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“De dag is hetzelfde, maar toch anders. Lingeriemerken hebben meer pyjama’s
verkocht de afgelopen maanden dan lingerie. Na de eerste paniekreactie zijn
mensen zich gaan nesten. De mentale stress van het virus verwerkt iedereen anders,
maar iedereen lijkt wel nood te hebben aan een zekere houvast. Te midden van alle
veranderingen, moeten een paar zaken toch hetzelfde blijven om mentaal rust te
vinden. De idee dat we grootouders kunnen blijven zien. Dat we onze wandelingen en
fietsroutines kunnen behouden. Dat is iets waar we allemaal naar verlangen.”
Tom Palmaerts, trendwatcher

Midden maart 2020 zag ons leven er plots heel anders uit. “Blijf in uw kot,” was het advies
van onze minister van volksgezondheid. En daar zaten we dan, met z’n allen thuis tussen vier
muren. Alleen of met partner, ouder(s) of kind(eren). Het leven viel stil. Voor even maar, dachten
we toen. Hoewel stil? De eerste golf van COVID-19 zorgde voor een ongeziene en creatieve
stroom aan acties die mensen dichter bij elkaar brachten en de samenhorigheid en solidariteit
bevorderden.
In dat bizarre klimaat lanceerden wij, het team van Creatief Schrijven vzw, een oproep:
“Stel dat we corona binnen een paar maanden onder controle hebben, dan zal haar erfenis
vermoedelijk nog jaren doorwegen. De draad van het normale leven gewoon terug oppikken,
alsof dit niet gebeurd is, zal onmogelijk zijn. Hoe denk jij over onze post-corona maatschappij?
Hoe gaat onze toekomstige samenleving eruit zien volgens jou?” Een honderdtal mensen lieten
hun fantasie de vrije loop en klommen in de pen.

Vakjuryleden Els Beerten (auteur) en Tom Palmaerts (trendwatcher) selecteerden zeven
laureaten die we bundelen in dit kleinood. Het zijn de mooie woorden van Eline Muyters,
Frederiek van Vliet, Hanneke Middelburg, Hans Verhaegen, June Ronse, Katelijne Depoortere en
Vanessa Daniëls
We vroegen aan onze huistekenaar, Bert Lezy en aan zes onbekende en jonge illustratoren, die
deelnamen aan de Zomerkaping 2020, een gevestigde summerschool voor jongeren, om beeld
te maken bij de woorden. Groot applaus voor Aida De Jong, Justine Corrijn, Lybrich Wieringa,
Monica Fierlafijn, Nele De Paepe en Watcharita Aroon.
Volgens de jury: “heeft een goed verhaal iets futuristisch, herkenbaar, provocerend, maar ook
een sprankel hoop.” En die sprankels hoop serveren we je graag in deze donkere dagen. We
hopen dat ze ook jou verwarmen.
An Leenders, directeur Creatief Schrijven vzw

#(H)ECHTERELATIES
Katelijne Depoortere

“Ze kussen écht!!” Over Liezels gezicht lag een
gespeelde walging. De reden van haar luid
gefluister was een andere dan het spontane
gevoel dat haar als toeschouwer bekroop.
Hoe graag wilde ze, samen met Hedder, in de
schoenen van deze acteurs staan, de afstand
verkorten tot de warmte van hun beide
lichamen in elkaar overliep.
Op de bühne stonden twee volkomen
vreemden. Ze waren per toeval verenigd door
het doel van de demonstratie en het lot van de
gevangenschap, verbeeld door een traliewand
tussen hen in.
Lybrich Wieringa

De metalen staven hielden hen niet tegen om
van het ene moment op het andere, na minder
dan twee blikken te hebben gewisseld, hun
lippen vurig op elkaar te drukken, als hadden
ze al jaren in hun dromen deze liefdebeet
reikhalzend voorbereid.
Grootmoe had ons naar haar mening
bijzonder prijzige tickets bezorgd voor een
voorstelling uit haar tijd. “Toen kon je binnen
voor de prijs van een boek, nu geef ik er meer
aan uit dan voor een all-indagtrip!”

Zoveel enthousiasme maakte de herinnering
aan de in haar ogen vergane glorie in haar
wakker, dat de hele opvoering lang al haar
ledematen in beweging waren, als had
haar leeftijd zich ook naar de tijd van toen
verplaatst.
“Jullie weten niet wat vrijheid is,” zei ze
altijd. “Ik!” Haar wijsvinger hield ze stijf en
bleekgeduwd op haar borstkas, op de plaats
waar hartstocht en frustratie streden om de
aandacht. “Ik heb in een tijd geleefd waarin
alles kon en alles mocht.”

Het publieksgedeelte van het bescheiden
theater bestond uit een honderdtal cabines.
Hier en daar waren in de glazen wanden
gaatjes uitgeboord, zodat je iets kon delen.
Liezels stem was maar net hoorbaar geweest.

Er was heisa rond geweest, toen de
burgemeester dit stuk uitzonderlijk had
goedgekeurd. Om de opstand tegen de
inperking van de vrijheid historisch correct
weer te kunnen geven, luidde de verdediging.

“Ik hoop maar dat ze faken!” Dat was al erg
genoeg, bedacht Hedder. Met handen vol
bacteriën, zonder de minste bescherming,
pakte de een de wangen van de ander vast.
Hun neuzen deelden dezelfde verontreinigde
lucht. De beestjes in het speeksel op hun
lippen konden zich naar hartenlust verenigen.

Als oma over vroeger sprak, dan had ze ’t
over vrij en blij, knuffelen, de buren kussen,
een lipstickafdruk op een kaart. Maar ook
veel erger: iemand op café ontmoeten en er
diezelfde avond mee het bed induiken, geen
enkele zorg om lichaamssappen die werden
uitgewisseld, wie weet zelfs met die van een
derde en een vierde van de nacht voordien.

Dat de oude tijden onhygiënisch waren, was
bekend. De wetenschap was niet zover en het
denken was zeer op zichzelf gericht.
Een daverend applaus besloot het eerste
deel. Toeschouwers die het niet uithielden
om te blijven zitten, konden na toestemming
de benen strekken. Hedders lampje sprong
op groen. Hij volgde richting desinfectie een
afgebakend pijlenpad.
“Het was zo’n fijne tijd.”, klonk het aan Liezels
linkerkant. “Spijtig dat het niet gelukt is.”

“Dat wat niet gelukt is, grootmoe?”
“Dat er naar ons niet werd gehoord. We wilden
ons leven geven voor de vrijheid. Weet je, kind,
ik heb het Rode Plein bezocht, de Chinese
muur beklommen, het Regenwoud doorkruist.
Dat was leven!”
“Tja oma, dat zal ongetwijfeld fantastisch
zijn geweest, maar nieuwe generaties
hebben nieuwe wijsheid en wij weten hoe
verschrikkelijk jullie de lucht hebben vervuild
met jullie plezierreizen en hoe jullie elkaar op
sardienenblikparty’s met vreselijke ziekten
besmetten.” Het was misschien cru verwoord,

maar om de werkelijkheid weer te geven
schoten woorden tekort. Dat oma’s actieve
leven zich had afgespeeld in de tijd waarin
de dieren op je bord lagen, slikte Liezel in. Om
van de halfzus nog te zwijgen, die per ongeluk
bij een wildvreemde was verwekt.

een afwijzing was, glimlachte ze voluit, toen
Hedder de enveloppe onder de glazen wand
door schoof. Het leek of Liezel het enveloppes
openen was afgeleerd. Stukje bij beetje
scheurde ze met bibberende vingers de rand
in ronde stukjes tot de brief er uit kon.

Hedder was snel terug. Zijn ogen onthulden
het geheim dat zijn rug verborg. Liezel smolt.
Van opwinding stootte ze met haar knie tegen
de minifrisdrankautomaat in haar cabine. De
weerspiegeling van het glas verhinderde Liezel
niet om de stempel van het Ministerie van
Volksgezondheid duidelijk te onderscheiden.
Hoewel ze niet wist of het een goedkeuring of

Vanaf heden, 3 oktober 2039, kunnen mevrouw
Liezel L. Tenier en de heer Hedder J. J. Berends
elkaars contactbubbel betreden.
De glazen scheiding tussen hen gleed naar
beneden.

Het viel haar op dat hij lange wimpers had.
Zijn blik hield haar mooie ogen vast, op een
afstand die nooit korter was geweest.
Bij oma rolden zonder enige belemmering de
tranen over haar gezicht. Ze zag dan toch een
heel klein beetje van het vroeger van haar
dromen in die ene aura om hen beiden.
Twee paar lippen betastten en wasten elkaar.
Zuivere liefde. Geleerd op loveweb en niets
daarvan was fake.

OMA EN OPA ZIJN NOG DEZELFDE
June Ronse

De route is hetzelfde.

sla af in dezelfde straten.

De dag is hetzelfde.

Dezelfde keien liggen nog steeds los, dezelfde

Zelfs het uur van vertrek is hetzelfde.

winkels zie ik in mijn ooghoeken dichter

Stilaan vervagen we opnieuw in onze oude

komen tot ze plots naast me zijn.

routines, in onze oude gewoonten.

Ik herken dezelfde auto’s die ik weken geleden
ook zag.

Aida de Jong

Het is opnieuw woensdag twaalf uur.

Dezelfde mensen komen uit hun huizen en

Ik stap op dezelfde fiets, met dezelfde tas en

doen dezelfde dingen.

Ik draai nog steeds op dezelfde oprit van

Mijn voeten veeg ik op dezelfde mat en in de

zijn computer.

Gevolgd door dezelfde oogrol van oma die al

hetzelfde huis op nummertje 32.

hal ruikt het zoals ik me herinner: naar oma en

Mijn cursus statistiek uit te pluizen, die ook

gezegd had dat ik er was.

Mijn stalen ros stal ik op hetzelfde plekje onder

opa.

nog steeds hetzelfde is.

het afdak en ik zucht op dezelfde manier als
elke woensdag.

Tien weken geleden kwam ik op dezelfde

Tien weken geleden stond oma ook in

We eten ook buiten, aan dezelfde tuintafel

dezelfde keuken in dezelfde potten te roeren.

waar we normaal het vieruurtje aan nuttigden

manier binnen.

op familiefeesten.

Het uur van aankomst is hetzelfde, half één.

Met dezelfde fiets die onder hetzelfde afdakje

Alleen is het nu anders.

Normaal eten we nooit buiten, maar hier

De klink van de voordeur is hetzelfde, werkt

staat door dezelfde deur.

Geen zoentjes, wel een zelfde “Aaah! Dag June!

kunnen we afstand houden.

nog steeds op dezelfde manier.

Opa zat ook op dezelfde plek als nu: achter

Ik had u niet horen binnenkomen!” van opa.

Dat doen we normaal ook nooit.

Gelukkig schijnt dezelfde zon die al altijd

het lukt me niet dezelfde soep te maken.

Als ik klaar ben vertrek ik terug naar huis,

moeten we meer afstand houden.

maar niet voor mijn kopje koffie uit hetzelfde

Het is nog allemaal hetzelfde, maar toch

Na het eten rusten we in de tuin, zoals altijd

tasje als altijd.

anders.

als het mooi weer is.

Dan spring ik terug op mijn zelfde fiets en fiets

Wat zeker niet anders is, is dat ik nog altijd

Opa gaat op dezelfde manier zijn handen

Daarna ga ik aan het studeren, aan dezelfde

ik dezelfde route terug naar huis..

even graag op woensdag mijn zelfde fiets

wassen aan hetzelfde lavabootje in de hal.

tafel als altijd.

Ik ben de route niet vergeten, oma is haar

neem om dezelfde route te fietsen naar

Ondertussen noem ik dezelfde ingrediënten

recepten voor de soep niet vergeten en opa is

dezelfde oma en opa.

op die in de soep zitten zoals ik altijd doe.

al zijn wiskundekennis niet vergeten.

De ingrediënten ken ik ondertussen wel, maar

We zijn dichter naar elkaar gegroeid, ookal

schijnt.

GELAAGDHEID
Frederiek van Vliet

Nooit geweten, nooit beseft dat ik dat zou
missen.
Ik zit in de tuin. De zon schijnt, de warmte op
mijn huid, het voelt warmer aan dan voorheen.

Watcharita Aroon

De koolmees, met in haar bek een felgroene
en slaphangende worm. Het bedrijvig klappen
van haar vleugels maakt een dof geluid.
Krachtig elegant komt ze neer op de rand
van haar houten nestje. Met een uitgerekte
nek draait ze haar kopje vluchtig van links
naar rechts en verdwijnt vervolgens het kleine

donkere gaatje in. Gedempte, schrille en hoge
hulpkreten van waarschijnlijk drie, nee vier
hongerige wezentjes komen uit de richting
van het houten nestkastje.
In de verte een koekoek, of misschien niet
eens zo ver van mij vandaan. Zijn roep de
koe-koek klinkt als een perfect uitgevoerde
klank, neen twee klanken. Zuiver en rond van
begin tot einde.

Knarsende steentjes tegen elkaar. Rubberen
banden die hun balans proberen te houden
op het losliggende grind. Een stroef, schurend
geluid van metaal op metaal klinkt. De
kettingkast van het kinderfietsje dat voorbij
komt mag gesmeerd worden.
Een vogel vliegt door mijn gezichtsveld, te
snel, zodat ik niet kan zien welke soort het
is. De bovenkant van het dier is zwart. Ik zie
enkel de donkere staart en een witachtig
pluizig buikje. Hij deint op en neer in zijn
vlucht, in een golvende beweging, tussen
twee evenwijdige horizontale lijnen, waarvan
de onderste elastisch lijkt te zijn. Barrières

die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog.
Ritmisch en gecontroleerd vliegt hij frivool op
zijn doel af. Menig danser zou deze beheersing
benijden, net als ik. Omkaderde extravert.

Mijn zoon zit op de bank met zijn tablet
en slaakt een luide lach, omdat er iets
onverwacht grappigs op zijn beeldscherm te
zien is. Een implosie in mijn gehoorgang.

De wind steekt op. Ik hoor een zacht gezoem.
Het komt uit de verte. Hoge grassprieten die
trillen door de stroming, heel teder en snel,
maar aanhoudend. Mijn trommelvlies vibreert
in hetzelfde tempo mee totdat mijn binnenoor
gekwetst aanvoelt en ik besluit naar binnen
te gaan. Mijn dochter zit aan de eettafel en
maakt haar huiswerk. Ze schuift haar stoel
onder zich. De wrijving op de stenen vloer
dringt door als een triangel met valse noot.

Ik trek me terug op het toilet, met de lichten
uit. De tijd tikt voorbij. Gisteravond lag
ik vroeg in bed, met een bonzend hoofd.
Migraine noemde mijn man het.
Nooit geweten dat ik de mensenmassa
tijdens de lockdown op deze manier zou
missen, de eenheid van geluid en beweging,
het geroezemoes. Als bijen samen zwermen,
verbonden door een klank, samen glijdend

door de geluidsgolven. Geen scherpe
randen, enkel golvende lijnen in de zee die
de maatschappij heet. Ik wil mijn poel uit.
Ik wil terug naar de zee. Haar vertellen hoe
dankbaar ik ben voor haar boezem en haar
wiegelied.
Individualiteit was nog nooit zo luid.

WEERZIEN
Hanneke Middelburg

Nele De Paepe

De eenden steken voor mijn voeten over

Naar grenzeloos weerzien

alsof afstand nooit bestaan heeft

ontmoeten zonder omwegen

bij gebrek aan armen knuffelen ze nooit

samen lucht verplaatsen

maar kloppen elkaar fier, borst tegen borst

vertellen wat we in de wolken zien

Ik breek wat brood en deel de stukjes

We zien elkaar in het glanzende licht

als een puzzel die onopgelost blijft

stralen als onze handen ineen slaan

happen de eenden gulzig kwakend

terwijl ik zwijgend alles zeg

en ik, ik kijk reikhalzend uit

steken de eenden voor mijn voeten over.

FRAGMENT UIT HET HANDBOEK VOOR DE NIEUWE WERELD - VIJFDE DRUK
Hans Verhaegen

Regel 1
Welkom in de Nieuwe Wereld. Eerst en
vooral: don’t panic. Ja, het zal even wennen
zijn. Wordt het even ongemakkelijk als de
eedaflegging van koning Marc de Eerste
toen die ongewild niesde in het gezicht van
koning Filip? Dat niet. Maar je bent natuurlijk
wel ondertussen al 5 jaar niet meer buiten
geweest. Als aangewezen Verkenner van het
Nieuwe Normaal voor het Grotere Goed in
Teken van de Gewone Man, kan ik je echter
zeggen dat er amper iets is veranderd. Alles
komt goed, zeker als je je houdt aan deze 7
vuistregels.
Justine Corrijn

Blijf kalm als je iemand ziet die met
uitgestoken hand op je af komt. Dit is geen
aanrander. Wel is het iemand die nog denkt
in het BC-tijdperk, waarin mensen elkaar
een hand gaven als begroeting. Sommigen
drukten zelfs hun wang of – hou je vast –
lippen op het gezicht van anderen. Ongepast?
Absoluut. Maar vergeef het hen. Vóór dit
alles herkende je deze soort aan hoe ze elk
bedrag uitdrukten in frank in plaats van euro.
Ze zijn ietwat irritant, maar verder volkomen
ongevaarlijk.

Regel 2
Wanneer de hiervoor vernoemde persoon niet
naar je hand, maar naar je mond reikt: vergeet
regel 1. Je hebt hier wel degelijk te maken
met een aanrander. Wenk in dat geval de
StaySafeGuards. Zoals je weet is er altijd een
TraceCam of TraceDrone op minder dan 10
meter van je verwijderd. Blijf kalm en denk aan
de slogan van ons veiligheidsorgaan: ‘Wij doen
geen oog dicht, zodat jij dat wel kan!’ Vergeet
daarna geen positieve review te posten op
de site van StaySafe. Je kan de tekst hiervoor
makkelijk copy-pasten uit de mail die StaySafe
je na het voorval stuurt. Goed om weten: sinds
het mondmasker verplicht werd, ontwikkelden

we al snel een mond-fetisj. Je borsten of
vagina hoef je dus nooit meer te bedekken.
Geen mens die er nog oog voor heeft.

Afscheid nemen doen we door driemaal
‘StaySafe!’ te declameren.
Regel 4

Regel 3
Gekozen door het lot, verkozen door het
volk. Stipt om 13.03 uur staat iedereen in
België recht om het Overlevingslied ter ere
van koning Marc I te zingen. 13.03 verwijst
naar de datum waarop de wereld voorgoed
veranderde, maar koning Marc als een deus
ex machina onze redding bracht. Leve koning
Marc! Die vorige zin is trouwens de nieuwe
manier waarop mensen elkaar begroeten.

Toiletpapier is na 5 jaar nog steeds niet in
stock en zal dat waarschijnlijk ook nooit
meer komen. Je doet best zoals de rest van
de bevolking en veegt je achterste af met
waardeloos papier zoals Werchtertickets,
Bongo-bonnen en kaartjes van cultuurcentra.
Tenzij je een verzamelaar weet te strikken die
een pak wil neertellen voor die antiekigheden.
Letterlijk, want de meeste verzamelaars waren
dat al bij de uitbraak in het jaar 0 en betalen

daardoor ook nu nog in wc-rollen. Nu het
loon van iedereen behalve de hogere klasse
automatisch naar het schuldenfonds gestort
wordt, komt wc-papier het dichtst bij cash
geld zoals we dat vroeger kenden.
Regel 5
Na een snikhete zomer in het jaar 3 AC kwam
er een enorme piek in besmettingen van
COVID-19, COVID-19 8.2 en COVID-21 4.6. Dat
zorgde ervoor dat StaySafe-CEO Jambon
de doodstraf afkondigde voor barbecueën.
Ik herinner me nog de protestborden met
‘Jambon, nee! Hespenspek, ja!’. Een dag later

leken alle betogers echter van de aardbol
verdwenen te zijn.
Regel 6
Denk twee keer na voor je je in een
onenightstand stort. Deze vrolijke activiteit
van weleer mondt vandaag de dag sneller uit
in een catastrofe dan dat je ‘ik heb geen SOA’s,
hoor’ kan uitspreken. De reden daarvoor is
dat niet samenwonende mensen na seksueel
contact verplicht 2 weken in de ruimte
moeten blijven waar de daad plaatsvond.
In de sensibilisering hierrond wordt nog
vaak verwezen naar ‘Het Printhokdrama van

Proximus’ en ‘De Twingo-moord in Arendonk’.
Random weetje: wist je dat het geboortecijfer
in de Denderstreek de laatste jaren met 67
procent gedaald is?
Regel 7
De vorige regel geldt helaas ook voor
ontmoetingen zoals kappersafspraken. Dat
zorgde ervoor dat kappers jaarlijks niet
meer dan 26 klanten kunnen bedienen.
Daardoor stegen de prijzen exponentieel en
haal je de miljonairs er op straat zo uit door
hun perfecte, korte coupe. De rest van de
bevolking draagt de haren lang. Zij die zich

rijk willen voordoen knippen ze zelf, waardoor
het hele Antwerpse Zuid er tegenwoordig
bijloopt als Pico Coppens uit De Kampioenen.
Een tv- en filmreeks die, net als de hele cast
overigens, de uitbraak van COVID-22 niet
heeft overleefd.
En zo eindigen we toch weer met een
positieve noot. Zoals je ziet is er echt heel
weinig veranderd aan de wereld zoals jij hem
kende. Lees vooral verder en je zal merken
dat dit handboek je 12 rollen toiletpapier
dubbel en dik – want ik hou niet van eenlagig
– echt waard is. Oh en, dat van die onbedekte
borsten en vagina was een grapje. Ik begrijp

nog altijd niet hoe ik dat in de eerste vier
drukken van dit boek ergens vergeten te
vermelden ben. Op avontuur nu, krijger! Leve
koning Marc! StaySafe! StaySafe! StaySafe!

PALAU
Vanessa Daniels

Monica Fierlafijn

“Doe maar af”, spoort de man in de

daaronder twee rozige lapjes.

deuropening me aan.

De lapjes trekken zich aan de zijkanten

Ik verroer geen vin en kan niet anders dan

omhoog. Een glimlach, zo leerde ik .

staren.

Eindelijk lukt het mijn blik af te wenden .

Ik tracht me te focussen op zijn ogen maar het

“Ben ik de eerste?” vraagt de man.

lukt me niet.

Ik knik.

Mijn blik dwaalt onherroepelijk af naar zijn

“Het geeft niet”, stelt hij me gerust, “ik ben het

‘onderkant’.

gewoon, het staren. De eerste keer is altijd

Een puntige uitstulping met holtes en

eng. Maar

je zal zien, het went snel.”

twee jaar durende voorbereiding.

werden.

Ik weet wat me te wachten staat en ik weet

De man zal mijn gids zijn deze komende twee

Van het leren van Esperanto -de voertaal op

Ik ken niet anders dan de intraveneuze

het niet. Ik ken de theorie, de beelden, de

maand in Palau: de eilandengroep waar men

de eilanden- tot de geschiedenis van vóór De

voeding.

procedures

teruggaat

Overgang.

Ook met de beelden van verstrengelde

maar nu het zover is zou ik liefst van al

in de geschiedenis.

Eindelijk mocht ik de Oude Boeken lezen en

lijven had ik het moeilijk. Ik ken de mens

gewoon weer naar huis keren.

Ik ben Liv. Geboren op vier mei 2020, tijdens

zag ik de Oude Foto’s en Films.

tweedimensionaal

“Het is toch goed zo”, huilde ik nog in het

De Overgang.

In het begin had ik nachtmerries. Ik kreeg die

en kan me niet voorstellen hoe dat voelt, die

bijzijn van mijn mama, vlak voor mijn vertrek.

Ik werd twintig dit jaar en dus is het mijn beurt

beelden niet van mijn netvlies van gapende

derde dimensie die diepte heet of omvang.

Ze keek me aan met die blik die geen woorden

voor de rituele reis naar Palau.

holtes waar

Het was een hele weg, een heel proces en

behoeft.

Samen met mijn clangenoten volgde ik de

eetbare objecten in verdwenen en vermorzeld

twee jaar voorbereiding was geen dag te lang.

Ik wist dat het moest.

“Opdat het nooit verloren gaat.” De slotzin van

Voor mij ligt een onbekende toekomst die

de spreuk die wij allen scanderen, elke avond

tevens een poort is naar het

voor

verleden.

het slapengaan.

Mijn gids strekt zijn arm uit en opent zijn hand.

Het, zijnde onze geschiedenis.

Ik deins terug.

Het, zijnde wij, de mens.

Hij glimlacht, opnieuw, en zijn hand wacht

Ook bij mij zal er een kind verwekt worden,

geduldig.

gedurende mijn verblijf.

Ik zet één stap.

Mijn twee quarantaineweken zitten erop en het

Mijn ene hand tilt het masker op.

is zover.

Mijn andere hand reikt uit.

TOEKOMSTMASKERADE
Eline Muyters

Ik zet mijn masker op. Zoals ik dat al mijn hele
leven doe. ‘Rare tijden,’ zegt mijn grootmoeder
nu al zolang ik besta. En dan kijkt ze naar
me. ‘Raar kind,’ hoor ik fluisterend achter het
gezegde, aangezien dit míjn tijd is, waarin
ík ben opgegroeid. ‘Het nieuwe normaal,’ zo
probeer ik het aan haar te verkopen, maar
ze is alle reclame ontgroeid en mijn woorden
verdwijnen in de bodemloze dieptes van haar
luisterrijke verleden.
“Die goede oude tijd”, waarin ze zich
tot diep in de nacht op café laafde aan
Bert Lezy

wereldverbeterende gesprekken en Seefbier,
om dan ’s ochtends, met een stuk in haar
kraag, op kantoor te verschijnen en zich in een
dag te smijten die te lang zou duren. Wanneer
ze ooit rust of tijd voor zichzelf en haar gezin
had, dat is me nog een raadsel. Onbezonnen
vloog ze de wereld rond om in één week
zowel in Scandinavische meren te baden als
tussen Karstrotsen in Viëtnam te zwemmen.
Vakantie was voor haar het bijeensprokkelen
van ervaringen die minstens even spectaculair
moesten zijn als ze kort waren, en waarbij
ze even doodop landde als ze vertrokken
was. Ik vind dat ze zich de wereld meer

toeëigende dan haar toekwam, maar houd het
op een beleefde vraag. Ik laat haar het dode
idealiseren en zo opnieuw tot leven wekken,
dat is nu eenmaal wat mensen doen.
Mama kan haar wel begrijpen, zij mist het
vooral om met haar vriendinnen op restaurant
te gaan. ‘Maar, hoewel we vroeger meer
deden, beleven we nu meer, en hoewel we
vroeger meer mensen zagen, zijn we nu meer
verbonden,’ vertrouwde ze me eens toe.
Toen “de beestjes”, zo zijn we het virus
blijven noemen, voor de vierde keer kwamen,
mochten we een bubbel kiezen waarin we

wilden wonen. Samen met mijn grootmoeder,
mijn ouders, en ook nog een verdwaalde
nonkel, woon ik in een groot huis op wat
mijn grootmoeder minachtend “den buiten”
noemt, en dan schiet haar gezicht in een soort
verwrongen knauw, alsof ze gedwongen is op
de stront van de koeien te kauwen.
Ik hou van “den buiten”. Nog het meest in
de lente, wanneer de geur van de linde
onverwacht mijn neusgaten binnenwaait en
ze haar bloesems gul over me uitstrooit, een
sprookje zich tussen de parmante druivelaren
en de sierlijke kerselaren ontvouwt, en de melk
van de koeien op zijn best is. “Den buiten”

is veelal beperkt tot de omringende tuinen,
die we net met de buurtkinderen hebben
omgebouwd tot een gigantisch piratenschip,
waarbij onze tuin de kombuis is, omdat de
buurt zich elke woensdagavond rond ons huis
verzamelt om samen te koken en te dineren.
Waarom mama dat restaurant mist, dat
begrijp ik niet.
We komen enkel buiten onze gemeenschap
wanneer het echt nodig is, dan houden we
afstand en dragen we maskers. Ik vind dat
niet meer dan logisch, zo hebben de dieren en
de planten ook nog plaats, net als wij hebben
toch ook zij een thuis nodig. Mama wees me

er onlangs op dat het vroeger niet zo was;
het groen dat alles overwoekert, de reeën die
in de ochtend of bij valavond statig voorbij
flaneren, met nadien het geluid van de wolven.
Die “goede oude tijd” was veel meer dood en
beton.
De meeste tijd brengen we door in ons gezin.
Mama en papa tekenen in op ‘projecten’ die
van over de hele wereld online verschijnen. Ze
heeft me al eens bekend dat ze het eigenlijk
veel aangenamer vindt, ze kiest meer wanneer
en hoe ze werkt, ze kan beter doorwerken en
meer dingen doen die ze echt graag doet.
Maar dat zegt ze niet luidop. Zeker niet waar

oma bij is. Ook ik teken in op digitale lessen,
en ga elke dag enkele uren samen met andere
buurtkinderen naar onze ‘buddy’ die ons
begeleidt. Daarnaast heb ik nog veel tijd om
te lezen, spullen uit elkaar te halen en nieuwe
dingen te bouwen. Daar word ik altijd blij van.
Terwijl is mama vaak aan het schilderen, en
verliest papa zich in zijn zoveelste cursus
filosofie. Ik heb mama eens gevraagd waarom
oma zo’n dingen nooit lijkt te doen. ‘Ze heeft
het nooit gedaan, vroeger was daar geen tijd
voor,’ legde ze me uit, ‘er was al zoveel’.
Soms ben ik wel bang voor oma. Dat de
beestjes haar te pakken krijgen. Ze is kranig

en heeft een sterk gestel, maar ook oud en
koppig. Ik heb al gezien hoe ze ’s avonds
heimelijk via haar balkon naar buiten glipt.
Eén keer ben ik haar gevolgd, tot ver buiten
onze gemeenschap, en zag ik haar lippen aan
die van een man kleven die haar zoon had
kunnen zijn. Ik heb het natuurlijk voor mezelf
gehouden. Nog elke dag draagt ze haar
juwelen en hakschoenen, waar mama vaak om
moet lachen omdat alles toch wat “gewoner”
is dan vroeger en dat eigenlijk niet meer nodig
is. ‘Mijn trots nemen ze mij niet af,’ bijt ze dan
terug. Tot de beestjes haar trots inhalen. Dan
vallen alle maskers af.

Creatief Schrijven vzw is het steunpunt voor wie schrijven niet laten kan. We zijn een netwerkorganisatie
die mensen samenbrengt vanuit een gezamenlijke passie: de liefde voor taal en het geschreven
woord. Immers, “Wie zich kan verliezen in taal, wint verbeelding voor het leven,” aldus dichter Maud
Vanhauwaert.
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Als ik morgen wakker word bundelt verhalen en beelden van nieuw talent.
Zeven schrijvers en zeven illustratoren schetsen hun impressie van een
toekomstige, post-corona samenleving. Een sprankel hoop die
Creatief Schrijven vzw graag met je deelt.

