot. Hij is 
met zijn 57 dienstjaren de oudste van de klaroeners.

’t Is acht uur. Antoine moet gaan blazen. Hij 
knipoogt. “Eerst ga ik den dienen hier uitblazen 
hé. Ze gaan mij niet opjagen hé.” Hij drinkt zijn 
glas leeg en vertrekt. “Tot subiet.”
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de oorlog. Ik was bij de Regimentspolitie. Maar de oorlog zelf 
herinner ik me dus nog goed. Mijn vader en mijn broer zijn 
alle twee opgepakt geweest. Ze waren erg Engelsgezind. Mijn 
broer werd op het einde van de oorlog weggebracht naar het 
Klein Seminarie in Roeselare. Maar hij is kunnen ontsnappen. 
Vlakbij het station in Ieper, naast een fabriek van weef-
automaten, huurden we een perceeltje grond om er groenten 
op te kweken. Daar hebben we ’s nachts snel een put gemaakt 
om er mijn broer in te stoppen. Verschillende keren zijn de 
Duitsers in ons huis geweest maar daar vonden ze hem niet. 
Mijn vader was ook ondergedoken, hij zat bij kennissen op een 
hofstee. Na de oorlog is mijn zus vertrokken met een Engelse 
offi cier. Ze is nu 88 en woont nog steeds in Engeland, niet ver 
van Birmingham. Elk jaar ga ik haar opzoeken en komt zij nog 
bij mij.”

“Allez, santé.” Antoine heft het glas. Onze blik valt op de 
medailles die op zijn vest zijn gespeld.

“Deze, de meest linkse voor jullie, is die van Ridder in de 
Kroonorde. Ik ben ridder maar godverdomme, ‘k heb geen paard 
(lacht). Prinses Astrid heeft me deze opgespeld op de 20.000ste 

Last Post herdenking. Die ernaast is één van de grootste onder-
scheidingen die je als buitenlander in Engeland kan krijgen: 
de MBE of Member of the Britisch Empire. Dat is zelden dat 
dat wordt gegeven. En deze is van The Order of Australia, een 
Australische ridderorde voor burgerlijke en militaire verdien-
ste. Naar aanleiding van de uitreiking ben ik drie weken in 
Australië geweest. Ik heb nog vier medailles thuis maar ik heb 
geen plek meer op mijn vest. Rechts mag ik ze niet dragen want 
daar hangen de medailles van je vader. Links hangen die die 
je zelf hebt verdiend. Ze zijn een beloning voor de inzet. Ik ben 
niet betaald om te blazen. Ik doe het graag. Mochten ze zeggen 
“Het is gedaan”, ik zou in een zwart gat vallen. Het is een stuk 
van mijn leven.”

Wordt de Last Post ook elders geblazen?

“Vroeger wel. Veronderstel dat wij mekaar niet kenden en gij 
zei: “Tone, ge zou ne keer moeten komen blazen naar Kortrijk”, 
dat zou geen probleem geweest zijn. We zouden met een 
paar gekomen zijn en ’t zou in orde geweest zijn. De dag van 
vandaag kan dat enkel als aan verschillende criteria wordt vol-
daan. Want er zijn veel strekkingen hé den dag van vandaag. 
En ge weet niet van welke partij of strekking de gasten zijn die 
u inviteren. Wij zijn neutraal. En alleen als we hier blazen, 
onder de Menenpoort, zijn we zeker dat we ons eigen baas zijn. 
Ge moet weten, ze hebben ons ne keer gefotografeerd met een of 

ander soort bier, 
om er reclame 
voor te maken. 
Godverdomme, 
dat is wat ge-
weest. Zodus nu 
moet alles aange-
vraagd worden. 
Ik versta dat.”

“Ik ben geen vedette. Maar het is wel geestig als er mensen 
naar de foto hier aan de muur wijzen en me zeggen: “Is that 
you, there?” En ik zegge Yes. Weet ge, als ge in burger zijt, 
dan zijt ge niks, maar als ge uw uniform draagt, dat is enorm. 
Nu, ik ben ook geen lelijkaard hé. Ik ben een propere mens en ik 
heb een verse slip aan.”

Uitblazen

“Ik blaas zo lang als ik kan. Zolang ik goede tanden heb. Want 
uw tanden moeten goed zijn. Met valse tanden gaat dat niet. 
Of zonder tanden. Ge moet feitelijk spuwen hé. Als ik iemand 
leer blazen zeg ik: “Als ge smoort zonder fi lter en ge hebt wat 
tabak op uw tong of uw lippen, dan spuwt ge dat uit. Wel, zo 
moet ge blazen ook.” Subiet zijn er de herdenkingen. Honderd 
jaar Grote Oorlog. Ik hoop dat ze er niet te veel een kermis van 
maken. Misschien zal ik er niet meer bij zijn. Of zal ik niet meer 
blazen. Het gebeurt nu al dat ik om zeven uur voor de televisie 
in slaap aan het vallen ben en mijn vrouw vraagt: “Moet ge 
niet gaan blazen?” Vroeger zou dat nooit gebeurd zijn.”

Antoine montert zijn horloge.

“Ik heb gezegd tegen mijn vrouw dat ze mij moest bellen. 
Ze moet alle dagen zes keer druppels in haar ogen hebben. 
Ze wordt blind. Ik doe dat. De verpleegster heeft me getoond 
hoe het moet. Mijn vrouw is vier jaar jonger dan mij. Ze is 
vaak komen kijken hoe we bliezen. We woonden toen nog op 
het einde van de straat, vlakbij de Menenpoort. We waren 
alle twee kleermaker toen we elkaar leerden kennen. Ik werkte 
voor Albert Vermeersch en zij voor zijn broer Gerard. Die was 
zelfstandig kleermaker en gaf les, hier in Ieper. In de jaren ’50 
heeft hij in veel soaps gespeeld. Zoals De Vorstinnen van Brugge. 
De meesten kennen hem van ‘De Kwaremont – De Kwaremont 
ligt open!‘ Wel, den dien is dus familie van mijn vrouw. Hij is 
ook al dood…”

Antoine wordt onderbroken door het gerinkel van zijn telefoon. 
Het is zijn vrouw. “Ja, ik kom direct. Tot straks.” Tegen ons: “De 
familie gaat voor.”

Hij neemt zijn pet en zijn klaroen. In de deuropening volgt nog 
een gehaaste fotosessie met een jonge Canadese toeriste. Dan 
verdwijnt hij, de avond in. Om morgen weer op post te zijn.

Geert Six, Stefanie Tanghe en Joon Bilcke

ander soort bier, 
om er reclame 
voor te maken. 
Godverdomme, 
dat is wat ge-
weest. Zodus nu 
moet alles aange-
vraagd worden. 
Ik versta dat.”
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Gisteren nog was het leven simpel. Kloppen, één keer, naar 
binnen en “Ik ben het.” Een warme glimlach als welkom. 
Als opening voor een warme avond. Vandaag kon het ook 
anders. Drie maal kloppen en buiten wachten. Niet reageren op 
het “Binnen”. Ook niet opnieuw kloppen. Gewoon wachten tot 
de deur opengaat. In de vraag op haar gezicht zou dan een ant-
woord te lezen zijn.

Beide opties waren niet zonder risico. En er was een derde. Deze 
keer het “Effen binnen wippen” om dan de hele avond te blij-
ven, het hele weekend zo het haar beliefde, overslaan. Kome wat 
komt. Het hield Rudy al bezig van bij het opstaan. Maar had 
hij wel geslapen? De koffi e was wrang geweest, de eerste siga-
ret maakte zijn keel alleen maar droger. Gelukkig wachtte er het 
werk, wat een illusie bleek.

“Zeg, ge moet zo vies niet kijken zulle. Niet gemogen van-
nacht, nee?” In de kleedkamer had hij niet kunnen lachen met 
de gangbare mopjes. Die had hij voor een keer goor gevonden. 
De tijd kroop tergend traag. Het monotone geraas van de 
machines kon hem wel even doen wegdromen maar opkijken 
leerde dat die verdomde grote wijzer op de klok nauwelijks was 
opgeschoven. De boterham met kaas, de reep chocolade, ze 
verdwenen tijdens de schaft al na een beet terug in de trom-
mel. De traditionele sigaret volgde, maar die had zijn keel alleen 
maar nog droger gemaakt. Zelfs de chef was komen vragen of 
het wel ging. Nee dus. Dat zie je toch. Waarom vraag je het 
anders? En wat kan het jou schelen? Rudy zou ook vanavond 
geen masker kunnen opzetten. Zoveel was duidelijk. Gebeurde er 
nu toch maar iets. Een ongeval was ook goed. Iets.

Deze keer klonk de sirene niet als een bevrijding. Een wandeling 
naar het park zou rust brengen.

Er was nog even tijd. Dan zou hij moeten gaan. De eerste moge-
lijkheid was doen alsof de neus bloedt. Dan moest je klaar zijn 
om eventueel een tergend verwijt te incasseren. De tweede was 

bekennen dat er iets was. Haar reactie zou in beide gevallen 
duidelijkheid brengen. Maar welk was de beste weg naar klaar-
heid? De derde in elk geval niet.

Rudy ging dan maar. Ze wachtte. Het bracht hem tot op een 
terrasje. Het werd koffi e mét. En niet voor de koffi e maar voor 
het oog van de andere gasten. Het meisje dat de bestelling 
kwam opnemen had daar niet van opgekeken. Hoe vaak hadden 
ze hier niet samen verpoosd na een gezellig souper. Deze keer 
was het wel ontiegelijk vroeg voor een digestief. Hij legde gepast 
geld op tafel. Zo moest hij niet meer spreken. Even later was 

“Hetzelfde” al teveel. Maar wat moest hij met die verwenste kof-
fi e? In het geniep proberen die daar in een bloembak te gieten? 
Die bleef gewoon staan. Verder maar. Het werd een volgend 
terras, hetzelfde ritueel. Dan was het echt tijd. Werd het een of 
twee? 

Rudy merkte te laat dat hij haar straat voorbij was gelopen 
maar keerde niet terug. Nog niet. Hij tastte in zijn broekzak 
toen hij een geldautomaat passeerde en haalde geld uit de muur. 
Zag dat het een lang einde van de maand zou worden. Bloemen 
noch kransen, kwam er in zijn hoofd. Bloemen in elk geval 
niet. Het werden sigaretten. Gelukkig was het terrasjesweer. 
Dit moest de mooiste periode van het jaar worden. Maar van-
daag had buiten zitten ook zijn nadeel. Je kon gezien worden. 
Het werd binnen aan de bar. “Een trappist.” “Dat de paters 
voor ’t moment alle hulp konden gebruiken”, lachte de waard. 
Zo, dan was Rudy niet alleen. Hij stond op en ging naar het 
toilet toen hij op straat een kennis opmerkte. Handen wassen, 
water in het gezicht en een blik in de spiegel vertelde hem de 
leugen. Toen hij terugkwam, wist hij dat het te laat was. Zowel 
om nog te gaan, als om te liegen. Geen enkele smoes zou nog 
werken. Misschien gebeurde er alsnog een ongeval. Of werd het 
de derde optie? Hij had nog genoeg geld voor een treinticket. 
Terug kan niet, kome wat komt.

Frank Delft

Smiley
Er stond een smiley getekend op de boom in het park. 
Te laag om op puberhoogte te zijn. ”Als je dit niet doet om 
je lief te laten lachen, waarom dan wel”, dacht de Rudy. 
Hij moest zelf even glimlachen maar herstelde zich snel. 
Dit was er niet de dag voor. Onderaan de mond had het 
krijtje buiten de lijntjes gekleurd. Boomschors kan grillig 
zijn. De puist deed hem denken aan de prachtige diamant-
ring, toen, bij de enige volledige eclips die hij ooit zou 
meemaken. Hoe lang was dat al geleden?
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Zo is er niet ver van het Kortrijkse stadscentrum een plek waar 
jonge gasten van over de hele wereld elkaar meerdere keren in 
de week op het gezicht slaan. Nadien geven ze elkaar een hand 
en gaan ze samen douchen. Secretaris Rudy Dejaeghere en 
trainer Igor Klimenko zijn de drijvende krachten achter deze 
intrigerende bende.

Boxing Team Kortrijk, de wereld in 
het klein

Rudy: “Onze club bestaat in zijn huidige vorm een zevental 
jaar. Het is begonnen toen ik op een dag hier in Marke naar een 
boksmeeting wou gaan, georganiseerd door de plaatselijke club. 
Ik kwam aan in de sporthal en zag dat de meeting was afgelast. 
De club draaide vierkant. Nu moet je weten, ik ben altijd geïn-
teresseerd geweest in de bokssport. Mijn vader was bokser, er 
zijn neven van mij die boksen, het zit in de familie. En ik heb 
zelf nog gebokst, hoewel ik in mijn leven maar één kamp heb 
meegedaan – die ik wel heb gewonnen (lacht). Maar dat is lang 
geleden. Enfi n, er is mij gevraagd geweest om mij in de club 
te engageren. Om er weer wat van te maken. Tegen mijn neef 
Lievin Vanfl eteren, die beroepsbokser is geweest en 210 kampen 
heeft gedaan, zei ik: “Kom, we gaan dat samen doen. Gij voor-
zitter en ik secretaris.” Ik heb contact genomen met Igor, die 
een goede trainer is. En zo zijn we vertrokken.”

“Op dit moment komen hier twintig nationaliteiten 
trainen. Onlangs heb ik nog een paar gasten ingeschreven van 
Ingoesjetië. Er zijn Belgen bij, Russen, Afghanen, Irakezen, 
katholieken en moslims, meisjes en jongens, allemaal door-
een. Ik vind dat tof.Tot nu toe, en ik houd hout vast, hebben 
we nog geen enkel probleem gehad. Het internationale karak-
ter van de club bevordert de integratie. Alles gebeurt hier in 
het Nederlands. We zijn ook geen profclub. Dus geen gedoe met 
contracten en geld. Hier is boksen een liefhebberij en dat moet 
zo blijven. En er is één duidelijke afspraak. Als we van één van 
de gasten die hier trainen weten dat hij op straat vecht, dan 
komt hij hier niet meer binnen. Dat maken we heel duidelijk.”

“Het was niet de bedoeling om zo een gemengde club uit te 
bouwen. Dat is zo gegroeid. De club is ook geen integratie-
machine. Maar het feit dat al die culturen hier samen zitten is 

een meerwaarde. Het helpt wel. Ook in de omgekeerde richting: 
dat een Vlaming de ander leert kennen. Kijk, Maxim, die zou 
nooit in contact gekomen zijn met een Tsjetsjeen of met Ally, 
die uit Tanzania komt. Ze zouden mekaar gewoon zien op straat 
maar hier leren ze mekaar kennen met hun gaven en gebre-
ken. Ze gaan samen douchen. Als ze toekomen geven ze mekaar 
een hand. Als ze vertrekken ook. Dat is symbolisch. Er is veel 
vriendschap onder de gasten. Ge moet goed begrijpen, als gij 
mij toelaat om op uw gezicht te slaan dan moet gij toch een 
zekere vriend zijn? Als de gasten een keer goed zijn doorgegaan 
in de ring dan zegt Igor: “Vrienden hé.” Ieder jaar houdt hij een 
grote barbecue bij hem thuis en dan komt iedereen af.”

Topsport

Trainer Igor Klimenko 
loopt tussen de trainende 
jongmensen door. Touwtje 
springen, oefeningen aan 
de zakken, pompen, het 
schel getuit van de timer 
wisselt de oefeningen 
af. “Let op je houding!”, 

“Adem uit, ik wil jullie 
horen!”, “Meer actie!” Na de cooling down, de uitboloefeningen 
op het eind van de training zeg maar, gaat iedereen douchen en 
komt hij er bij voor een babbel.

Igor: “Vanaf mijn tien jaar heb ik in competitie gebokst. 
In Kazachstan, waar ik vandaan kom, is boks topsport. Naar 
boksers wordt opgekeken. Hier in het Westen wordt boks meer 
beschouwd als een ordinaire vechtsport, of iets voor arme men-
sen, voor gasten van de straat. In Amerika is dat ook zo. Daar 
worden gasten die in een club komen direct de ring in gegooid 
om te zien wat ze in hun mars hebben, wat ze kunnen bewijzen. 
Men gooit bij wijze van spreken tien eieren tegen de muur en 
het ei dat niet breekt, daar gaat men een kampioen van maken. 
Dus die gasten allemaal de ring in. Die krijgen slagen. Wie het 
overleeft gaat vooruit en de rest wordt gelaten voor wat het is. 
In mijn visie daarentegen word je eerst opgeleid. Stap voor stap 
leer je de knepen van de sport. Mooie bewegingen, mooie ver-
plaatsingen, mooie slagen. Ik zie het meer als een kunst, niet 
als een manier om zo rap mogelijk prof te worden en geld te 
verdienen.”

“In de club zit heel de wereld samen. Veel mensen vinden 
dat bijzonder, maar ik heb nooit iets anders gekend. 
In Kazachstan waren meer dan veertig nationaliteiten. Na 
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zijn veel mensen vertrok-
ken, naar overal ter wereld. Ik heb intussen vrienden in Korea, 
Duitsland, Tsjetsjenië en uiteraard ook in België, meer dan in 
Kazachstan zelf. En weet je, sport kent geen grenzen. In de ring 
is iedereen gelijk.”

Spel zonder grenzen
In Kortrijk leven mensen van 140 verschillende 
nationaliteiten bij mekaar. Dat dit regelmatig tot span-
ningen leidt is evident. Maar het omgekeerde is ook waar. 
Op aangeven van de Raad Intercultureel Samenleven van 
Kortrijk gaan we in de komende edities van De Gazet op 
zoek naar plaatsen in de stad waar Belgen en niet-Belgen 
elkaar vinden, los van alle stereotiepen.

af. “Let op je houding!”, 
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Meer dan boks

Igor: “In het leven moet je je op de een of andere manier 
bewijzen. Door de sport, de studie of iets anders. Dat is overal 
zo. Ook mensen die hier nieuw komen moeten zich bewijzen. 
Dus als je goed bent in iets, ben je al een eind op weg. Kijk 
naar Ally. Dat is niet alleen een goede bokser maar ook een 
heel goede student. Dat is belangrijk. Ik zei net nog tegen 
Debby dat de goede boksers, alle kampioenen, allemaal goede 
studenten waren. Want je moet toch een beetje intelligent 
zijn vind ik. In de ring, maar ook erbuiten. Eigenlijk ben ik 
niet alleen trainer maar ook opvoeder of leraar. Dat is omdat 
ik zelf zo ben grootgebracht. Mijn trainer in Kazachstan was 
voor mij als een vader. Ik heb altijd voor de sport geleefd maar 
hij zei, als je slechte punten hebt op school, is het afgelopen.”

“Er wordt hier vooral over de sport gepraat. Maar ook die 
kan aanleiding geven tot discussies over de politiek, gedrag 
of de maatschappij. Ooit kwamen er eens gasten naar de 
training die waren gekleed als skinhead, met tatoeages en zo. 
Ik weet niet of ze echt zo waren. En ik denk ook niet dat ze 
zich bewust waren van wat het betekende, van hoe ze eruit 
zagen. Dat was eerder een manier om stoer te doen. Maar ze 
daagden de anderen er wel mee uit. Ze maakten nogal wat 
reacties los. Ik heb ze toen in de ring gezet en de spanning 
was voorbij. Boksen is communiceren.”

Debby

Debby Hombecq is één van de meisjes in de club. Haar papa is 

er hulptrainer, samen met Igor. Ze is een zevental maanden bij 

de club.

Debby: “Vroeger bokste mijn papa. Ik zag hem bezig en ik 

droomde er van om dat ook te gaan doen. Toen mijn broer is 

beginnen trainen ben ik eens met hem meegegaan en zo ben 

ik in de club beland. Ik ben het enige meisje dat later echt wil 

boksen. Soms moet ik in de ring staan wachten tot er iemand 

met mij wil sparren. Er zitten hier vele nationaliteiten, naast 

Belgen. Sommige durven geen hand geven aan een meisje, dus 

sparren is al helemaal moeilijk. Maar dan stap ik op hen af en 

vraag ik het hen gewoon. Meestal lukt het dan wel. Dat al die 

nationaliteiten hier dooreen zitten, voor mij speelt dat verder 

geen rol.
Ik ben een van het rustige type. Maar als ik slagen krijg, laat 

ik niet op mijn kop zitten. Ook op school niet. Maar ik zeg wel 

altijd, als je wil vechten moet je dat in de ring doen. Als je dat 

erbuiten doet krijg je alleen maar problemen.

Volgend jaar wordt ik 14. Dan ga ik een vergunning aan-

vragen en serieus gaan boksen, hard trainen en wedstrijden 

spelen. Zoals ik zei, ik heb er altijd van gedroomd.”

Ally

Debby heeft net gespard met Ally Mashaura. Hij werd in 1993 
geboren in Dar es Salaam, Tanzania. Op zijn negende is hij met 
zijn gezin naar België gekomen. Intussen zit hij in zijn vijfde 
jaar middelbaar, economie-wiskunde. Hij is een van de beste 
van zijn klas.

Ally: “Na negen jaar stellen we het redelijk goed hier. Mijn moe-
der werkt voor de Verenigde Naties, al van toen we in Tanzania 
woonden. Ze was vaak in het buitenland, kwam maar om de 
paar maanden naar huis. Momenteel is ze in Libië. Daarvoor 
zat ze in Bagdad en Amman. Ik ben dus zeer veel bij mijn vader. 
In Tanzania heeft hij reizen begeleid. Hier in Kortrijk heeft hij 
in het museum in het Begijnhof gewerkt. Maar nu is hij werk-
zoekende. Hij vindt moeilijk werk omdat hij de taal niet zo goed 
beheerst.”

“Toen ik in België aankwam was ik nogal hyperactief. Bij het 
OCMW suggereerden ze me om me aan te sluiten bij een voet-
balclub. Dus ben ik bij SV Kortrijk gaan spelen, de KVK was 
te duur. De eerste jaren waren topjaren. Maar toen kwamen er 
nieuwe mensen bij de ploeg die meer speelden voor de fun dan 
dat ze zich echt inzetten. Het niveau zakte, ik had het gevoel 
dat ik de enige was die nog moeite deed. Het laatste competitie-
jaar verloren we bijna elke wedstrijd. Ik was het beu. Dan ben 
ik eerst savate gaan doen. Dat is een vechtsport waarbij handen 
en voeten worden gebruikt. Ik ben altijd gefascineerd geweest 
door vechtsporten. De fi lms van Bruce Lee en Jackie Chan heb 
ik allemaal gezien. Maar mijn vader wist niet dat ik dat deed 
en hij is er op een bepaald moment achter gekomen. Hij vroeg 
me om er mee te stoppen. Hij vond dat te gevaarlijk. Dus ben ik 
beginnen fi tnessen. Versta je. Ik ben hier zogezegd niet. Hij weet 
nog steeds niet dat ik boks. Maar ik wou iets doen waar ik ook 
in het leven iets mee aan kan.”

“Hier in de club zitten veel nationaliteiten samen, ja. Maar 
ook buiten de club kom ik er mee in contact. Mijn vrienden 
komen van overal, uit Duitsland, Tsjetsjenië, Kazachstan, 
Rusland, Oekraine, Rwanda, Marokko, Frankrijk en uiteraard 
ook België. Er is voor mij geen verschil buiten of binnen de club. 
Het is makkelijker om met buitenlanders overeen te komen dan 
met Belgen. Allochtonen zoeken mekaar gewoon meer op, net 
als de Belgen. Daarin zijn we elkaars gelijke. Mijn ervaring is 
dat Belgen vaak anders doen omdat je buitenlander bent. Niet 
allemaal natuurlijk, sommigen komen goed overeen met buiten-
landers maar er zitten ook veel andere bij. In de lagere school 
ben ik veel gepest geweest. Omdat ik er een van de weinige 
allochtonen was. Dat duurde tot ik in het zesde leerjaar zat. De 
middelbare school was veel meer gemengd, verschillende natio-
naliteiten kwamen er samen.”

“Op school wordt er veel geplaagd onder buitenlanders en 
Belgen. Maar zolang we er mee kunnen lachen is er niets aan 
de hand. Het wordt echt racisme als het provocaties worden, als 
gasten boos beginnen worden. Het is een kwestie van feeling, 
van aanvoelen. Sommigen kunnen plagerijen beter verteren 
dan anderen. Het hangt af van persoon tot persoon. En als 
mensen normaal doen, een hand geven, dan doe je ook nor-
maal. Soms heb ik de indruk dat de Belgen bang zijn van de 
buitenlanders. Dat is omdat ze directer zijn, denk ik. Als er een 
probleem is gaan ze dat zelf afhandelen. Ze zijn het zo geleerd. 
Belgen zijn dat niet gewoon. Die gaan rapper de politie bellen.”

Joon Bilcke

www.boxingteamkortrijk.be
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Een fantastische tijd

Na een heerlijke maaltijd van onze kookploeg was er het toon-
moment van Simon en Romain. Het was duidelijk echt het 
verhaal van Romain, dat van de foorkramer en zijn leven. Het 
bracht mij terug naar mijn kindertijd. Toen de kermis kwam, 
veranderde het dorpsplein altijd in een grote magische speeltuin. 
Dat gevoel van een fantastische tijd kwam bij mij terug. Wat 
ik niet wist, was dat het voor de foorkramers zelf niet altijd zo 
fantastisch is. Het blijkt niet evident om de bezoekers te blijven 
boeien. En het is ook niet evident om er te kunnen van leven. 

HuisTuinBoom

Acht donderdagmiddagen werkten een zestal kinderen van de 
Buurtschool V-Tex samen met een vijftal Zorgelozen in het huis 
van de Unie. Er werd gebabbeld, getekend, getimmerd en ge-
ïmproviseerd rond het thema ‘HuisTuinBoom’. Ze hadden het 
over hun eigen plek, hun angsten en dromen en over zagende 
ouders en stoute en brave kinderen en hoe die samen op verhaal 
zouden kunnen komen. Het resultaat van al dat werk werd op 
een vrijdagavond in april op verschillende plekken in het Huis 
van de Unie getoond aan Zorgelozen, ouders, vriendjes, vrien-
dinnetjes en schoolgenootjes.

Stillezens
De voorbije lente waren er in het Huis van de Unie 
twee toonmomenten van werk dat nog in ontwikkeling 
is. Aansluitend op de kookavond van april dompelden 
Romain Coussement en Simon Allemeersch ons met hun 
vertelling onder in de wereld van de foorkramer. En een 
week later toonde een groep van Zorgelozen en kinde-
ren uit de Buurtschool V-Tex het resultaat van een reeks 
‘werkwinkels toneel’. Een impressie.

Al dat soort vertellingen hebben Simon en Romain zeer boeiend 
en verrassend gebracht. Wat mij ook opgevallen en bijgebleven 
is: dat mooi minuscuul nagemaakt prachtig schietkraam, daar 
zal veel energie, geduld en tijd ingekropen zijn. Voor alles een 
dikke chapeau. Ik heb er enorm van genoten.

Mieke Six

In het toneel
Avo heeft mij verteld vanwaar hij kwam.
Van Iran of Irak. Ik weet het weeral niet meer.

Hij is naar hier gevlucht. Dat komt door de oorlog daar.
Zijn vrouw en zijn twee kinderen zijn daar gestorven
door een bom. Zijn ouders zijn eerst gevlucht.
Daarna hij.

In het toneel was hij de opa.
Maya was zijn grootste vriendin.
Hij deed extra lief, ze mocht altijd op zijn schoot.
Ze kreeg ook veel en meer snoepjes dan ons.
Eigenlijk is Avo in het echt ook een beetje zo.
Het is een lieve man.

Roos was de mama in het toneel.
Zij was soms wat streng.
Maar ze zorgde wel goed voor ons.
Ze ging met Matteo naar de kapper en ze wist
dat Maya nieuwe schoenen nodig had.
Ze had veel werk.
Roos gewoon is poetsvrouw.
Ze heeft één dochter.
Ze is al groot die dochter.
Ik denk dat ze thuis niet zo streng is als in het toneel.
Want in het toneel was het wel redelijk heftig.

Filip was de papa in het toneel.
In het toneel maakte hij zich om niet veel druk.
Hij stoefte graag over zijn kinderen.
Hij had soms wel ruzie met Roos.
In het echt komen ze gelukkig wel goed overeen.
Hij heeft ons goed geholpen met de huisjes
die we hebben gemaakt.
Die huisjes hingen dan aan de keukenkastdeuren.

Margot Vandaele
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E Viva Chihuahua
Onze Vliegende Reporter Stefanie Tanghe krijgt er niet 
genoeg van. Ze ontwierp samen met Bruno Tytgat de 
affi che voor Grinta. Ze speelde mee in onze gelijknamige 
fi lm. Ze tekende een reeks creaturen met verkrampte 
smoelen die u elders in deze Gazet en nog de hele zomer 
lang in de Pluimstraat aangapen. En tussendoor reisde 
ze naar het smeulende Zuid-Europa en ze nam mee: haar 
fototoestel en een geslepen pen.

Voor de eerste maal helemaal alleen gereisd met het vliegtuig. 
Tijdens de vlucht had ik alle tijd om eens deftig de gebruiksaan-
wijzing bij een vliegtuigcrash door te nemen. Heel belangrijk: 
dames met hoge hakken moeten hun schoenen uitdoen vooral-
eer gebruik te maken van de met lucht gevulde glijbaan. Ook 
roken is ten strengste verboden tijdens het gebruik van de glij-
baan. Alsof één oen daaraan zou denken tijdens het glijden 
voor zijn leven.

Het welkomstcomité in Fuengirola, een kuststadje op een 20-tal 
kilometer van Malaga, bestaat uit mijn nonkel Francis, tante 
Vera en zes vierpoters: chihuahua’s luisterend naar de deftige 
namen Calisch, Bijou, Mademoiselle, Chanel en Caramel en 
lieve bastaard Filou. Ik voel mij direct thuis.

De natuur in Andalucia is totaal anders dan bij ons. Sta je met 
je rug naar de egaal groenblauwe zee dan zie je de hoge berg-
toppen voor je van de Sierra Nevada, wat ‘besneeuwde bergen’ 
betekent. Op de hoogste top is er eeuwige sneeuw. Die staat in 
schril contrast met de sinaasappels en citroenen die je in het 
dal ongevraagd mag plukken - als je er ten minste aan kan, dus 
als je groter bent dan mijn 1m58. In het zeewater achter je wie-
gen wonderbaarlijke zee-egels langs de ruwe rotsen. Ze worden 
omsingeld door grote Spaanse zeemosselen. Ik geloof dat ik zelfs 
een zeemeermin heb zien dansen tussen de vele voor ons onbe-
kende schelpen.

Wandelen doorheen de binnenstad is een belevenis. Onder een 
stralend blauwe hemel zorgen de Andalousische mannen met 
hun zwarte hoeden en de vele toeristen voor een wervelend 
schouwspel. De Moorse architectuur is exotisch. Telefooncabines 
maken nog deel uit van het straatbeeld en rommelmarkten zijn 

hun naam waardig. Retro en hedendaagse cultuur gaan hier 
vreedzaam samen. In een klein dorp als Fuengirola fl aneren 
de in hoofdzaak Engelse, Scandinavische en Nederlandse toe-
risten van het eerder rustige type terwijl heel veel Afrikaanse 
jonge mannen, meestal bootvluchtelingen en Sans Papiers, een 
straathandeltje drijven in horloges, handtassen of poppetjes. 
Ze zijn niet agressief en zorgen samen met de straatarties-
ten die muziek maken of zandsculpturen bouwen voor heel 
veel sfeer. Op de avenidas worden kansspelen zoals loten van 
de Nationale Loterij verkocht door mensen met een handicap. 
Opvallend zijn ook de vele snoepwinkeltjes langs de wegen. 
In de houten hutjes van Ola koop je net als vroeger voor 50 cent 
een zure bom.

Malaga is een grote stad. De markten zijn er, zoals elders, leuke 
plaatsen om te bezoeken. Ik zag een visboer die de vis letterlijk 
half stok hing. Emmanuel, een artistieke gast, maakt prach-
tige tekeningen - je vindt ze op www.emmanuellafont.com. Van 
echte kloosterzusters en pastoors in zwarte pij kijkt niemand 
hier op en wielertoeristen moet je dulden zoals overal. Betogen 
voor gelijke rechten en deftige lonen kennen ze hier ook. Ik ben 
willens nillens een eindje mee gestapt. ’t Is tenslotte voor een 
goed doel.

Met het bergtreintje of de ferrocarril de montanã ben ik hoog 
de bergen in ‘geklommen’. En hoewel iedereen mij de afdaling 
van 7 kilometer afraadde heb ik hem om fi nanciële redenen 
te voet gedaan. Ik wandelde verdorie door de meest sjieke wij-
ken van Andalucia. De huizen lagen er verscholen achter dikke 
muren met enorme inrijpoorten. Her en der stond allerlei ‘huis-
vuil’ op straat. Ongeloofl ijk mooie dingen. Moeite om die weg 
te brengen doen die rijke gasten niet. Gewoon op straat zetten. 
In geen tijd zorgen de vele zigeuners voor het opruimwerk. 
Zij kunnen dan ook alles gebruiken. Kringloop anders georgani-
seerd maar ‘t werkt.

Veel nieuwe dingen ontdekt dus aan deze costa. Nu ligt het 
binnenland op mij te wachten. Valencia, Cordoba, Ronda en 
Sevilla. Maar dat zal voor een volgende keer zijn.

Stefanie Tanghe

Links: www.chihuahuadelsol.be en via Facebook: Restaurante Arte
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WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ONZE 
ACTIVITEITEN EN PROJECTEN ?
MAIL, BEL, SCHRIJF OF KOM GEWOON EVEN LANGS.

met steun van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie West-Vlaanderen en de stad Kortrijk

056 / 220 400
info@uniederzorgelozen.be
www.uniederzorgelozen.be

Unie der Zorgelozen
Sint – Jansplein 13
8500 Kortrijk
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De Gazet is een project van de Unie der Zorgelozen 
en verschijnt tweemaal per jaar. Ze geeft een ruime 
inkijk in de werking van de Unie en is een belang-
rijk platform voor de Zorgelozen. Ook vele andere 
stemmen uit het brede maatschappelijke en artis-
tieke veld komen aan bod. Voor u is het de ideale 
manier om ons werk – beter – te leren kennen, voor 
ons om u erbij te betrekken.
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