
BRUSSEL Waarom Abdeslam het Franse 
gerecht boven het Belgische verkiest, is 
een compleet raadsel. Voor gastronomen 
is en blijft de Brusselse keuken een van de 
meest hardnekkige en frustrerende 
raadsels van de culinaire wereld. 

Wat met de interne keuken van het 
Belgische gerecht? Die vraag sloeg dinsdag-
ochtend in als een bom toen duidelijk 
werd dat het gastronomische DNA van 
Brussel niet matcht met de bestanden in 
de Belgische voedseldatabank. Dat wijst 
erop dat een moleculaire topchef en 
cocktailmaker als Abdeslam Laachraoui in 
ons land geen culinair precedent heeft. 
Zo’n voorgeschiedenis van gastronomische 
ervaringen en smakelijke associaties 
bepaalt namelijk de connotaties die je hebt 
bij een gerecht of bij een nationale Belgi-
sche keuken.

Bezwarende ingrediënten

Dat dit enkele wenkbrauwen deed fronsen 
bij bevoegde instanties verrast dan ook 
niet. Sterker nog: onlangs bevestigde de 

Chinese ambassade in België de dood van 
een Chinese foodie. Wel benadrukte het 
dat er nog geen bezwarende ingrediënten 
of smaakversterkers als ijzer en buskruid 
waren terug gevonden. Ook de identiteiten 
van andere Chinese smaaktoeristen blijven 
voorlopig een raadsel. 

Waarom bepaalde Belgische sterrenchefs 
nu in een collectieve kramp schieten blijft 
een mysterie. De vraag of het moord, 
voedselvergiftiging of indigestie is, brandt 

als maagzuur op ieders lippen. Kenners 
steken het echter op een explosieve mix 
tussen zuur en een opvliegend karakter. Bij 
de voedselinspectie hopen ze alvast dat de 
commissie het raadsel van het gastronomi-
sche sterfgeval zelf oplost. Zij kunnen niet 
nog een misser veroorloven. Zeker niet 
sinds ook Parijs een serieuze hap uit zijn 
culinaire imago kreeg. Een tweede frietre-
volutie komt de Belgische sterrenhoreca 
niet te boven.

Gepeperde rekening

De diplomatieke procedure is dat de 
ambassade meteen op de hoogte wordt 
gebracht van een arrestatie van een landge-
noot en de smaakpolitie die dan bezoekt, 
maar het is een raadsel waar de regering 
Michel die budgetten moet halen om de 
interne keuken van het Belgische gerecht 
door te lichten. Bref, Er is geen landgenoot 
die zich binnen tien jaar niet zal herinne-
ren hoe hij dit nieuws vernam. Hij zal zijn 
rekening immers stevig gepeperd krijgen.

Johannes De Breuker

De verbrande interne keuken van het Belgische gerecht

Neem vaak zalm beet

Werkwijze Neem zinnen over. Bots op 

een openingszin die je doelbewust 

fout interpreteert. Trek die foute 

interpretatie door voor het hele 

artikel.

Bronnen Verschillende artikels.
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“De wereld van de zorgen was zo ver 

weg, de mijne waren al wat banaler 

dan de jouwe.”
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Foto met steenbolk, geïnspireerd door het gedicht ‘zeemeerminnendenim’ van Hagar Peeters. Frauke Gevaert

De teksten zijn het resultaat van de workshop ‘Taal 

en tekst’ in het Basisjaar Literair Schrijven. In de 

workshop van Xavier Roelens passen de deelnemers 

conceptuele technieken toe om van bestaande tek-

sten nieuwe, literaire teksten te maken. Als vertrek-

punt maakten ze gebruik van in totaal zo’n 3.000 

artikels, enerzijds afkomstig uit de Gopress persda-

tabank, anderzijds geplukt van het internet. Al deze 

artikels werden geselecteerd met de termen ‘aanslag’ 

en ‘Brussel’. De krant is een ode aan de slachtoffers 

van de aanslagen van 22 maart 2016. Titel en tagline  

van deze eenmalige krant zijn anagrammen van de 

woorden ‘Zaventem’ en ‘Maalbeek’.

Deelnemers Agnes Sabitova, Bas Tuurder, Hilde Her-

man, Johannes De Breuker, Liena Valcke, Natalie 

Gielen en Tülin Erkan.

De beelden zijn het resultaat 

van de workshop ‘Taal & beeld’. 

Onder begeleiding van Lies Van 

Gasse kozen de deelnemers een 

bestaande tekst, vaak een ge-

dicht, en creëerden bij de tekst 

een reeks beelden. Ze kregen de 

opdracht een vorm te zoeken 

waarin ze woord en beeld op 

een poëtische manier samen-

brengen. Dit spel leidde tot fo-

toreeksen, getekende boekjes, 

kleine maquettes en het betere 

decor ontwerp.

Deelnemers Alexandra Hustinx, 

Carolien van ‘t Hof, Christel 

Wouters, Frauke Gevaert, Lene 

Beelen, Lenny van Gent, Nele 

Gernaey.
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MOLENBEEK ‘We zijn niet 
schuldig, maar wel verdacht.’ 
Met een half miljoen zijn ze. 
Het stigma van jihad-hoofdstad 
joeg inwoners de stad uit, de 
rest blijft achter met het gevoel 
dat ze niemand nog kunnen 
vertrouwen. Want de bomaan-
slagen, de IS-spionnen en de 
kinderarbeid maken hun leven 
tot een hel. Hoe leef je verder in 
een hellegat?

Wel, ze zien er hier in elk geval 
nog altijd allemaal hetzelfde uit. 
Voorzichtig, geconcentreerd en 
trots. Het gezicht van de elfjari-
ge Hiba glimt als ze wankelend 
haar eerste stappen zet. Ze heeft 
net nieuwe benen gekregen. 
Een agent van de Brusselse 
lokale politie patrouilleert met 
zijn collega over het Gemeen-
teplein. Hij laat graag zien hoe 
recht hij al kan stappen. Zijn 
collega zwijgt, maar bijt zicht-
baar op de kaken. Hij weet hoe 
het voelt. De eerste prothese die 
hij kreeg, bestond uit plastic 
buizen. Intussen is hij al aan 
zijn derde kunstbeen toe. ‘Wie 
hier een prothese wil krijgen, 
komt op een wachtlijst van een jaar. Sinds 
het uitbreken van de oorlog hebben zowat 
15.000 mensen een amputatie ondergaan.’ 
Alles is minder geworden in Molenbeek. 
Vorig jaar werd het getroffen door een 
raketinval. Daarvan zijn er meer sinds mi-
nister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon 
(N-VA) in februari het Kanaalplan in-
voerde. Dagelijks vliegen helikopters over, 
zoals vliegen vlak voor het zal regenen. 
In het gezichtsveld rijdt altijd wel ergens 
een combi de hoek om. Bomaanslagen zijn 
haast wekelijkse kost. In augustus vielen 
hier 57 doden, van wie 22 kinderen, toen 
een 12-jarige zelfmoordterrorist zich op-
blies. Twee maanden geleden kwamen drie 
politiemensen om toen een autobom ont-
plofte. Een week voor ons bezoek raakten 
drie mensen gewond bij een granaataanval 
op een café. Ook wij werden opgeschrikt 
door een zware explosie, die door autoritei-
ten werd afgedaan als ‘een incident veroor-
zaakt door overvliegende jets.’ Molenbeek 
is de blauwe plek van België geworden.

Explosieve logica

Was Molenbeek voordien het probleem 
van twee burgemeesters, vandaag is het 
dat van de wereld. Dat gewicht weegt op 
de inwoners. De constante dreiging is niets 
in vergelijking met de levensomstandig-
heden. Met enkele medewerkers van het 
World Food Program van de Verenigde Na-
ties (VN) bezoeken we Samira Ali. Samen 
met haar gezin van tien woont ze in twee 
kleine kamers. Om rond te komen werken 
Samira’s twee zonen, 9 en 14, elke dag 
twaalf uur in een naaiatelier. Ze verdienen 
10 euro per week. Ze vinden geen ander 
werk omdat ze op hun cv een thuisadres 
moeten opgeven. Sommigen proberen de 

boel nog te camoufleren met ‘1080 Brus-
sel’, maar het heeft geen zin. ‘Als je Ahmed 
heet en in Molenbeek woont, is de kans 
dat je wordt uitgenodigd op een sollicita-

tiegesprek onbestaande. Ik zou ze wel naar 
school willen sturen, maar onze huur be-
draagt al 200 euro,’  zegt Samira, terwijl ze 
thee inschenkt. We zitten op oude matras-
sen rond de gammele stoof, buiten vriest 
het net niet. 
Kinderarbeid is heel gewoon. In horecaza-
ken, winkels en familiebedrijven zijn naar 
schatting meer dan 10.000 kinderen aan 
het werk, voor enkele euro’s per dag. Het 
probleem is dat ze alleen in theorie toe-
gang hebben tot de arbeidsmarkt. Door de 
massale werkloosheid bedraagt het gemid-
delde maandelijkse inkomen een kleine 
200 euro terwijl de uitgaven in de stad 
oplopen tot 270 euro. Kinderen aan het 
werk zetten is vaak de enige manier om 
rond te komen. 
De explosieve logica van werkloosheid, 
doelloosheid, zinloosheid, beïnvloedbaar-
heid en radicaliteit kan daaruit vloeien. 
Het weegt en duwt de kern van de ge-
meenschap weg. Wie het geld heeft, gaat 
in Tubeke, Verviers of Charleroi wonen. 
‘De straten zijn er het beste bewijs van. 
Voor de aanslagen bruisten ze, vandaag 
is de passage gehalveerd. ‘We werden 
opgejaagd, in de speeltuinen werden de 
kinderen lastiggevallen. Verbaast het jullie 
nog steeds dat hier een defensieve gene-
ratie opgroeit?’ vertelt Samira.  ‘De angst 

voor radicalisering deelt tot op 
vandaag de dag elke moeder in 
Molenbeek. Ben ik de “volgen-
de moeder van”? Zelfs ik ben 
bang geweest, hoe goed ik onze 
zonen ook denk te kennen. 
Plots draaiden de rollen om: 
mijn zoon pakte míj vast, stelde 
míj gerust dat alles goed kwam 
en hij geen radicale gedachten 
ontwikkelde.’ 
Het Wereldvoedselprogramma 
van de VN probeert de ergste 
noden in de stad te lenigen 
door 9.000 betaalkaarten uit te 
delen aan de armste gezinnen. 
Per gezinslid wordt maan-
delijks 50 euro op die kaart 
gestort. De inwoners kunnen 
ermee terecht in 23 supermark-
ten in de stad. ‘Dat systeem 
heeft als voordeel dat je er 
alleen voedsel en geen sigaret-
ten of alcohol mee kan kopen,’ 
zegt Fouad Ben Abdelkader. ‘En 
wij kiezen zorgvuldig welke 
winkels in aanmerking komen. 
Zo kunnen we de prijzen en de 
kwaliteit controleren.’

Meneer de burgemeester 

Fouad Ben Abdelkader wordt door veel 
inwoners de officieuze ‘burgemeester van 
Molenbeek’ genoemd, meer nog dan de 
huidige burgemeester. ‘Ik weet wat er leeft, 
omdat ik meer op straat- dan op torenni-
veau leef.’ Zegt Fouad. ‘Maar ik maak me 
geen illusies: mensen over de hele wereld 
vragen mijn mening. Ik ben een stem 
omdat ik Molenbeek vertolk in een tijd 
waarin het monddood lijkt.’ 
Of in een tijd waarin die stem overroepen 
werd door uitspraken zoals die van mi-
nister Jambon, dat moslims in Molenbeek 
‘dansten in de straat’ toen ze het nieuws 
van de aanslagen hoorden. Fouad: ‘Dat had 
hij niet moeten zeggen. Maar daardoor was 
het op zijn minst wel meteen duidelijk hoe 
“de Vlaming” over de moslimgemeenschap 
dacht. In onwetendheid zie ik meer poten-
tieel dan bedreiging, dus ik ben niet tegen 
Jambon. Hij heeft tenminste de ballen om 
weinig evidente keuzes te maken, zoals 
met het Kanaalplan. Al kun je moeilijk zeg-
gen dat het loont: de hele aanpak leunt op 
repressie en niet op preventie.’
Nog beslissender dan de vraag hoe het 
leven vandaag is in hellhole Brussels, 
is over tien jaar de retrospectieve vraag 
beantwoorden hoe het er opgroeien was. 
Fouad: ‘Het is te vroeg om te zeggen hoe 
de gebeurtenissen Molenbeek verande-
ren, hoe ze de generatie die nu opgroeit, 
vormen. Maar ik zeg jongeren elke dag 
dat onverschilligheid gevaarlijk is, comme 
la guerre. Wie ben je? Waar sta je voor? 
Welke keuzes maak je en waarom?’ 
In de prothesekliniek weet de elfjarige 
Hiba heel goed waar ze met haar nieuwe 
been naartoe wil stappen. ‘Naar school. 
Later wil ik dokter worden, om kinderen 
zoals ik te helpen.’

agnes saBitova

‘Molenbeek se vide. Hier kunnen we Aleppo nog ruiken.’ 

Werkwijze Een mashup. Kies twee 

artikelen  en plaats zinnen en soms 

paragrafen uit het ene artikel in het 

andere.

Bronnen ‘Hier kunnen we Aleppo nog 

ruiken’, Henk Dheedene. De Tijd/Bij-

lage, 24 december 2016.

‘Molenbeek se vide. Wie geld heeft, 

trekt weg’ De Standaard - 12 novem-

ber 2016.
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Uit ‘Afgang’, beeldverhaal bij De helaasheid der dingen van Dimitri Verhulst. Christel Wouters

‘Ik weet wat er leeft, 
omdat ik meer op straat- 
dan op torenniveau leef.’
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A Daar.
 Overkant.
 Je zou België als dat oud koppel kunnen zien.
 ‘Waar moet mijn kredietkaart in?’
 Hoor je’t hem al vragen?
 Zie je, hoe ze’t hem probeert uit te leggen?
B Hij heeft meer schrik voor’t spelpeil van Onze Duivels dan 
 voor een mogelijke aanslag.
A ‘Onze’ Duivels.

 …

A ’t Is de datum.
 Nee. De beelden? Nee, 
 ook niet. Dan,
 het moet toch het gevoel zijn, 
 dat ons bijblijft?
B Jouw geheugen staat sowieso in’t onze,
 in het collectief gegrift.
A Tussen de netwerken van ‘jeugdprojecten’.
 Tussen de afgetapte telefoongesprekken,
 de opiniepeilingen en de valse profielen op social media.
 ‘Ons’ geheugen.
B Van een hart vol van angst en gruwel.
A CEO-fraude.
B Popcultuurberichtgeving.
 Van die waarin’t grootste nieuws
 de ontmaskering van de Mol zou zijn.
 In vergelijking met.
A Extreem-rechts wint overal.
B Dat blijkt uit deze of gene peiling.
A Het is een momentopname.
 Een voorspelling, een signaal om
 de steven te wenden, het is een …
 peil.
B  Om de race naar te becommentariëren,
 het optreden naar te kleuren.
 Om afschuw uit te spreken over. 
A Boven peil, beneden peil.
B Een besluit.
 Te trekken uit wat de mogelijkheden zijn, wat
 de blurbs willen bewaren,
 en niet.

 …

B Zeg dat je ook bang zou zijn,
 mocht je oog in oog staan met zo’n terrorist.
A Zeg dat 
 de slechteriken toch zullen gepakt worden
 door de politie.

B Zeg 
 dat iedereen onder een hoedje speelt
 met iedereen.
A Dat schaduwbankieren en kredieten herverpakken 
 voor het bankstelsel 
 geen risico’s inhield.
B  Dat ze
 iedereen naderhand in diskrediet brengen.
 Zeg dat 
 het pijnlijk is.
A Gun speurders krediet.
B Dat ’t bleek uit audiobestanden, 
 aangetroffen op een laptop.
A Zeg dat ’t hoedje verkocht werd,
 de jas weggegooid.
B Dat moslims dansten in vreugde.
A Dat ’t leger leidt tot absolute chaos.
B Dat het een strijdnaam is.
A Een schuilnaam.

 …

A Zeg dat,
 het staat in je geheugen gegrift.
B Zeven vette jaren en zeven magere.

A Hoor
 hoe hij bekent 
 dat deze of gene
 hier of daar
 een onthoofding uitvoerde.
B Voel
 hoe je nergens anders 
 zou willen wonen.
A In een emmertje 
 voor de Nachtwacht in het Rijksmuseum.
B ‘Ceci n’est pas une pipe.’
A ‘Gesundes Volksempfinden.’
B Sluit de geestelijke luiken
A en kies voor samenwerking.
B Bedank–
A en vervloek de mannen met mitraillettes.
B En de vensters trilden
A en heel even vroeg ik me af
B of ze zouden kapotspringen
A en wat ik voel
B wanneer ik veel te laat thuis zal zijn.
A Ah, daar is de metro.
B Tot morgen.

Bas tuurDer

Werkwijze Verzamel zinnen door te 

zoeken op de woorden ‘grif’, ‘peil’, ‘zou’ 

, ‘krediet’ en ‘ondernemersinstinct’. 

Orden die zinnen, of stukken eruit, tot 

een dialoog.

Bronnen Verschillende artikels.

Object uit krijt en karton, geïnspireerd op het gedicht ‘Ik ben niet bang ...’ van Jan Arends. Lenny van Gent
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Mijn interview

Ik was die dag toevallig vroeg wakker 
geworden en had niets gepland dus ik liep 
in mijn pyjama naar de living waar ik de 
rest van de dag al lezend zou doorbrengen. 
Ik heb gehuild, het was ook voor mij een 
vreselijke week. Ik was zeker dat ik ‘s 
ochtends geen minister meer zou zijn. De 
man aan wie werkelijk alles verdacht was. 
Zo’n verlies laat niemand onbewogen. De 
tv stond op, zoals gewoonlijk en plots, 
vanuit het niets kwam er de melding dat er 
iets gebeurd was op Zaventem. Ik hoorde 
mensen gillen, maar zag niks. Ik liet mijn 
boek voor wat het was en zette de tv 
harder. Je voelde de sfeer omslaan, ieder-
een was bang. De hele ochtend ben ik 
blijven kijken, en probeerde ik zoveel 
mogelijk informatie op te vangen. Dode-
lijkste aanslag ooit in ons land. De terreur 
van minuut tot minuut. Niemand die wist 
waarheen. Pendelaars komen in de hel 
terecht. Een hallucinant beeld. Mijn 
hersenen leken trager te werken dan 
normaal en ik had moeite met alles wat op 
mij afkwam. Alsof het niet echt is. Maar 
hoe meer informatie ik langzaam kon 
verwerken, hoe beter ik kon begrijpen wat 
er aan het gebeuren was en hoe meer ik de 
dingen kon plaatsen. Belgische diensten 
weten dat 60 à 80 strijders zijn uitge-
stuurd. Intussen kwamen de berichten op 
mijn gsm binnen, vrienden die zich 
meldden en lieten weten dat ze veilig 
waren. Zij konden nipt ontkomen. Enorm 
veel geluk gehad. Saskia ontsnapte op het 
nippertje aan de aanslag in metro Maal-
beek.Maar ook bezorgde vrienden in het 
buitenland die vroegen hoe het met ons 
ging, en of we wel veilig waren. Diep onder 
de indruk.

Op het nieuws werd aangemaand om 
binnen te blijven. De Belgen hebben dit 
waarschijnlijk nooit eerder zo letterlijk 
genomen. Mijn vriend moest die dag 

toevallig in Leuven zijn voor zijn werk en 
belde mij op, uit verbazing, dat de Ring 
van Brussel zo goed als leeg was. Onge-
zien …

Ik heb uiteindelijk de hele dag voor de tv 
gezeten. Ik waande me weer in de oorlog 
in Afghanistan. Verbonden in de nacht-
merrie. ’s Middags waren het vooral 
herhalingen van dingen die we al wisten 
maar ’s avonds tijdens het nieuws zaten 
we allemaal voor de tv. Zelfs wie naar tv 
kijkt, kan trauma oplopen. De gewone 
programma’s waren afgeschaft en op alle 
zenders ging het over die dag, een dag die 
later de geschiedenis zou ingaan als een 
van de donkerste dagen die België ooit 
gekend heeft. Brussel bloedt na dubbele 
aanslag. Dodelijkste aanslag ooit in ons 
land. Leger mobiliseert maximaal. Ondui-
delijkheid blijft duren.

De volgende dagen gingen dan vooral over 

het aantal slachtoffers en wie al dan niet 
verantwoordelijk was en en hoe dit al dan 
niet voorkomen had kunnen worden. 
Aanslagen in België waren ‘onvermijdelijk’. 
Hier is geen enkel land immuun voor. 
Premier en topministers draaien overuren. 
We moeten onheilsdomino stoppen.

Investeringen in veiligheid moeten om-
hoog. Het enige lichtpuntje voor mij die 
dag was toen ik besefte hoe mensen zich 
plots solidair voelden en zich openstelden 
terwijl ze dit normaal niet zouden doen. 
De machine schoot snel in gang. Hoe 
vreemden elkaar hielpen, elkaar toespra-
ken en opbeurden. Ik heb heel veel leed 
gezien, maar ook veel helpende mensen. 
Hoe ze elkaar hielpen en wonden afbon-
den. Ik heb vijf doden naar buiten helpen 
dragen, ik hielp bloedende wonden verzor-
gen. Zonder na te denken zijn we begin-
nen helpen.

Liena vaLcke en hiLDe herman

Persoonlijk verslag 22 maart 2016
Werkwijze Vermeng persoonlijke her-

inneringen aan 22 maart met koppen 

uit krantenartikels.

Bronnen Persoonlijke herinnerin-

gen van Liena Valcke. Verschillende 

artikels.

Tekening uit de graphic poem bij het gedicht ‘Het weefsel voelen’ van Ruth Van Rossum. Nele Gernaey

Ik kan niet altijd alles nu-
anceren. Dat wil ik even 
nuanceren. Alsof het 
nooit was ontploft als die 
ene ambtenaar niet zo 
nonchalant was geweest, 
het was crisis. Ik zag in de 
doorsneeburgers een te-
genreactie die behoorlijk 
massaal was. Alle rege-
ringsleden probeerden 
dat te minimaliseren; de 
rol die zij hadden ge-
speeld in het recente ge-
weld. Het verband tussen 
Parijs en Californië wa-
ren de eerste getroffenen 
die het verschil snapten 
tussen nuanceren en ba-
gatelliseren.  Een groep 
beter bekend als nagenoeg iedereen. En de 
Belgen deden er lacherig nonchalant over. 
We hadden het allemaal al eens gehoord: 
het overgrote deel wilde niets anders dan 
gelukkig leven zonder anderen kwaad te 
doen. Toch stonden voor dat uur nul de 
geesten nog grotendeels op het nuanceren 

De nonchalante keerzijde
was pijnlijk in het licht. 
In mij de crisis, 
in hem de minimalisant. 

De stijgende verbazing nuanceerde, 
mijn rol in het recente geweld 
zijn band tussen opnieuw gebeuren
en gelekt gelukkig leven zonder kwaad 

is ons uur nul. 

Werkwijze Verzamel zinnen door te 

zoeken op de woorden ‘nonchalant’, 

‘nuanceren’ en ‘minimaliseren’. Schrijf 

op basis van die zinnen een proza-

gedicht en een gedicht.

Bronnen Verschillende artikels.

van het recente geweld. Ik wil ook niet mi-
nimaliseren. Met stijgende verbazing en 
groeiende ergernis kijk ik naar de uitgelek-
te visie van hun nonchalante naïviteit. Zij 
hadden altijd gezocht naar een verbod om 
het pijnlijke licht te minimaliseren.

agnes saBitova

Tekening bij het gedicht ‘Georgie’ van Paul Snoek. Gwenda Present
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Scholen blijven open, treinen rijden weer, 
metro hervat. Na dag van chaos trekt leven 
zich weer op gang in hoofdstad. Maar: 
blijft op 4 en van blijft vandaag nog dicht.

Meteen na werd naar 4, hoogste niveau. 
Dat wil zeggen dat aanslag nog steeds 
‘nabij’ is. treft in met. had premier Charles 
Michel aan burgers gevraagd om zo veel 
binnen te blijven, maar dat advies werd in 
late weer.

Auto

Door is ook beslist op te voeren. die in rich-
ting van of Frankrijk rijdt, houdt beter met 
files. waren er op richting van ruim uur.

Trein

vervoer kan redding bieden, want dat rijdt 
opnieuw. over Brussel werd bijna hele dag. 
Om uur werden drie grote, zij het met 
strikte aan. lange rijen mensen stonden 
aan te schuiven om binnen te. van Schu-
man, en - alle in buurt van - blijven. “Maar 
we hebben er goede hoop op dat vlot zal”, 
zegt Bart Crols.

Bus en metro

Ook Lijn heeft zijn hervat, net als metro. 
lijnen 2 en 6 zullen opnieuw rijden zodra 
dat is, rest van metro is open tussen 7 en 
uur. Op lijn 1 en 5 stoppen metro’s niet 
tussen haltes Schuman en Centraal Sta-
tion. Om die afstand te, kunnen van. lijnen 
3, 4, 7 en worden normaal, maar stoppen 
niet in elk station.

in blijft zeker nog voor rest van dag. gaan 
vandaag voort. werd hele dag. Wel liet 
Arnaud Feist verstaan zo snel weer te wil-
len. Alle bieden aan om hun ticket gratis 
om te boeken of te. laat vluchten vanuit 
die gepland waren voor. Thomas Cook laat 
nog tot en met zondag vanuit Luik. zolang 
vanuit. worden.

Scholen

kunnen vandaag gewoon naar klas. Dat liet 
Vlaams van Hilde Crevits weten. werd aan 
alle gevraagd om binnen te blijven tijdens, 
maar die werd. Er zijn geen dat scholen 
doelwit vormen van. Toch blijven in alle 
scholen dicht, net als in en Diegem. “Er 
is om bij alle scholen te zijn”, stelt Hans 
Bonte.
blijft tot en met vrijdag. Er is verhoogd 
door aan. Ook werd er verdacht pakket

gemaakt. Alle lessen worden geschrapt 
en werkt van thuis uit. gaat wel door met 
lessen.

Wordt er vandaag gewerkt in Brussel? 
“In veel zullen keuze krijgen: naar werk 
komen of van thuis aan slag gaan”, zegt 
Tom, van Voka. “zijn ook niet zeker of hun 
bus of trein weer zal rijden.” Heel wat in 
Brussel stuurden hun naar huis. aantal in 
hoofdstad
blijft vandaag dicht.

Winkels

Winkels in Brussel sloten deuren, net als 
grote en. Die gaan vandaag weer open, als 
het van Brussels Rudy Vervoort afhangt. 
Hij wil dat zijn gewest zo snel leven weer 
opneemt. “lockdown is geen optie meer. 
Welk signaal geven we daarmee aan onze 
en aan wereld?” Veel hotels gaven alvast 
goede voorbeeld en stelden gratis kamers 
ter van.

En sport? Rode Duivels hun training af 
voor tegen. wedstrijd is gepland op dins-
dag in Koning. Er is nog geen over. In 
werd match Spanje al na in Parijs. Dwars 
door gaat gewoon door vandaag.

hiLDe herman

Land pikt draad 
weer op

Werkwijze Haal uit een artikel alle 

woorden weg die bestaan uit drie of 

meer lettergrepen. Haal ook alle 

lidwoorden weg.

Bronnen ‘Land pikt aarzelend de 

draad weer op.’ RW, De Morgen, 

23 maart 2016.

Twee mannen torsen een wereld op hun 
rug. Ze gedragen zich verdacht. Op beel-
den van bewakingscamera’s is te zien dat 
beide mannen een soortgelijke wereld 
dragen en in de onderwereld neerdalen. Ze 
praten overduidelijk met elkaar, maar voor 
de rest is er geen contact of uitwisseling 
van werelden. Beide mannen gaan elk hun 

lijk explosieven in zitten. Explosievenhond 
Kerberos wordt ingeschakeld voor de 
zoektocht. Elke wereld wordt met veel 
achterdocht bekeken.

Chronos tikt verder. 

Hun broer Epimetheus heeft inmiddels 
bekend dat hij ook een wereld met explo-
sieven droeg, maar dat hij op het laatste 
moment terugkrabbelde. Hij had zichzelf 
op een andere plaats dan Atlas op moeten 
blazen. Zijn wereld gooide hij weg.

tüLin erkan

Nog steeds  
geen spoor van  
verdachte wereld

Werkwijze Neem zinnen met het 

woord ‘rugzak’, vervang het telkens 

door ‘wereld’ en vervang namen door 

mythologische broers. 

Bronnen Verschillende artikels, 

Griekse Mythologie Encyclopedie, 

Wikipedia.

kant uit. Atlas naar Maalbeek, Prometheus 
blijft aan de oever van de Styx wachten.

Chronos tikt.

Wanneer het metrostel bij het volgende 
station vertrekt laat Atlas om 9.11u zijn 
wereld ontploffen.
Zorgwekkender, vinden de speurders, is 
dat de wereld van Prometheus nog steeds 
niet terecht is. Prometheus draagt dezelfde 
wereld als Atlas en mogelijk zou daarin 
ook een bom zitten. De politie in Brussel is 
dus op zoek naar een wereld waar moge-

	 	 Zoals	een	vuurZee	 	 	 met	deZelfde	lucifer
die	de	sigaret	aansteekt
Foto uit de fotoreeks bij het gedicht ‘Verzet’ van Remco Campert. Alexandra Hustinx
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Mijn contacten

Mijn onderzoek

Mijn gezondheid

Mijn gezin

Mijn vragen

Mijn nieuwe dichtbundel

Mijn eis

Mijn trein

Mijn baard

Mijn bestemming

Mijn club

Mijn bedoeling

Mijn werken

Mijn overtuiging

Mijn zolderkamer

Mijn talent

Mijn geheugen

Mijn offensieve kwaliteiten

Mijn mama

Mijn bed

Mijn grote broer

Mijn plicht

Mijn beenwonde

Mijn blik

Mijn rechterknie

Mijn rechteronderbeen

Mijn linkeronderbeen

Mijn laatste bekommernis

Mijn wangen

Mijn woorden

Mijn passage

Mijn reactie

Mijn debuut

Mijn politieke bewustwording

Mijn wantrouwen

Mijn favoriete schrijvers

Mijn mondelinge uiteenzetting

Mijn politiek engagement

Werkwijze Een mashup. Plak een 

bestaand artikel tussen de zinnen van 

een kort verhaal.

Bronnen Elvis Peeters, ‘Op een 

ochtend’. In: Calvados, 2001, Van 

Halewijck. Rob Wijnberg, ‘Brussel 

leert: over terreur is alles al gezegd 

(behalve wat bijna iedereen denkt)’.  

decorrespondent.nl, 23 maart 2016.

Bas tuurDer
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Mijn school
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Mijn stukje
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Mijn mannen
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Mijn timeline

Mijn verloofde
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Mijn initiatief

Mijn waardering

Mijn spel

Mijn setlist
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Mijn zaterdagprogramma

Mijn binnenste

Mijn dagen
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Mijn verleden

Mijn eerste  baan

Mijn solidariteit
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Mijn computer
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Mijn cel

Mijn dakloze periode

Mijn ego

Mijn vel

Mijn ziekenhuisoversten

Mijn verslaving

Mijn job

Mijn naasten

Mijn laatste spaargeld

Mijn brug

Mijn dagen

Mijn gemak

Mijn allerbelangrijkste bezit

Mijn kleren

Mijn kaak

Mijn haveloze bestaan

Mijn gemoedstoestand

Mijn eerste bad

Mijn vertrek

Mijn team

Mijn contract

Mijn thuis

Mijn fout

Mijn donkerste maanden

Mijn gouden jaren

Mijn verhaal

Mijn auto

Mijn bezoek

Mijn terugkeer

Mijn hele fijne ontmoetingen

Mijn geboortestad

Mijn gezag

Mijn eigen persoonlijkheid

Mijn macht

Mijn denken

Mijn respect

Mijn ontslag

Mijn belangrijkste kapitaal

Mijn krachten

Mijn Amerikaanse connecties

Mijn zijde

Mijn baas

Mijn 2e jaar elektromechanica

Mijn broodje

Mijn manier

Mijn moment

Mijn dag

Mijn analyse

Mijn annulatieverzekering

Mijn eigen partij 

Mijn bank

Mijn best

Mijn studies

Mijn eerste klanten

Mijn tijd

Mijn grote leermeester

Mijn tekeningen

Mijn journalistenvisum

Mijn hotelkamer

Mijn Knack

Mijn kredietkaart

Mijn pad

Mijn kunstenaarsstatuut

Mijn fiets 

Mijn Twitter-app

Mijn bestemming

Mijn hobby

Mijn muren

Mijn eigen exemplaar

Mijn bevoegdheid

Mijn hemden

Mijn grootmoeder

Mijn herinnering

Mijn studio

Mijn kamertje

Mijn research

Mijn bijdrage

Mijn functie

Mijn best

Mijn agenda

Mijn beurt

Mijn weg

Mijn favoriet

Mijn zone-commandant

Mijn verlossing

Mijn doctoraat

Mijn onderzoeksobject

Mijn kop

Mijn opzet

Mijn toog

Mijn geboortedorp

Mijn eigen voorzitter

Mijn kwart trouwboek

Mijn genen

Mijn oom
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Mijn loopbaan

Mijn eerste Bachelor

Mijn eindwerk

Mijn ambitie

Mijn posts

Mijn voornemens

Mijn coming-out

Mijn rug

Mijn verstand

Mijn lippen

Mijn lijf

Mijn haar

Mijn hoofdhuid

Mijn schuldgevoel

Mijn favoriete pesto

Mijn scooter

Mijn bijdrage

Mijn Dortmund

Mijn geluk

Mijn voorliefde

Mijn focus

Mijn oude manager

Mijn salaris

Mijn brein

Mijn privéleven

Mijn gesprekken

Mijn opvoeding

Mijn zelfverdediging

Mijn belager

Mijn beroepsgeheim

Mijn stafhouder
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Mijn karakter

Mijn overlijden

Mijn capaciteiten
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Mijn generatie
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Mijn studenten

Mijn grootouders
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Mijn identiteit

Mijn afkomst

Mijn doel

Mijn Tour
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Mijn stijl

Mijn zelfwaarden

Mijn bedevaart

Mijn cultuur
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Mijn kleren

Mijn keuzes

Mijn strategie
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Mijn tijdsbesteding

Mijn kapsel
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Mijn scherm

Mijn beloning

Mijn verzoek

Mijn tong

Mijn duit

Mijn masterdiploma

Mijn documentatie

Mijn brievenbus

Mijn ontslag

Mijn aanbod

Mijn achtergrond

Mijn eigen aangifte

Mijn verlanglijstje

Mijn zitplaats

Mijn Brussel al ben je erg ziek

Mijn steun

Mijn onderneming

Mijn ruggenmerg

Mijn enkel

Mijn sleutelbeen

Mijn borstkas

Mijn nek

Mijn arm

Mijn verwondingen
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Mijn studeerkamer
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Mijn partners
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Mijn geslacht
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De symbolische proporties van 9/11. Het 
tellen van de doden, het stilvallen van alles.
22/3 wordt in die zin het begin van een 
nieuw tijdperk. Nergens-meer-nooit-meer-
veilig was al onze state of mind geworden, 
in heel Europa. Dat vraagt om één Euro-
pees antwoord. Sneller dan we dachten is 
de vrees werkelijkheid geworden: patiënt 
– haastig op weg naar het werk of op reis 
vertrokken – gedood. 

Europa. ‘Wat we vreesden, is gebeurd’, 
reageerde een aangeslagen premier Charles 
Michel op de metro in Maalbeek om 9.11 
uur, in het diepste hart van Europa. Op de 
aanslagen in Parijs en de terroristische 
IS-aanslagen in Duitsland of Nederland en 
op een eerste zelfmoordaanslag in ons 
land. Laffe tereur, met spijkers en bommen 
om nog meer mensen te – ‘Er zijn meer 
zwaargewonden dan normaal gezien het 
geval is bij een aanslag’, zei minister  van 
volksgezondheid Maggie De Block (Open 
Vld) in een gesprek met De Tijd op 23 
maart 2016.

Een röntgenfoto vrijgegeven door een 
militair ziekenhuis in Neder-Over-Heem-
beek toont verwondingen die we normaal 
gezien niet in ziekenhuizen zien, en in 
Brussel evenmin.

Lockdown. Het leven abrupt afgebroken. 
Het voorwerp bevindt zich vlakbij het hart 
van de gemeenschap, de moslims incluis.
Veiligheidsmaatregelen en zwaardere 
controles zijn onontbeerlijk. Minder 
privacy. 

De oorlog tegen het terrorisme moet een 
versnelling hoger schakelen.
Het antwoord: meer spijkers in de borst 
van het slachtoffer. De aanslagen waren 
gericht tegen het hart van Europa, het 
onderzoek zal de linken moeten uitwijzen. 
Maar hoe dan ook is het duidelijk dat de 
spijkers en het glas in de bommen waren 
verwerkt, en dan wordt het een soort 
oorlogstuig. Dat heeft mobiliteit tot gevolg. 

Een samenlevingsprobleem. Het is een 
prijs die we wellicht niet anders kunnen 
dan betalen. Nooit voelen we ons nog 
helemaal veilig na 22/3. Wie het hart van 
Brussel raakt, raakt de inlichtingendienst 
en defensie, om de verwondingen nog 
erger te maken. Dat is te wijten aan de aard 

van het ontploffingsmateriaal. 
Tot 80 uit Syrië teruggekeerde strijders zijn 
uitgestuurd om aanslagen te plegen die 
tientallen levens hebben verwoest in 
Brussel. Nadat Salah Abdeslam was opge-
pakt, waarschuwde de minister: ‘We 
krijgen het terrorisme alleen klein door 
onze waarden te verdedigen en onze levens 
te leven. Veiligheidsmaatregelen op zich 
zijn niet genoeg. Machtsvertoon zonder 
meer is zelfs een zeer onmachtig wapen.’

Jongeren sympathiseren met de ‘Syriëhel-
den’. Ten noorden van Brussel is dan ook 
duidelijk een spijker te zien in het midden 
van de borstkas. Onze vezels zijn vervuld 
van de horror die eerder Parijs, Londen en 
Madrid trof, en morgen misschien nog 
sneller in werking zal treden. Onze veilig-
heidsdiensten wisten dat er minstens 60… 
Het is een aanslag op onze levens, onze 
dromen, onze normen en onze waarden. 
Meteen ondervinden we dit tot in het 
diepst van onze levens. Onze vrijheden, 
onze normen en onze activiteiten, het 
verdriet. Zo komen we niet vooruit. Met 
het ontkennen van de rotte problemen, het 
extremisme en de doden. 

Mensen die ondanks alle woede en rouw 
weer opstaan. Morgen.
Er is de dringende roep naar een eenge-
maakt slachtoffer.

nataLie gieLen

Recht in ons hart

Werkwijze Cut-uptechniek. Print twee 

artikels af. Verknip ze regel per regel. 

Puzzel de knipsels opnieuw samen tot 

een geheel.

Bronnen ‘Recht in ons hart’, Isabel 

Albers. De Tijd, 23 maart 2016.

‘Spijker in borst van slachtoffer’, DM. 

De Morgen, 23 maart 2016.

Tekening bij het gedicht ‘Details’ van Ghayath Almadhoun. Lene Beelen

Wie het hart van 
Brussel raakt, raakt 

de inlichtingendienst 
en defensie, om de 
verwondingen nog 

erger te maken.
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Mijn beschermelinge

Mijn oversten

Mijn dienst

Mijn werkplek

Mijn appartementsblok

Mijn medewerksters

Mijn kunstwerken

Mijn familieleden

Mijn identiteitskaart

Mijn plan

Mijn naam

Mijn studeertafel

Mijn reisblog

Mijn fototoestel

Mijn werktafel 

Liena vaLcke

Werkwijze Verzamel alle 

combinaties van ‘mijn’ met een 

zelfstandig naamwoord. 

Presenteer het gedicht als een 

Nederlandse herwerking van het 

gedicht ‘My/My/My’ van Charles 

Bernstein.

Bronnen Alle artikels.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts 
heeft deze voormiddag in Brussels Airport 
de campagne #shareoursmile gelanceerd, 
ofwel “deel onze glimlach”. Elke plek heeft 
dus zijn eigen kracht. ”De luchthaven is op-
nieuw ‘up and running’, het perfecte 
moment om onze toeristische troeven uit 
te spelen en met een warme campagne een 
glimlach te toveren op het gezicht van elke 
buitenlandse bezoeker. De beste reclame 
voor een bezoekje aan onze bestemming is 
een toerist die met de glimlach bij ons 
vertrekt. Daarnaast zullen 60.000 buttons 
en 25.000 deurhangers in hotels buiten-
landse toeristen met smiley’s begroeten. 
De goede stemming en de glimlachende 
gezichten leverden het overduidelijke 
bewijs dat dit initiatief ten zeerste ge-
smaakt werd door onze collega’s.”De 
mensen aan de receptie waren zeer vrien-
delijk en je vragen werden er met een 
glimlach beantwoord. “Mijn glimlach 
hebben ze niet afgepakt. En straks, op een 
dag, als ik weer goed te been ben, toon ik 
hem terug aan álle passagiers van alle 
vluchten!”
“Om nog maar te zwijgen over behangen”, 
antwoordt Obama met een brede glimlach. 
“Ga zitten. Iets drinken?”

Ik ga daar uiteraard niet op ingaan.
(glimlacht)

Maar kijk, hij ontvangt ons met de glim-
lach, volledig ontspannen, dampende kop 
koffie bij de hand.

Nog voor het interview goed en wel bezig 
is, wil Coulibaly al glimlachend iets kwijt. 
Hij is een innemende man, met melancho-
lische ogen en een prachtige glimlach, al 
wordt het steeds moeilijker om die nog te 
tonen. Hij ziet tegenwoordig weinig 
redenen om te glimlachen. ”Ik ben nu 
eenmaal van mening dat alles wat wij 
zeggen en doen consequenties heeft, ook 
een achteloos uitgesproken zin, ook een 
oogopslag, ook een glimlach of een rimpel 
in het voorhoofd.”Hij heeft als tiener zijn 
broer verloren en toch stapt hij met een 
glimlach door het leven.

Je vertelt het allemaal met een glimlach. Je 
gaat er niet licht over, maar het zit precies 
ook niet meer superdiep te knagen?

“Zijn passie, zijn stralende glimlach en zijn 
gave om in alles het mooie te kunnen zien, 
die dingen zal ik nooit vergeten.”
Zijn glimlach moet even breed zijn als die 
van zijn dochter. Maar details laat hij met 
de glimlach voor het mysterie, zoals hij dat 
ook deed toen hij met David Bowie aan 
Lazarus werkte. “Ik heb voor hetere vuren 
gestaan,” klinkt het met een glimlachje. 

”Wanneer ik die medaille krijg, weet ik nog 
niet. De koning moet nog tijd voor me 
hebben.”
Hij glimlacht en knipoogt naar de camera. 
Alleen de verlegen glimlachjes bij applaus 
verraden nog de nerd in hem. Mohamed 
Kobbai, de Marokkaanse Brusselaar die 
vijftien jaar geleden aan de wieg stond van 
InfraGILLES, volgt het gesprek met een 
glimlach en zegt dat Ali en Walid de 
essentie van de Zinneke-parade verwoor-
den. “Wij zijn solidair, niet enkel met het 
lijden van de slachtoffers, maar ook in 
onze reactie op deze daden en in onze 
gemeenschappelijke preventie tegen 
radicalisering en geweld”, zei hij alvorens 
een traan te laten. “We zullen echter geen 
traan laten om het gedwongen vertrek van 
een man die jongeren de oorlog en de 
terreur injoeg.”

“Een traan, een knuffel, een bloem: geen 
woorden om dit te beschrijven. Veel steun 
aan de slachtoffers en hun familie en 
vrienden.”In de inkomhal van het gemeen-
tehuis werd een plekje ingericht waar 
bezoekers die dat willen een boodschap 
kunnen neerschrijven in het rouwregister 
n.a.v. de aanslagen in Brussel en Zaventem 
op 22 maart. “Ook enkele verpleegkundi-
gen en chirurgen kregen het moeilijk en 
pinkten een traantje weg”, vertelt een nog 
duidelijk aangeslagen Charlotte. Voor een 
keer is het niet Zandhoven met de glim-
lach, maar met een traan. Een traan van 
medeleven voor de slachtoffers en hun 
nabestaanden, een traan voor de onmacht 
die we allemaal voelen, een traan die 
hopelijk weggeveegd kan worden door 
liefde, veel liefde...

“Eén van mijn kinderen liet me weten dat 
er momenteel op de sociale media een 
tekening circuleert waarbij iemand op één 
van mijn anonieme gezichten een traan 
had getekend. Als rouwbetuiging na de 
bomaanslag. Ik heb niet eens iemand zien 
glimlachen die dagen maar de drie dagen 
zijn voorbij, en sinds het paasweekend 
zien we opnieuw (voorzichtig) de glimlach 
terugkeren in het straatbeeld. Elk gezicht 
waar ik mijn blik iets te lang aan vasthaak, 
werpt me vandaag in plaats van een norse 
frons - een glimlach toe. We hebben dat nu 
een keer meegemaakt. (glimlacht) Geniet 
van de leuke dingen in het leven, naar 
elkaar glimlachen, knuffelen, mensen 
helpen, dank u zeggen.” 
Ik heb altijd een potlood en papier op zak 
om notities te nemen, en ik heb ook een 
citatencahier. Ik glimlach vandaag voor het 
eerst en zet me aan het schrijven van deze 
column.

“Op zaterdag zat het terras bomvol”, 
glimlacht ze, zich bewust van het woord. 
Maar even later opnieuw met een hele 
brede glimlach. “Operatie gelukt!”
“Het is niet het moment voor grapjes,” zei 
hij met een glimlach.
“Toch eens proberen!”, raadt ze me nog met 
een glimlach aan.

Liena vaLcke

“Als het stopt ga ik zeker een traan moeten wegpinken.”
Werkwijze Verzamel zinnen door te 

zoeken op de woorden ‘glimlach’ en 

‘traan’. Orden ze tot een nieuwe tekst.

Bronnen Verschillende artikels.

Krijttekening, geïnspireerd door het gedicht ‘Even te lang hield ik mijn hand...’ van M. Vasalis. Carolien van ‘t Hof
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Ik heb gisteren laat doorgewerkt, want 
vandaag hoopte ik een rustige verjaardag 
tegemoet te gaan. Het interview eerder die 
dag met de Britse cineast Ben Wheatley 
die J.G. Ballards dystopische roman High 
Rise tot een aantrekkelijke prent verfilmde, 
moest ik nog uittikken. Zijn accent was 
vreemd – plat Brits, een beetje zoals zijn 
pappig voorkomen – waardoor het langer 
duurde om het gesprek te beluisteren en 
te transcriberen. Maar ik mocht het niet 
laten liggen, het zat niet meer vers in mijn 
geheugen.
This is the story of a man named Stanley. 
Om middernacht (joepie - je bent jarig, zei 
mijn vriendin) was ik dus nog bezig met 
het interview. Mijn vriendin was ook nog 
wakker (daarom dat ze me verjaardags-
wensen en -zoenen kon geven), wat maakte 
dat ik rustig kon doorwerken. Omdat ik 
niet echt wist welke richting ik uit wilde 
gaan met het interview, herlas ik de ruwe 
versie nog een keertje, op zoek naar een 
insteek voor de inleiding. M’n oog viel op 
deze passage: ‘Ik vond de seventies be-
angstigend, veel meer nog dan de periode 
waarin we nu leven. Door de Koude Oorlog 
heerste er ook nog een gevoel van algehele 
vernietiging.’ Omdat de aanslag in Parijs 
nog vers in m’n geheugen zat, de vluchte-
lingen die conflictgebieden ontvluchtten 
en hoop zochten in een verkild Europa had 
ik m’n angle beet en begon ik te schrijven: 

Dichter dan cinema zijn we waarschijn-
lijk nooit bij een tijdreismachine ge-
raakt. Al sinds zijn geboorte speculeert 
film over hoe het verleden eruitzag en 
over hoe de toekomst eruit zal zien. Er 
is één medium dat cinema daarin dicht 
op de hielen zit: de roman. 

Toen ik dat opschreef, was ik al een uur of 
twee jarig. Veilig de 27 gepasseerd, dacht 
ik, iets wat veel grootheden niet kunnen 
zeggen. Of ik nu blij van die gedachte 
moest worden of weemoedig, vroeg ik me 
nog af. Ik zat daar anoniem interviews uit 
te tikken met iemand die ons gesprek, in 
tegenstelling tot mezelf, enkele dagen later 
al vergeten ging zijn. Zou ik ooit bekend 
worden, zoals de mensen die ik interview? 
Ik las ergens dat enkel moordenaars be-
kend worden omwille van hun eigen inzet. 
En ook: ‘Straks zullen er geen schrijvers 
meer zijn: alleen maar mensen die – naast 
andere dingen – schrijven. Dat is oprech-
ter. Het staat dichter bij de noodzaak tot 
schrijven die bij iedereen, ook vandaag de 
dag, een absoluut gegeven is.’ Een ideale 
gedachte om mee in slaap te vallen, niet? 

Stanley worked for a company in a big 
building where he was Employee #427. 
Employee #427’s job was simple: he sat at 
his desk in room 427 and he pushed buttons 
on a keyboard. Orders came to him through 
a monitor on his desk, telling him what but-
tons to push, how long to push them, and 
in what order. This is what Employee #427 
did every day of every month of every year, 
and although others might have considered 
it soul rending, Stanley relished every mo-
ment the orders came in, as though he had 

been made exactly for this job. And Stanley 
was happy.

Als ik geen wekker zet, word ik automa-
tisch om kwart voor negen wakker en 
dan zet ik de wekkerradio aan die mijn 
vriendin had gekregen toen ze op kot ging. 
Gelukkig was deze ochtend de muziek op 
StuBru niet zo pompend en waren de pre-
sentatoren niet zo uitbundig als normaal. 
Mijn dag begon dus goed, tot ik wakker 
genoeg was om te beseffen waarom: er was 
iets gebeurd. And then one day, something 
very peculiar happened. Something that 
would forever change Stanley; something 
he would never quite forget.
Een aanslag, in Brussel. Mijn vriendin 
duwde me een tweet van Eva Daeleman 
onder mijn neus: ‘2 bommen ontploft in 
vertrekhal. we zijn oke onderweg met taxi 
naar huis.’ Op de radio begon het nieuws. 
Het was 9 uur en Eva huilde op de radio. 
Ik geloofde mijn oren niet. Bye bye ‘birth-
day sex’, dacht ik. Nu vind ik die gedachte 
flauw van mezelf, toen dacht ik enkel dat 
het toch maar een kutnummer is.
Omdat mijn telefoon aan het opladen 
was, net buiten mijn bereik, moest ik wel 
opstaan. Geen sms’en met felicitaties. Had 
ik die gsm niet zo nodig nodig gehad, had 
ik nu waarschijnlijk nog in bed gelegen 
en had ik de postbode vruchteloos voor de 
deur laten staan. Wat een hondenjob toch 
soms. Maar dus: de postbode stond voor 
de deur. Ik hoorde hem in de brievenbus 
rommelen voordat hij nog een keertje 
aanbelde. ‘Ik krijg dit pakket niet in je bus’, 
zei-ie verontschuldigend. Een cadeau van 
de ouders van mijn vriendin en een kaartje 
van mijn ouders. Uit een ander tijdperk. 
Ondertussen was ook mijn vriendin naar 
beneden gekomen. Er is een tweede aan-
slag gebeurd, vertelde ze me gevloerd. Het 
verleden leek zich te herhalen. Something 
was very clearly wrong.
Om mijn gedachten te ordenen dacht ik te 
pennen. ‘Schrijven is de hoogste vorm van 
de behoefte aan communicatie.’ Schrijven, 
dat moet ik doen. Maar in plaats daarvan 
begon ik te lezen. Op Facebook. Enkele ver-
jaardagswensen: ‘Proficiat. Ofja, jeweetwel.’ 
Mensen die zeggen dat ze veilig zijn. Zelfs 
mensen die nooit in Brussel zijn geweest, 
zegden dat ze veilig zijn. Een dichter 
reageert met wat een half jaar later de titel 
van zijn debuutbundel wordt. Ik geef ze 
geen likes, ik vloek op hen en op die enke-
lingen die onze samenleving honderden 
jaren terug schoppen en dommer maken. 
Ik betrapte me erop dat ik de instagram-
pagina van Eva Daeleman opzocht, om er 
te lezen dat ze gisteren nog vier chai lattes 
gedronken had en aan haar volgers vroeg 
welke bikini ze best op reis meenam. 

Merrrrrrrde. Repeat. Shuffle.

He had been at his desk for nearly an hour 
when he realized that not one single order 
had arrived on the monitor for him to 
follow. No one had shown up to give him 
instructions, call a meeting, or even say ‘hi.’ 
Never in all his years at the company had 
this happened, this complete isolation.

Mensen bleven werken: ‘18 telefoontjes, 64 
tekstberichten, 36 mails en 3 facebookbe-
richten om te zorgen dat een festival niet 
afgelast wordt.’ De Vooruit liet weten dat 
het avondprogramma doorging, maar zon-
der feestelijke opening en de performance 
‘Nadita’ werd naar vrijdag verschoven. De 
artieste zat vast in Brussel. Iedereen zit 
vast in Brussel. Sommigen zullen de stad 
nooit meer verlaten.
Ik ben zo blij dat ik niet naar een kantoor 
moet: het oeverloze geratel op de radio, 
de opeenvolging van nieuwsberichten en 
meningen en daar dan nog een to do-lijst 
bij afhandelen. Ik zou meteen ophouden, 
niet meer luisteren. Shocked, frozen solid, 
Stanley found himself unable to move for 
the longest time. But as he came to his wits 
and regained his senses, he got up from his 
desk and stepped out of his office.

Ik pakte mijn vriendin nog even vast en 
ging daarna platen kopen, want dat maakt 
me blij – en ik moest naar buiten of ik 
werd zot. Naar Tune Up op de Melkmarkt. 
Ik kocht twee platen waar ik de cd al van 
had en betaalde zonder morren, want mor-
gen bestond toch niet meer. Daarna ging 
ik door naar de Fatcat en kocht ‘You Know 
You’re Right’ van Nirvana, waarschijnlijk 
omdat ik de avond ervoor nog aan Kurt 
Cobain had gedacht. Was lang geleden. Ik 
was duidelijk nostalgisch. In tijden van cri-
sis zet mijn default setting me terug naar 
mijn zestienjarige zelf.
ik kwam weer thuis, mijn vriendin was 
gaan werken, dus kon de muziek luid. 
‘PAINNNNNNNN’ kreunt de getormenteer-
de Cobain. Na zestien keer moest de plaat 
af en kwam Blink 182 in de plaats. Opkik-
ker. Ik keek ‘American Pie’, gewoon, alles 
dat aan simpelere tijden deed denken. 

Ik weet niet meer wat ik die dag gegeten 
heb, maar weinig vermoed ik. Een zakske 
chips? Twee zakskes chips? When stanley 
came to a set of two open doors, he entered 
the one on his left.
‘s Avonds heb ik met vrienden afgespro-
ken in de Pallieter, dat had ik enkele 
dagen eerder al opgezet. Er staat jazz op 
in de kroeg. Het is er best vredig. Drup-
pelsgewijs komen mijn vrienden binnen, 
serener dan ik van hen gewoon ben. Ik 
drink Omer, en ik denk dat ik voor ieder-
een Omer bestel. En nacho’s en portie kaas 
en salami. Mijn vriendin zit naast mij. Ik 
drink altijd dubbel zo snel als haar. Dat is 
goed zo. Zekerheden zijn er om te koeste-
ren.
Ik lees mee op de smartphone. De voor-
lopige stand van zaken is … gewonden en 
… doden. Dat is een eerste schatting. Er 
is te veel chaos om iets met zekerheid te 
kunnen zeggen. Men moet de zaken op 
orde krijgen, prioriteiten stellen. Maar ik 
en mijn vrienden, we begrijpen elkaar en 
in ons drinken schuilt een steunen en een 
geloof. Ik geloofde weer dat dit niet het 
einde was. Ik voelde het en viel wenend in 
slaap.

Johannes De Breuker, tüLin erkan, nata-
Lie gieLen, Bas tuurDer en Xavier roeLens

Persoonlijk verslag 22 maart 2016

Werkwijze Vermeng persoonlijke 

herinneringen aan 22 maart met 

andere teksten.

Bronnen Persoonlijke herinneringen 

van Johannes De Breuker, Natalie 

Gielen en Tülin Erkan. Citaten uit een 

interview met Jean-Paul Sartre, in: 

Madeleine Chapsal, Het eigen 

muziekje, 1986, Ambo. Vertaling: Ernst 

van Altena. De Engelse citaten vormen 

samen de inleiding van het interac-

tieve computerspel ‘The Stanley 

Parable’ waarin elke keuze als speler 

een ander verhaal en een ander einde 

oplevert.
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Elk paard is anders en elke schrijver 
uniek. Sommigen popelen om de wei in te 
gaan en de literaire trucjes te leren. Ze 
steigeren nog wat om een eerste drempel 
over te gaan en hun teksten aan anderen 
te laten lezen. Ze tikken nog eens een balk 
aan, maar geleidelijk aan leren ze hoger 
en verder te springen.
Anderen hebben al een trainingsparcours 
achter de rug. Ze springen al gezwind 
over balken en zijn niet bang meer van 
water. Nu is het tijd om te oefenen op een 
opvolging van sprongen, een afwisseling 
van hoogtes. Hun uitdaging is om uithou-
ding te kweken om een hele wedstrijd lang 
op hoog niveau te presteren!

De kracht van een schrijfopleiding merk je 
als die erin slaagt om de schrijver in jou op 
het juiste niveau aan te spreken. Daarom 
biedt Creatief Schrijven vzw de eenjarige 
opleiding Basisjaar Literair Schrijven en de 
tweejarige opleiding SchrijversAcademie 
aan.

Basisjaar Literair Schrijven

Voor deze opleiding kan iedereen inschrij-
ven. Schrijfgoesting en het verlangen naar 
feedback is voldoende. Je dompelt je een 
jaar lang onder in literatuur. Je krijgt geza-
menlijke schrijfopdrachten en persoonlijke 
feedback en leert zo de basistechnieken 
van het literaire schrijven. Je luistert ook 
in lezingen naar ervaren auteurs, je wordt 
aangemoedigd om te lezen en je ontdekt 
nieuwe literaire mogelijkheden. Je literair 
bewustzijn wordt aangescherpt en je gaat 
op zoek naar je eigen stem. Je werkt aan 
een kort verhaal of gedichtencyclus.
De opleiding combineert lezingen, feed-
backsessies en een workshopreeks. In de 
lezingen gaan bekende auteurs dieper in op 
een literair aspect of genre. Voor de feed-
backbegeleiding kies je zelf je begeleider: 
Peter van der Graaf (schrijfdocent), John 
Vervoort (poëzie- en thrillerrecensent) of 
Barbara Van den Eynde (schrijfdocent). In 
het tweede semester volg je een workshop-
reeks van vijf sessies waarbij je woord 
combineert met een andere kunstdiscipline.
Aan het einde van het jaar denken we met 
je mee over je verdere schrijfparcours.

SchrijversAcademie

Je schrijft al langer en regelmatig en 
je droomt ervan een roman, verhalen-, 
gedichtenbundel of jeugdverhaal te ma-
ken? Dan ben je een geknipte kandidaat 
voor SchrijversAcademie.
De tweejarige opleiding biedt vierentwin-
tig schrijfliefhebbers met literair talent 
de kans om onder begeleiding een eigen 
literair project te realiseren. We richten ons 
expliciet op mensen die al een literaire 
opleiding volgden: het Basisjaar Literair 
Schrijven, Literaire Creatie aan het Deel-
tijds Kunstonderwijs, de Schrijfschool Gent 
of het Auteursatelier Antwerpen. Maar ook 
zonder voorafgaande opleiding mag je je 
kans wagen.
De docenten en begeleiders zijn allemaal 
gevestigde literaire waarden: Gie Bogaert, 

Peter Holvoet-Hanssen, Johan De Boose, 
Hilde Keteleer, Peter De Voecht, Willem 
van Zadelhoff, Chris Ceustermans, Els 
Moors, … Oud-studenten zijn: Kris Van 
Steenberge, Runa Svetlikova, Ruth Las-
ters, Dimitri Bontenakel, Fikry El Azzouzi 
en Lize Spit.
In de twee jaar word je een nog sterkere 
schrijver en ervaar je wat het is om aan 
een groter en complexer geheel te werken. 
Tijdens de lesmodules geven docenten je 
extra inzichten en op geregelde tijdstippen 
zit je met een projectbegeleider samen om 
over de voortgang van je werk te praten. 
Ook geef je feedback in kleine groep op het 
werk van collega’s. Aan het eind geeft een 
externe jury haar visie op je manuscript.

Publicatiejaar

Misschien droom je er na die twee jaar 
SchrijversAcademie van om je manuscript 
ook te publiceren. Exclusief voor onze 
studenten organiseren we een pitchingdag 
met uitgevers. Je krijgt ook begeleiding om 
zo sterk mogelijk op die dag te verschij-
nen.

Praktisch

De opleidingen starten in september en 
duren tot mei of juni. Het Basisjaar Lite-
rair Schrijven duurt één jaar. Schrijvers-
Academie duurt twee jaar.
De lessen vinden plaats in De Nieuwe 
Vrede, Vredestraat 16 te 2600 Berchem. 
Dit is op wandelafstand van het station 
Antwerpen-Berchem.
Voor het Basisjaar Literair Schrijven vin-
den de lezingen plaats op woensdagavond. 
Voor de feedbacksessies kies je zelf of je 

die op maandagavond, donderdagavond of 
zaterdagochtend volgt.
Bij SchrijversAcademie vinden de lessen 
plaats op woensdagavond of zaterdagoch-
tend (proza) of dinsdagavond (poëzie). De 
projectdagen zijn altijd op zaterdag.

Prijs

Basisjaar Literair Schrijven: 615 euro.
SchrijversAcademie: 675 euro.
Creatief Schrijven vzw heeft een Q*For-
attest op zak. Daardoor kun je 250 euro 
met opleidingscheques betalen. Leraren en 
studenten krijgen 15% korting bij vertoon 
van hun kaart. In het inschrijvingsgeld 
zit ook een abonnement op het magazine 
VERziN, het enige Vlaamse tijdschrift voor 
schrijfliefhebbers.

http://www.schrijversacademie.be

http://www.creatiefschrijven.be/basisjaar-literair-schrijven

Schrijfopleidingen voor jonge veulens en raspaarden

Foto uit ‘Afgang’, beeldverhaal bij De helaasheid der dingen van Dimitri Verhulst. Christel Wouters

De kracht van een 
schrijfopleiding merk 
je als die erin slaagt 

om de schrijver in jou 
op het juiste niveau 

aan te spreken.

Organisatie
Creatief Schrijven vzw

Waalsekaai 15

2000 Antwerpen

[t] 03 229 09 90

[m] info@creatiefschrijven.be

[w] www.creatiefschrijven.be

Inschrijven

Voor het Basisjaar Literair Schrijven 
schrijf je in vanaf 1 mei 2017. We bieden 
plaats aan zesendertig deelnemers. 

Voor SchrijversAcademie stel je je kandi-
daat voor 15 mei 2017:
• Je vult het inschrijvings formulier in:  

http://www.schrijversacademie.be;
• Je bewijst je literaire talent in een 

zelfgeschreven literaire tekst;
• In een motivatiebrief stel je jouw 

literaire project voor en vertel je over 
je literaire achtergrond (vroegere 
opleidingen, publicaties, aanwezige 
schrijfdrang, …);

Een eerste selectie gebeurt op basis 
van de brief en de literaire tekst. De 
meest waardevolle kandidaten nodi-
gen we vervolgens uit voor een per-
soonlijk gesprek. Dat gesprek vindt 
plaats op zaterdag 24 juni. Snel daarna 
weet je of je erbij bent.
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