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Voorwoord 
 

De kou nijpt onze neuzen rood, 
die staan al langer niet allemaal meer in dezelfde richting. 
De één wijst naar daar en de ander tureluurt er maar op los. 
Het is zo stilaan een vreemde processie aan het worden 
van voor- en tegenstanders, van kwak- en andere zalvers, 
van grote en kleine leugens. 
En het passeert allemaal aan een razend tempo op de sociale 
en andere media. 
Alles en iedereen wil verhaal halen. 
Dat is goed, maar zo stilaan haak ik af. 
Luisteren doet pijn aan de oren, niet? 
Nee, tis allemaal van den hond, entwat gescheten, 
tis gelijk ajuinen pellen met een schare. 
 

Nee, ik zoek de zon in koffie en chocolade, 
ik groet de mensen met wat guitigheid, wat humor, 
wat zicht op scheve poëzie. 
Dat helpt tegen deze lange stilstand,  
deze voortdurende afgelasting, dit eindeloos uitstel. 
Ge wilt de schouders niet laten hangen als takken van een treurwilg, 
ge wilt doen wat ge normaal doet, ge wilt echt aan de slag, 
ge wilt woorden en verzen over scène laten rollen. 
Ge wilt, ge wilt, ge wilt, toch? 
Kom, nog een paar vuisten in ons zakken en we geraken er. 
Hoop ik. 
 

Intussen schijnt de zon hier binnen, het is 12u17, ik kijk uit 
op de besneeuwde daken aan de overkant, 
het is een dun laagje zalf op onze wonden. 
Mooi zo. 
Het lijkt me het ideale moment voor den aperitief, 
in mijn geval is dat koffie elvendertig. 
Maar ik zal die sjatte met een zekere flair ledigen, 
en daarbij denken aan jullie allemaal daar ergens te velde. 
Terwijl ik drink fluister ik dan: à la bonheur, Santé. 
Daar kan ik dan alvast wat verder mee. 
Tot snel. 

Geert 



‘MEKAAR GRAAG ZIEN’ IS HET VACCIN 
 
Er bestaan veel virussen. 
Ebola, hepatitis, griep, noem maar op, 
en natuurlijk, we zouden het bijna vergeten, corona. 
Ik verwonder me er altijd over 
dat in geen enkele lijst van die gevaarlijke beestjes 
het liefdesvirus, amor cupido, 
het virus van de liefde vermeld wordt. 
Net zoals corona 
heeft de liefde een diepe impact op ons leven. 
De twee virussen hebben veel gemeen, 
maar de verschillen zijn frappant. 
Ik leg deze stelling kort uit. 
 
Corona overvalt jou 
na een dicht contact met iemand, 
inderdaad: net zoals bij de liefde. 
Overdracht van spattend speeksel is bij corona de boosdoener, 
iets wat ook bij bepaalde liefdesactiviteiten intens gebeurt. 
Daarom is bij het ene virus een mondmasker verplicht, 
en is het bij het andere een serieuze storende factor. 
Daarom schept en eist corona afstand, 
je blijft het best ver uit elkaars buurt. 
Liefde vraagt nabijheid en contact, 
een aai, keppe doen, een zoen. 
Je moet dit, dat mag niet, zegt corona 
en boetseert ons tot slaafse volgers van wetten en leefregels. 
De liefde zegt: doe maar, probeer maar, 
de liefde daagt uit, is een avontuur. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
Corona voedt achterdocht en frustratie, 
onbewust leer je de ander te wantrouwen. 
Het is koud en eenzaam in coronaland. 
Liefde is leunen en steunen op elkaar, 
onvoorwaardelijk geloven in de ander.  
Liefde is een stove, waarrond het gezellig toeven is. 
 

Je wordt ziek en zwak van corona, 
soms vecht je voor je leven tegen de dood. 
De liefde maakt je sterk, doet je leven trillen, 
is een accuraat vaccin tegen twijfel en verdriet. 
Corona maakt veel dingen onmogelijk en kapot, 
sloopt wat het op zijn weg vindt, doodt creativiteit. 
Liefde bouwt en doet groeien,  
duwt in de rug, schept perspectief. 
Corona terroriseert ons bestaan, 
wordt in alle media gewikt, gemeten, besproken. 
Twee mensen die simpelweg mekaar doodgraag zien, 
iedere dag opnieuw met de beste intenties, 
halen nooit het journaal of ‘Ter zake’. 
Liefde is een verhaal dat iedere dag stiekem verteld wordt. 
Het coronavirus zal eens het onderspit delven, 
er komen accurate verdelgingsmiddelen,  
beter dan Dettol en Mister Proper. 
De liefde zal blijven mensen besmetten, 
zolang mensen in haar kracht geloven, 
gelukkig maar. 
 

Bart Velghe 



 

 

Boek Diverzen 
Een boek vol portretten en poëtische verhalen in 8 talen, als 
sluitstuk van het literaire traject DiVerzen van FMDO in 
samenwerking met de Unie, klein Verhaal en AFIIP. 

Met DiVerzen bracht FMDO in samenwerking met de Unie, klein 
Verhaal en AFIIP mensen met en zonder migratieachtergrond samen in 
Oostende, Kortrijk en Brussel. Onder de begeleiding van dichter Bart 
Jaques transformeerden 34 auteurs hun eerste aanzetten tot fijne, 
afgewerkte stukjes woordkunst. Vanuit de Unie schoven Triene 
Nottebaere, Filip Dumolein, Jérôme Duchateau, Linde Moreel, Miep 
Lambrecht en Jorinde Schoonbaert mee aan. 

Deze bundel vol portretten en verhalen is het sluitstuk van dit literaire 
traject en omvat 8 talen: Nederlands, West-Vlaams, Spaans, Koerdisch, 
Engels, Arabisch, Frans, Zweeds en Vietnamees. De tweetalige werken 
staan in de originele taal en worden eronder vertaald naar het 
Nederlands. 

Het boek DiVerzen kost slechts 10 euro. Je kan het bestellen 
bij armine@fmdo.be of bij de Unie. 

https://www.fmdo.be/
https://www.afiipd.org/
mailto:armine@fmdo.be


ZATERDAG 15 JANUARI SCHRIJFSELTJE… 
 
Wit 
Wonderwit 
Winterwit 
          Zo Zacht… 
Pret 
Peuterpret 
Puberpret 
          Zo Zalig 
Rollen in de sneeuw 
Hollen in de sneeuw 
Ballen gooien 
Grote mooie 
Sneeuwman in de tuin 
Een hoed op zijn kruin 
Baantje glijden 
Sleetje rijden 
          Boem patat 
          Op je neus 
          Op je gat 
Lachen, joelen, 
Vallen, voelen, 
          Ik hoor, ik zie 
          Mijn familie 
          Ik ben er bij 
          Het maakt me blij… 
Al is het wel een beetje nep 
Op “afstand” via mijn WhatsApp. 
 

Triene Nottebaere 



gratis Fotofestival  
Track & Trace  
13 maart - 25 april 2021 
 
Meer dan een jaar geleden kregen we de vraag of 
we mee wilden werken aan het fotofestival Track 
& Trace Kortrijk. Of we met enkele lokale 
fotografen een traject wilden afleggen. Daar 

konden we geen nee tegen zeggen. Samen met Bernard, William, 
Kathleen en onze Seabert gingen we aan de slag met als invalshoek 
groepsportretten. 
 
Bernard ging aan de slag bij de voedselbank, William maakte kennis met 
onze kookploeg en Seabert zou een groepsportret maken bij de mannen 
van Stal13. Dit alles in samenspraak en met begeleiding van Lize 
Rubens, één van de drie curatoren van het fotofestival en van mezelf. Ge 
moogt drie keer raden wat er roet in het eten gooide … jawel dat was 
tante Corona. Na de eerste lockdown pikten we de draad terug op, al 
gauw bleek toen dat de piste van de groepsportretten niet meer haalbaar 
zou zijn. Intussen kwam ook Kathleen aansluiten. 
 
We maakten van de nood een deugd en iedereen werkte iets uit wat 
binnen zijn of haar interesseveld lag. Kathleen zocht naar ontmoetingen 
in de openbare ruimte, Bernard ging aan de slag met het gegeven 
voedselhulp, William nam een selfie als uitgangspunt en Seabert 
verbeeldde coronamaatregelen in zijn appartement. En nu is het bijna 
zover. Van alle 4 zullen er werken te bezichtigen zijn in de openbare 

Seabert Delbarre 



  

 

ruimte op het parcours van Track & Trace. We kunnen en mogen de 
geselecteerde beelden begrijpelijkerwijs nog niet vrijgeven. Maar we 
nodigen jullie uit om het traject eens af te lopen en alle werken van een 
80-tal lokale fotografen te bewonderen. Tijdens het traject zijn ook 
teksten van Wannes Cappelle te beluisteren en jawel, samen met Fred 
werkten we hier een stukje aan mee. 
 
Zelf ging ik nadien in opdracht van Track & Trace en het Memento 
woordfestival op pad met Sien, een lid van het collectief van de 
Letterzetter. We doolden van 6u tot 24u door Kortrijk (gelukkig in 
verschillende étappes), Sien met haar 
pen en ikzelf met de camera in de 
aanslag. Het resultaat van onze 
ontmoeting heet Kruimels en komt 
ook tijdens de parcours van zowel 
Memento als Track & Trace aan 
bod. 
 
Naast de expo’s van de lokale 
talenten in de publieke ruimte zijn er 
nog een drietal tentoonstellingen. In 
het Dormitorium van de Groeninge 
abdij is er werk te zien van Bieke 
Depoorter (Agata Germaine), Er is 
een internationale groepsexpo rond 
identificatie (Katrien De Blauwer, 
Ester Hovers, Lennert Deprettere, 
Chloe Rosser), communicatie (Claudia 
Angelmaier, Eva Stenram, Aurore 
Dal Mas, Antonio Perez) en 
registratie (Dries Depoorter, Hasan Elashi, John Ryan Brubaker, Anaïs 
López) in het Texture museum. In de Paardenstallen is er werk te zien 
van 5 documentaire fotografen. De tentoonstellingen zijn gratis en 
toegankelijk van woensdag tot zondag (14-18u), er dient wel 
gereserveerd te worden voor de binnenlocaties.. 
 
Naast al dat moois valt er nog heel wat te beleven. Ge zou er een 
Zorgelozenkrantje kunnen mee vullen … Maar geen nood: meer info is 
te vinden op www.trackandtracekortrijk.be. Er is ook een infopunt bij de 
dienst Toerisme in het Begijnhofpark. 

Heroen 



Flatten the curve 
 
Sinds diverse decennia woekert het autoverkeer over de ganse planeet, 
doch nu de laatste periode vooral in West-Europa de cijfers van ongeval-
len met zwaargewonden en doden blijven verhogen, ondanks de inspan-
ningen die de overheid levert om het virus in te dijken, heeft men beslo-
ten een lockdown voor alle zachte weggebruikers in te stellen. Dit tot de 
veiligheid terug kan gegarandeerd worden. Zolang is het enkel toege-
staan het publiek terrein te betreden in de auto. De noodzakelijk afstand 
tussen woning, handelszaak of andere te bereiken locatie moet zo kort 
mogelijk gehouden worden. De zich verplaatsende personen dienen 
voorzien te zijn van een gestandaardiseerd veiligheidshesje. Gegevens 
daarover zijn te vinden op www.overheid.automobilitis. Overtreders die 
als zachte weggebruikers worden aangetroffen buiten deze toegelaten 
noodzakelijke strikte minimumafstand zullen streng bestraft worden. Op 
die manier wil de overheid het cijfer van verkeersslachtoffers en -doden 
onder controle houden tot een afdoend middel tegen het virus van het 
automobilitis is ontwikkeld. Volg de informatie die de overheid ter be-
schikking stelt. 
 

José Vandenbroucke 

José Vandenbroucke 



  

 

Residentie Perplx: 
Collectif Malunés werkte in januari bij 
ons aan hun voorstelling  Too fat to fly. 



 

 

Branko 
 
Al gedurende een lange 
tijd is het stil in de Unie, 
maar wanneer we jullie 

binnenkort weer allemaal mogen verwelkomen, zullen jullie kunnen zien dat er 
weer het een en het ander veranderd is. Branko is één van de mensen die hier 
mee heeft voor gezorgd, maar aangezien nog niet iedereen weet wie Branko is 
besloten we hem te interviewen en even kort voor te stellen.  
 
Hoi, ik ben dus Branko, geboren en momenteel woonachtig in Kortrijk 
maar een absolute wereldburger/reiziger. Ik ben begonnen met 
vrijwilligerswerk nadat ik de tsunami (2004) overleefde in Thailand. Het 
begon met vertalen in de ziekenhuizen (vooral voor Fransen en Duitsers 
want die spreken niet altijd Engels) tot een grote geld-inzamelactie door 
m’n vrienden in België (waarvoor eeuwig dank!). Daarna begon ik te 
helpen in schooltjes voor weeskinderen, werkte ik met straatjongeren  
(in Cambodja, India, Vietnam), luisterde en praatte ik met Monniken in 
Birma/Myanmar (die toen nog geen toegang tot internet hadden),…  
 
Acht jaar geleden kwam er een abrupt einde 
aan toen ik in Cambodja zware gezondheids-
problemen kreeg. Dus terug richting België 
en na vele dokters en ziekenhuizen gezien te 
hebben kwam het redelijk hard aan toen ze 
me vertelden dat ik door alle gezondheids-
problemen nooit meer mocht werken en 
voorlopig niet meer mocht vliegen. Ik ben 
absoluut niet de persoon om hele dagen niets 
te doen, dus dan ben ik in België op zoek 
gegaan naar vrijwilligerswerk en zo ben ik 
bij de Unie der Zorgelozen terecht gekomen. 
Via de Vegan-Palace (eerst nog in de Cine-
Palace, daarna in bij de Unie), de koffieklets 
en het feit dat ik Caroline nog kende uit een 
ver kunstacademie-verleden, kwam het dat ik 
hier en daar eens iets creatiefs doe voor de 
Unie.  



  

 



 

 

 
Als opleiding heb ik binnenhuisdecoratie gevolgd, maar ik heb er nooit 
veel mee gedaan. Het was wel de ideale basis om alle technieken te leren 
om mijn creativiteit te kunnen uiten. Zo heb ik lang voor Huis Van 
Wonterghem mogen werken als creatieve duizendpoot: affiches 
ontwerpen, belettering, decors bouwen,… creatief bezig zijn achter de 
schermen… echt mijn ding!  
 
Bij de Unie kreeg ik een tijdje geleden de vraag om “iets” te doen met de 
dispensers van ontsmettingsgel, toiletpapier en papieren handdoekjes 
(zie ook in de De Gazet laatste editie). Sowieso wilde ik iets met 
gezichten doen en er moest ook iets van beweging inzitten, dat zie je dan 
in het haar. Zo toverde ik die saaie, witte bakjes om tot vrolijke 
personages die je nu kan begroeten in de Scala! Voor de rest doe ik ook 
nog bij andere organisaties vrijwilligerswerk. Zo heb ik onlangs nog alle 
doeken beschilderd voor de Verzetsdag tegen Armoede voor A’kzie in 

Kortrijk. Als het fysisch 
haalbaar is en ik me creatief 
kan uitleven… laat de 
uitdagingen maar komen!  
 
Zodra het mogelijk is wil ik 
terug richting Azië, alle 
vrienden terug zien… 
fantastisch dat internet 
bestaat maar toch niks boven 
een echt gesprek… Hoe dan 
ook, ik kom altijd terug en de 
Unie is ondertussen een warm 

deel van m’n leven geworden dus ik hoop nog veel voor de Unie te 
kunnen schilderen/tekenen/knutselen! Eerst nog samen dat virus klein 
zien te krijgen en daarna vliegen we er terug met volle goesting in!  
 

 
Branko Vandenberghe 
Tekst en beeld:  
 



  

 

DE LENTEDREEF  
 
Ik wou  
dat ik in de  
Lentedreef woonde.  
De lente duurt er  
het hele jaar.  
Bloemen bloeien er  
constant.  
Winter en corona  
kennen ze daar niet.  
Ik wacht geduldig  
op mijn stulpje  
in de Lentedreef.  
Desnoods tot het  
weer zomer is.  
 
26/11/2020  

 
 

Ik zag...   
- een man met buggy joggen.  
- een man een rolstoel duwen. 
- de schoorstenen en de rook van het ziekenhuis.  
- mijn ma, met covid, niet.  
Geen bezoek toegelaten.  
Ik zag...  
- hoop en uitzichtloosheid in de blauw-roze lucht. 
- roze wolken zonder mondmasker.  
 
Gelukkig nieuwjaar 
 
01/01/2021  

DE TUINSTRAAT  
 
In de Tuinstraat  
zijn geen tuinen.  
Enkel huizen,  
beton en  
auto’s.  
Grijs.  
Zoals het  
weer.  
Waar zijn  
die tuinen  
naartoe?  
Waar is  
het groen  
in de stad?  
 
14/01/2021  

Miep Lambrecht 



Geldtransfers  
en andere verhalen… 
Ja, er zijn transfers… vooral in voetbal en andere mensenhandel.  
 
Hoe overleven de families van de niet-verzopen vluchtelingen? Die 
vluchtelingen schrijven 450 miljard euro over naar hun huis… Dit is 
driemaal het budget van onze ontwikkelingshulp.  Een echte schande! 
Iedereen zit te kappen op ‘de vreemden’ maar wij betalen niks… En dan 
spreken we nog niet over de erelonen voor de ‘moneytransfers’. 

 
Door covid-19 zijn er duidelijk 
minder transfers… proberen om 
te overleven is nu eenmaal een 
prioriteit. 
 
Dus bestaat er een andere 
oplossing. Je gaat op reis als 
‘bankloper’. In 2000 was ik 
gedreven om naar Iran te gaan en 
de Iraanse gemeenschap ken ik 

een beetje in Kortrijk. In het station van Kortrijk, rond 7u30 zat ik te 
wachten op de trein naar de luchthaven… en opeens kreeg ik nog een 
extra omslag mee… meer dan 3000 euro… (de euro was er nog niet).  
 
Ik vervoerde het geld in een heuptasje, onder mijn broek. En ik had nog 
nooit met zoveel cash op mijn lijf rondgelopen…  
 
Bij aankomst op het vliegveld in Teheran zag ik daar een bord… Mr. 
Frank from Belgium en een ganse delegatie gewapend met bloemen… 
fantastische ontvangst! Ik voelde mij een beetje zoals een renner die de 
ronde van de Zandberg  en omliggende bergen heeft gewonnen. 
 
Het begin van een fantastische reis.  
 
En het was een parodie… ik had bijna geen geld… maar dit is een ander 
verhaal…. hoe geraak je aan geld in Iran? Dit is reizen! 

Frank Mulleman 



  

 

tijd, tijd altijd, altijd tijd, tijdelijk tijd, 
tijdelijke tijden, altijd tijdelijk, altijd 
tijdelijkst, altijd tegelijk, altijd tijd, 
altijd tijdelijkheid, tijdelijke tijd, tijd 
altijd, tijdelijk tijd, tijdelijke tijd, altijd 
tijdelijk, tijdelijk altijd, altijd tijd, altijd 
tijdelijker, tijd tegentijd, altijd 
tegentijd, tijdelijke tijd, altijd tijdelijk, 
tijdelijkerdere tijd, tegelijkertijd tijd, 
altijd tegelijk, tegelijk altijd, altijd 
tegelijk, tijdelijkste tijd, altijd 
tijdelijker, tijd tegelijk, altijd tijdelik, 
tegelijk tijd, altijd tegelijk, tijd tegelijk, 
tijd altijd, tijdelijke tijd, tijd tijdelijk, 
altijd tijdelijke, tijd altijd, tijd, tijd, tijd, 
tijd, altijd. 
 

 
Jérôme Duchateau 



Gemengde gevoelens 
 
Ze fietste naar huis met gemengde gevoelens. Op de koop toe begon het 
te regenen. Dit kon ze nu echt wel missen. Nog half zwetend van de 
inspanning koelde ze snel af. Ze stond op het punt te gaan rillen van de 
kou. Wat had ze gedaan, had ze te veel van haar lichaam geëist? Ze was 
te vlug gestart, dat wist ze. Meegezogen door de massa had ze ook hun 
tempo overgenomen. Lang hield ze het niet vol. Als snel begon ze te 
hijgen en naar adem te snakken. In de kortste keren zag ze iedereen aan 
de horizon verdwijnen. Voor de rest liep ze moederziel alleen. Op de 
koop toe gingen haar veters open, maar dit probeerde ze te negeren. Als 
ze nu stopte om die dicht te knopen, zou ze nooit meer in haar tempo 
komen. Bij de aankomst voelde ze zich kapot. Maar geen kat die nog 
aandacht aan haar schonk. De volgende groep stond al in de 
startblokken en kreeg alle aandacht. 
 
En nu nog die regen die met bakken uit de lucht viel. Ze had de kracht 
niet meer om sneller te fietsen, om sneller uit deze storm te raken. De 
kou drong door tot op het bot, haar spieren verstijfden. Het fietsen werd 
nog moeilijker, ze leek wel surplace te draaien. Nog steeds gehuld in 
haar sportoutfit. Niet de gepaste kledij om door dit rotweer te fietsen... 
Toen ze vertrok, kort na de middag, scheen de zon nog, en nu dit. Dit 
kwam totaal onverwacht. In een mum van tijd werd de helder blauwe 
lucht veranderd in een trieste donkere hemel. 
 
Haar broer reed achter haar aan, maar daar had ze geen oog voor. Met 
haar gedachten zat bij het loopcriterium. Ze had één van de beste tijden 
neergezet. Dit kon ze volgen op haar smartwatch. En toch was ze niet 
blij, ze voelde zich kapot. Haar longen branden, ademen ging moeilijk. 
Het leek wel of dit waren nog gevolgen van de longziekte die ze 
doormaakte? Ze wilde nu zo snel mogelijk naar huis. De regendruppels 
op haar bril maakten haar zicht troebel. Ze had evengoed een sjaal over 
haar hoofd kunnen trekken. Gelukkig reden ze over een brede weg met 
weinig verkeer.  
 

Zou ze deze zomer nog een criterium lopen? Deze was een hel geweest. 

Maar als ze nu opgaf zou ze nooit haar doel bereiken.  

 

Anja Brugghe 



  

 

Benoit Goethals 



REGELTJES 
 
Had men mij dik een jaar geleden  
gezegd dat ik ooit nog mooi 
alle regeltjes zou volgen, 
dan had ik die men gek verklaard. 
 
En kijk, 
mijn vleesgeworden tegendraadsheid 
lijkt in de plooien van de geschiedenis 
te zijn verdwenen. 
Allemaal uit angst voor  
de verspreidelijke ziekte. 
 
Hamsteren was aan mij niet besteed, 
de kantjes eraf rijden  
deed en doe ik niet. 
Mijn kapsel lijkt stilaan 
op een wuivend veld korenaren, 
maar daar bestaan tondeuses voor,  
toch? 
 
Ik zie geen complotten, 
dubbele bodems noch spoken. 
Ik ploeter dus dapper voort. 
Maar mijn geloof in de overheid 
zou wel eens een deftige knauw 
kunnen krijgen. 
 
Als 
het  
dat 
maar 
is. 

Jan Vanaudenaerde 



  

 

Benoit Goethals 



 

 

Werken in de opvang in 
coronatijd  
 
Ik werk nu al drie schooljaren in twee verschillende scholen. Sinds kort 
is daar een derde school bij gekomen. Nu vooral in het kader van corona, 
omdat er veel extra handen nodig zijn om alles in goede banen te leiden, 
en na corona hopelijk voor nog zeer veel schooljaren. Ik ben een graag 
geziene opvangjuf. Voor iemand denkt: ‘corona-verspreider’... Ik krijg 
dagelijks de vraag of ik niet bezig ben met smetvrees te ontwikkelen, 
omdat ik echt wel bij iedere handeling mijn handen grondig ontsmet  
en/of was. In één van die scholen ben ik keukenmedewerker. Dat is ook 
continu met handschoenen en mondmasker op werken. Zeker in een 
grootkeuken van een school kom je in contact met zeer zware 
ontsmettings- en schoonmaakmiddelen waardoor ik kan stellen dat nog 
hygiënischer werken moeilijk wordt.  
 
Ik ben binnen de opvang heel creatief en gemotiveerd om uren aan een 
stuk tekeningen te maken op bestelling (soms heb ik het gevoel dat ik 
een menselijke kopiemachine ben, maar dat geeft niet). Alles om kindjes 
met een glimlach naar huis te zien gaan of ze met zelfgemaakt zoutdeeg 
een hele middag te helpen figuurtjes te maken. Alles is goed, als ze maar 
zoveel mogelijk actief bezig zijn en niet op een scherm zitten te staren. 
En uiteraard help ik ook met de nodige huiswerkondersteuning en 
toetsen opvragen… 
 
Alles gebeurt zeer strikt onder de coronamaatregelen: zoveel mogelijk 
buiten en ieder stukje speelgoed, iedere schilderborstel wordt ontsmet. 
Net als iedere klink wordt alles in de klas meermaals per dag grondig 
gepoetst en ontsmet. Er doet dan wel de ronde dat de scholen aan de 
basis liggen van de verspreiding van corona. Ik kan zeggen dat het toch 
voor volwassenen veel moeilijker is om coronamaatregelen correct op te 
volgen dan dat dit voor kinderen is. Kinderen doen soms wat 
tegendraads omdat het nu eenmaal kinderen zijn, maar bij volwassenen 
loop je het risico om met een blauw oog rond te lopen als je ze 
aanspreekt op coronaregels. Die dienen opgevolgd te worden en het 
gebeurt dan dat je als vrijwilliger voor politieagent moet spelen. Terwijl 
mijn doel toch ook is om de opgelegde regels die van bovenhand komen 
goed te laten opvolgen. Die zijn dus niet door mij opgesteld en hebben 



  

 

als doel dat er toch het één en het ander kan blijven doorgaan maar voor 
volwassenen is het blijkbaar zeer moeilijk om simpele regels te volgen. 
Zoals een bepaalde richting volgen om zo min mogelijk met anderen in 
contact te komen of om door te schuiven of om op bepaalde tijdstippen 
toe te komen zodat je geen ‘sardientjes-effect’ krijgt. Sorry, maar dit is 
toch een punt van ergernis geworden. 
 
Ik zie dat er op school en in de opvang allerlei systemen worden 
uitgedokterd om er net voor te zorgen dat de kans op besmettingen zeer 
klein wordt. Zoals de bakjes waar de potloden inzitten: die worden in 
quarantaine gezet voor een dag of drie en grondig ontsmet. Ook al het 
speelgoed wordt na het spelen voor verschillende dagen in quarantaine 
gezet nadat het grondig ontsmet is. Kinderen doen hun best om de 
regels op te volgen maar het bubbelsysteem is moeilijk. De opvang is in 
delen opgesplitst: het kleuter, het eerste tot derde leerjaar, het vierde tot 
het zesde leerjaar. In theorie is dit een mooi uitgewerkt plan, alleen: wat 
doe je met de situatie van een kind die zelf in het tweede leerjaar zit, een 
zus in het vijfde leerjaar heeft en nog een broer of zus in het kleuter? 
Volgens het bubbelsysteem mogen broers en zussen samen spelen dus is 
het zonesysteem eigenlijk enkel compleet nuttig voor kinderen die enig 
kind zijn. 
 
Het dragen van een mondmasker wordt toch op de scholen waar ik 
meedraai goed opgevolgd, ook bij de kinderen. Het is een uitdaging met 
verschillende zones en liters ontsmetting maar uiteindelijk is alles beter 
dan dat de scholen moeten sluiten. Toen die gesloten waren heb ik mij 
ook nog nuttig gemaakt als thuisoppas met rubberen handschoenen en 
op veilige afstand. Ook hielp ik met het rode kruis binnen de rusthuizen. 
Zo heb ik de binnenkant van een covid-afdeling gezien. Uiterst veilig 
uiteraard met een extra veilig mondmasker, handschoenen, steriele 
schoenen, beschermingspak, haarnetje en veiligheidsschild. Heel veel 
respect voor de mensen in de zorg al die dagen met al die 
beschermingskledij moeten rondlopen.  
 
Binnen de opvang is het een uitdaging om extra creatief zijn en veel 
buitenspelletjes uit de mouw te schudden. Maar als je al acht jaar actief 
bent als animator is dit redelijk evident en je vindt ook wel overal 
inspiratie voor spelletjes of voor knutselprojectjes. 

Elly  



 

 

IK ZAL BLIJVEN VRAGEN 
(voor poe ziedag 2021) 

 
ik zal blijven willen dat de lucht 
die we inademen niet langer moet 
worden gedesinfecteerd 
dat ik je mag omhelzen en zoenen 
dat de kinderen naar school mogen 
en de liefde terug op straat wordt geleerd 
 
ik zal blijven hopen dat het  
na Kerstmis ooit opnieuw lente wordt 
dat ik in maart april met jou 
in het cafe  op de hoek 
met duizend op een weide in de zon 
of alleen met een boek op het strand 
ik zou in al de seizoenen willen leven 
 
ik zal kaarsen aansteken voor 
de bloemen en de vogels 
en voor de goden in het donker 
ik zal bedelen om brood en water 
ik zal wijn kopen in de winkel 
ach mijn ziel vlieg toch niet zo snel 
 
mijn lichaam kan niet volgen 
en ook dat tijdig naar bed gaan  
wordt vaak zoveel later 
er zijn niet genoeg dagen en nachten 
er sterft altijd wel iemand of iets 
het is zoals het is, ik wil niet klagen 
 
maar ik zal blijven bidden 
ik zal blijven vragen 
 

 
28 jan 2021 

José Vandenbroucke 



  

 

Filip Dumolein 
 



 

Tante Lea 
 

Sorry Zorgeloze unionisten, weer geen zo’n opbeurend nieuws van en 

voor mij. Mijn tanteke Lea, van de Zandberg in Harelbeke (’t Zand) is na 

lang wachten, té lang misschien, van mij en van ons heengegaan, een 

schrijfseltje daarrond, want ze was het waard!!! 

 

In deze allerdonkerste dagen van corona en voor kerstmis is tanteke 

plots uit mijn en ons leven verdwenen, verdwenen van deze aardbol, 

verdwenen uit deze doldwaze wereld, voor altijd weg. Ze had euthanasie 

gevraagd, wat ze uiteindelijk ook toegediend kreeg. Het lag al lang te 

wachten en was dus ook te verwachten. En op een keer dan is het zover 

en voor tanteke moest het nu… en nu, dat was maandag 07 december 

2020, de dag na sinterklaas, jawel. Eigenlijk had ze dat al op maandag 30 

november 2020 gewild, maar het vroeg in deze dolle coronatijden de 

nodige moeite nog erbij om op tijd en stond drie dokters voor dat 

evenement bij elkaar te krijgen zodat het wettelijk en voor de overheid 

oké kon worden verklaard. 

 

Haar man, mijn nonkel Etienne, was zes jaar eerder al vertrokken naar 

de eeuwige jachtvelden. Hij had het haar nog gezegd: je moet niet te 

lang wachten om mij achterna te komen. Van nonkel was dat zonder 

euthanasie en eerder rustig ingeslapen, twee dagen voor hij ging - en hij 

was mijn lievelingsnonkel geweest - was ik erbij geweest op een 

zaterdagnamiddag daar in hun huis op de Zandberg in de Jan 

Breydelstraat. Om afscheid te nemen in nog levende lijve, de maandag 

erna was hij weg. Zijn sterfbed stond in huis en hij lag daar geduldig te 

wachten tot het helemaal zou voorbij zijn. Ik weet het nog goed want 

zoiets vergeet een mens nooit meer. Ik was daar samen met mijn moeder, 

toen ook nog zes jaar jonger (77) dan nu (83), een nicht van mij en haar 

man, mijn kozijn en zijn vriendin en tanteke die alleen zou achterblijven 

na een heel geslaagd huwelijksleven van ruim meer dan een halve eeuw. 

  

 



  

 

 

Daar in dat huis in de rattenstede van Harelbeke, op de Zandberg, lag 

nonkel op dat bed, hij zei niks meer, bewoog amper nog, enkel het geluid 

van zijn adem en af en toe wat gezucht, gekreun en gegorgel was nog 

hoorbaar. Waarschijnlijk hoorde hij ons nochtans wel nog en wat we 

zeiden! Ik wist, dit is de laatste keer dat ik jou zal zien, dat wisten wij 

daar samen allemaal. De maandag erna overleed hij daar in dat bed. 

 

Hij was niet voor niks mijn lievelingsnonkel want zijn hart had altijd 

geklopt voor de ratten van de voetbal van KRC Harelbeke in ’t mauve en 

wit. Hoe vele keren was dat bij ons thuis in Stasegem niet het onderwerp 

van gesprek of zanggeschal geweest. Mijn vader (de jongste van de drie 

broers) en mijn andere nonkel (Omer) pestten (als KRC weer eens 

verloren had bijvoorbeeld, wat natuurlijk niet veel gebeurde) hem er dan 

altijd mee tussen pot en pint, sigarettenrook en gordijnen, op de vele 

zaterdagavonden die ze bij ons samen doorbrachten in scherts en 

schaam! Nonkel trok zich dat diep in zijn hart allemaal niet aan! Hij had 

die gave! Hij stond bekend als de domste van de drie, maar voor mij was 

hij de slimste van de drie en daar stond ik echt niet alleen in!!! Ik had 

respect voor hem!!! 

 

Ah ja… nonkel Etienne was eigenlijk ook een deel van een tweeling 

geweest, maar zijn tweelingbroertje was te zwak geweest en gestorven. 

Herinneringen raasden door mijn hoofd van de keren dat ik hem had 

gekend en dat waren er vele van op de voetbal natuurlijk. KRC Forever 

weet je wel, een rat ben en blijf je voor altijd!!! Zelfs nog op hun oude 

veld aan de Deerlijksesteenweg in Harelbeke naast de oude 

Stadsbadersite en achter de oude Lanosite! 

 

Hoe hij mij als jong gastje van misschien ocharme 10 jaar gratis en voor 

niets tussen de hekkens liet passeren en het heel gezellig KRC-

voetbalstadionnetje in liet. Want hij kon dat, hij deed immers de 

ticketcontrole, was dus lid van het KRC sportcomité zijn leven lang, daar 

aan die ingang. KRC speelde toen nog in bevordering en er was daar 

altijd een supersfeer, zeker als Zwevegem of Deerlijk op bezoek kwamen, 

dan was dat daar topambiance en alle cafés liepen nadien ook altijd 



bomvol. Mensen en supporters waren toen ook nog veelal te voet of met 

de fiets en na de match mocht ik hem dan terug gaan opzoeken en nam 

hij mij mee naar de spelersruimte. Ik mocht daar kennismaken en 

paraderen tussen al die grote spelers die ik nooit meer vergeet en waar ik 

met sommigen van hen later nog zelf zou gaan meelopen en wat trainen 

in de Gavers in Harelbeke: Ottevaere, Destorme, Himpe, Sanders (Polle), 

Vandenborre, Demaeght misschien ook, Vlieghe, Paternoster, Voiturier, 

ja zelfs Bokila Ndingi en nog vele anderen. Te veel om op te noemen. Ik 

mocht ertussen lopen en ja zelfs Lano (Pierre) en vele anderen zag ik 

daar als jong broekventje, wat een belevenissen, dat hou je bij, je leven 

lang!!! 

 

En fier en groots en trots. De ratten. En dan weer naar huis toe met mijn 

vélootje terug naar Stasegem met het oranje plastieken balletje dat ik 

had weten te bemachtigen toen de spelers die voor de match in het 

publiek hadden mogen shotten. Een heel andere tijd, een heel mooie tijd! 

 

Toen ik vijf jaar was, moest mijn broer worden geboren en mijn moeder 

dus binnen in de kraamkliniek voor een weekje of zo. Eigenlijk was mijn 

broer een ongelukje geweest, maar dat geheel terzijde. Enfin, ik moest 

dus op logement naar de Zandberg bij tante en nonkel en wat erger was, 

ook een weekje naar die heel grote school (naar mijn en ons maatstaven 

in Stasegem) in Harelbeke (den RMS) vanuit mijn kleine 

gemeentedorpsschooltje Zuid in Stasegem. Ferm tegen mijn zin, want ik 

was bang van die grote en vreemde school die ook nog eens een slechte 

naam en reputatie had. Je weet wel, zware verhalen van zware gasten en 

vechters en zo deden en doen altijd de ronde, maar toen nog meer! En ik 

was er doodsbang van! Nonkel moest mij ’s morgens naar die bus (want 

ja die school haalde zijn leerlingen af met de bus, wat ik in Stasegem ook 

al helemaal niet kende) slepen en mij er ook nog eens op duwen of 

smijten want ik werkte koleirig tegen en dat zinde hem natuurlijk niet. 

Terecht waarschijnlijk! Maar tanteke maakte dat ‘s avonds dubbel en dik 

weer goed met ne groten boterham met zeem en choco. Slapen mocht ik 

’s nachts samen in het bed van en met mijn nicht, dus dat maakte al veel 

goed. Maar ‘s anderendaags was het weer hetzelfde liedje, want die 

school zag ik heel die week absoluut niet zitten en buren van in 



  

 

Stasegem herinneren zich nu nog hoe gelukkig ik was toen ik weer in 

Stasegem was… Geschiedenis!!! 

 

Tanteke dus, sinds zes jaar weduwe en ook opgenomen in een rusthuis 

in Kuurne al relatief snel na de dood van nonkel. Ze zag toen ook al niet 

zo goed meer en enkel nog uit één oog als gevolg van kanker. Toen al, 

ze had op een nacht uit een verkeerde fles gedronken, Dreft of zo en 

mocht van haar kinderen niet meer alleen in dat veel te grote huis 

blijven, omdat dat te gevaarlijk werd en bovendien onverantwoord. Dus: 

naar Carpentier in Kuurne. 

 

Nu, op het laatste ging het echt niet meer en vroeg ze die euthanasie. 

Een week moest ze daarop wachten. Een week van wachten en zeker 

weten, dan zal ik er/hier niet meer zijn, weg vaste structuren, weg 

vertrouwelijke geluiden van elk dag, weg… niks meer… niemand meer, 

gedaan, boeken toe, over en uit, vaarwel vruchtbaar leven, vaarwel!!! En 

wachten en wachten en wachten, wanneer gaan ze daar zijn met dat 

verlossende spuitje? Is toch niet menselijk hé zo! Op die wettelijk 

correcte manier zoals het moet. Kommilfoo, cadeau van de overheid tot 

onze spijt! Ocharme ’overheid’! 

 

In die week dat zij moest wachten achter dat spuitje zag ik een debat 

passeren op Facebook, waarin geopperd werd: geef oude mensjes van 

pakweg boven de 75 toch een ‘vrij’ pilletje waarmee ze vrank en vrij en 

zelf en zelfstandig/autonoom kunnen en mogen beslissen voor zichzelf 

wanneer het voor hen genoeg is geweest. Want, aan het einde van de rit 

zou het enkel om hen mogen gaan op dat moment, zij zijn de 

belangrijkste en hoofdpersoon op dat moment! Hoe meer ik dat debat 

volgde, hoe meer ik mij kon vinden in wat daar geopperd werd, dat 

nodeloze en hopeloze wachten en wachten en wachten valt dan weg, en 

de sterver kan autonoom zijn eigen leven beëindigen! Voor mij case 

closed en tevreden, tenminste natuurlijk als aan enkel nog één 

voorwaarde is voldaan, namelijk dat de persoon die dat pilletje vrij in 

zijn bezit krijgt tenminste nog volledig bij zijn zinnen is hé en dus ook 

nog goed genoeg weet! Maar voor de rest, geef hen maar dat pilletje, 

voor mij oké! Kijk, een mens komt al ongevraagd op deze wereld, wordt 



er op gezet, zomaar, heeft niemand ook maar iets te zeggen, niemand iets 

in de pap te brokken of roeren, je komt er op, wordt er op gezet door 

iemand en nog iemand, heb jij als geborene niks aan te zeggen. Wel, laat 

ze dan op het einde tenminste toch nog zo veel mogelijk te zeggen 

hebben over hoe, wat, waarom en vooral wanneer! Zonder al dat wacht, 

wacht, wacht!!! 

 

Maar goed, tante is nu ook weg, in en naar de hemel, daar ben ik zeker 

van! Voorgoed, mijn moeder vroeg mij vrijdag laatstleden of ik 

persoonlijk en voor mezelf ook nog een mooi tekstje wilde bussen in de 

mail van het rouwcentrum. Mijn nicht bedankte mij nadien nog 

dankbaar voor de hele mooie woorden, en daarmee, deze dagen voelen 

voor mij nu nog wat zwaarder, nog wat donkerder, maar tante zal 

daarmee niet terugkomen natuurlijk. Daarmee: vaarwel, het ga je goed, 

maar… tot de volgende!!! En hopelijk vonden jullie dat ook mooie 

woorden genoeg. Ik deed in ieder geval mijn best, voor wat ik waard 

ben! 

 

Johnny Verkest 

maandag 14 december 2020, 21u45. 

 



  

 

Residentie Perplx: 
Collectif Malunés en 
MOVEDBYMATTER  
werkte in januari bij de 
Unie aan hun  
voorstelling Bitbybit. 

https://www.facebook.com/hashtag/collectifmalunes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXwRV_zmjZT2E6ARuE06LnkhPR3JYS9xyf0uT-TmrJCNwvS7cFPuPqbLOQBKYzzHI__ZPIY94LCdM-VrkiGYDybnILMvyCvlDquuVGtr8vDU0e5Hk6ASsPzYA-9elfwyEI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/movedbymatter?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXwRV_zmjZT2E6ARuE06LnkhPR3JYS9xyf0uT-TmrJCNwvS7cFPuPqbLOQBKYzzHI__ZPIY94LCdM-VrkiGYDybnILMvyCvlDquuVGtr8vDU0e5Hk6ASsPzYA-9elfwyEI&__tn__=*NK-R


 

 

 

Filip Dumolein 
 



  

 

 

CORONAZON 
 
Ik fiets, 
ik niets, 
ik rij 
maar door. 
 
Ik ga, 
ik sta, 
en ploe- 
ter voort. 
 
Ik zon, 
ik baad 
en laat 
me gaan. 
 
Oh zon, 
oh kou, 
coro- 
nazon. 
 
Ik zie 
je 
graag. 

 
Miep Lambrecht 



Beste José Kafka, 
 
Hier gaat alles goed in mijn mancave… zelfs in K-town… er zijn geen 
overtollige toeristen gaan kijken naar de gesloten winkels en ook niet 
naar de kerstverlichting in de stad. 
 
Het mooiste is toch, op de Leie… ja, die ventjes op de drijvende tuinen 
zijn mooi… maar vooral het koppeltje witte eendjes dat daar zijn nestje 
heeft gemaakt… en ze zwemmen zo mooi tussen de tuintjes… 
Romantischer kan het toch niet zijn zeker! 
 
Leren kunnen we altijd, van elkaar… hier onder de naald hoor ik Ted 
Hawkins. Destijds leren kennen door Julien Put op Radio 2 Brabant… 
Ted Hawkins liep rond met een gitaar en plastieken bak om muziek op 
te zitten spelen.  Dit ook in de filosofie van de Unie… Geef toe… dit is 
een instituut dat we moeten koesteren en vooral ondersteunen… samen 
met velen! 
 

Kortrijk, 30 november, Jaar des Heeren 2020. 
Frank, 

 
 
 
 
 
 



  

 

Beste José Kafka, 
 
Het is vandaag 10 december 2020… en ik kijk uit naar 2021. Daar 2020 
zo’n gezellig jaar was om rond te reizen… moet ik nu verlof nemen tot 1 
januari 2021. Soit, vandaag was ik in Gent, Museum voor Schone 
Kusnten, gelukkig zijn de musea terug open… dus gewapend met 
Museumpass, boterhamdoos en pulle water – ooit gekocht in de 
legerstock… en dan een wandeling over de kasseisteentjes van de 
Gentse Kuip… Mooie dag hoor! Ja, het museum is de moeite… de 
Vlaamse primitieven waren de fotografen van hun tijd…  

 
Roelant Savery (1576 – 1639) 
kan je er ook zien, de 
dierenschilder geboren in 
K o r t r i j k . . .  K u n s t  w e r d 
uitgedreven uit onze stad door de 
heersende Spaanse religie, naar 
Nederland. 
 
Twee reusachtige honden vallen 
een Bizon, een €uropese aan… 
dus totaal niet in verhouding  

van het perspectief… de bizon is zich aan het verdedigen en schijt er 
maar op los… om zijn gevoeg in de ogen van de aanvallende honden te 
stampen…  
 
Geef toch toe… we gaan toch de strijd aan met covid-19. Enkele 
maanden geleden kreeg ik zo van die berichten binnen… ‘we gaan u 
controleren, er zal een implantaat ingebracht worden, ja met een chip, … 
en wat nog meer!’ De laatste tijd zie ik niet meer zoveel fake news op 
mijn geliefd computerscherm verschijnen… Oef! 
 
Iedereen doet wat hij/zij wil… maar ik heb geen zin meer om de cinema 
en de café te missen hoor, ja, ook de Unie… hoe gezellig het ook is in 
mijn warme mancave op twee hoog! 
 
Aan de andere kant… Covid bekijkt u nu vanuit de lucht , met drones… 
de politiestaat slaat in alle hevigheid toe… zelfs bij de meeneem, wie wil 



 

 

er nu een chinees in zijn kot?… 
Moeten we geen luchtafweer 
plaatsen,  om de burger  te 
beschermen? Willen ze ons echt zo 
controleren? Er zijn andere manieren 
om de burgers te motiveren… stop 
toch eens dat vingertje weg! En dit is 
het ludieke… hoe Blauwer we zijn, 
dus het liberaal denken… hoe meer 
camera’s en nu ook van die vliegende! 
 

Tot hoors… 
 

10 december, Jaar des Heeren 2020. 
Frank 

 

Beste José Kafka, 
 
Groot nieuws uit de Leiestreek… mijn bovenbuur moet inspringen in de 
match, KVK, nog zero nul – zero nul. Buur, maak het verschil, het 
verschil hé, in ons voordeel! 
 
WISSEL 
Wissel bij KV Kortrijk. Petar Golubovic komt in de plaats van Lucas 
Rougeaux wegens een blessure. 
 
Ja, ik ben nog nooit naar het voetbal gaan kijken… ik ken daar ook niks 
van… maar soms doe ik mijn porte-fenêtre open om te luisteren naar de 
geluidsuitlatingen van het veld… en aan het geluid kan je voelen hoe de 
wedstrijd verloopt… en dan meeluisteren op Radio 1… Zalig… nu 
luister ik niet, te koud, en geen volk op de tribune… zou er iets anders te 
doen zijn? Toen ik via het station van de Colruyt kwam zat de chauffeur 
van de bus van OHL aan het Parkhotel zielig voor hem uit te kijken… 
zag hij de bui al hangen? Voor KVK… Ja, er is amper iets te horen uit 
westelijke richting…. 
 
Ja, 0 – 3 thuis… we moeten de goddelijke hulp inroepen zeker… 
schietgebedjes helpen niet meer… we moeten het lot aanvaarden… de 



  

 

weg naar het paradijs is vol putten en gevaren… en vooral zonder 
doelkansen. 
 
Dan maar terug Jimmy Smith, hij bewerkt nu de Hammond op de 
eeuwige jachtvelden… er is toch nog hoop in deze donkere dagen…  
 
Ik denk dat er veel mensen van mijn leeftijd trauma’s hebben van de 
Katholieke overheersingen in onze jeugd, of ben ik alleen? Of 
onderdrukte emoties… Ooit kwam paterke, zijn naam ben ik vergeten en 
jammer genoeg kan ik het niet meer vragen aan mijn liefste Hilde… de 
gemeentescholen afschuimen om zieltjes te winnen, zo een kleine 
ingekrompen verrompelde schim van zijn eigen schaduw, dit mannetje, 
… ‘ja, uw rapport is zo slecht niet…’ en ‘wij zoeken mensen om het 
Geloof te verspreiden…’ Ja welk geloof…? ‘Ewel, ja, het Geloof…’ Aha 
ja… dit en uw geloof….! Ik zal er eens over denken hoor! En dit kon in 
de Gemeentelijke scholen… een echte schande! Ik zat toen in het vijfde 
leerjaar. 
 
Ook schandalig dat de soutane iedere drie weken eens op bezoek moest 
komen, spring recht! … daar is het Goddelijk Geschenk, de 
handelsvertegenwoordiger van het Geloof van God! … om te pronken 
met zijn te dikke pens, ondertussen zwanzen uit zijn nog dikkere nek… 
de Communisten zijn slecht, wij samen met de hulp van God en de  
Amerikanen zullen de maan veroveren, Vietnam ook, het zijn toch maar 
ongelovigen die we bestoken met Napalm Orange, maar Eddy Merckx, 
onze Eddy won de ronde. 
 
De zwarte soutane en de grijze muis Naert, de meester in zijn nog 
grijzere kiel als hemzelf, wreven in hun handen… de zieltjes zijn toch zo 
braaf, zo moet het zijn! Zo blijven ze weg van het vagevuur.  
 
Ja, we bleven weg van het vagevuur… maar we gingen allen onze eigen 
weg op… sommigen zoals meester de grijze muis wilde, anderen zoals 
iedereen het wilde, en anderen die altijd een beetje tegendraads waren… 
Maar we bleven allen leven. Enfin, de meesten toch! Zo is de 
maatschappij toch ook een beetje samengesteld… alhoewel onze klas 
wel… een vreemde? Wat is dit? Een uit de Venning! Krapuul!  
 
Ja, verhalen moeten we vertellen… en zeker in deze onzekere tijden…  



 

 

De verhalen die ik probeer te schrijven zijn altijd waarheidsgetrouw... 
Maar ja, wat is de waarheid? 
 
Ik probeer mijn best te doen! 
 
Beste José, onze liefste 
Luciandia Williams is 
haar ziel aan het 
verkopen in mijn 
koptelefoon… down 
past the the bottom… 
where the devil won’t 
go… Misschien komen 
we elkaar daar ooit 
tegen! 
 
Beste José, zijn we zo niet bezig om te mijmeren over de onzin des 
levens? Toch zeker over de (on)zin van het (on)geloof… hou je goed 
kameraad, hoest en roestvrij hé! 
 

Frank, 
Jaar des Heeren, 12 december 2020. 

 
 



  

 

Beste Frank K, 

 
Het is de zaterdag van de 50ste week van 2020, december de donkere 
maand, feestdag van OLV van Guadalupe. 

 
Vanaf 2040 komt er dus een 
bouwstop. Net zoals nu reeds 20 
jaar geleden beloofd. Misschien 
komt die bouwstop er echt bij de 
Apocalyps, nog 20 jaar later? 
Voor de grondeigenaars en de 
bouwpromotoren die door die 
bouwstop over 20, 30 of 100 jaar 
‘verlies’ zullen lijden - lees: 
vermindering van winst - doktert 
de Leeuwenregering nu reeds 
financiële compensaties uit, daar 
zijn ze alvast mee begonnen. Geen 
woorden maar daden! Schild en 
vriend, oes kent oes. Haben ist 

haben, und kriegen ist die Kunst. Of hoe zeggen ze dat in Duitsland, een der 
rijkste landen van de Eurozone, waar er meer bedelaars zijn dan bij ons? 
Op 13 september kwamen de graafmachines, bulldozers en plakkaten 
waarop: CONCRETE WITH RESPECT FOR NATURE hier aan, en de 
definitieve ravage van het weinige dat nog restte begon. Toen ik deze 
morgen op stap ging, op zoek naar de laatste kruimels mooie hoekjes zag 
ik - hoe is het mogelijk? - dat men toch terug iets had kunnen 
omploegen, afsnoeien, nivelleren, kapotmaken. Die mannen die dat doen 
moeten ook werk hebben. Net zoals die van FN Herstal, Poetin en de 
USA-wapenfabrikanten. Vanwaar zou ik anders mijn pensioen betaald 
krijgen? 
 
Later reed ik naar mijn vriendin Jeannette, en vélo op minder dan 8 
kilometer van hier. Een derde van die afstand gereden zag ik hoe op een 
plek in de graskant een achttal Jupiler blikjes zwerfvuil bij elkaar lagen. 
Waarschijnlijk daar ondoordacht gegooid door homo sapiens die nu met 
pure big brother coronataal beweren dat we voor elkaar moeten zorgen. 
Dat trof me zozeer dat ik vanaf daar het zwerfvuil dat ik zag telde. Tot 



 

 

bij Den Aldi op Den Belgiek Deerlijk telde ik er naast die acht nog 66. 
Op de parking van Den Aldi belde Heroen van de Unie mij. Ik zei hem 
dat ik daar stond omdat ik meende af te leiden uit wat ik las en hoorde in 
de media dat die Apocalyps (zie hoger) niet over 20 jaar komt, maar heel 
binnenkort, nog voor de Kerst- en Nieuwjaarsshopping, en de 
verzamelplaats voor dat einde der tijden daar op die parking is. Heroen 
zei dat ze mij met een groene vliegende schotel kwamen ophalen, dat ik 
de gele niet mocht nemen, omdat dat le spoetnik van die gasten met die 
super liberale techno-theorieën is, die van den beestenboel. Die gasten 
die al zolang zeggen dat er geen alternatief is, de TINA-isten. Maar is 
groen voor een rode reiziger wel veilig? Is kiezen meer verliezen dan 
niet kiezen? Met wie vlieg ik mee, wie smeert er mijnen boterham? Wat 
zegt de geschiedenis? En welke geschiedenis, die van de gelen, de 
groenen, de roden, de blauwen? Enfin ik kocht bij Den Aldi Fair Trade 
bloemen voor Jeannette en een doosje Ricola LemonMint zonder suiker 
voor mezelf. Vanaf Den Aldi tot bij haar, minder dan één kilometer, 
telde ik nog eens 27 blikjes zwerfvuil. Dat zijn er samengeteld, voor 2/3 
van die bijna acht kilometer: 101, waarvan zoals gewoonlijk de meesten 
Jupiler. Mannen weten waarom! Met het blauwe mondmaskertjes-
zwerfvuil viel het mee: maar vier stuks. 
 
Na mijn tijd bij Jeannette reed ik haastig terug naar huis, chez Mirei. Ik 
had me voorgenomen flink door te fietsen, want ik was al wat laat, en ik 
zou zeker niet meer stil staan bij zwerfvuil en andere droeve dingen. 
Maar dat mooi zwart paard dat ik altijd tegenkom op weg naar en van…  
stond daar opnieuw te blinken in zijn weide, en de nogal grijze maar 
prachtige lucht schitterde boven de velden, en binnenin mijn hoofd 
vlogen wel 144 vlinders door elkaar… en zo kwam ik nog later thuis, in 
schuim en zweet van dat mij veel te traag haasten. Jeannette zei dat ik 
een schat ben en Mirei zei dat ik te laat was. Verschillende standpunten, 
points de vue, geven andere inzichten. Ik ben een schat en ik kom 
inderdaad overal te laat, zelfs bij mijn mooie goede vrouw, terwijl de 
wereld vol brol ligt, en ik er enkel kan over schrijven. Schoonmaken is 
onbegonnen werk. Mirei zegt dat, nu de cafés dicht zijn, de mensen meer 
‘langs de baan drinken’, vandaar dat nog zoveel meer zwerfvuil dan 
anders. Laat ons dan maar een ‘blikjesstop’ afkondigen, ook over 20 jaar? 
Dat van die bouwstop zullen we wel zien, in 2040, dan ben ik 90 of nog 
waarschijnlijker: gone away. En pas op Frank, niet pissen langs de weg! 
Gas boetes! Ook geen scheten laten. Eet minder appelmoes met van die 



  

 

goedkope  s toofappe ls  van 
Delhaize. Spaar het milieu. En 
bovenal: blijf met uw poten van uw 
lief, hou afstand, fuck yourself, 
maar hou de gordijntjes dicht, de 
drones zijn op komst! 
 
The ebony lady, ik ben haar naam 
vergeten, staat hier te janken om 
jou. Ik heb het haar vlak in haar 
gezicht gezegd dat jij haar niet meer wil. Ze zegt dat jij nochtans zo’n 
mooie bloedworst hebt. Maar je weet het: ik ben een intellectueel, ik 
spreek nooit zo’n platvloers taaltje. In plaats van ‘poepen’ zeg ik 
‘neuken.’ ‘Stelen’ noem ik ‘het familiepatrimonium veilig stellen’. En 
corruptie ‘eieren breken omdat er omelet op het menu staat’, liefst met 
champagne van een goed merk. Prettige feestdagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Beste José Kafka, 
 
Bedankt, ik heb uw papieren en digitale brief goed ontvangen… wil je 
aub goed zorgen voor de ebonylady… het is toch wel een beetje straf 
overdreven dat je haar wijsmaakt… Frank wil niet meer zorgen voor 
jou… toen je hier gewapend met mondmasker, en dan nog onherkenbaar 
zelf voor mijn gezichtsherkennende camera, aan de deur triestig/
jankend stond te bellen… wil je voor ervoor zorgen, ze is zo mager…. 
Met mijn bloedworst heb ik ze terug op ‘peil’ gebracht… ik denk dat ze 
daar, enfin, hoop ik toch, zeer dankbaar voor is. 
 
Geef toch toe… Concrete with respect for nature… er bestaan toch 
vindingrijke marketingmensen. Nu nog deze inschakelen tegen 
zwerfvuil en loslopende blikken. 
 
En ja, de OLV de Guadalupe is één van mijn favorieten… zeker als ik in 
de toog sta, mijn bijdrage aan den theater van de Unie, met mijn 
schortje aan… ze is bedwelmd door het Goddelijke aroma van 
Mexicaanse pepers…  
 
Beste wensen voor een spetterend nieuw jaar… 
 

Frank, 
15 december, Jaar des Heeren 2020. 

 



  

 

Beste José Kafka, 
 
We zijn ondertussen al een beetje op het einde van ons latijn, in dit 
boeiend jaar 2020. 
 
Vandaag was ik op bezoek in de Dossin-kazerne te Mechelen… Kan je 
dit inbeelden… 25 500 joden en 350 zigeuners konden er de trein op, in 
beestenwagons naar Polen… De meesten naar Birkenau! 1290 keerden 
terug! 
 
Niet ver van Mechelen… 
Breendonk. Ook een 
bezoekje waard.  
 
Deze plaatsen laten je 
nadenken… als mens… hoe 
zou het zijn als je opeens 
een nummer bent… met 4 
of 5 carbonpapierkes, in de 
tikmachine… gedoemd om dood 
te kloppen, te laten ver-
hongeren… of te plaatsen tegen 
een paal… de Joden zullen die 
paal wel reinigen, uw bloed is 
weggeveegd… en zij zullen er  
later wel aan staan! Alhoewel, een 
kogel koste dan wel 1,25 Frank. 
Gas was goedkoper en doeltreffender, en dan nog uitgevonden door 
iemand van Joods geloof…  
 
Beste wensen voor het nieuwe spetterend jaar… 2021, hou je 
ondertussen hoest en roestvrij! 
 

Frank, 
Jaar des Heeren, 2020, 29 december . 

 
 
 



 

 

Beste Frank Kafka, 
 
Het oud jaar is weg, het nieuwe is gekomen; le roi est mort, vive le roi. 
De postzegels zijn duurder, de chauffage doet zot, de bank wil vanaf 1 
februari de papieren overschrijvingsopdrachten niet langer gratis 
uitvoeren en vanaf dan kost ook iedere actie waarvoor ik assistentie 
vraag van een bankbediende 1,5 euro. De bankhoudster van Argenta 
Deerlijk is de mooiste bankmadam van West-Vlaanderen en de wereld. 
Zij weet het en zij weet dat ik het ook weet, maar als ik haar nu een 
complimentje wil maken, moet ik eerst telefonisch of via www een 
afspraak regelen en een kost van 1,5 euro per ogenblik voorzien. Maar 
zij is oprecht, de post is dat niet want de postzegels waren op 28 
december 4,35 euro duurder (voor een doos van 100 postzegels 
binnenlandse post) dan op 9 december toen zo’n doosje 132 euro kostte. 
Voor dat geld zou nen echten Vlaming zelf zijn broodje bakken. Mijn 
zoon en zijn lief kregen eind 2020 bij het Mechelse station een 
maskerverzuimboete. Hij probeert nu het pv aan te vragen en bezwaar 
aan te tekenen maar geen enkele administratie, ook niet de 
verkeerspolitie die de boete oplegt (Brussel), noch het parket 
(Antwerpen) waar hij de pv moet opvragen, weten raad. Hij moet voor 
10 januari 2x250 euro betalen indien hij niet reageert, maar geen enkele 
dienst noemt zich bevoegd om zijn bezwaar te ontvangen, want alles 
resulteert onder de dienst ‘coronaboetes’ die onder de verkeerspolitie 
georganiseerd zijn, doch de verkeerspolitie weigert elke medewerking 
‘omdat het geen verkeersinbreuk’ betreft. Mijn zoon belt, telefoneert, 
sms’t, schakelt een advocaat in, maar niemand raakt wijs uit het kluwen. 
Hij amuseert zich, al zijn er ook realiteiten, zoals een notering in het 
strafregister en een verhoging van 8x bij nalatigheid. 8X 250 euro! Daar 
kunnen wij heel wat leuke vinyls mee kopen. Men zou betalen om er 
vanaf te zijn. Das Proces is geen fictie. Uiteraard, Franz werd de keel 
overgesneden, mijn zon en zijn lief niet. 
 
Ik luister momenteel naar Vadertje Haydn’s Londens Liederen (einde 
18de eeuw.) Het bevalt me zeer. Ben ik terug in een klassiek muziek -
periode verzeild? Straks met dromen over Mozarts nichtje in bed? 
Moet jij niet eens op bedevaart naar Saint-Ghislain? Daar heeft Google 
een 2 miljard euro bouwproject om er een vijfde datacenter in bedrijf te 
krijgen in 2022. Google zal dan een datacenterpark van 90 hectare 



  

 

beheren, met een koeling voor de servers met het water van het kanaal 
Nimy-Blaton. Of misschien moet je naar Puurs waar Pfizer zijn 
opslagdiepvriezers van 350 nu full speed wil verdubbelen tot 700 
eenheden. Onze vliegers willen dagelijks 7,6 miljoen dosissen vaccin de 
wereld rondvliegen. Belgium is great! Daar kan Trumpie een punt aan 
zuigen. Daarmee is ook het probleem opgelost van de dalende cijfers van 
de luchtvaart, nu er te weinig levende +85-er Benidorm-toeristen 
overblijven. Als je wil vliegen, vlieg dan naar Xinjiang, Noord-China, 
om er de fabrieken van ‘Hubei Haixin Protecion Products’, waar de 
mondmaskers die onder allerlei merknamen, sinds ‘Hubei Haixin’ in 
opspraak kwam wegens dwangarbeidsituaties, gemaakt worden. Ze 
worden in België ingevoerd via de Amerikaanse groep McKesson. Een 
onderzoeker van de krant De Tijd kreeg van de Belgische 
vertegenwoordiger voor McKesson een ‘no comment’ als antwoord. 
McKesson bevoorraadt via de dochteronderneming Pharma Belgium-
Belmedis 30% van de markt in ons land. De FOD Economie zegt de 
maskers van Hubei Haixin wel te kennen maar zegt dat ze er niets aan 
kunnen doen, omdat de maskers aan de Europese regeling aangaande de 
productveiligheid voldoen, en zodoende zowel door de federale 
overheidsdienst Economie als het Belgisch Geneesmiddelenagentschap 
FAGG ‘op de Belgische markt moeten worden toegelaten’. De Oeigoerse 
arbeiders in Noord-China zitten op hun knieën te bedelen voor een deftig 
loon en betere werkomstandigheden, die bij ons voor ‘een pikuurke om 
niet dood te gaan’. De x % rijksten van de wereld zijn in 2020 terug x % 
rijker geworden. De nieuwe regering vraagt aan Facebook en Instagram 
wat ze mogen doen en niet doen en de virologen berichten er dan de 
bevolking over. Volg vooral de media! Neem uw verantwoordelijkheid en 
laat het scherm aan! Hou je steeds bereikbaar voor traject- en andere 
controles. En God zag dat het goed is. 
 
Ik zou op mijn hok willen blijven, beste vriend, ver van de wereld, lekker 
warm en veilig bij Dionysia, Mirei en Elly Ameling (°Rotterdam, 
waarschijnlijk iets ouder dan ikzelf, °1950), maar ik moet naar de bank 
om te voorkomen dat ze vanaf 01 02 2021 te veel van mijn geld pakken, 
de chauffagist komt hopelijk terwijl ik weg ben. Velen menen dat het nog 
nooit zo slecht geweest is als in 2020. Ze zouden wat meer moeten 
reizen, in de wereld en in de geschiedenis, maar sinds men alles op www 
kan opzoeken weet niemand nog iets. Geen groter miserie dan de 
vrijheid voor een doofblinde in een pretpark. Hoe moet die aan eten 



 

 

geraken als ‘honger’ iets is van elk voor zich, eigen maag eerst? Stel dat 
hij een revolver heeft en schiet in den blinden zonder het gekrijs van de 
onschuldige slachtoffers te horen? Paradise is where you are. Als ik ooit 
eens tijd heb, dan schrijf ik verder aan deze Reeks Berichten Van 
Algemeen Belang voor jou. 
 

José, ergens omtrent 7 januari 2021. 
 
 

Beste José Kafka, 
 
Dank voor de stick, met gegevens op, die ik net ontvangen heb… na 
eerst enkele telefoongesprekken – mijn telefoon moest aan de adapter - 
met de te koesteren zussen… dan uw geheime info… we sturen niks 
meer door met internet… iedereen van slechte wil kan meelezen…  
 
Dus dans ik met de vingers over het toetsenbord… en zo is mijn 
persoonlijke huiskok bezig met lookgeur riekende vingers te tokkelen op 
een maagdelijk wit toetsenbord… en binnen enkele minuten heeft Frank 
Zappa de kans om zijn tegendraads ding te doen! 
 
Ik heb genoten van de beelden van de bestorming op het Capitool… 
vooral hoe de veiligheidstroepjes de pas erin hielden, om weg te lopen… 
Ja, het waren geen donker gekleurde burgers, van huidskleur, hé! Dus 
open de poorten…  
 
Dus misschien een tipje voor de ons geliefde Unie… Iedereen in de 
wereld heeft de foto gezien van de ‘man met de horens van een bizon’... 
Kan de Unie niet zo’n Flamingantische Leeuwenkop opnemen in zijn 
assortiment ‘kledij’? 
 
Ik laat je hoor… mijn persoonlijke huiskok roept me op om verder te 
koken! 
 
Hou je goed hé, iedereen, hoest en roestvrij…  
 

Frank, 
9 januari, Jaar des Heeren 21. 



  

 

Beste José Kafka, 
 
Ik zit iedere dag uren te kijken naar mijn brievenbus… de service van B-
post is beter dan uw tussenkomsten… waar blijft dat extern geheugen?  
 
Ja, enkele uren geleden was ik te gast bij een schoolvriend, uit de lagere 
school… hij is tandarts (niet ver van mijn deur)… en in overeenkomst 
met mijn diëtiste heb ik besloten om kalk af te staan aan de wetenschap. 
Volgende week komt de tweede ingreep… ja, vijf kiezen maken het grote 
gewicht niet… maar alle beetjes helpen hoor! Ik voel me nu toch al vijf 
gram lichter… ik huppel door het leven… met hier en daar een gat om 
beter te kunnen ademen! Volgende week nog een gram of drie erbij.  
 
Wat doen ze in feite met ons afval?  
Je gaat binnen in de kliniek… en je komt buiten met krukken… uw been 
is afgezet tot boven uw knie. Wat doen ze met mijn tanden? Gaat dit 
restafval van dierlijke resten naar 
Denderleeuw? Imog? José, onderzoek dit 
eens? Je hebt meer tijd dan ik… U hebt 
ook meer connecties in het milieu…  
 
José, nog zo iets… zou dit waar zijn? Een 
commerciële zet natuurlijk, dat de 
schilmesjes van ‘het molentje’ gemakkelijk  
verdwijnen in de vuilnis, samen met 
dezelfde kleur van de aardappelschillen? Kwestie van meer te verkopen. 
Zou dit echt kloppen? Of is dit zo een broodje/kaas verhaal?  
 
Van al die vragen des levens lig ik echt wakker… niemand kan of wil 
antwoorden. Gelukkig kunnen wij daar nog eens over praten, onder 
familie, natuurlijk op afstand blijven… en anders… er zijn daar veel 
pillen voor! 
 
Hou je goed 
 

Frank, 
11 januari, Jaar des Heeren, 2020. 
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