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Van al wat bestaat blijven er drie dingen over: 
De zekerheid dat alles begon… 
De zekerheid dat het moest doorgaan… 
De zekerheid dat het zou onderbroken worden 
eer het af was… 
Daarom moeten we: 
Van de onderbreking een nieuw pad maken… 
Van de val, een danspas… 
Van de angst, een trap… 
Een droom, een brug… 
Een zoektocht, een ontmoeting. 

 
 

Uit het boek O Encontro Marcado  

Van Fernando Tavares Sabino  
(October 12, 1923 – October 11, 2004) 

een Braziliaanse schrijver en journalist. 

 
Vertaling: Lucrèce Maene  

(dank aan Dominique Vergote voor deze suggestie) 
 
 



  

 
Voorwoord 
 
We leven in een oneven tijd, een slapende enerzijds,  
een nerveuze anderzijds. 
We struggelen ons door uren die ongeleefd aanvoelen,  
zeker nu de natuur inslaapt lijkt alles nog meer op een bizarre thriller, 
een nieuwe fictiereeks waarin we allemaal verdwalende personages  
zijn die enkel leven bij regel en verbod. 
 

De realiteit toont echter veel schoonheid, ja zelfs op de sociale media, 
zelfs daar proberen mensen licht te brengen in de duisternis,  
oprecht en gemeend een ander mens te raken, te bedanken, 
te wijzen op het simpele feit dat we ook nu bestaan,  
ook nu betekenis kunnen hebben voor een ander,  
ook nu kunnen dichten en schrijven,  
ook nu kunnen ontmoeten, en welja in het echt! 
 

Het is allemaal een kwestie van een aanpassend verstand,  
een nog gevoeliger hart, een nog grotere daad van solidariteit, 
door simpelweg een boodschap te doen voor iemand, 
een telefoongesprek met een ander, een gesprek daar of ginds,  
het kan zoveel zijn. 
Ja, zelfs in deze tijd kun je creëren, kun je met verbeelding boetseren,  
ik zou bijna zeggen, moet je de handen aan de ploeg slaan.  
Dit is een uniek moment in ons leven en bestaan. 
Plots worden we teruggeworpen op de essentie van ons wezen:  
we bestaan door de ander, we voelen de onwerkelijke nood aan de ander, 
aan zijn aanraking, de omhelzing, het leven in het strelen, 
het leven op een scène en errond, het bewegen in een groep,  
in een club, in een Unie. 
Zonder dat geen zout op onze patatten, geen kers op de taart,  
geen rare liefde voor elkaar. 
 

Om dat laatste levendig te houden moeten we werken,  
moeten we onze verlangens en noden delen. 
De Unie blijft aanwezig en tracht te verwoorden en te presenteren waar 



we samen al die jaren voor hebben getoverd.  
Dus we mogen onze kruisende levens niet laten verschralen,  
we hebben elkaar nodig, we delen een verhaal, we schrijven verder, 
ergens in het land van ooit ligt de verbeelding te rapen. 
Begin via de ander, het is nodig nu, een oude vriend,  
een collega, een gebuur, je partner, je kind. 
 
Spiegeltje spiegeltje aan de wand,  
wie heeft er de hoogste nood in het land? 
(en nee het is niet altijd jezelf) 
Waar schuilt de eenzaamheid, de honger, waar? 
Waar zit men op het tandvlees? 
Waar dreigt het failliet? 
Waar o waar kunnen we iets betekenen voor een ander en elkaar? 
Waar o waar is ons kleine, tedere, schalkse werk van doen? 
Ik ben ervan overtuigd dat jullie, zorgeloos zijnde,  
weten waar de schoen knelt. 
Dat jullie met wat verbeelding voor verpozing en hulp kunnen zorgen. 
Wij hier in de thuishaven doen mee. 
KOM!!! 
Anderen hebben ons nodig. 
Zorgelozen hebben elkaar vandoen. 
DUS:  Verbreek Verzamel Vertel, nu meer dan ooit! 
Onder het motto:  
 

 Die wil eiers breken moet zijn kiekens eten geven. 
 Een lege portefeuille vul je niet met een stukske taarte allene. 
 Het is niet omdat uw vrouwe onder de kerstboom ligt dat je ze 

gemakkelijk kun uitpakken. 
 Zelfs als alles gesloten is opent den bank zijn deuren! 
 Om geiren te zien moet je uw schoenen niet eerst opblinken. 
 Die hele dagen naar de natuurbeelden zit  te gapen, moet opletten 

dat ie niet wegsleert over zijn eigen bladen. 
 Die nu niet ziet waar dat de klepel hangt, zal nooits meer de klokke 

horen luiden. 
 

A la bonheur, Santé!!! 
 

Geert 



  

 
Intussen bij Roos 
 
Ook bij ons (WZC Biezenheem in 
Bissegem) slaat het coronavirus 
ongenadig toe. Het woonzorgcentra 
telt een 90-tal bewoners en een 80-tal 
personeelsleden. Gelukkig worden we 
wekelijks getest. Ben je positief, dan 
moet je als personeelslid in quarantaine 
(7 dagen); de bewoners moeten op hun 
kamer blijven. Daar de besmetting bij 
onze bewoners bleef stijgen zijn wij ook 
gestart met een Covid-afdeling. Daar 
mag je alleen binnen met een hele 
tenue: een face-shield, mondmasker, haarnet, gele schort met daarover 
nog een wit plastieken schort, en schoenovertrekkers. De bewoners die 
positief testen eten ook op hun kamer, alles met wegwerpgerei. Het 
personeel zorgt ervoor dat ze zoals de andere bewoners niets tekort 
komen. Gelukkig hebben we nu hulp van enkele stagiaires die studeren 
als verpleegkundige. Ze houden de bewoners gezelschap en verlichten 
ook het werk van het personeel. Normaal was er deze maand een 14–
daagse voor de senioren, met een brunch, feestmaaltijd, 
borrelnamiddagen, optredens, een playbackshow van het personeel. 
Gelukkig kunnen we de brunch, de feestmaaltijden en de 
borrelnamiddagen wel laten doorgaan, dit door afstand van elkaar te 
houden. De was kan zowel uitgegeven worden of door de familie 
gewassen worden.  Als de familie kiest om de was zelf te doen wordt de 
vuile was naar de kelder gebracht. Die wordt daar op tafels gelegd met 
de naam en het kamernummer van de bewoner. De familie brengt dan de 
verse was en neemt de vuile mee. De propere was blijft daar op de tafels 
staan tot de dag erna zodanig dat we het virus niet binnenkrijgen. Er 
wordt wel veel gedaan voor de bewoners zodat dat ze een huiselijk 
gevoel hebben. Het bezoek wordt wel beperkt tot 1 persoon en die wordt 
ook met een sneltest getest, het resultaat weet je na 10 minuten. De 
sneltest is niet 100% betrouwbaar, maar geeft wel een beeld over de 
resultaten van de bezoekers. 
 
Iedereen hoopt dat deze periode snel voorbij is. 

Roos Dooms 



 

Miss you... 
 
Verdorie verdorie toch… 
Tes skwon were en de zunne skinkt buiten, 
joat, tes ne skwone herfstdag en kweete genoeg wa gedoan  
want kben beze in minne groten of… 
 
Moar tussendeure efkes geloerd naar min mailkes en wa zie kik doar? 
Van olles van ulder da we kunnen (her)bekijken ip de kompjuter… 
Waaronder de leveringe aan huis van uldere skwoane boek… 
Ewel merci, ewel merci… 
Welk een andoenlijk filmke es me dadde zeg…! 
Met oes lijflied ip den achtergrond… 
“tes ol gelik”…”ol gelik wien daj ier zijt”… 
Ik zitte ier nuj verdorie te janken  
en ik kanne met moeite meezingen want kè ne krop in min kele… 
 
Tes lange geleen, tes zo lange geleen, tes veel te lange geleen… 
Min erte doe zjèr… 
Kzoe wiln vloeken,  
kzoe wiln ip stroate kom en oes liedje zingen  
uit volle borst om de mensn wakker te skudden… 
Om ze te doen verstoan dat ol gelik es wien of wuk of wadde… 
Da we ollemolle tegare voor mekoar zoen moetn zorgen, 
nuj en ton, vandoage en morn… 
 
Ik misse ulder… ik misse de Unie, ik misse de mensen, 
ik misse min moaten, ik misse de zoale en ’t cafeetje  
en den bar en de tribune… 
Ik misse de skoon gedekte tafelkes, de geure van de resto,  
de liedjes die spelen, tgekletter van assieten en couverts… 
Ik misse de bendes volk ip tkoerke  
met een ticketje in ulder andn om een voorstellinge te zien… 
Ik misse mijn plekske ievers ip de ziekant  
en het gefascineerd horen, zien en voelen van een theatervoorstellinge… 
Ik misse de kaffie en de thee en het tappen achter den toog, 
het gelach en gebabbel van gekende en nieuwe mensn… 
 
 



  

 

  
 
 
Ik misse het gevoel van thuiskomen,  
doar, in de Scala, in da Pluimstroatje in Kortrik  
en het oltid gelukkig gevoel achter dak doar geweest benne… 
Verdorie, verdorie toch… 
Moar tes skwon were… 
 
Houd ulder taai en teder! 
Ne dikke pieper voor ollemolle van ier, 
van daar of van elders, 
Tot ton…  
 

Triene Nottebaere 



 Hors d' Oeuvre – 25 jaar theater  

Waar es da fjistje?  
Doar es da fjistje!  
 

Wat met de uitgave van het boek, in het voorjaar, 
een groot feest moest worden, is door de gekende 
omstandigheden anders uitgedraaid. Anders, en 
later, maar daarom zeker niet minder geslaagd.  
 
The survival of the fittest: dat ontdekte Darwin 
lang geleden al. Wie zich aanpast, heeft meer 
kans op overleven. Een vaststelling die zeker van 
toepassing is in 2020: geen handen meer schud-
den, voorlopig geen knuffels meer in ‘t wilde 
weg, mondmasker opzetten, anderhalve meter 
afstand… we kennen/kunnen het ondertussen en 
zié: we stáán hier nog! Gezond en wel. ’t Is niet 
niks.  
 
En dat de Unie zich als geen ander weet aan te 
passen aan rare, onvoorziene situaties, weten we 
na 25 jaar ondertussen ook al. En zo werd bij de 
beperkte mogelijkheden om feest te vieren, het 
idee gelanceerd om 25 voorintekenaars van het 
Hors d'Oeuvreboek toch op een ietwat feestelijke 
en persoonlijke manier hun boek, Hét Boek, te 
overhandigen. Onder het motto: Als de mensen 
niet naar de Pluimstraat mogen komen, awel, dan 
gaan wij wel naar hén toe, naar hún straat, op 
hún trottoir.  
 
En zo kwam het dat Mona, Karolien, Mieke en ik 
uit ons kot zijn gekomen… voorzien van de nodi-
ge attributen: Muziek, Koffie en Taart. Geen 
‘take away’ maar ‘bring it’ – zo zijn we. Want het 
zijn nu eenmaal rare tijden. 



  

 

 

 
Ter plekke gevoerd en vergezeld van Heroen, 
met zijn camera in de aanslag, hebben we zo elk 
een aantal adressen aangedaan. 25 mensen heb-
ben we aangenaam verrast. Op hun stoep, voor 
eigen deur. In zon en regen, door weer en wind. 
Weet je: als we eenmaal beginnen, zijn we niet te 
stoppen.  
 
25 adressen, 25 verschillende voordeuren… ja, 
maar wèl 25 dezelfde reacties! Overal werden we 
met de breedste glimlach ontvangen. Met open 
armen eigenlijk, zoals in ‘het oude normaal'… al 
mochten we ons daar niet toe laten verleiden… 
Maar ja, wa wil je: in tijden waarin mensen op 
hun hoede moeten zijn voor contacten, voor men-
sen ‘buiten hun bubbel', blijft het toch altijd aan-
genaam om iemand op de zulle te krijgen, toch? 
En als we dan toch óver de zulle gingen, was ‘t in 
de achtertuin, buiten, met de vereiste afstand. 
 
Toarte en ne goên boek! Zoals verwoord in het 
gedicht van wijlen Peter Van Synghel dat in het 
boek staat en dat bij elk bezoek werd voorgedra-
gen. Woorden met veel goeste gebracht en recht 
uit het hart. 
 
En muziek, natuurlijk! De Hymne werd immers 
ook hier als begeleidende feestmuziek meegeno-
men. En van al die bezoeken werd een mooie 
montage gemaakt die gezien mag worden! Sjapoo 
voor het geduld waarmee die gemonteerd werd. 
Voor zij die het resultaat nog niet hebben gezien 
(wie? wie?...): je kan het filmke bekijken, en mee 
genieten op de website van de Unie, onder het 
item ‘Hors d'Oeuvre aan huis’. Zet het geluid  
vollen bak, en zing, in de spirit van Allez 
Chantez! maar luidop de hymne mee. En als je die 
niet kent, awel dan moet dat veranderen! 
Smakelijk, en veel leesplezier! 

Marijke Dejaeghere 





  

 

 

 

Hors d’Oeuvre is nog steeds te koop! Natuurlijk als je het ons vraagt, het 
ideale cadeau in deze bizarre tijden. En het goede nieuws is, we hebben 
er nog. Je kan het bestellen door een mailtje te sturen naar 
reservatie@uniederzorgelozen.be, of na afspraak ophalen bij de Unie. 
Voor het boek betaal je € 27,99 (eventuele verzendingskosten 
inbegrepen). Daarnaast kan je het boek ook vinden in de boekhandel, of 
bestellen via lannoo.be/nl/hors-doeuvre.  

Kadotip 

http://lannoo.be/nl/hors-doeuvre


Lieve Sint, 
 
Vandaag hoorde ik op Radio 1 het heugelijke nieuws dat je een speciale 
uitzondering krijgt om na het avonduur rond te lopen… niet in de 
straten maar op de daken. Het doet me deugt om dit te lezen in de 
‘Moniteur Belge’. Deze reclamevrije krant ondersteunt wel het 
bedrijfsleven.  
 

BELGISCH  
STAATSBLAD  

MONITEUR  
BELGE  

 

Lieve Sint, 
 
Vroeger waren de pannen op het dak glad… wegens de opwarming van 
de aardbol is dit al wat beter… maar nu heb je te maken met de 
onzichtbare, onruikbare vijand Covid19. In plaats van 
geitenwollensokjes over uw schoenen en de voetjes van uw wit paard te 
trekken, moet je nu een mondmasker dragen.  
 
Het pakje dat ik  bestelde zal wel geleverd worden door B-post.  
 
Ik ben veel zeer braaf geweest dit jaar (en ook de vorige halve eeuw), ik 
vraag je gewoon om het bordje ‘Cyril Verschaevestraat te Marke’ te 
veranderen in Frida Lavergestraat. Frida is overleden en was een lid van 
het verzet tijdens WO 2, samen met haar man Omer. 
 
Uw braaf kapoentje, 
 
tot volgend jaar. 
 

Frank Mulleman 



  

 

 

Vergeten of  niet vergeten? 
 
Iedereen weet dat ik van nature een sociale media beest ben; dagelijks 
levert Facebook mij een hoop herinneringen aan gedachten, momenten, 
foto’s en dergelijke die ik in de loop der jaren gepost heb… 
Vandaag 4 november 2020 zie ik een herinnering passeren aan een 
gedeelde post van de Unie van 5 jaar geleden: “Er zijn nog heel wat 
gegadigden die geen kaartje voor Skowburg voe de Scala konden 
bemachtigen. Heb je tickets en kan je toch niet komen, geef dan een 
seintje aan de Cultuurwinkel. Geef toe, lege plekken ontsieren toch een 
schoon gevulde zaal.” 
 
Het contrast met vandaag kan niet 
groter zijn! Een theatervoorstelling 
is op heden totaal ondenkbaar; laat 
staan een schoon gevulde zaal… 
Daar krijgt menig viroloog terstond 
een hartverzakking van…  
 
Het beestje is hier al een tijdje en het 
wil voorlopig niet wijken… en 
hoewel het nu toch al lang duidelijk 
moet zijn dat zelfs het virus geen onderscheid maakt tussen kleur, rang 
of stand… blijkt die zelfde sociale media het virus te gebruiken om een 
onderscheid te maken… Fout denk ik dan…  
 
“2020 is een jaar om te vergeten” – “ik wil een jaar verder zijn” – “2020 
sucks” – tja we hebben het even niet zoals we het zouden willen 
hebben… maar ik wil 2020 niet vergeten; ik heb een massa mooie 
momenten gehad dees jaar!!! Ook leerrijk!! Ons gezin met twee zonen 
van 21 én 23 jaar oud hele dagen thuis… en het werkt!! Het werkt heel 
goed zelfs!!! Waarom dan 2020  vergeten???  
 
‘Elk nadeel heb zijn voordeel’ heb ik wel eens gehoord… en hoewel ik 
enkel voor mezelf kan spreken… het gaat me wonderlijk goed… ik mis 
jullie allen massa veel!!! Maar we geraken er wel!!! 
En laat ons 2020 nooit vergeten!!! 
Knuf xxx. 

Mie Deneve 



De werken van Bert 
 
Van januari tot oktober liep Bert, mits een kleine onderbreking omwille 
van Corona, stage bij de Unie der Zorgelozen. Maar wie is Bert nu 
eigenlijk en wat heeft hij allemaal gedaan binnen de Unie? Mona (zie het 
artikel Mona Wie? Verder in dit krantje) vroeg het hem. 

 
Via de VDAB kreeg ik de 
kans om aan de slag te gaan 
bij de Unie. Ik startte eind 
januari de zes maanden 
d u r e n d e  s t a g e  d i e 
uiteindelijk pas eind oktober 
eindigde. In het begin hielp 
ik vooral met wat allround 
klusjes zoals vensterbanken 
s c h u r e n  e n  l a k k e n , 
rondrijden met het busje, 
boodschappen, praktische 
klussen, meehelpen met de 

Resto Ratatouille, Allez, Chantez! … Later kwam het creatieve werk. 
Voor de stage begon wisten ze bij de Unie al dat ik veel bezig was met 
schilderen en graffiti en ik kreeg daar ook de kans toe.   
 
Ratjes 
 
Het idee van de ratjes kwam van 
Geert, hij is afkomstig van Harelbeke 
en de supporters van de voetbalploeg 
van Harelbeke worden ratten 
genoemd. Het plan was om hier en 
daar een verborgen ratje te schilderen 
en zo zijn we geëindigd met 25 ratjes 
die verstopt zitten over het hele 
gebouw. Dit was het eerste creatieve 
projectje dat ik mocht realiseren 
binnen de Unie, maar niet het laatste! 
 



  

 



Muurschildering  
 
H e t  g r o o t s t e  w e r k  i s  d e 
muurschildering op de binnenkoer. 
Eind augustus begon het tekenen van 
een ontwerp. Zo zijn er veel 
gepasseerd die uiteindelijk in de 
vuilbak belandden en dan enkele die ik 
bijhield. Uiteindelijk was er een 
ontwerp en zo begon ik midden 
september met het tekenen op de 
muur. Het plan was om klaar te zijn 
tegen 16 oktober, met de grote 
boekvoorstelling, maar het werd een 
weekje later. In totaal duurde het dus 
2 maanden van begin tot einde om het 
werk op de muur te zetten. 
 
Het was de bedoeling dat je er naar 
kan blijven kijken en nooit alles in 
één oogopslag gezien zou hebben. 
Wat er ook zeker moest in terug 

komen was de vergelijking met de Unie zelf, de Unie is een sociaal-
artistieke werking en dat moest duidelijk aan bod komen in het werk. Het 
is een geschilderd beeld met veel actie, beweging en verbeelding net 
zoals op een scène. Maar ook geeft het mijn beeld van de maatschappij 
weer. Langs de rechterkant heb je kerk en staat die met een kritische blik 
toekijken op het volk, langs de linkerkant kan je een liefdevol tafereel 
aanschouwen. Twee kanten die ons leven en onze handelingen continu 
beïnvloeden. 
 
Als laatste wil ik graag nog de Unie bedanken voor de kansen om dit 
alles te mogen realiseren. Ik kreeg de tijd en het materiaal om te doen 
wat ik wou, wat op andere plaatsen niet altijd evident blijkt. Maar 
ondanks dat ik hier mijn ding mocht doen, is er nog een groot verschil 
tussen thuis mijn goesting doen en hier mijn goesting doen. 
 

Bert Lelieur en Mona Janssens 



  

 



 

Weten 
 
Of je weet, ofwel je weet niet. Weten kan goed voelen, edoch 
onbehaaglijk. De gedachte dat je beter onwetend blijft, ken je best wel. 
Het kan dat je weten weert. Zelfs wanneer je bewust weet en het weten 
koestert, worstel je misschien, omwille van waarheid, met jezelf en of die 
ander. Speelt durven delen een rol?  
 
Wat wanneer je onwetend bent, of het toch vermoedt te zijn? Je stelt 
algauw anderen in vraag. Waarom werd net jij in het ongewisse gelaten? 
Is er een reden? Is er opzet in het spel? Als niemand jou in de dagen 
nadien inlicht, voel je diep in jezelf weerstand. Vaak maak je je hard. Je 
stuurt ongecontroleerd verwijten en stelt je tegelijk voor een 
verbindende communicatie koppig op. Veelal vecht je tegen een bierkaai. 
Niemand hoort, noch leest jouw frustratie of wil in jouw verzoek 
meestappen.  
 
Het kan natuurlijk ook anders. Geleidelijk neem je met de situatie vrede 
doordat je begrijpt dat je die negatieve overtuiging enkel voor jezelf 
creëerde. Uiteindelijk verlies je in beide gevallen in dat weten interesse. 
Jouw luisterbereidheid houdt het voor bekeken. Je hoeft niet langer te 
weten. 
 
In sommige gevallen wil je wel weten en wordt het jou niet toegestaan. 
Erdoor weet je wel niet, maar eens je dat aanvaardt, graaf je tegelijk niet 
langer. Bovendien ben je nooit van enige inhoud zeker. Het kan dat de 
zender jou nauwelijks een juiste afdruk van de werkelijkheid geeft, je 
wordt bij het werven zelf ogenschijnlijk verblind, erin geluisd of je kan 
moeilijk volgen. Als blijkt dat jouw weten foute informatie bevat, weet je 
in c niet, en denk je het louter voor een bepaalde tijd. Het hoe doet er 
nauwelijks toe. Of je er iets bij opsteekt is zeer de vraag. Wat als je het 
menselijke aspect erin kan zien? Je wist sowieso wél, enkel die ene 
waarheid naar behoren niet. 
 
Misschien mogen we ervan uitgaan dat je best zélf enige 
verantwoordelijkheid voor elk weten draagt. Net als geschiedenis in 
vraag kan gesteld, zeker als die een halve waarheid in functie van 
evenwicht dan wel heerlijke verbloemingen bevat omdat die zich erdoor 



  

 

lijkt te herhalen of interessanter oogt, kan je dat wat je tot jouw eigen 
weten opneemt bewust in overweging nemen. Je kunt jezelf afvragen: 
Hoe voed ik die werkelijk? Wellicht luister je bij het werven meestal 
nauwelijks oftewel mag je voor jezelf grif toegeven dat je op die 
momenten meer dan nodig dwaas door die ene paarse bril neigt te kijken. 
Je schrijft dagelijks mee geschiedenis; dat wel. Maar, hoe kneed je die 
best zelf? En, durf of wil je wel kneden, ofwel gekneed worden? 
 
Authenticiteit juich ik toe. Ondervinding vertelt me echter dat elk 
individu zijn eigen waarheid leeft en spreekt. Ik stel voor mezelf vast dat 
ik graag en flamboyant als het moet die delen in functie van de luisteraar 
kleur. Wat ik dus diep in mezelf weet, koester ik en deel ik slechts in een 
veilige omgeving. Doch, waarom bescherm ik mijn weten danig? Blaast 
angst voor weerstand bij de luisteraar mij vooraf omver? Wil ik niet 
gelezen? 
 
Leven in overgave zou je prachtig, bijna bevrijdend kunnen noemen. Je 
laat informatie gewoon aan je voorbijgaan of je neemt enkel welbepaalde 
stukken in jouw eigen weten op. Je deelt vlot waar het kan jouw eigen 
verhaal en weten en je ligt nooit nog wakker van menige reactie. Met dat 
laatste worstel ik nog wat. De gedachte dat niets hoeft dat deel van mijn 
wijsheid te zijn zolang het voor mezelf onbruikbaar is, geeft me 
daarentegen kracht. Het feit dat ik iéts weet, stelt mij gerust. Ik ben 
immers uniek. Doch ik stel me sterk de vraag; kan je en iedereen dat zo 
zien? De maatschappij schenkt waarde aan weten en schaalt volgens 
diploma in. Verwerf je niet, dan weet je niet. Zwijg je en ook ik dan 
beter? 
 
Ik geloof in mensen, in talenten en een intermenselijke bevruchting. Zijn 
wij niet eenieder dat deel van het geheel? Als weten mag, kan en 
misschien een beetje moet, mag niet weten evenzeer. Vrijheid binnen 
weten verscherpt alle zintuigen, en dus de maatschappij. Weten wat 
goed voor jouw eigen zelfbeeld is, lijkt mij zelfs in functie van onze 
samenleving een fijn weten. Dat mensbeeld beent vast en zeker op 
termijn bij. Ik weet het; het stemt me gelukkiger. En jou? 
 

Linde Moreel 



 

 

Benoit Goethals 



  

 
Mona wie? 
 
Hallo! Ik ben Mona en sinds midden 
september loop ik stage bij de Unie, maar 
wie ben ik nu eigenlijk? 
 
Zoals ik al zei, ik ben Mona! Ik ben 22 
jaar en studeer sociaal-cultureel werk aan 
Vives Hogeschool. Sinds kort help ik op 
woensdag ook mee in voedselbedeling 
De Vaart samen met Caroline aangezien 
ze daar handen te kort hebben. Ook 
probeer ik mijn ervaringen bij de 
voedselbedeling te koppelen aan de 
activiteiten van de Unie in de vorm van 
een project. 
 
Daarnaast heb je mij misschien al kunnen spotten toen ik mee hielp bij de 
boekvoorstelling, ‘DNA van de participatie’ of ‘Huizen on tour’. Of 
misschien ben ik wel al aan jouw voordeur een gedichtje komen 
voorlezen toen we Hors d'Oeuvre bij enkele voorintekenaars aan huis 
gingen afgeven. 
 
Maar ik doe ook nog dingen naast de Unie. Zo werk ik in het weekend 
als jobstudent in Bio Planet Kortrijk en heb ik een eigen studenten- 
onderneming waar ik taartjes en ander gebak maak. Ik heb een hond 
(Laika), vier kippen (Marie-Jeanne, Olga, Suzanne en Shaniqua), een haan 
(Jacques) en een lief (Ernest). 
 
Wie mij al heeft ontmoet zal waarschijnlijk wel gemerkt hebben dat ik 
geen prachtig West-Vlaams accent heb. Dit komt doordat ik ben 
opgegroeid in het mooie Bonheiden, gelegen naast Mechelen. In de 
zomer van 2019 ben ik met heel mijn hebben en houden naar het verre 
Kortrijk getrokken om te gaan samenwonen met mijn vriend. 
 
Hopelijk kunnen we elkaar snel in het echt ontmoeten zodat jullie jezelf 
ook aan mij kunnen voorstellen! 
 

Mona 



 

 

Aan het rode lijntje onder de titel vanwege Microsoft Word merk ik dat 

het woord nog niet officieel ingeburgerd is. Het virus daarentegen 

begint dat wel al aardig te doen…                

Mijn jongste pagadder heeft een gloednieuwe job, jawel! Voor 12 stielen 

en 13 ongelukken is hij nog iets te jong, laat ons zeggen dat hij aardig op 

weg is. Maar… hij begint er telkens enthousiast aan, vastbesloten om…

voor een tijdje een inkomen te hebben. Dit keer dus: contact tracer, 

zowaar een zopas uitgevonden beroep !  

En dan zijn relaas… Beetje tenenkrullend eigenlijk. De amateuristische 

manier waarop dat wordt aangepakt… De job begint met een 

introductiedag. Een Powerpoint over het formulier dat moet ingevuld 

worden bij elk telefooncontact. Poepsimpel, maar toch blijkbaar een 

Powerpoint waard. In de namiddag dan een rondleiding in het gebouw… 

”Hier zijn de wc’s” - (“Ben ik al drie keer geweest”, zegt hij). Tjah. Okee, 

de dagtaak kan beginnen. Wat zoveel betekent als: wachten tot er op het 

scherm een contact opfloept, waarmee je dan telefonisch verbinding 

maakt. Een standaardlijstje van vragen overloopt. Elk op zijn/haar eigen 

manier. En dan dus zijn relaas…  

Ginder links van mij heel strakke telefoons (je moet het hem zien 

nadoen), “Mevrouw, hoor ik daar iemand hoesten in de achtergrond, 

heeft die wel een mondmasker op?” Aan de rechterkant dan weer iemand 

die het heel cool aanpakt, “Jow, gaat het een beetje?” Hilarisch! Maar je 

zou dus verwachten dat die opspoorders handen en vooral oren te kort 

komen om die oproepen te doen. Niets is minder waar... Uren en uren 

zitten ze te wachten tot er iets op hun scherm floept.  

Nieuw aangeworven bellers zitten naast ‘anciens’ om te zien hoe het in 

zijn werk gaat, en vragen of er dan echt zo weinig werk is. Het 

computerprogramma werkt blijkbaar niet optimaal. Soms komen er nog 



  

 

eens nummers door van de vorige lockdown. Dan hoort hij overal 

rondom “Sorry, dat is een vergissing.”  

Contact tracing, dat het niet werkt is echt niet verwonderlijk. Dus 

bedenk ik manieren om de job voor mijn zoon toch zo plezant mogelijk 

te houden. Een bore-out ligt namelijk al op de loer. Wat als… hij nu 

eens zijn contacten zou aanspreken met “Ik weet niet of u het weet, 

vandaag is het internationale gedichtendag, mag ik een gedicht 

voorlezen?” Of: “Hebt u deze mop al gehoord?” Mensen kunnen 

evengoed geëntertaind worden tijdens dat obligate telefoontje. Biedt 

toch mogelijkheden? Werkloze comedians, hier ligt een werkveld 

helemaal open! Geen diplomavereisten...  

Linda Dedeurwaerder 

 

 

 
Tima Miroshnichenko  



 

ZO VER …. 
 

Zo ver en toch boven me.  
Zo dicht en toch verloren.  
Verloren in de massa.  
Massale onwetendheid.  
Verzonken in een zwarte zee.  
De rugzak weegt te zwaar.  
Ik sta stil en toch beweeg ik.  
Lood in de schoenen.  
Dolen in een doolhof met de sleutel in de hand  
op weg naar het volgende doolhof... 
De moed samenrapen  
om de ogen te openen en te sluiten.  
Dromen die meer betekenen dan de realiteit,  
daar kan ik je nog omarmen.  
 
 

Angelo Vlieghe 
ter ere van Ella 



  

 

Filip Dumolein 
 



Beste José Kafka, 
 
Eindelijk voel nog ik eens mijn toetsenbord onder mijn tintelende 
vingers… De boel sluit, de economie moet blijven draaien, met 
uitzondering van enkele zachte sectoren… Cultuur, Horeca, Sport (?)… 
enfin waar de werkende mens zijn dolgedraaide gedachten eens kan laten 
ontspannen… De ziekenhuizen lopen vol… en wanneer de afdeling 
‘Witte Paardjes’?  
 
In deze donkere tijden en barre tijden… zullen we de cijfers te zien 
krijgen van het aantal zelfdodingen. Ook mooi verpakt, in uw stad, 
provincie, en in de Krant van West-Vlaanderen? Zijn we geen 
recordhouder zelfdodingen in onze liefste dolgedraaide provincie, want 
we zijn preus lik vjertig? Ik denk van wel. Als het economisch gewin maar 
de macht kan behouden boven het sociale! Dat is de regel! En de regels 
moeten gevolgd worden… zeker in deze barre tijden! 
 

Frank, Kortrijk, jaar des Heeren 2020, 27 oktober 
 
 

Lockdown 2.0 
 
Dralend over een slappe koord, 
spanning weg bij de eerste stap 
overwegend onzeker maar toch vastberaden 
met die tweede stap nog meer 
 
Fluisterend luisterend roepend zoveel meningen 
plausibele verklaringen zakken weg in diepe dalen 
pleister op de wonde is nu niet van tel 
geef ons een houvast daar bovenaan 
 
Komen we tot een vergelijk of  
gaan we naar helemaal kafka 
de koord weer wat strakker 
opletten, stap voor stap dan komt het wel... 
 

Koen Lefebvre 



  

 
Beste José Kafka, 
 
Vandaag, nu het nog kon, heb ik terug gebruikgemaakt van mijn 
Museumpas… en op naar het Nationaal Tabaksmuseum, in de gietende 
regen, gegaan te Wervik. 
 
Wie kent er nog het  Belga- en Tigrameisje? Of deze dame van Zemir? 
Ja, daar staan ze, in levende lijve, tentoongesteld…  
 
Zoals je weet heeft de Unie nog een tijdje gewoond in het Achturenhuis. 
Destijds was er daar een pijpenclub, sinds 1920, ‘de gesyndikeerde lange 
pypen’… het was de bedoeling om met 1 gram tabak en twee lucifers zo 
lang mogelijk te blijven roken. Ik heb het kader nog zien hangen in de 
buurt van den biljart… en nu kan je ervan genieten in het museum. 
Mooi!  
 

Frank, Kortrijk, jaar des Heeren 2020, 28 oktober 



 

 
Beste José Kafka, 
 
Het lot beslist, enfin ik wil het lot laten beslissen... zeker in deze 
coronatijden.  
 
Ietsje voor 9 uur krijg ik een sms... “Wie zou de verkiezingen winnen 
denk je?” Nog niet helemaal wakker, denken op mijn nuchtere maag... 
denken, en zeker ‘s morgens is altijd lastig. “Ik hoop dat het de huidige 
president niet wordt.” 
 
T o c h  w a k k e r . . .  d a n  m a a r 
boterhamdoos gevuld, reispas NMBS 
invul l en . . .  van  Kor tr i jk  to t 
Welkenraedt. Over deze magische 
plek zingt zelfs Yevgueni... 
 
Het lot beslist, enfin ik laat het lot 
beslissen... zeker in deze coronatijden.  
 
Mijn krant heb ik uitgevlooid tot na het Noordstation. Erps-Kwerps 
doet me altijd denken aan een veel te vroeg overleden goeie collega en 
naamgenoot, de daar aangespoelde Gentenaar kon uitbundig vertellen 
over de problemen van de fusie… Hij woonde in Erps maar nam de trein 
in Kwerps… of was het andersom? Ik weet het niet meer! 
 
Tussen Leuven en Liège is de boterhamdoos volledig leeg… ik voel me 
terug op schoolreis. Herinner je je nog de schoolreizen of andere 
uitstappen? Een pulle, natuurlijk met blutsen, met sop van 
Kalissiestokken – dat schuimde als zot – en boterhammen met omelet 

tussen. Zeker geen ginappel!… op aanraden 
van de busmaatschappij… je moest daar van 
overgeven. De chauffeur had dit niet graag! 
Maar wij kregen, thuis toch, altijd van die 
vanillekoekjes mee – traditie sinds 1902… 
daar keken we allen naar uit! Waarom zaten 
er maar amper drie in een verpakking? 
Afhankelijk van de graad waar je 
vertoefde… 1ste graad was met vier op twee 



  

 

stoelen, 2de graad was maar met drie en 3de graad was stoer… met 2 op 
twee stoelen in de bus. Alles was toen al conform aan de regel van vier. 
Wij wisten het niet, maar we waren onze tijd ver vooruit. 
 
Ondertussen zijn we al over de 
Maas… Chaudfontaine, Trooz, 
Nessonvaux, Pepinster  (waar 
mijn ouders op huwelijksreis 
gingen, ‘lang’ geleden, met de 
stoomtrein), Verviers en de 
eindbestemming Welkenraedt. 
 
Maak je geen illusies… hier is 
er niks te zien in dit vredig 
plaatsje… maar in coronatijden 
is het gezellig om uren te kijken 
naar het niks en het landschap… dit is reizen met de trein! 
 

Frank, Kortrijk, jaar des Heeren 2020, 29 oktober 
 

 
Beste José Kafka, 
 
Het is amper 18u15 en de hemel is pikdonker, na een redelijk grijze dag. 
Mijn innerlijke klok begint zich aan de passen… Weg met die winkel 
van zomer- en winteruur… in feite moeten we leven ‘in den Engelse 
tijd’, toch volgens de zon. Ook Spanje zou moeten zitten in den Engelse 
tijd maar Franco had meer vertrouwen in de klok van Hitler.  
 
De winkels, de niet-noodzakelijke, zijn gesloten, we zitten opgesloten in 
ons hok, zelfs de kippen zijn in ophokplicht sinds vandaag… ik voel me 
solidair met de eimachine.  
 
Gelukkig kwam de verlossende mail in mijn box binnen van Heroen van 
onze allerliefste Unie… Zorgelozen, we nemen de strijd op tegen Covid-
19, de eenzaamheid en nog veel dingen… neem pen en papier, maak 



 

 

foto’s… en zo vullen we een krant, de novembereditie. Tegen 15 
november sluit de redactie! 
 
Moest Covid-19 niet onze contreien aanvallen dan was Irina de Noord-
Ierse zee overgestoken met een vlot, enkele van de vrachtwagenbanden 
waren al beplakt met roustinnekes… en ze ging aanspoelen in ‘De 
Panne’. Je weet wel, er staat daar nog een monument… van een 
aangespoelde. 
 
Dus nu ben ik mijn vriezer aan het uit eten… lamsstoofpotje met 
kroketten en tuinkers. Als ik het woord tuinkers zie of hoor… maar het 
zijn jeugdherinneringen… maar in deze dagen moeten we nog ne keer 
proberen te lachen hé!  
 
Toen ik jonger en nog een beetje mooier was… destijds in het jeugdhuis 
‘t Schuurke in Oarelbeke of all places waren we aan ‘t verbouwen, 
herinrichten, enfin het Supra Bazaarke is er rijk van geworden… maar 
we hadden een zelf opgelegde lockdown… dus geen inkomsten van de 
toog.  
 

Een medewerker, vol met goeie 
ideeën, kwam met een voorstel om 
tuinkers te kweken op zolder… 
Maar kan dit in een gebouw van ‘t 
stad? Wie zal ons product kopen? 
 
Na overleg met de stuurgroep, zo 
noemde d i t  democrat i sch 
instituut, werd er beslist om ‘den 
Eddy Wally’ te laten optreden in 
het ontmoetingscentrum… een 

volle zaal aan kweetniemeer hoeveel ingang… en ja, het was kassa 
kassa… 25 bezoekers (waarvan vermoedelijk nog enkele met een gratis 
ticket)… en een verlies van minstens € 1500.  
Hadden we toch niet beter het idee van Rik uitgevoerd? 
 
Maar we hebben toch veel leute gehad! 
 

Frank, Kortrijk, jaar des Heeren, 31 oktober 2020 
 
  



  

 
Beste José Kafka, 
 
Bedankt, ik heb uw handgeschreven brief gevonden in mijn brievenbus. 
Ja, op 1 november kan dit deugd doen aan de morele ingesteldheid van 
de mens… zeker als het zo’n  droge zonnige dag is, zoals vandaag, niet! 
 
Nu 1 november… op coronareis in eigen stad… de begraafplaats Sint- 
Jan… of beter gekend als het oud kerkhof aan de Meensesteenweg. Op 
zoek naar het columbarium, wat ik niet kon vinden, in rij 43… maar je 
kan nergens een bordje vinden van de rijen…, ja van mijn broer. Kafka 
slaat hier ook toe…  
 
Op deze zonnige zondagdag  geniet iedereen van regen, grijze hemel, 
bloemverkopers aan de hoofdingang… Koop maar een pot bloemen maar 
je weet niet meer waar je ermee heen moet…  

Opeens voel ik een getril niet ver van de schaamballen… mijn ma aan de 
lijn… hoe is het en al van die dingen… ik vertelde dat ik naar het colum-
barium van Filip, mijn broer, wou gaan maar niet gevonden… Ja, 
jongen, het is ergens aan een boom. Enfin, duidelijke uitleg! 
 
Na een beetje praten over de koeien en de kalfjes… ja, vanmiddag voelde 
ik iets raars in mijn mond… ik ben een valse tand kwijt! Onvindbaar! 
Uw stoelgang, ma, zal spannend zijn! 
 

Frank, Kortrijk, jaar des Heeren 2020, 1 november 



 
 
 
 
 
 
ZIJN WIJ DE SCHEPPING ? 
 
het lijkt dagelijks dat de schepper 
zich deerlijk heeft vergist 
dat hij niets wou 
maar uit zijn woede alles ontstond: 
een hond, een pot mayonaise 
ja, zelfs auto’s en internet, een planeet vol 
wezens die met priemende vinger 
op elkaars verantwoordelijkheid wijzen 
 
alles evolueerde, water werd land 
de aap kroonde zich tot keizer 
de slimste werd mens, de kei raket 
oorlog bracht werk, en werk bracht 
honger en dorst, over het land  
van de liefde goten we asfalt en beton 
de notarissen schreven het allemaal op 
en het stond ook in de gazet: alles kon 
voor de enen bedelen bij de statie 
voor de anderen vakantie in de zon 
de cafe s werden banken, clie nten consumenten 
en de bibliotheken moesten niet eens in de fik 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
ontsta ik  
nu eindelijk iedereen zijn kaart heeft  
en zijn trajectcontrole 
zijn gat vol angst en zijn hoofd vol straling 
krampachtig normaal paaldansend  
rond de schermen op zijn kot 
met weinig meer om het lijf 
dan spaarkaarten en een vuilnisbelt informatie  
over de beste prijs voor de beste maskers 
om er onze kwetsbaarheid mee toe te dekken 
 
of besta ik beter, warmer 
met die foto’s van mijn blote eenzaamheid 
en die uitgekleurde regenboog 
met dat paarse bloempje bloeiend tussen 
de voetpadtegels bij +3°C deze morgen 
en die steen in het water 
 
besta ik, zie je me staan, zijn wij de schepping 
of gaan we als de schuldenaren van wat wij niet deden 
zomaar door naar daar van waar wij kwamen 
amen? 

 
 

José Vandenbroucke 
4nov2020 

 



 

 
Beste José Kafka, 
 
Eindelijk is de kogel door de toren van het Witte Huis… Biden is de 
nieuwe president van de door zichzelf uitgesproken grootste democratie, 
op India na! 
 
Hoe hoger je staat, hoe lager je kan vallen… met een beetje geluk zal 
Trump dit tegenkomen… maar ik vrees vooral een nieuwe 
burgeroorlog. Biden zal ook niks kunnen doen tegen de wapenlobby in 
de USA… want dit is regionale materie… waar hebben we dit nog 
gehoord?  
 
En van wapens gesproken… Walmart, de grootste supermarkt in de 
USA… heeft uit voorzorg zijn wapenafdeling overal verwijderd… ze 
wilden wel kogels verkopen hoor… maar vreesden meer voor een 
overval op hun afdeling…. Daar heb je ook niks aan in een commercieel 
economisch model. 

 
Vanavond is het Quiche met brocoli en spek, zure room…  
het zal smaken! 
 

Frank, Kortrijk, jaar des Heeren, 8 november 2020  

foto gevonden op de website van Walmart… 



  

 
Beste Frank K, 
 
ja het zijn wonderlijke tijden. Het is halfvijf in de morgen. Tijd om jouw 
brieven te beantwoorden. De chauffage is nog niet aangeslagen maar de 
wereld is nog stil. Al heb ik hier op mijn platendraaier Lucinda Williams 
‘You can’t rule me’ zingend en tezelfdertijd draait in mijn cd-speler 
Mozarts 21ste pianoconcert. Lucinda zingt ‘I got the right to talk about 
what I see’, terwijl Mozarts pianoconcert bij het wonderlijk andante 
gekomen is. Alles klinkt lekker door elkaar, samen met de kosmische 
stilte van het eindeloos heelal waarin wij rondzweven.  
Zondagmorgen 8 november 2020, coronatijd.  
 
Wonderlijk inderdaad, die verhalen uit het leven van Frank Kafka: met 
de trein alle gevaar trotserend naar het Tabaksmuseum van Wervik en 
naar de kerktoren van Welkenraedt met herinneringen aan de 
kalissestokken en  de bijna-kotsmomenten uit zijn prille en onbezoedelde 
jeugd. En jouw moeder die haar tand inslikt. Dat terwijl ik mij hier in 
mijn eigen staart zit te bijten van frustratie omdat lady corona van geen 
terug in haar hok gaan wil weten. 
 
Ik bel dagelijks naar mijn lief, every day when I hate it to see that 
evening sun go down. Zij zegt dan elke avond ‘dat ze eerst haar TV wat 
stiller gaat zetten’, ik hou van regelmaat, zij ook, zeker in de liefde. Maar 
echt praktisch is onze liefde niet. Zij woont namelijk in het buitenland, 
Wallonië, waar Covid19 frans spreekt en men, naar mijn volk de 
Vlamingen zeggen, overal zijn kloten aan veegt. Daar staan zelfs nog 
bomen, en er is nog bouwgrond! Om naar haar te gaan zou ik eerst van 
Kortrijk naar Mouscron, van daar naar Tournai en dan via Mons moeten 
sporen. Nogal wat af- en opstappen, en kans te verdwalen want die 
plaatsen noemen ook Courtrai, Moeskroen, Doornik en Bergen. 
Gelukkig heb ik altijd mijn ‘en voor de Walen hetzelfde’-woordenboek 
bij, voor onderweg in mijn landeken. Maar veel mensen durven nu geen 
twee busstops of één statie ver met het openbaar vervoer, wegens 
coronabesmettingsgevaar. ‘Mijn auto is terug mijn vrijheid’ en niets mag 
nog gerecycleerd, alles moet plastiek én in de vuilbak, zelfs éénmaal uit 
hun verpakking gehaalde ongebruikte condooms. Met mijn lief heb ik 
soms sex aan de telefoon maar vaak is ze ook zo depressief omdat ik 
thuis geen internet-connectie heb en zij mij via skype haar borsten en 



 

 

wat nog al meer niet kan laten zien. Aan vrouwen is er toch zoveel moois 
en aan quarantaine zo weinig. Ze noemt mij een idioot omdat ik het bij 
corresponderen via de Belgische Post hou. Haar voorlaatste liefdesbrief 
was 6 weken onderweg, haar laatste, met priorzegel, was er na 3 dagen 
reeds, niet toegelikt maar met scotch-tape toeplakt, wegens 
coronagevaar! En jij dus zomaar in deze onzekere tijden onversaagd naar 
Welckenraedt waar men Duits spreekt! Je hebt toch je boterhammen niet 
opgegeten in de trein? Er zijn overal camera’s beste Frank K, let toch op! 
 
Ja, gelukkig heb je nu geen soirée in ‘t Schuurke van de Wereldstad 
Hoarlbeke meer in je hoofd. Corona rules the scene! Ook de Scala moet 
leeg blijven, ongebruikt. Klote, klote, klote. 
 
Ik heb een vriend die zo voorzichtig is dat hij zich vanaf ‘s morgens na 
zijn toilet, in zijn wc opsluit met zijn frigobox vol bio-lekkers en zijn 
opgeladen smartphone. Hij zegt dat hij zich daar veilig voelt en daar 
alles heeft: vreten, schijten en communicatie. Sex doet hij solitair en naar 
eigen behoefte, al eens meer, al eens minder, en wat hij nog meer nodig 
heeft bestelt hij bij Zalando en/of Bol.com. De Post brengt dat dan wel, 
de Belgische of de Hollandse of de Duitse, hij trekt het zich niet aan. He’s 
as happy as a monkey in a monkey-tree, terwijl de bestelwagens en 
bromfietsen in allerlei vormen, van de diverse postdiensten met elk hun 
diverse leveringsrondes op en af rijden, door diezelfde straten waar ooit, 
voor de markt vrij werd, één facteur met één vélo volstond. 
 
Iets organiseren met mijn Waals lief is onmogelijk. Of zij heeft goesting 
maar ik ben bang, of ik heb goesting en zij is bang, of we zijn allebei 
bang. Daar zorgen de media en de virologen wel voor. De nieuwe lock 
down is nu anders dan die van maart. Toen volstond het om elke avond 
om 20u op straat te staan applaudisseren om het medisch personeel, dat 
zijn handen meer dan vol heeft, Kafka of geen Kafka, courage te geven. 
Nu staan de kranten dagelijks vol met grote frontpagina-foto’s vol in 
miserie verkerende longpatiënten en beademingsmachines in mooie 
kleuren. Kwestie van ons te informeren wat ons te wachtten staat en hoe 
ons te gedragen tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsdagen en de grieppiek 
van februari en maart volgend jaar. Met dank aan de media die ons bezig 
houden. Want denken leidt vaak tot vragen waarop geen antwoord 
volgt. Er valt nog zoveel te zeggen. Maar ik moet nu naar het slagveld, 
samen vechten tegen corona. Hang een affiche voor uw raam! Heb lief, 



  

 

Branko Vandenberghe 

nodig een eenzame uit en hou afstand! God zal het u lonen.  
Einde concerto. Lucinda zingt: ‘Keep me with the good souls.’ 
 

José Vandenbroucke, 8 november 2020 
 



 

 
Woorden schieten tekort 
 
Woorden schieten tekort is een boek van Nicci Gerrard dat ze schreef naar 
aanleiding van haar vader die dement werd. 
 

 
 
Ik haal er de zinnen op de volgende bladzijde uit, dingen die mij raken in 
deze tijden, maar ook mijn moeder heeft Alzheimer. 
 

Marij Defieuw 
 
 
 
 



  

 

De dagen verliezen hun vertrouwde vorm en overvallen je met nare 
verrassingen. Een huis is een eerste levensbehoefte, een diep geworteld 
menselijk verlangen naar ergens thuishoren en thuis zijn. 

+++ 

Van een huis een thuis maken is een manier om het zelf in de 
buitenwereld voort te zetten en tegelijkertijd een manier om een veilige 
binnenwereld te creëren die het kwetsbare zelf als een deken omhult. 

+++ 

Opruimen, plantjes neerzetten, de koelkast vullen, de tafel dekken, 
kaarsen aansteken, de gordijnen dichttrekken: het zijn niet zomaar 
huiselijke karweitjes maar vooral manieren om je geborgen te voelen in 
je eigen wereld, door spullen om je heen te verzamelen , als een vogel 
die zijn nest maakt. 

+++ 

John Berger zegt: Thuis is niet zozeer een onderkomen als wel een 
emotie en een identiteit, het ‘niet-vertelde’ verhaal dat geleefd wordt. 

+++ 

De herinneringen zijn de specie die het geïmproviseerde huis 
bijeenhouden. 

+++ 

Thuis als vertrekpunt, de plek van waaruit je de wereld intrekt. 

+++ 

Atal Gawande vertelt in ‘Being Mortal’: We zitten opgescheept met 
instellingen die aan allerlei maatschappelijke doelen beantwoorden… 
maar nooit aan het doel dat het belangrijkst is voor de bewoners zelf: 
hoe zorg je ervoor dat het leven nog de moeite waard is als je zwak en 
broos bent en niet meer voor jezelf kunt opkomen. 

+++ 

Mensen kunnen door de ouderdom naar de rand van de maatschappij 
worden gedreven; dementie verdrijft ze eerst uit het zicht, dan uit het 
hoofd. Het zijn vermiste personen. 

 

 



 

OMLEIDING 
 

Welke omleiding 
zouden we  
vandaag eens  
volgen? 
De kleine omleiding  
of de grote 
wegomlegging? 
Het maakt niet uit. 
Zolang we maar 
onze weg vinden 
in dit woeste,  
weerzinwekkende woud 
dat corona heet. 

HERFSTLOCKDOWN 
 
Herfstlichtjes  
Gedichtjes  
 
Herfstlockdown  
Gedichtjes  
 
Een lichtje  
voor jou!  
 
May it  
shine. 

HERFSTKLEUREN 
 
Herfst kleurt  
groen, geel, oranje.  
Herfst kleurt veranderingen.  
Herfst kleurt ontgoochelingen.  
Grijs vuur dat stinkt.  
Cultuur die slinkt.  
Grauw bier dat zinkt in zee vol plastic.  
Passie die preekt.  
Jij die breekt of ik?  



  

 

 

CODE ORANJE / ORANGE  
 
Go light   
on the go   
go on  
dreaming.  
With masks on 
dreaming  
about a future  
without masks.  
Een oranje 
geel 
groene  
kleurentoekomst  
zonder code oranje. 

MUSEUM  
 
In het museum  
van mijn lief  
is er een huis.  
Tussen de schilderijen  
en de naughty beesten  
en barbiepoppen  
staan ook een tafel  
en stoelen en zetels. 
Tussen de braaf-stoute  
dieren en poppen,  
Lucky Luke  
die lucky is  
met Barbie,  
de kruisbeelden  
en paternosters  
is er ook  
een engel.  
Ze weten niet  
wat corona is.  

Miep Lambrecht 



VOADRE? 
Is dit nog normaal? 
Van gistren en vandaag... 
 
Een (donker) tekstje, bedenkingske(-s), van Johnny Verkest over: graag naar 
buiten gaan, uw kot uit (ipv blijf in uw kot...), ga uit uw kot, vertraging en 
versnelling… Remmen en wielen en auto's, veel te snelle en veel te grote auto's 
waarvan het stuur, de stuurwielen een wapen zijn of toch zo worden gebruikt/
misbruikt, fietsen, wielertoeristen (en hun gedrag)… en ook veel te snelle 
elektrische fietsen, chauffeurs en ook heel slechte chauffeurs… De mensen en hun 
gedrag op straat en de signalen die ze geven en uitsturen, zenden en de invloed 
op hun directe ontvangers (als die al goed kijken...)... Menszijn, leven en 
opleven… Het mensdom (en het dierenrijk), mensapen en het verschil 
veroorzaakt door al die snelheid: ongevallen, vallen, kwetsuren, tijdswinst en 
menszijnsverlies. Kortom de race die nooit stopt of overgaat en waar men nooit 
uit kan stappen tenzij met/door de dood!!! Dan wordt het stil, kan het/alles 
eens eindelijk, eindeloos stil worden!!! En alle gevolgen daarvan dan weer... 
 
Zijn al die mensen wel nog klaar? Voor hetgeen we/ze mee bezig zijn en 
bezig blijven? Ik vraag mij dat voortdurend af… het knaagt… het zaagt 
en het fret!!! 
 
Even een blokje om, tegen de stress. Dat is goed, doet goed, zeggen 
experten en deskundigen, zeker nu. Maar meer en meer ga/sla ik in de 
stress. Als ik mijn huis uit kom, bedrukte gezichten alom, … niet in het 
minst van heel dichte buren soms, die mij nota bene al heel mijn leven 
zoveel mogelijk proberen te weren. Want ze voelen zich meer, veel meer 
en te goed voor ik. Ik ben toch altijd maar een rare kwast geweest, een 
vreemd individu, een voorwerp in de lucht en van lucht, een zakske 
lucht… Want totaal niet als zij, zoals zij zouden willen dat ik ben, zoals 
zij, zoals het juist is en zou moeten zijn. Anders wijk je af, ben je een 
rare, en een onaangepaste!!! Want: hun standaard is de enige en de juiste. 
Ze hebben het namelijk gemaakt en slaagden in hun leven. Zijn ook veel 
rijker en vooral invloedrijker, hebben meer en veel juistere relaties en 
durven dat ook graag gebruiken en etaleren. Enfin… gehaaste auto's en 



  

 

fietsers en wandelaars/voetgangers die op hun beurt niks anders moeten 
doet dan 'gerten/ophoepelen/weggaan' uit de rij- en racebaan van het 
bestaan!!! … Wat je allemaal ziet, hoort, soms ruikt in een dikwijls heel 
korte tijdspanne van de dag. Niet (meer) normaal. Maar van 'hogerhand 
allerlei': Dit is het nieuwe en nieuwste normaal, moet normaal gevonden 
worden. Dit is namelijk de/onze huidige standaard, de standaard van 
2020!!! .... Vergeet namelijk niet: times they are a-changing!!! ALWAYS 
CHANGING, BECAUSE IT'S/(WILL nEVER BE) GOOD!!! En: het 
gepeupel zal/moet altijd het gelag betalen hé!!! 
 
Even een blokje om en weeral stress!!! Maar daarvoor/-tegen werden 
mindfullness, yoga, boedha, zen, chill en nog andere uitgevonden, dus 
keuze te over! Los het maar op, trek uw plan!!! 
 
Even iets verkeerd gezegd/zeggen op Facebook, Messenger, Whatsapp, 
telefoon, whatever en hup, hop … geblokkeerd. Het mag nog zo goed 
bedoeld zijn, wat het gewoonlijk natuurlijk ook wel is, hoop ik toch!!!. 
Want iets zogezegd/zogenaamd 'verkeerd' zeggen is interpretatie!!! 
ALTIJD!!! En je kunt positief interpreteren, negatief interpreteren, 
neutraal interpreteren. Maar je kunt ook altijd terug reageren, zoals je 
wilt, als je dan zelf echt weet wat je wil tenminste!!! En hopelijk geeft de 
aangesprokene dan nog reactie en word je niet simpelweg en onsportief 
geblokkeerd. Want dan pas wordt je een éénzame, een éénzaat, een 
verstotene, een paria en een lepralijder, die zich nog alleener gaat voelen, 
zieker ook, psychisch gestoord. 'Ervan gevallen' … are we fair enough to 
see that? So IT/EVERYTHING can BE fair enough???!!! Again, peut-
être, maybe... 
 
Even naar de winkel gaan en hup hop hiphop twee keer bijna omver 
gereden door een andere winkelkar. Of tenminste toch op de hiel of 
tegen de schenen. Want: een vreemd voorwerp in de weg dat moet 
ophoepelen, uit de weg, baan vrijmaken want IK moet door, en vlug, snel 
en quick(-y)!!! En scheef en lelijk bekeken, heen en weer en terug! Lelijk 
terug, een woord (teveel) en dan weer door, want ‘t is normaal, we zijn 
namelijk 2020. Bijna 2021 en de beschaving speelt ons parten!!! 
 
Opzij, opzij, opzij … we hebben allemaal en met zijn allen ongelofelijke 
haast. Want: IK ben haast te laat! WE moeten rennen, springen, vallen, 
opstaan en weer doorgaan, want anders krijg ik HAAT!!! 't Is da of ‘t is 



te laat!!! We zijn op de vlucht voor onszelf, bang van onze eigen schaduw 
en verlangend naar het einde, het absolute einde. DE ABSOLUTE 
RUST… HET NIETS!!!! Naar: DE GEZELLIGHEID VAN 
WELEER!!! DE ECHTE GEZELLIGHEID!!! Puur, onversneden, 
onopgesmukt, onopgezet en écht, authentieke gezelligheid!!! 
 
Is het/dit/alles nog normaal? Is iedereen nog normaal? Nog goed en wel 
bij zijn hoofd? Ben ik nog normaal? Of zullen we die concessie(-s) maar 
allemaal blijven weggeven en in handen blijven geven van allerlei bazen, 
politiekers, aandeelhouders, managers, boeren, directeuren, professoren, 
experten, virologen, scheefpoepers, maffiosi en andere poepgaaien??? En 
allerhande… nog anderen en blijven laten zeggen, blijven laten doen of 
nemen we ons eigen lot terug in handen? Mogen we dat nog, want er 
mag niks meer!!! En minder en minder, maar voor sommigen, the lucky 
ones… ALLES!!! Wat normaal is, was en nog moet worden. Willen we 
er überhaupt wel nog iets van maken, vermaken, oplossen en niet meer 
loslaten!!! 
 
Ja, sorry, ik kan er echt niet meer goed mee om. Die nieuwe orde, beter 
gezegd die nieuwe wanorde, chaos, die nieuwe rijken, de armoede, zo 
arm van geest! Zelfs niet nu er een nieuwe, betere president in Amerika 
zal komen. 't Gaat mij dan nog niet zo goed af allemaal, want dat 
allemaal blijft namelijk altijd dat allemaal. Je kunt het ook zo voelen 
verminderen, als uw voelsprieten goed uitstaan en hun werk goed 
registreren, ontvangen en verzenden. The times, they are a running too 
wild for me. They're running scared. It's the time dummie. The/A sign 
of the times. Wild kapitalisme… halt!!! Tijd voor iets anders, iets beters 
liefst, iets eerlijkers, fairder, gewoner, voor u, voor ik, voor iedereen, 
voor ons allen, allemaal en anders!!! Is it a dream, is it utopic, is it 
impossable, not makeble, too late??? When will it be too late, waiting, 
not hurrying, not in a hury!!! Thinking, rethinking and remaking, bit by 
bit, step by step, remaking from the bottom!!!  Voadre, je bent nu al 12 
jaar dood en begraven. Wat denk je, wat zou jij ervan denken… Ge zou 
het hier niet meer herkennen. Ge zout u vreemd voelen, bevreemd, 
ongeherbergd, bevreemdend, helemaal ondersteboven en vreemd, raar, 
niet op uw plaats, niet op uw gemak, niet meer op uw gemak, niet meer 
op uw plaats, de plaatsen worden duur, bijna te duur. 't Is nie meer te 
doen, er is niks meer te doen, niks meer aan te doen, te laat!!! Ze hoeven 
ons niet meer hier en nu!!! … Minder en minder!!! … Ge zou verdwalen 



  

 

en u verdwaald voelen en ge verdwaalde toen al zo enorm erg! Te klein, 
te veel, te laat… Onherkenbare mensen, schimmen, buren, familie… 
onherkenbare mensen, gejaagden, opgejaagden… Meer willen, nooit 
genoeg, consumptie, meer en meer jaloezie, achterklap, achterdocht, 
achter/na-vlijt, haat en nijd, dood, doods,  alles op echte liefde dood!!! 
Blind, doof en nu ook nog corona… dus ook geur- en smaakloos, wat een 
doelloos zootje hier… 't leven is. Lijkt ook op en is ook op,  is 't nog de 
moeite waard voadre zo voort te doen, doe voort. Doe foeort, Defoirdt, 
Defoort... Voadre… Verkest… Verkest Eugène… denk je nog wel eens 
aan mij??? TIENS… Enfin!!! TIENS… Enfin!!! 't'Is nie meer normaal!... 
VOADRE!!!... 
 

Johnny Verkest 

Billie Eilish door J.—10 jaar 
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ÉÉN DING NOG 
 

was het leven niet zo wreed, dan gaf ik nu plankgas,  
ik trok een richting en een vaart waar iedereen van schrok 
om naast jou, in jou, en van meer jouen te kunnen proeven;  
ik deed het noest 
ik kraakte jouw deur en nog meer deuren,  
als het werkelijk moest 
ik ontkleedde mijn ziel, aantrok jouw hemd,  
zat op kniee n en standjes mochten wild 
ik proefde graag en gretig zoutig en ook zilt 
liefde werd een werkwoord in meer dan zes getijden 
en van tijd, mijn grootste vijand, zou ik me woest bevrijden 
ik plantte mee mijn zaadje in jouw geest 
subtiel en rechtschapen en secuur het meest 
geen heiligen, noch patronessen,  
noch duivels gespuis konden mij van jou weerhouden 
het werd ook jou voor mij alsof wij torens bouwden 
e e n ding zou ik je zeggen terwijl de stilte zwierf 
van jou naar mij en van mij naar jou,  
op een moment dat ik het dierf 
ik zag je staand naar me kijken, jouw ogen wilden meer 
en ik, ik wou het zeggen en jij, jij was niet meer 
 

Linde Moreel 
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