
Ik wandel de Muntstraat af. 

 

 Ondanks de steken in mijn zij 

 

Een schitterende tennispartij 

Niemand heeft er acht op geslagen: mijn  hoogdag ! 

Hoe is ’t mogelijk ! 

 

De straat is opnieuw geplaveid. 

Keurig. 

Fancy bars. 

Dure eethuizen. 

Stalin, waar ben je ? 

 

Da Tonio is nu wel helemaal begraven. 

De 60er jaren oververfd 

met strakke voorschoten 

stijve lakeien 

de vleesgeworden vervreemding 

tussen werkman en werk 

 

’t Is proper. Netjes. 

Leuven verandert. 

 

Wat denk ik ervan 

écht dan 



diep - in - mezelf ? 

 

 Zó diep 

 dat ik er draaierig van word 

dikwijls nu 



Ik zal moeten peilen  

wie ik ben 

 

alsof de plotse noodzaak daarvan 

als een grauwe kleur 

over mijn hele lijf gesmeerd werd 

 

een vage herinnering 

  

wie - ben - ik ? 

als ik de vraag stel 

ontglip ik mezelf reeds - 

water tussen de vingers 

verstrooid zand 

 

kan ik tot mezelf komen 

zonder tegenstelling 

tot wat rond mij is ? 

 

is dat andere 

dan ook mezelf ? 

 

die moeheid, bijvoorbeeld 

 

Ben ik niets dan de spiegel 

die mij door wat ik niet ben 



voorgehouden wordt 

 

vervormd en ziek, 

zo lijkt het wel 



Er gaapt de kloof 

van niet weten 

van niets 

 

Vlak voor mijn voeten 

 

die mij tegenwoordig  

zo moeilijk dragen 

 

  Ik word er duizelig van 

 een herinnering althans 

 

duizelig 

en ik heb toch geen duizend  

repen chocolade binnengespeeld 

 

of eieren 

tomaat 

 

of zalm 

 

De woorden alleen al – zo dadelijk 

kots ik  

 

wat is er gebeurd ? 



In de Libertad  

lijkt mijn aanwezigheid 

pure rook 

 

Mijn Westmalle klaar, 

uit zichzelf 

misschien uit - mij - zelf 

 

gevestigd beeld 

 

waarmee niemand iets te maken heeft 

vreemd 

 

ook de afkeer 

in mij 

voel ik 

als een scheuring 

 

ik – word – van – binnenuit – 

verscheurd 

 

gedachte als draaikolk 

zuigt mij aan 

en weg. 



Wat is dat  

voor de deur van mijn café? 

een nieuwe cultus 

een schrijn 

een kapel 

voor de heilige Amedée ? 

 

Zijn we hier in de Savoye 

of in Lausanne ? 

 

 

Ik besef 

dat er iets is 

iets dat ik moet weten 

 

 

mijn hand grijpt  

naar mijn buik 

naar iets wat voorbij is 

achter mij ligt 

 

ik denk na 

 

denken      –     liggen 

 

ik kom er niet  



Een hele bende hier. 

Gezichten van het eerste uur. 

Toen. Gisteren. 

 

Schakers uit Portugal 

Jos speelt kaart 

letterkundigen uit Groningen 

scrabble-spelers en sigarenclubs 

taalkundigen uit Amerika 

drinkebroers uit Hongarije 

amnesty-schrijvers 

godsdiensthistorici uit de Vlaanders 

archeologen, fotografen, 

muziekkenners, buizenontwerpers 

 

zo heb ik het gewild 

 

Maar als ze nu denken 

dat ik mij 

daarom méér ga uitsloven … 

 dan-zet-ik-nog-liever 

 mijn terras buiten 

 

En géén warme choco 

als ik mijn koffietoestel 

al opgepoetst heb ! 



 

Laat dát duidelijk zijn 



zo duidelijk  

als het verschil  

 

tussen een kleine pint 

  een grote pint 

  een groot pintje 

  een pint 

  een pintje 

  een klein pintje 

 

 

Hoe komt het ? 

de moeheid  

groeit 

vreet aan 

 

tegelijk onecht  

alsof ik slechts dénk 

aan moeheid 

aan voorbije  

verwording 

een déjà-vu 

 

Laat Kris nu toch  

weer niet in slaap vallen 

aan de toog 



 

En Frank ? 

gaat er opnieuw een rel zijn over een ijskast ? 

Frank kijkt volledig afwezig. 



Sara tapt. 

Vandaag ? 

Welke dag zijn we 

trouwens 

Ik lijk de band  

met de tijd kwijt 

 

Sara weent. 

Vreemd. 

Ze schenkt een fruitsap in. 

Vers. 

Ik huiver. 

 

“Sara, 

fruitsap zónder chi-chi.” 

 

Is mijn fruitsap  

minder fruitsap  

dan een fruitsap met ijsblokjes ?  

met een rand suiker ? 

 

minder fruitsap  

dan een fruitsap met een belachelijk Chinees parasolleke ? 

 

Als dat zo was  

waarin zit dan  



het fruitsappige van een fruitsap:  

in het sap  

of in de chi-chi ? 



Ik zie het al voor mij: 

een kelner 

verontschuldigt zich 

omdat er  

te veel sap zit 

in het fruitsap 

 

Dat doen ze maar  

in de coktail-tenten 

op de Naamsestraat 

 

niet hier 

domme toch 

 

Maak je niet te druk 

Ik draai weg 

Kokhalzen 

 

Natuurlijk  

een fruitsap mag  

mooi, zuiver, echt zijn 

 

Zoiets als een Platoonse redenering  

een mooie fruitsap  

is streefdoel  

is kracht 



om door een echte, ware fruitsap  

tot een goede fruitsap  

te komen 

 

de pathos 

komt vanuit de gnosis 

tot ethos 

 

weet je wel 

 

Zoals ik café-baas ben 

Een café-baas die Lucas is 

En niet omgekeerd. 

 

Sara luistert niet. Zoals met de kurk op de fles. 

 

Twee schakers 

 

De Portugees zegt mij 

“Pas de problèmes pour les noirs » 

 

« Ga weg, 

Je bent dood 

en ik moet u dus vriendelijk verzoeken 

dit café te verlaten. 

Bovendien, 



Johnny verliest tóch 

Zijn eindspel is belabberd.” 

 Glimlach 

 Hoofdschudden 

 Dat is zijn antwoord. 



 

Achteraan  

een opstootje  

voor het roemruchte  

Amedee-kwartet 

 

 Scannen 

 

 Waarom scannen ? 

 

Ik kom tussenbeide 

 

in dit zichtbaar  

emotionele gesprek 

 

Ik kom graag tussenbeide 

 

Waarom - luistert - niemand 

    - naar - mij ? 



Paul Spaepen  

houdt mij een boek voor 

 

mijn mond valt  

open van verbazing 

 

hij is onverstoorbaar – weet hij meer dan ik ? 

het boek valt open 

 

“De galblaas  

is een zakvormig reservoir  

aan de galbuis.  

Het slijmvlies bezit  

een groot aantal fijne plooien  

die zich naar de zijde  

van de galbuis  

vergroten tot een grote,  

spiraalvormige  

slijmvliesplooi. 

Deze klep regelt mee  

de ophoping van de gal  

in de galblaas  

en de uitstorting ervan  

in de darm. 

In de wand van de galblaas  

bevinden zich  



kleine slijmkliertjes  

die hun product  

bij de gal voegen.



Daarnevens  

komt een indikking  

van de gal  

in de galblaas  

tot stand  

door wateronttrekking. 

De gal wordt  

in een continu proces  

door de lever afgescheiden ;  

na indikking  

in de galblaas  

wordt zij,  

door krachtige samentrekking  

hiervan,  

naar de twaalfvingerige  

darm uitgestoten.” 

 

Ik sta onnozel  

te kijken  

naar de publicatiedatum  

van dit onbenul  

1951 

 

“Pol, Kris, wat heeft dit te betekenen ?”  

vraag ik streng. 

Ze bewegen niet 



In de weerschijn  

van het fotoglas  

zie ik mezelf 



Een golf van  

walging  

ongesteldheid 

 

kruipt in mij rond  

als een uitzaaiing  

van leverbot 

 

doch 

zonder uitwerking 

 

slechts gedachte 

 

maar van waar? 



Ik begrijp 

 

 Een herinnering – over de laatste drempel heen 

 

Een bed. 

... dat zal wel het hospitaal zijn  

de moeheid is op mij gevallen 

 een zwaar donsdeken 

 een handlanger 

van vernielingen vanbinnen  

 

mijn lichaam  

 

ik 

 

Dit  

kom ik niet te boven 

ik weet het 

 - misschien al langer dan wie ook 

Dit kan ik niet lang volhouden  

de vertrouwde gezichten rond mij kunnen dat evenmin : 

Pijnlijk 

 voor ons allemaal 

 jij en ik. 

 



De laatste bezoeker wordt op de gang geroepen. 

 Alsof er nog iets te bespreken viel ! 

De deur van de kamer gaat  

onzichtbaar dicht  

een geheim 

alleen voor mij 

 

Laat het nu snel gaan. 

 

Ik voel een hand  

op mijn voorhoofd  

zacht  

niets vijandigs 

 

Kleuren  

lijnen  

een waas 

 

Ogen dicht nu. 

Een ogenblik,  

een eeuwigheid 



Ik wandel de Muntstraat af. 

Opnieuw geplaveid. Keurig. 

 

Ik groet naar de Libertad. 

Ze zien het niet. 

Natuurlijk niet. 

 

Daar is het café. 

Nog onaangeroerd. 

Dat zal wel veranderen. 

Maar niet voor mij. 

 

Sleutel in het slot. Gordijnen open. 

Het daglicht stroomt binnen, 

streelt de ruwe, bruine lijnen  

de schaduwranden van posters  

die verdwenen zijn  

de CDspeler onder het stof 

 

Ik zet mij op mijn vertrouwde plaats. 

Zucht eens diep. 

Rusten. Alleen maar rusten. 

 

Laten we allemaal een beetje rusten. 

 

 



(Deze tekst werd voorgelezen tijdens de begrafenisdienst voor Lucas, op 12 
december 2009. Hij is geschreven door Johnny, in naam van zoveel anderen) 


