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Voorwoord 
 

 
 
 
Dit gaat over het verlangen,  
over de sterke drang om weer enigszins vrij te bewegen  
en niet voortdurend strak in het gelid te lopen. 
Dit gaat over deze periode te zien als de tijd om te vervellen, 
anders te bakken of koken, anders te spelen,  
anders te klinken op het leven. 
Dus gaat het over nieuwe kansen, nieuwe rivieren,  
andere heuvels  beklimmen dan voor de virustijd. 
Dit gaat zeker over graag zien, jezelf, anderen, het land, het werk, 
over de nood om samen te delen in dat korte leven, die paar 
seconden tijd om elkaar te ontmoeten in een goed gesprek,  
of een vluchtige groet. 
We zijn elkaar, we zijn meer dan onszelf,  
we zijn nodig, we tellen mee. 
Dus gaat het over een buurt , een straat, een stad ,  
een gemeenschap waar men voor elkaar meer is  
dan de optelsom van individuen. 
Dit gaat over zoveel gemis dat het zeer begint te doen,  
dat we kraken in ons voegen, dat we s’avonds zuchten  
en weer een dag afvinken. 
Ach, we dwalen rond als gemaskerden die ooit de vrijheid bezaten 
om te knuffelen, te kussen, mekaar stevig te omhelzen. 
Daar staan we nu met onze dure woorden, onze overmoed,  
onze zotte drang om altijd meer te bezitten . 
Voor Nonkel economie is het nu groot alarm,  
ja het wordt tellen en hertellen de komende tijd. 
Het wordt een peperduur etentje,  
de Coronasouper zal zijn sporen nalaten. 
 

 

 



  

 

 

 
 
Maar deze tekst wil hoopvol zijn,  
wil zeggen dat we bezig zijn, hier in de Unie, 
de familie van ons allemaal om weer vooruit te kunnen,  
samen en sterker. 
Anders jawel, eindelijk anders, omdat het niet anders kan. 
Het is een bevrijding, het is een blanco blad,  
het is kabbelende beek, het stormt vanbinnen. 
Het lijkt op totaal herbeginnen, maar met zekerheden,  
met een huis, een dak boven het hoofd 
en ontelbare mogelijkheden. 
 
Dus nee, het stopt niet. 
Lieve mensen, het begint pas !!! 
2020 wordt en is memorabel,  
intriest om het verlies,  
en verheugd over de nieuwe tijd die ons te wachten staat. 
Daar moeten we dan de stenen opnieuw leggen,  
zorgvuldig, wat veilig maar bovenal gedurfd en eenvoudig. 
Schoon, eerlijk, krachtig en met de wijsheid van oude meesters 
bouwen we dan verder aan ons gezamenlijk Kunstwerk,  
dat nooit af zal zijn,  
voort zal leven in anderen, in velen,  
in de ruimte waar woorden ontbreken ! 
wat een vooruitzicht , niet ? 
tot snel !  
Of wat later. 
 

Geert Six 

 



Tom Christiaens 



  

 

KOT 
 
Lieven Mensen… 
 
Oost West, Thuis in ons eigen Kot Best. 
Dus… blijf in uw Kot. 
Wat ik ook doe, ik blijf in mijn Kot. 
Ik heb ook nog een Was-Kot. 
En al zeg ik het zelf, 
ik heb een Kot om U tegen te zeggen. 
 
Dus… Mijn Kot, Schoon Kot. 
Wat je ook doet… blijf in uw Kot. 
Hou afstand, was je handen, poets je tanden 
en of je 't leuk vindt of niet 
geniet dag en nacht van uw Kot. 
 
Want de strijd is nog niet gestreden. 
Red jezelf en je medemens. 
Ga niet naar zee of naar het strand. 
Maak leuke mondmaskertjes, je hebt alle tijd. 
Straks mogen we met z'n allen 
weer naar winkel en cafe , 
ik verzeker je, je komt er niet in zonder zo’n ding. 
 
Dus hou je nuttig bezig en hou vol. 
Er komen gegarandeerd betere tijden. 
Dank voor uw aandacht 
en blijf gewoon nog even in uw Kot. 
 
Stefanie Tanghe 



Dromen? 
 
Vanavond wil ik wegdromen naar de zomervakantie, aan het water, mag 
gewoon in de Ardennen zijn, als het maar in het groen is. Met de voeten 
in het frisse kabbelende water en de zon op m’n huid. Even wegdromen 
van dat corona-gedoe. 
 
Ook al ben en blijf ik bezig met van alles - opruimen van oude tijdschrif-
ten, breien, wandelen, fietsen, boeken en tijdschriften lezen, … - toch is 
er dat verlangen naar iets anders op radio dan corona-nieuws. 
 
Ik vraag me af hoe we elkaar gaan terugvinden, de dag dat het weer mag. 
Vliegen we met z’n allen in elkaars armen of doen we het uiterst voor-
zichtig, een beetje bang om dichterbij te komen - en dan ineens lukt het 
om de afstand te overbruggen. 
 
Gisteren ging ik in de bib m’n bestelling boeken afhalen. Een oudere 
man, ongeveer 75 jaar, sprak me aan en vroeg hoe en waar je de boeken 
kan terugbrengen. Er ontstond een gesprek. Hij leest graag, vooral over 
filosofie, en hij vertelde over vroeger. Ze waren met negen kinderen 
thuis. Z’n moeder zei altijd: ‘Wij moeten niet oordelen over wat een an-
der doet, “Hij” van hierboven zal dat wel doen. En vandaag met al die 
sociale media!!! En wij hebben zelf gezorgd voor ons ouders. Nu zitten 
die mensen daar alleen in die rusthuizen.’ De man was blij dat er iemand 
naar hem luisterde en hij bedankte mij voor de mooie babbel. Zo had ik 
ook m’n babbel gehad. 
 
Niet dat ik niemand zie. Er is de buurvrouw, of met Annemie onderweg 
of als ik in Oxfam binnenspring. Maar ook wekelijks met m’n oude moe-
der. Ze is 89 en woont nog alleen thuis. In februari wezen testen in het 
ziekenhuis dat ze Alzheimer heeft, wat ik al vermoedde. Sindsdien komt 
er dagelijks een verpleegster en is er 2 keer in de week gezinszorg. Maar 
dat is niet voldoende dus ga ik wekelijks met boodschappen, om te koken 
en samen te eten, een theetje drinken of een wandeling maken. Ja, als we 
wandelen moet ze ook eens rusten op die banken waar het niet op mag. 
Wie heeft deze regel uitgevonden? Ze is blij om te wandelen, want in fe-
bruari bij de testen was er een tekort aan vitamine D omdat ze in de win-
ter niet veel buitenkomt. De broers en zus komen om beurt in het week-



  

 

end op bezoek. Zij wonen alle 4 een beetje verder in ’t land, zodus zijn 
veel praktische zaken voor mij. 
 
Ik vond in de bib twee mooie boeken over “een andere kijk op dementie”. 
In een van beide vond ik een mooi gedicht geschreven door iemand met 
dementie: 
 

Out/d 
Geen naam 
Geen woord 
Enkel ogen 
Die vragen 
Blijf even staan 
Neen, buig je 
Kom dicht bij me 
Raak me aan 
Hou me vast 
Laat me 
Even 
Voelen 
Dat ik er nog 
Mag ZIJN 
 
(Uit: Brood en Bomen, een andere kijk op dementie (Epo)) 

 
Marij Defieuw 

Tom Christiaens 



LOCK DOWN 
 
je zegt dat je wilt gaan slapen 
en nooit meer wakker worden 
omdat er geen verse krieken zijn 
met kerstmis, geen trein 
naar Oostende omdat er covid 19 is 
omdat de zwemkom is gesloten 
omdat jouw ouders dood zijn 
en jouw kinderen je vergeten 
je huis ingestort, de pacht onbetaalbaar 
jouw dromen verbrijzeld 
het puntje van het rood kleurpotlood 
afgebroken, je hormonen e n je kole re 
je kwetsbare levensmoed, jouw stof en as 
 
weet dan dat er vissen en mensen  
spartelend naar adem happen  
vogels die wensen dat je er bent  
om hun lied te horen, ochtendlicht  
dat wil dat je het ziet 
om er de blinden over te vertellen 
stilte die hoopt dat je haar hoort 
‘s morgens om halfzeven  
zoals je daar voor de spiegel staat 
 
de zon kent jou bij naam 
de maan bemint jou elke nacht 
de sterren worden in jouw dromen geboren 
in de metro van mijn gedachten 
zit een meisje met een viool 
in een kistje 
en een mondmasker aan 
als je kijkt kan je haar ogen zien 
 
José Vandenbroucke 



  

 

José Vandenbroucke 



 

 

Covid19 en 1 mei… 
 
Het is de raarste één mei, sinds 1962, voor mij toch.  
 
Uit echte nieuwsgierigheid heb ik ne keer het grasplein in het 
Begijnhofpark gaan bezien… de bloempjes en het gras doen het goed… 
laat alles maar groeien om de bij te voorzien van honing! 
 
Gelukkig kon je ook één mei boodschappen volgen via de sociale 
media… maar dit is natuurlijk ook het hetzelfde niet… ja, de krant van 
de Unie, is ook hetzelfde niet dan daar ne keer binnenspringen hé! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 mei 2019, foto socfo/frankmulleman 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
Ik krijg berichten binnen van de zusjes… er zijn boterbergen te vinden 
in de frigo van mijn moeder, ze woont in een serviceflat… ‘Help, we 
krijgen hier véél te véél boterkes… Ik kan dit niet opeten hoor!’ Enkele 
seconden later… ‘Ja, ten tijde van Hitler’, … en dan zeg je gewoon ‘Ze 
deden veel water in de melk en er was geen boter…’ Nu je het zegt, dit is 
ook waar! 
 
Ik kijk naar het nieuws, soms begrijp ik het niet meer… Een 1 mei-stoet 
ten tijde dat we onze eerste zwart-wit televisie hadden, allez, wat is dat? 
En dan die zeveraar, Trump, die zegt dat het de schuld van de Chinezen 
is. En al die zeveraars die ervoor gestemd hebben! Ja, ma, dit is zelfs voor 
mij moeilijk om uit te leggen aan de telefoon hoor! ‘Allez, tot morgen? 
Kusje hé!’ 
 

Frank Mulleman, 
01 mei, jaar des Heeren, 2020 

Tom Christiaens 



 

 



  

 

 

Lieve mensen er rolden al een paar 

tranen langs onze wangen.  

 

Maar als we ze dicht doen dan kijken 

we in een wereld vol liefde en vreugde 

waar iedereen elkaar helpt en waar 

iedereen positief in het leven staat en 

waar ze corona nog niet eens kennen.  

 

Maar als we onze ogen weer open doen 

zijn we terug in een wereld waar we 

corona wel kennen en waar niet altijd 

alles vlotjes verloopt.  

 

Maar dan denk ik bij mezelf gelukkig 

hebben we elkaar nog.  En zie ik veel 

lieve dingen gebeuren. 

  

Biene, 11 jaar 



Ik voer een strijd! 
 
Heidi Vankemmel kreeg deze bijdrage van iemand met de spierziekte Fibromy-
algie. In deze Corona tijden zijn deze mensen nu nog meer geïsoleerd. Behande-
lingen in het ziekenhuis gaan niet door, geen kine waardoor ze nog meer ver-
krampen en spieren verzuren. Deze tekst wil hen een hart onder de riem te ste-
ken. 
 
Plotseling, op een dag dat ik al terneergeslagen was, begon de strijd. Ik 
was niet voorbereid. Ik was er niet klaar voor. Ik was machteloos. Ik had 
geen kracht meer. Ik werd overmeesterd en gevangen gezet in een cel 
zonder deuren. Ik word sindsdien dag en nacht bewaakt. Met de tijd heb 
ik een band gekregen met mijn bewaker. Ik heb hem leren kennen. Zijn 
naam is “fibromyalgie”. Hij is heel streng en straft direct wanneer ik de 
regels overschrijd. Zolang ik me aan zijn regels houdt is hij verdraag-
zaam. 
 
Mijn cel heeft geen deuren waardoor ik toch een gevoel van vrijheid er-
vaar. Vaak zijn er momenten waarop ik denk werkelijk vrij te zijn. Ik on-
derneem alles wat ik deed voor de strijd begon. Ik ren, ik spring, ik 
sport, ik eet, ik ga stappen, ik spreek af met vrienden, ik reis, blijf laat op. 
De dag erna gebeurt er iets wat te vergelijken is met een hond die ver-
geet aan de lijn vast te zitten en ervandoor wil gaan. Ik voel de halsband 
aan mijn nek dicht knijpen. De schok giert door mijn lichaam en ik val 
op de grond. Ik kan niet meer opstaan en ben genoodzaakt te blijven lig-
gen. Ik hoor voetstappen die aanvoelen als een dreunende pijn overal in 
mijn lichaam. Ik kan soms haast geen adem halen, maar dood ga ik niet. 
Angst voel ik, en dat er serieus iets fout gaat. Wat ik ook doe, de pijn 
gaat niet weg. Ik blijf liggen terwijl de voetstappen dichterbij komen. Ik 
kijk op en daar is hij dan, mijn bewaker. Hij heeft een kwaadaardige 
grijns op zijn gezicht en zegt ‘Probeerde je nou echt te ontsnappen? 
Dacht je nou echt dat je vrij was?’ Gevolgd door een kwaadaardige lach 
die de volgende dagen blijft weerklinken in de vorm van onbeschrijfelijke 
pijn, kramp, verwardheid, angst, slapeloosheid, en extreme vermoeid-
heid. Mijn bewaker straft mij door mij in een isoleer cel te zetten. Zodra 
ik weer besef dat ik gevangen zit mag ik na een paar dagen rust weer 
naar mijn normale cel. 
 



  

 

Met de jaren heb ik geprobeerd via verschillende advocaten mijn vrijheid 
terug te krijgen. Maar hoe vecht je tegen een onzichtbare vijand die jij 
alleen ziet en ervaart? Soms is er een advocaat die je hoop geeft, maar 
uiteindelijk niks voor je kan betekenen. Je zit gevangen en je hebt elke 
dag pijn maar geen blauwe plekken, verschillende symptomen maar 
bloedonderzoek wijst niks uit, werken gaat niet meer, maar er is geen 
vangnet. Hoe vecht je tegen een onzichtbare vijand? 
 
Toch zal ik de hoop niet opgeven en blijven vechten. Toch zal ik mijn 
kracht vinden in de kleine dingen die ik nog wel kan. Ik zal proberen niet 
de vloek te zien maar de zegen, die mij tot halt heeft geroepen uit een 
stressvol leven. Misschien is mijn bewaker daar om mij iets te leren wat 
ik jarenlang genegeerd heb. Misschien is mijn strijd niet om mijn oude 
leven weer op te pakken, maar meer om in te zien wat wel belangrijk is 
in het leven. Ik leer iedere dag om mijn grenzen te bewaken. Grenzen 
waar ik vroeger nooit bij stil stond. Lichamelijke grenzen, emotionele 
grenzen, mentale grenzen, stress grenzen, etc. Één ding weet ik wel: wat 
“fibromyalgie” ook is, ik zal op een dag vrijkomen. In de tussentijd zal ik 
blijven dromen, hopen en genieten van de dagen dat ik iets meer vrijheid 
heb. 
 
Ik wil vandaag een ieder die ook de bewaker genaamd “fibromyalgie” 
heeft een hart onder de riem steken. Ik wil zeggen dat je niet alleen bent. 
Er zijn nog meer strijders onder ons. Samen zijn wij een leger van onbe-
kende strijders! 

Tom Christiaens 
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DURF OPLOSSEN 
 
De bevolking weet dat er een structureel probleem is 
De bevolking weet dat het inkomensverschil groot is 
De bevolking verwacht van u een andere aanpak 
De bevolking weet u zwaait met de plak 
 
Bent u bereid te dienen als ideaal voorbeeld? 
Bent u in staat te tonen hoe u uw inkomen verdeelt? 
We weten hoe je geld kan witwassen 
We weten, die mensen dragen stropdassen 
 
Op een maand hebben jullie wat wij in een jaar krijgen 
Om dan nog maar over neveninkomsten te zwijgen 
Dus jullie hebben nu al zeer veel gespaard 
Dat allemaal dankzij onze stemmen vergaard 
 
Donaties vanaf 7 euro per maand  
krijg je terug via de belastingaangifte 
Durf jij dan ALLES aan het goede te schenken,  
zoals een geschifte 
Dan pas zal men anders over de voorbeeldpolitiek denken 
Gewoon omdat ze echt kunnen en durven schenken 
 
Jérôme Duchateau 



 

 

CORONALEIE 
 
Joggers blijven joggen. 
Fietsers blijven fietsen. 
De zon blijft zonnen. 
De Leie blijft drijven. 
 
Blauwe lucht. 
Groener gras. 
Lenteboom. 
Wat een droom. 
 
Oh Corona. 
Waar ben je? 
 
Miep Lambrecht 



  

 

Een avondje uit 
 
Zaterdagavond. Yess! Vanavond gaan we uit. En niet zomaar een uitje… 
Vanavond gaan we naar het theater! Meer nog…  We doen dit samen 
met Lieven en Ruth en met Rik en Mia. Leuk! Het is intussen een tijdje 
geleden dat we elkaar zagen. De keuze is gevallen op ‘België Een 
sprookje’ van De Roovers. Ik kijk er naar uit! 
 
Rond 19u laat ik hen weten dat ik mij aan het klaarmaken ben: douchen, 
lekker ruiken, mooi kleedje… .Je kent het wel. Om 20u krijgen we een 
bericht van Lieven en Ruth dat ze staan te wachten om binnen te gaan. 
Wij, van onze kant,  laten weten dat we net een drankje namen en het 
programmaboekje aan het doorbladeren zijn voor wat meer info over de 
voorstelling. Mia en Rik laten wat op zich wachten door technische 
problemen - krijgen we later te horen - maar uiteindelijk zijn ze nu toch 
daar. 8u15 nadert en de spanning stijgt; wij installeren ons in de zetel en 
brengen alles in gereedheid. Rik is zijn bril vergeten en haalt die nog 
snel even. We zijn klaar! 
 
8u15: Het startsein! Spannend. Jos zette vooraf alles in gereedheid: de 
smartphone, de verbinding met de tv, hij surfte naar 
www.podiumaanhuis.be en naar het afgesproken toneelstuk. Met een 
hapje en een drankje bij de hand kan de voorstelling beginnen. 
 

http://www.podiumaanhuis.be


 

 

Het stuk opent met een zwart scherm (maar er is geluid - wat ons gerust 
stelt) waarna opeens een lichtflits verschijnt en een kind opkomt. Het 
voelt wat vreemd aan. Naar theater kijken vanuit je zetel thuis en op een 
(in verhouding) relatief klein scherm. Je ziet niet altijd het hele podium, 
soms lijkt het wat donker. Soms zie je een close-up van de acteurs wat 
dan weer een meerwaarde is. Het geluid valt wat tegen en niet alles is 
even goed verstaanbaar. Het is even wennen en zoeken naar het juiste 
volume. Geleidelijk passen we ons aan aan deze andere vorm van 
theaterbezoek. 
 
Na een tijdje laten Rik en Mia via een bericht weten dat ze opnieuw 
kampen met technische problemen zodat hun voorstelling nu en dan 
stopt. Echter, door onze focus op het toneelstuk, verliezen we deze 
boodschap uit het oog. Na ongeveer een uur lassen we een korte 
plaspauze in. Jos checkt even hoe het zit bij de compagnons. Bij Mia en 
Rik minder vlot dus, bij Lieven en Ruth alles ok. 
 
Het verhaal op het podium ontvouwt zich geleidelijk en kan ons boeien. 
Het is een soort detectiveverhaal waarin de zelfmoord van een meisje en 
de verdwijning van een jongen wordt onderzocht. Nu en dan pauzeren 
we het beeld wanneer we iets minder begrijpen of als we - ja zelfs dat kan 
in deze vorm van toneel kijken - even willen terugspoelen. Verschillende 
zaken in het verhaal verwijzen naar België - waarvan ik 
hoogstwaarschijnlijk een deel niet snap - maar het blijft desondanks 
boeien, de opbouw vind ik goed gevonden, het decor is mooi en het einde 
verrassend. 
 
De voorstelling eindigt om 21u 45. Applaus in de zaal, waarna het doek 
valt… op het podium én op tv… Stilte... We kijken elkaar aan en 
wisselen onze eerste bevindingen uit. 
 
Even later is een herinstallatie van de verbindingen aan de orde zodat de 
volgende fase van ons ‘uitje’ kan doorgaan. Alles verloopt volgens wens 
en Jos laat onze ‘collega’s theaterbezoekers’ weten dat we in de ‘lounge’ 
wachten met ons drankje. Ruth stuurde ook iets in die zin. Dit blijft 
spannend. Wanneer ook Rik en Mia een soortgelijk signaal geven 
contacteren we elkaar via videochat. “Och tof! Fijn jullie eens te zien! 
Wat Leuk!“ Hilariteit ook een beetje voor ons experiment. De drankjes 
worden bovengehaald, er wordt geklonken. 



  

 

 
Ook nu eerst even uitzoeken hoe we elkaar het beste kunnen zien en 
horen. Na wat gepuzzel vinden we ons een houding die comfortabel is 
voor iedereen. “En, hoe vond je het?” begint Lieven. “Ja, een beetje 
vreemd toch, zo naar theater kijken.” Rik en Mia hadden door de 
technische problemen toch minder kunnen volgen en genieten. Lieven 
had nog wat gelezen over het stuk, die info was welkom. Even blijven we 
bij het ‘onderwerp’ van de avond maar al snel worden er allerlei 
nieuwtjes uitgewisseld en gecheckt hoe het elkaar vergaat in ons ‘andere’ 
leven. Er ontspint zich oprecht een leuke, gezellige babbel en avond met 
ons zessen. Er wordt natuurlijk nog eentje gedronken en nog een 
geklonken op de gezondheid. De tijd vliegt, tot we ons verbaasd 
realiseren dat het kwart voor twaalf is. Stilletjes aan tijd om af te ronden 
– ja, we zijn niet meer van de jongsten. Dit doen we in een vrolijke 
stemming met virtuele kussen en de afspraak dat dit voor herhaling 
vatbaar is. En dat we toch in een vreemde tijd leven. 
 
Wanneer de verbinding wegvalt kijken Jos en ik lachend naar elkaar. Dit 
heeft deugd gedaan. De voorstelling, het spannende nieuwe, de babbel, 
het weerzien… 
 
Een verrassend avondje uit en weer een ervaring rijker! 
 

Dominique Vergote 
 
Nb: we onderzoeken of we ook een van onze Unievoorstellingen op deze site een 
plaatsje kunnen geven. 



 

 

DE DUW 
 
door stilte en door dagen stoof ’t leven streng vooruit 
de mensen hapten naar adem of rekten zich lui uit 
gaandeweg gingen ook hun bestaan en vertier gestaag voorbij  
de Merel en de Kraai knikten; nauwelijks iemand was e cht blij 
een tip verborg de sluier; hun dagen waren immers geteld  
door ziekte en door leed, stond ook de tijd versteld 
morgen was al later en niets bestond dat het nut in aftellen zag 
hoofden knikten, schoten wiegden, doch nergens klonk gelach 
zwaar en wreed als het leven op aarde voor hen voelde 
onrechtvaardig leek de innerlijke boodschap die er woelde 
hoe konden mensen liefde vergaren, als tijd hun nek steeds brak 
haast gaf zelden moed, dat klopte, maar dwang op termijn sprak 
geen hen hun vleugels terug,  
was waar menig toeschouwer naar vroeg 
het deed mensen meer zweven  
en lichtheid scheen op termijn genoeg 
zo kreeg op een gelukzalige dag elke mens vleugels en een kroon 
verliep hun leven een stuk gemakkelijker  
en kreeg begrip terug een toon 
de Merel en de Kraai knikten;  
het ging beter met mensen en hun gelach 
gezegend werden zij weer vrolijk  
en wijsheid vulde liefdevol hun dag 
 
Linde Moreel 
29 maart 2020 



  

 

WAARHEID 
 
‘Natuurlijk’, weerlegde de waard, ‘ik scheld het jou 
kwijt. Je had dorst en ik bediende je in functie van 
jouw nood. Dat je geen geld op zak had, had je beter 
ineens gezegd. Ik had je een drankje kunnen 
aanbieden. Dan was dit een gunst van mij voor jou 
geweest, gratis en voor niks, omdat ik in jou een 
medemens in nood zag. Je draaide zonet de zaken 
om en zette me onder druk door me met jouw 
waarheid te confronteren. Dit voelt anders en niet 
zo fijn.’ 
 
Knikkend leek de jongeman de uitleg van de 
waarde te begrijpen. ‘Ik had schrik toen ik hier 
binnenkwam. Ik kon je niet meteen inschatten. 
Door jou gade te slaan, zag ik hoe fijn je met jouw 
klanten omging en erdoor de kans dat je me van 
enige schuld zou kwijtschelden. Ik leerde een 
belangrijke les in het delen van waarheden. Op een 
dag, als ik het kan, kom ik je vergoeden. Je bent een 
goed mens. Ik dank je oprecht.’ 
 
De jongeling maakte een buiging en verdween. De 
waard lachte; hij wist dat het goed kwam. 
 
Linde Moreel 
20 april 2020 



 

 

Tom Christiaens 
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Het beestje dat de wereld 
verandert? 
 
Het is een raar Paasweekend. Waar is de tijd dat we, lang geleden, op 
bezoek moesten bij ‘memé’, de tantes en de nonkels… taarten en nog 
bergen lekkers! Nu moeten we dit niet meer doen… ofwel overleden of 
in een RVT. 
 
Ik herinner het me nog als gisteren, en ik ben ondertussen ook al veel 
vergeten hoor. ‘Ne Zaligen Hoogdag’, het drinkgeld zat al klaar in de 
schort van memé, je weet wel, zo een nylon met bloemenmotief. Na de 
financiële overdracht, ne pieper, en om het muurtje om te kijken hoe 
rijker we weer waren geworden. Joepie, twee Boudewijntjes erbij… 40 
frank (juist geen € 1,00 voor de jongeren onder ons). 

 
Als we allen in ‘ons kot’ blijven, is er volgend jaar een grote eierraap en 
zoektocht aan de Leieboorden. Dit zag ik toch in de paasboodschap van 
onze burgervader. 
 
Het is een rustig Paasweekend. Ja, de Foor is er zelfs niet! Ik woon al 
meer dan 30 jaar in het centrum van de stad. Het is de eerste maal dat ik 
niet zal genieten van de aangebrande geur van te vette braadworsten, 
oliebollen en ja, zelfs het doordringende aroma van stokvis! 
 
Het is een raar Paasweekend. Een telefoontje naar mijn moeder, 
opgesloten in een service flat te Ieper. 



  

 

‘Frank, hoe ist?’ 
- ‘Goed ma, en met u?’ 
‘Ja, opgesloten…’ 
- ‘Ja, ma ik ook en iedereen hoor!’ 
‘Ja, het is waar jongen. Zal het nog lang duren? En wat doe je?’ 
- ‘Ja ma, de eerste keer een strijkijzer in zeker zeven jaar in mijn hand 
gehad en de hemden gestreken… en ja, waarom? Malikka, mag niet 
komen, je weet wel, die dame die komt werken met dienstencheques hier 
thuis.’ 
‘Maar je moet opletten dat het niet te warm staat. Anders steek je je 
hemden in de fik!’ 
- ‘Ja, maar nu is dat al automatisch hoor…’ 
‘Ja, in mijn tijd moesten al de hemden gewassen zijn en dan met stijfsel 
Remi herwassen… Na het drogen was er veel strijkwerk aan de witte 
hemden van je pa. Tous le Courtrai ging er van klappen als hij zou 
toekomen aan den bureau bij de RTT zonder gesteven wit hemd. 
Gelukkig droegen ze allen een kiel. De tijden zijn helemaal anders he?’ 
- ‘Ja, ma. Voor iedereen.’ 
Het strijkijzer nam de overmacht op Hitler! 
 
 

Nijverheidsboekhouding RTT Kortrijk, 1960.  
Mijn pa, wit hemd en kiel, midden staand. 

 



Ja, zelfs tijdens dit Paasweekend blijft mijn beperkte haardos groeien als 
een zot. Mijn baard is grijzer en grijzer aan het worden. Waar zal dit 
eindigen… Zal ik me nu ook zelf moeten scheren? Er zijn geen 
zekerheden meer hé! Ik beloof het, ik bewaar mijn Corona-haar. 
 
Morgen, na dit eigenaardig Paasweekend, is het terug werkdag… 
opgesloten in mijn Paleis en in telefonisch, mail- en andere contacten 
met de rest van de wereld… 
 
Samen krijgen we dit stuk venijn klein! Samen hé! 
 
Geen feestjes geven hé… een groot feest als alles achter de rug is!  
Groot feest! 
 

Frank Mulleman 



  

 

STRENG MAAR RECHTVAARDIG 
op de melodie van ‘De Rechtvaardige Rechters’ 
 
Al sinds 't begin van 't jaar 
hoorden we van een virus 
Dus grapjes maken maar 
zolang het maar niet hier is 
Corona kwam in 't land 
en ging zich snel verspreiden 
Een ware dodenslag 
dat moeten we vermijden! 
 
Refrein 
 
Streng (klap klap) maar rechtvaardig 
Niet (klap, klap) te zachtaardig 
Gebruik nu je verstand 
en gedraag je 'n keertje goed 
Streng (klap, klap) het moet! 
 
Eerst kwam de politiek 
met horten en met stoten 
Ze wisten het ook niet 
een bende idioten 
Een noodregering dan 
het mocht er wel van komen 
Zen aanpak en een plan 
we moesten niet meer dromen 
 
 

refrein 
 
Voor viroloog Van Ranst 
zit j' aan je scherm gekluisterd 
Een onverstandig man 
die naar die stem niet luistert 
We blijven in ons kot 
en doen daar gekke dingen 
Het mag een beetje zot 
zoals dit liedje zingen 
 
refrein 
 
Linda Dedeurwaerder 



 

 

Colofon 
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Contact: tel 0497 48 02 65 of heroen@uniederzorgelozen.be  

 
 

Meewerken aan de volgende  
Zorgelozenkrant Lock Down? 

 
Hopelijk hebben jullie kunnen genieten 

van de schrijfsels en het andere 
schoons van jullie mede Zorgelozen in 

deze krant. 
 

Misschien voel je het intussen ook wel 
kriebelen en kruip je graag eens in je 
pen, je potlood, je fototoestel, …? Zoals 
je weet kan zo ongeveer alles, van een 
verhaal of een gedicht over tekeningen 
tot foto’s, collages en wat je maar be-

denkt. 
 

Bezorg je materiaal tegen eind mei 
(joon@uniederzorgelozen.be), en dan 

geven we het een mooi plekje. 

mailto:joon@uniederzorgelozen.be

