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DE GRAMME HUURLING 

 

Iedereen zit in z'n voortuin achter de heg met een 

bazooka te wachten op de slechte mannen die hem of haar 

alles komen afpakken, zei ik. Lambik in De gramme 

huurling: in een onderlijfje, met een pothelm op en een 

mitraillette in de hand. 

Er hadden schijnbaar nogal wat mensen een 

hartverzakking gekregen bij het pleidooi van mijn vrouw, 

vorige week, om eens na te denken over een soort van 

maatschappelijke herverdeling. Doe iets van sommige 

bespottelijke pensioenen af en geef wat meer aan de 

moeder van dat meisje dat met een bijl naar school trekt, 

zo klonk grofweg haar stelling, waarop zij talrijke mails 

kreeg van ambitieuze pensioengerechtigden die met 

nogal wat vuur hun verworven rechten verdedigden. 

'Kalf!' vond een van hen. 

Je zou, met alle rijkdom die wij hebben, een 

modelmaatschappij kunnen stichten, zei mijn vrouw. Zet 

alle tellers op nul en begin van voren af aan: weg met 

uitzonderingen en amendementen en artikels tris, we gaan 



eens goed nadenken over hoe we onze weelde het best 

aanwenden om zoveel mogelijk mensen gelukkig te 

maken. Een eenvoudige, eerlijke fiscaliteit, nette 

uitkeringen, correcte pensioenen, prachtig openbaar 

vervoer, gezondheidszorg zoals het hoort, cash voor een 

klimaatplan. Wij kúnnen dat, wij hebben miljarden zat, 

maar wij kunnen dat alleen als iedereen de loopgracht van 

zijn eigen gelijk verlaat en zegt: goed, deze bonus laat ik 

vallen, deze verworvenheid sta ik af, deze tegemoetkoming 

hoef ik niet meer, de chauffeurs van De Lijn hebben daar 

meer recht op. Helaas blijft iedereen maar zeggen: het 

staat zo in mijn cao, ge blijft er af. Natuurlijk is er dan geen 

enkele politicus die zijn mouwen opstroopt en de lat eens 

écht gaat leggen waar ze thuishoort - de drommel weet dat 

ze in de stembus gehakt van hem maken. 

Het zou een mooi opzet kunnen zijn voor de sp.a, zei ik. 

Zeggen: kameraden, op de lange termijn mikken wij op 

een betere wereld, en dan hebben we het niet over uw 

individuele rechten en uw kapitaalsopbouw. We zoeken 

een voorzitter die wat meer op Camille Huysmans lijkt dan 

op Niels Destadsbader. Iemand die globaal durft te 

denken. Internationaal. Je zou je fantastisch kunnen 

onderscheiden in een politieke wereld waarin iedereen het 

toch eigenlijk altijd maar over eigenbelang heeft. Zelfs de 

PVDA raakt niet verder dan de multinationals en het 

grootkapitaal - terwijl wij heel veel zélf kunnen, als mensen, 

als wij willen. Je kunt als volk de trots hebben om te 

zeggen: laat die van ExxonMobil notioneel hun interesten 

maar aftrekken als ze dat zo graag doen, wij zullen eens 

laten zien dat wij een samenleving zijn die haar eigen 



boontjes kan doppen. Die niet ijverzuchtig is en alleen 

maar navelstaart en aan schraapzucht ten onder gaat. En 

naar boven wijst en zegt: laat díé het maar oplossen, die 

hebben nóg meer dan wij. 

Dat is niet eens zo naïef, zei mijn vrouw. 
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AFSTANDSBEDIENING 

 

Mijn vader had een nieuwe televisie. 

Wat een verbetering, zei ik. 

Een ramp, zei hij, met tranen in de ogen. 

Met de televisie op zich was niets mis - het was een 

mooie grote Samsung-flatscreen, een groot verschil met de 

oude beeldbuis met z'n vale kleuren die hij had. De ramp 

school in de afstandsbediening, een schitterend doosje 

van geborsteld staal met maar vijf stijlvolle, ingewerkte 

knopjes, dat op vele Vlaamse salontafels een grote 

meerwaarde zou vormen. 

Mijn vader heeft een klauwhand. Van het zware werk 

dat hij deed, staan zijn kromme vingers vol met beenharde 

eelt. Bovendien is hij zeer slechtziend. Hij zat maar wat in 

het doosje te knijpen, maar op de tv bleef Ben Crabbé uit. 

Waarom doen ze dat nu?, vroeg hij hopeloos. 

Hij kan niet meer lezen. Ofschoon hij er vooral naar 

luistert, is televisie zijn voornaamste afleiding. 

Mijn zus had een universele afstandsbediening 

gekocht, één met echte, voelbare knoppen. Ik maakte er 

uit plastic een hoesje voor, zodat enkel de aan/uit-knop, de 

volumetoetsen en de zenderkiezer indrukbaar bleven. Als 

een peuter met een vormenstoof ging hij ermee aan de 

slag. 



Ik vind mijn posten niet meer, zei hij na een tijdje 

kwaad. Er staan veel te veel posten op. 

Omdat zachte heelmeesters stinkende wonden maken, 

verwijderden wij 250 van de 254 zenders uit de zenderlijst, 

zodat alleen VTM, Eén, Canvas en TV Limburg overbleven. 

Koffie drinkend in de keuken hoorden wij geen verdere 

klachten meer. Nu en dan veranderde de zender. Af en toe 

ging de televisie harder spelen, dan weer wat zachter. De 

vooruitgang werd stilzwijgend, nog steeds wat mokkend, 

geaccepteerd. 

Waarom maken ze dat toch zo ingewikkeld? sprak hij 

nog even bij zichzelf, of tegen ons ma, die nooit meer 

antwoordt, toch niet als wij erbij zijn. 

Uw vader is langzaam weer een boom aan het worden, 

zei mijn vrouw in de auto. 

Aansluitend zetten wij vol verwachting koers naar 

Keerbergen, waar intussen de genaamde Boef is 

aangekomen, de boshond die wij deze winter in het 

Spaanse bergdorp leerden kennen en die nu onderdak 

heeft gekregen bij onze goede vrienden Marc en Isabelle. 

Wij waren allebei razend zenuwachtig - wij hadden het dier 

in afwachting van zijn laatste inentingen in het zuiden 

moeten achterlaten, en afwezigheid doet het hart sneller 

slaan, geloof mij. Ik had een pakje Pedigree DentaStix voor 

hem gekocht. 

Ontroerd keken wij een tijdlang van achter het raam toe 

hoe hij in de mooie grote tuin aan het ravotten was met zijn 

nieuwe vrienden Filip en Picolino. Toen wij naar buiten 

stapten, reageerde hij eerst wat sceptisch maar na enkele 

minuten herkende hij ons en werd het een uitbundig 



weerzien. Er was quiche en Italiaanse wijn voor de mensen 

en DentaStix voor de honden, en even later lag Boef met 

zijn grote oren onder de tafel te trekkepoten, avonturen 

belevend waar wij voor eeuwig het raden naar zullen 

hebben. 
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EEN STERRENKIND

 

Tijdens zijn laatste dagen in het Spaanse bergdorp had 

Boef bezit genomen van een lokaal vriendinnetje, een lelijk 

klein worsthondje. Deze week kregen wij van haar baasjes 

het nieuws dat er een geboorte had plaatsgevonden, maar 

dat het pupje het niet gehaald had; het was te groot om 

gezond de monding te passeren. 

Boef heeft nu een sterrenkindje, zei mijn vrouw. 

We noemden het Francesca en gaven Boef een 

Pedigree Schmacko om zijn verdriet te lenigen. 

Binnen is hij de grootste schat. Zoet als een baby. Hij 

bedelt niet, doet niet in huis, blaft niet naar de stofzuiger, is 

aardig tegen bezoekers en sloft elke avond zonder morren 

naar zijn mand in de gang, waar hij negen uur lang braaf 

slaapt tot wij klaar zijn om aan de dag te beginnen. 

Buiten verandert hij in de podenco die hij is. In de 

straten van het dorp valt dat mee, maar eens in het bos 

raakt hij in een trance en verandert de wandeling in een 

trektocht. Gedurende anderhalf uur lijken wij niet meer te 

bestaan - er zijn enkel nog vossengeuren, wildpaden, 

dassenkeutels, reesporen, molshopen, konijnenpijpen, 

hazenbolletjes en muizengangen. De knook van een 

everzwijn. 



"Vermijd bossen", had een bevriende hondenkenner 

geantwoord, toen wij hem om raad vroegen. 

Wij wónen in een bos. 

"Ironisch genoeg zou zo'n jachthond beter af zijn in 

Vlaanderen", had onze hondenman gezegd. "In een 

gebied met veel wild krijgen ze zoveel prikkels dat ze knots 

worden. Jullie wonen op de slechtst denkbare plek voor 

een hond als Boef." 

Het plaatst ons voor een groot dilemma. 

Je wilt dat zo'n dier gelukkig is, en het is maar de vraag 

of je gelukkig kunt zijn in een pretpark waar je alleen maar 



naar de attracties mag kíjken. En of de baasjes daar op 

termijn niet knettergek van worden, iets waar zo'n hond 

ook niet mee gebaat is. 

Volgende maand zit de eerste proeftijd erop en gaat hij 

voor een poosje terug naar Keerbergen, waar er hooguit 

een kat eens zijn aandacht trekt en waar de bospaden 

geen bordelen zijn vol vers vlees. 

Zo'n dier vergt veel van je menselijkheid, zei mijn 

vrouw. Je weegt dingen af die je voordien nooit hebt 

moeten afwegen, je kijkt in spiegels waarvan je het bestaan 

niet had vermoed. Het stelt je de vraag hoeveel je liefde 

waard is, in verhouding tot je vrijheid en je 

onbekommerdheid. Hoeveel rust je wilt ruilen voor zorg. 

Telkens als wij 's ochtends door de schattebout met 

kussen worden overladen, scheppen wij moed, die 

meegaat tot wij 's namiddags doodop en boos van onze 

wandeling terugkeren. Waarna de frustratie opnieuw smelt 

als hij met een diepe zucht op zijn mat in slaap valt. Wij zijn 

zoveel ongelijkmatigheid niet gewend. Ook wij wonen nu 

in een woud vol met prikkels, verwarring, verlokkingen en 

twijfelgevallen. 
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WAT KRIJGEN WE NOU?

 

Verder de heuvel op staan nog zeven huizen. De straat 

loopt dood op de Duitse grens, het is te zeggen: ze 

verandert in een boswegel, enkel berijdbaar door het 

zware materieel van de houtvesters. 

De auto's van de bewoners kennen wij. Die van hun 

geregelde bezoekers ook. Nu boer Huppertz met koeien 

gestopt is en zich op de maïsteelt heeft gezet, rijdt ook de 

melktankwagen niet meer elke avond naar boven. Wij 

missen hem, het was een geruststellend ritueel. De melk is 

klaar. 

Nu de koeien weg zijn, heeft onze leenhond Luna niets 

meer om handen - er zit wat van een bordercollie in haar 

mix, en zij hield eraan om tijdens het melken de dieren bij 

elkaar te jagen, met de nerveuze speelsheid eigen aan het 

ras. Het hoeft niet, zei boer Huppertz, ze komen zo ook wel, 

maar ze vindt het fijn en het geeft haar een doel. 

Luna is dik geworden. Toen wij begin februari 

terugkeerden uit het Spaanse bergdorp, moesten wij twee 

keer kijken. 

Toen een tijdje later Boef bij ons was, kwam ze ons 

nietsvermoedend van ver tegemoet gelopen, om dan bij 

het zien van onze compagnon geschrokken achter een heg 



weg te duiken. Intussen zijn ze goede vrienden. Boef graaft 

de putten en Luna eet de muizen op. 

Als het lente wordt, komen normaal de verkeerdrijders. 

Hier is er eentje, zeggen wij tegen elkaar, en dan is het een 

kwestie van minuten voor wij de auto zien terugkomen. 

Soms zijn het groepen motorrijders. Wanneer de laatste de 

helling opsnort, kruist hij de wederkerende eerste, die 

teken doet met zijn hand. 

Deze lente hebben wij er nog geen enkele gezien. Ook 

tijdens onze wandelingen valt ons de omineuze kalmte op, 

overal - een stilte die je normaal alleen in de allerkoudste 

wintermaanden voelt, als het leven letterlijk wordt 

ingevroren en alles blauw en grijs ziet, en de mensen zich 

in hun kleinste keuken verschansen. 

Het is akelig, maar het is ook net alsof de wereld na 

eeuwen van krankzinnigheid even herademt, zei mijn 

vrouw. Het gekletter houdt even op. De dieren denken: wat 



krijgen we nou? Even schluss met het gevreet en het 

geschraap, even nadenken. 

Hopelijk levert het straks iets op, antwoordde ik. Gaan 

mensen zeggen: het leven is best ook plezierig met 

minder. Waarom zijn we en masse in die shortski gaan 

geloven? Vonden we dat plots zo modieus om na ons 

krankzinnige leven nog eens in een ijltempo aan recreatie 

te gaan doen? En in tuinsalons, in krokusbreaks, 

bladblazers, thuistapinstallaties, trampolines, poetshulpen, 

vuurkorven, hooggevoeligheden, pedelecs, wijnroutes 

rond Kaapstad, twee auto's, intoleranties, verwenweekends 

en plastic bakjes met voorgesneden exotisch fruit? Geen 

wonder dat de aarde kwaad wordt. We zijn té cool willen 

worden, en we zijn doorgeschoten naar vadsig, 

volgevreten, zelfvoldaan, vraatzuchtig, verwaand en vet. Ik 

ga nog een shortski'tje inlassen, anders wordt het zo lang 

tot aan de paasvakantie. 

Blurf. 
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DE GEITENKAAS IS OVER DATUM

 

Om de donkerte in de wereld te bestrijden, post ik elke 

dag een foto van mijn middagtrappist op Facebook. Die 

trappist ligt mij zeer nauw aan het hart. Ik drink hem rond 

half twee, als het voornaamste denkwerk van de dag achter 

de rug is. Ik kies elke dag een andere: een Westvleteren 

12, een Rochefort 8 of 10, een Orval. Mijn favorieten zijn de 

tripel van Chimay en die van Westmalle. Elke dag liket 

broeder Jonas, kaasmaker in Malle, mijn foto, ook als er 

een Chimay op staat. 

Het is een geruststellende gedachte dat er abdijen 

bestaan, zei ik tegen mijn vrouw. Als ik jou niet had, zou ik 

pater worden. Ik zou snel wennen aan het vroege opstaan, 

en ik kan heel goed tegen stilte en rust. En je krijgt er vast 

's middags ook een tripel bij je boerenboterham met 

worst. 

Je zou een toppater zijn, zei mijn vrouw. 

Een drankje op de middag wordt onvoldoende naar 

waarde geschat, zei ik. Dat ene glas trappist zet even de 

bouten wat losser, ontspant de schouders en verzacht je 

blik. Het is een reservaatje voor gevoelens. Een teder 

halfuur waarin ik even kan nagaan of ik verdriet heb, of net 

heel veel moed, of geluk, of iets anders dat nog niet door 

de gedachten van de dag heen is gebroken. Het is een 



roesje waarin alles nét iets intenser is. Een serretje waarin 

het een paar graden warmer is. Twéé glazen trappist 

zouden het glas eruit slaan. Dan zou het niet meer werken. 

Er is in het onderwijs te weinig aandacht voor de rationele 

zelftoediening van alcohol. 

Vierde lesuur: doordacht drinken, zei mijn vrouw. 

Ook de lichte loomheid die volgt op het middagglas, 

wordt schromelijk ondergewaardeerd, zei ik. Niets zo 

gezond als een uurtje soezen onder de sprei van dokter 

Promille. Bij voorkeur op een matje in de tuin, in de zon. 

Dromen van het boek dat ligt te wachten. De hond die aan 



je oor komt snuffelen, die kever die over je blote been 

racet en de vink die onophoudelijk boven je hoofd in de 

berk zit te suskewieten. In je halfslaap een recept voor 

straks bedenken. Rigatoni met spinazie, geitenkaas en 

pijnboompitten. De geitenkaas is over datum. Dat geeft 

niet. Plots beseffen dat er nog een karweitje was, en aan de 

slag gaan. Of minstens: er even naar gaan kijken. 

Je zou de wasdraad herstellen, zei mijn vrouw. 

Morgen! riep ik. Niets zo deugddoend als een 

toekomstperspectief. Niets zo somber als het moment 

waarop je zegt: alles is klaar. Uitstel houdt de droom 

levend, uitzien maakt de blik helder en scherp! Kom, we 

gaan bloemen plukken! - en zo geschiedde, zodat in de 

vooravond mijn vrouw voorzichtig de stinkende gouwe, de 

madelieven en de akkerhoornbloemen tussen oude 

kranten legde, en vervolgens onder dikke boeken, zodat zij 

ze volgende week keurig en droog en wel in haar 

herbarium zal kunnen plakken. 
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VERSCHROEIEND OPTIMISTISCH

 

Je kunt ook gewoon verschroeiend optimistisch zijn, zei 

mijn vrouw. 

Zij las een essay uit The Guardian. 

Deze dame zegt dat corona misschien wel het grootste 

heil is dat ons had kunnen overkomen. Dat het eindelijk tot 

een staakt-het-vuren is gekomen in de oorlog met de 

elementen, in het krankzinnige treffen tussen mens en 

natuur. We hebben geen keus: we moeten ons even 

terugtrekken in de loopgraven en diep nadenken over wat 

we aan het doen waren. Dat kan alleen maar positief zijn 

voor de wereld en voor de mens. 

Dat wordt her en der geopperd, zei ik. 

Als het níét gebeurd was, zei mijn vrouw, zou alles 

langzaam voort kapotgegaan zijn. Corona doet ons 

beseffen dat we ziek waren en drijft ons misschien nog nét 

op tijd naar de dokter. In het momentum kan er veel goeds 

ontstaan - zoals Occupy uit de financiële crisis voortkwam, 

maar dan beter en grootser en efficiënter. We zien nu hoe 

groot en ingrijpend verandering kan zijn, en we gaan er 

dan ook minder bang voor zijn. 'Emerge' komt voort uit 

'emergency'. Wat een ramp lijkt te zijn, is niet per se een 

ramp. 



Mensen lijken inderdaad wat dieper na te denken, zei 

ik. Bijna iedereen die je ontmoet, zegt dat: je gaat jezelf 

toch eens tegen het licht houden. Alles wat ingesleten en 

aangekoekt was even losweken. Aan de andere kant lijkt 

ook iedereen te staan drummen in de rij naar Vroeger - lijkt 

iedereen klaar om opnieuw ongebreideld te gaan 

potverteren, het liefst per vliegtuig en tegen bodemprijzen. 

Als het móét, tíjdelijk, ter overbrugging, thuis: ik zag nog 

nooit zoveel advertenties voor buitenkeukens, tuinsalons, 

zwembaden, en hot tubs in hardhout waarin twee 

tweeverdieners op leeftijd achter in een riante tuin tegen 

een Knesselaarse zonsondergang verzaligd met een glas 

prosecco toosten, elkaar in de ogen kijkend alsof de liefde 

pas was uitgevonden, nagenietend van het gesprek met 

hun vermogensbeheerder die had gesteld dat de 

toekomst louter roze kleurt en dat er op het meer van de 

hebzucht nog geen oever in zicht is. 

We hebben de neiging om emoties op te delen in 

goede en slechte, zei mijn vrouw, maar je kunt ook een 

andere opsplitsing maken: in diepgaande en 

oppervlakkige. Waarbij corona een diepgaande ervaring is 

die je niet verder hoeft te kwalificeren. Wees blij dat je het 

hebt meegemaakt, dat je even aan de voorspelbaarheid en 

de terloopsheid en de alledaagsheid hebt kunnen 

ontsnappen, dat je het hebt mogen zíén. Je komt er als 

mens rijker, bewuster en sterker uit. 

In het volle besef van al je voorspoed, beaamde ik, 

twee glaasjes boterzachte grauburgunder inschenkend, en 

mij vervolgens terugtrekkend in de keuken, waar een 

schotel met belugalinzen, couscous, spelt, rode biet, appel, 



zalmschilfers, rozijnen en pompoenpitten op het menu 

stond, vergezeld van volle Turkse yoghurt met verse munt 

en peper en zout, en in de marge een restje trofie in 

tomatensaus en een bordje geroosterde pijnboompitten. 
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WAAR BEMOEIEN ZE ZICH MEE?

 

Dat er überhaupt nog iemand naar die kust wil, is een 

buitengewoon mysterie, zei mijn vrouw. Al maanden staan 

elke avond in Het Nieuws die kustburgemeesters superieur 

en zelfgenoegzaam het land af te dreigen. Ze hebben 

drones met warmtecamera's ingezet. De politie stond aan 

de uitgang van de Delhaize te luisteren of iedereen wel de 

g als h uitsprak en omgekeerd. Ze gaan de treinen 

tegenhouden, de NMBS dagvaarden, de stranden 

compartimenteren, touwen spannen en boetes uitdelen. Ze 

zullen hun wellust moeten temperen, anders gaan straks 

mensen zich afvragen wat ze in godsnaam al die jaren 

dachten verloren te zijn in dat middenstandersparadijs met 

z'n gedrochtelijke strandbars. 

Sommige mensen relaxen graag onder opblaasbare 

palmbomen terwijl Anastacia zingt, zei ik. 

Elke zomer opnieuw die sectorale woordvoerders die 

komen mopperen over het tegenvallende seizoen, nadat 

het voorjaar toch al matig was geweest, zei mijn vrouw. De 

fiere Kust, die weersvoorspellers op het matje riep omdat 

die te vaak slecht weer voorspelden terwijl aan zee 

zichtbaar de zon scheen. Het geklier toen te veel mensen 

zelf hun lunch begonnen mee te brengen. En nu de 

onaantrekkelijke bommelaar Bart Tommelein en zijn 



droefgeestige collega's - dat slechtgemutste N-VA'tje uit 

Blankenberge in het eerste gelid - die de meutes 

waarschuwen dat er streng zal worden opgetreden tegen 

iedere bezoeker die buiten de mercantiele lijntjes kleurt. 

Want daar komt het op neer: de min of meer gegoede 

verblijfstoerist wordt nu gedoogd, en er wordt steeds 

minder geheimzinnig gedaan over het misprijzen voor de 

onplezierige, onvermogende dagjesmens. Die is z'n plekje 

op het strand niet meer zeker, als hij al niet in het 

achterland van de trein wordt gehaald. Hartelijk was het er 



nooit, aan zee, maar nu zijn de laatste maskers gevallen en 

kijk je recht in de gitzwarte ogen van de boze boekhouder 

die heeft uitgerekend dat er nog eens twee garnalen 

minder in de kroket kunnen zonder dat de klant argwaan 

krijgt. 

Er zijn best wel aardige restaurants aan de kust, zei ik. 

In één moeite hebben ze 't er nog eens duchtig 

ingepeperd dat je niet in de zee mag zwemmen, zei mijn 

vrouw, tenzij je graag een GAS-boete krijgt. Ik wist dat niet. 

Waar bemoeien ze zich mee? De zee is van iedereen. Onze 

ruggen kraken onder de reglementen, wij duizelen van de 

verbodsbepalingen en de geheven wijsvingers zijn niet 

meer te tellen. Corona heeft dat alleen maar erger 

gemaakt, en duidelijker, en nergens wordt dat krachtiger in 

de verf gezet dan in het rijk van de kustburgemeesters, 

waar men u al lang liever zag gaan dan komen, weliswaar 

na afgifte van uw duiten. 

Ik weet dat enkel een krachtig statement haar op zo'n 

dag tot bedaren kan brengen, en dat materialiseerde zich 

een uurtje later in de vorm van gegrilde kippenboutfilets, 

met spelt en gekaramelliseerde worteltjes met salie uit de 

tuin, en een voortreffelijke koele pinot gris uit de Elzas. 
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HET GOUD VAN DE 

KORENSTOPPELS

 

Ofschoon wij van het leven houden, houden wij niet van 

opstaan. Toch niet voor negen uur. Het gebeurt dat ik 

tussen vier en vijf wat ga schrijven, maar door de band 

genomen zien wij zelden de zon opgaan. Als de Schepper 

had gewild dat wij opstonden, had hij wel de wekker 

geschapen, zeggen wij wel eens. 

Met die hitte waren wij elke dag om half zeven 

opgestaan, om toch onze wandeling te kunnen doen. Dat 

verliep niet van een leien dakje. Mijn vrouw is het eerste 

kwartier volstrekt onaanspreekbaar. Haar zintuigen 

weigeren dienst. Boos kijkt zij voor zich uit, het gezicht 

gekreukt. Zij is de koningin van de slaap. Als ik haar een 

Nespresso geef en 'Uw koffie, majesteit' zeg, verschijnt er 

een flauw, onwillig glimlachje op haar lippen. 

Ook Boef is geen ochtendhond. Hij controleert vluchtig 

de tuin op indringers, hij blaft in de hoeken uit voorzorg 

naar ingebeelde katten en komt dan snel terug. 

Wantrouwig laat hij zich zijn harnas omdoen. Terwijl wij 

onze Meindls aantrekken en onze waterfles vullen, kruipt hij 

weer in zijn mand, zuchtend als een oud paard. 



Maar zo hebben wij dus de geneugten van de 

ochtendwandeling ontdekt. Strategisch gingen wij eerst de 

heuvel op; zo bewaarden wij de afdaling voor het laatst en 

konden wij het tweede, al wat warmere uur door het 

koelere bos stappen. Hoe prachtig waren de pas 

afgeoogste velden onder de laagstaande zon; het goud 

van de korenstoppels, de vroege wolken in wel honderd 

tinten. 

Bij de Duitse grens sloegen wij linksaf. Ongeveer een 

kilometer stapten wij als reuzen door het hoge gras. Bij het 



ingaan van het bos floot mijn vrouw op haar vingers om het 

wild te verjagen. Met Boef erbij houden wij reeën, vossen 

en hazen liever op een afstand; het brave dier loopt na een 

close encounter vaak nog uren te rillen van de opwinding. 

In het bos, waar wij anders nooit iemand ontmoeten, 

kruisten wij nu mountainbikers die net als wij van de 

ochtend profiteerden. 'Goedemorgen, dapperen!' riepen 

wij hen toe, maar hijgend en stampend kregen zij amper 

een wederwoord over de lippen. 

Met een koele huid en een helder hoofd kwamen wij 

dan rond half tien thuis. Ik ging aan het werk en mijn vrouw 

haalde meteen de verloren slaap in. Rond de middag 

ruilden wij van plek en van bezigheid. De verzengende 

uren brachten wij vervolgens met ons drieën door op de 

koude tegels van de gang, afwisselend lezend, slapend, 

werkend en aperitievend. Aan het eten begon ik pas op 

een Spaans uur, als de keuken betreedbaar was. 

Het voelde aan als een weekje vakantie, zei mijn vrouw. 

Alles even anders doen. Dat is wat vakantie hoort te zijn, 

toch? 

Het voelt zelfs een beetje gek dat je daarvoor ooit een 

vliegtuig naar Cambodja nam, zei ik. Mogelijk is die tijd 

voorgoed voorbij, en mogelijk is dat maar goed ook. 
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KOLENKACHELHEIMWEE

 

Misschien ziet de wereld er straks weer helemaal uit 

zoals in de jaren tachtig, zei ik. Kalmer. Sparen voor een 

vliegreis, en daar dan extra hard van genieten. Rock 

Werchter op één dag, met acht namen op de affiche. 

Niemand ging in 1984 boos en onvervuld naar huis, na 

Rock Werchter. 

Vast niet, zei mijn vrouw. 

Het is geen valse nostalgie van de wat ouder wordende 

man, zei ik. We hebben alles te veel in handen van de 

cijferaars en de aandeelhouders gegeven, en cijferaars en 

aandeelhouders gaan onvermoeibaar voor groei. Groei is 

niet per se interessant. De aarde houdt er niet van, en je 

moet je afvragen of dingen er werkelijk beter door worden. 

Toen Live Nation overal ter wereld de festivals opkocht, 

verdriedubbelden die op slag in omvang. Honderdzestig 

groepen op zes podia, over vier dagen. Dat had niks met 

muziek te maken, dat ging over de cijferaars en de 

aandeelhouders. Die vonden het een prachtig idee dat 

plots de hele voedselketen - van repetitiekot en 

merchandise tot festivalpodium - in handen van één speler 

kwam. Het keiharde gerinkel van de kassa werd maar net 

overstemd door het gejuich van de muziekfans die, nu het 



toch allemaal niet meer op kon, hun tent maar achterlieten 

op het kampeerterrein. 

Dat klinkt als valse nostalgie van de wat ouder 

wordende man, zei mijn vrouw lachend. 

Beslist niet, zei ik. Het is niet omdat je vindt dat 

sommige dingen uit het verleden waardevol waren dat je 

aan kolenkachelheimwee doet. Ik was elf in 1976, bij de 

laatste grote hittezomer. Mijn moeder vulde toen 's 

ochtends een emmer water waar wij met het hele gezin de 

rest van de dag mee moesten rondkomen. Dan stonk je 



maar wat harder. Het waterverbruik in België dáálde tijdens 

zo'n hittegolf, omdat de mensen met de natuur mee 

leefden. Als buiten alles dor en broos wordt, zou je reactie 

moeten zijn: dan gaan we geen druppel te veel opdoen. 

Geen haar op je hoofd zou eraan mogen denken om op 

zo'n moment je zwembad te vullen, laat staan er een te 

graven. Je bent een denkend deelnemer aan de natuur, jij 

moet bij uitstek het hoofd koel houden. Maar wij wanen 

ons de keizers, almachtig en ongenaakbaar en superieur. 

Terwijl de boer naar zijn verpieterende maïs staat te kijken, 

draaien wij de kraan extra hard open, want dat is ons recht. 

Wij zijn de meesters van alles. 

Dat klinkt aannemelijk, zei mijn vrouw. 

Wij hebben een halve eeuw geleden God aan de deur 

gezet, zei ik, omdat we die niet meer nuttig vonden. 

Eigenlijk hebben we toen de natuur afgedankt. De 

schepping. In plaats van erin zijn we bovenóp de natuur 

gaan leven, ons er niks van aantrekkend, alles naar onze 

wens trimmend en alles verdelgend wat in de weg groeit 

of loopt. En we blijven dat doen, ook al zien wij met onze 

eigen ogen hoe de wraak maand na maand in zoetheid 

toeneemt. 
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DE SLUIMERENDE WINTER 

Je ziet de hele zomer lang geen mees, en plots, op een 

dag, zijn ze er weer. Zolang ze zelf hun eten kunnen vinden, 

gunnen ze je geen blik, nu hangen ze in trosjes aan de 

vetringen en de notenbollen. Op de grond wemelt het van 

de mussen, die hebben de pootjes niet om zich ergens aan 

vast te klampen en moeten het stellen met de kruimels die 

vallen. De sleedoornstruik trilt van de merels, die de dikke 

bosbesblauwe bessen komen roven. Mijn vrouw heeft na 

de eerste vorst haar deel geplukt: de vruchten gisten nu in 

witte wijn en wodka, met kaneel en steranijs. Rond 

nieuwjaar is de drup getrokken. 

 Het houthok zit vol met gedroogde beuk en eik. Als 

het stil is hoor je de muizen erin omgaan, Boef staat er 

soms minutenlang met slaande staart naar te luisteren. Als 

hij er een te pakken krijgt gooit hij ze enkele keren op, 

zoals een kat dat doet, alvorens ze met grote happen met 

huid en haar op te eten. 

 In het dorp is een baby geboren, er is een schuur 

afgebrand en de oude weduwe Lenz is gestorven. Op 

warme dagen werd zij deze zomer door haar zoon op een 

stoel voor het huis gezet, waar zij luid naar de 

voorbijgangers riep. Wij zwaaiden naar haar, haar tijd was 

gekomen. 



 Gisteren sloegen wij een praatje met de boerin aan 

de Our. Door corona is iedereen het klimaat vergeten, zei 

ze. Jaar na jaar wordt het droger. De mensen zien het 

regenen en ze denken: dat is dan weer opgelost. Maar het 

volstaat allang niet meer, onze velden verdrogen. Wij 

hebben gelukkig de rivier nog, andere boeren houden dat 

niet lang meer vol. 

 Je kunt je, ofschoon hij pas voorbij is, de zomer 

amper nog herinneren. Dan leven wij op ons Spaanse 

ritme: met namiddagdutjes en avondeten om negen uur. 



Als de dagen korten, veranderen de routines vanzelf; ik 

begin om vier uur aan het houtvuur en sluit me vervolgens 

op in de keuken. Vaak zijn wij om zeven uur al klaar met 

eten. Dan is mijn kamer lauwwarm. Ik drink een Duvel en 

kijk op mijn tablet naar de laatste episode van The Crown. 

In haar kamer doet mijn vrouw hetzelfde — met een Elixir 

de Spa, en zij kijkt trager, zij zit nog maar aan aflevering 

drie. Boef slaapt aan haar voeten. Als hij droomt maakt hij 

stapbewegingen met zijn pootjes, nu en dan grolt hij naar 

een fictieve eekhoorn. 

 Zo’n hond heeft nogal wat voordelen. Sinds hij er is, 

wandelen wij elke dag tien kilometer. Haar benen 

beginnen er als die van Tia Hellebaut uit te zien, zei mijn 

vrouw laatst. 

 Als het straks écht gaat vriezen, draag ik een muts in 

huis.  

Ik leef eigenlijk een beetje zoals mijn grootvader, zeg ik. 

Die droeg in de winter ook gewoon drie vareusen over 

elkaar.  
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