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Beste Lezer,
Lust liefde een kleintje met pickles?
Een groot Frans schrijver heeft ooit beweerd dat het bed het hele huwelijk 
is. Juist, en wat doet de liefde dan met dat bed? Maakt ze een groot bed 
klein of kan ze een enkel bed in een dubbel bed veranderen? Of kunt ge 
beter in de bosjes kruipen? ’t Blijft een spel, die liefde, als ge ‘t mij vraagt, een 
kansspel waarbij het toegestaan is om vals te spelen, ja toch? Of is ‘t een 
ziekte waarvoor er geen pillen en poeiers bestaan? Wie zal het zeggen; de 
grote Franse schrijver? Ge moet natuurlijk opletten met die liefde wat het is 
rap van: ik noem je m’n liefde, ik noem je m’n schat, ik noem je het beste wat 
ik ooit bezat… tarara dus; het lelijkste werkwoord dat ge met de liefde kunt 
combineren: bezitten. De liefde verplicht tot niets, beste lezer, en jaloezie 
en afgunst werken verlammend… eraan toegeven is dwaas… niets in de 
wereld loopt zoals het zou moeten… wie dat niet wil aanvaarden wordt 
zuur als ne zuren haring in een potje pickles met azijn van Tierenteyn… 
Liefde is… ne middelgroten met stoofvleessaus en mayonaise
Nee, liefde is delen en samen vrij zijn! Ja, voor hem of haar door de gietende 
regen om ne middelgroten met mayonaise en stoofvleessaus lopen en die 
samen onder een dekentje opknabbelen terwijl ge naar Rocky kijkt… en 
in de tijd van die grote Franse schrijver waren er nog geen frietkoten, laat 
staan televisies. Beste lezer, in deze liefdevolle Kommeere bonkt en springt 
het hart en de onderbuik van de hak op de tak: van Facebook en graffiti over 
tongen en heupen draaien tot postkaartjes uit de kampen en binken van 
bedenkelijk allooi; vergeet die Franse schoonschrijverij, want in de woorden 
en de foto’s die ge nu in handen hebt staat zoveel liefde op en onder en 
tussen de regels… en ge zult uw Kommeere moeten draaien en keren gelijk 
een koeke tien zonder kleren!
Lust is… ne groten met pilipili
Met het licht aan of uit? Iedere mens is wel al eens wakker geworden naast 
iemand met de woorden: ‘Oeioei!’ Volgens Casanova kunt ge beter het licht 
niet aansteken. ‘Als de lamp is gedoofd,’ zegt hij ‘zijn alle vrouwen gelijk.’ 
Casanova was ne paardenlookworst, nie gebakken, en een seksist want als 
de lamp is gedoofd zijn ook alle mannen gelijk. Erger is als ge wakker wordt 
naast iemand die zegt: ‘Ik ben tegen censuur, maar porno kan niet?’ Van 
dergelijke bekrompenheid wordt de wereld niet beter, nee toch? ‘k Wil maar 
zeggen dat de Kommeere daar niet aan mee doet: wij noemen een paard 
een paard. En of ge dat nu een schoon koerspaard vindt of een lelijke knol, 
dat is aan u - ja u! ja u! - om uit te maken, maar de Kommeere veroordeelt 
niet, nooit! Goede smaak is als kaas op pizza: zeeeeeeeeeeeeeer rekbaar. En 
lust? Lust is op een bloedhete zomerdag om ne groten met pilipili lopen, 
hem in de Leie zwieren en de kleren van uw liefs lijf scheuren… 
Liefde lust nen extra groten met…
Is de liefde bedrijven niet het beste wat we kunnen doen, beste lezer? 
Genieten en anderen laten genieten zonder onszelf of anderen te blesseren; 
dat is toch de moraal van het verhaal? En als dat niet altijd lukt is er nog de 
wijsheid van meneer Eyckmans: liefde is je een kater drinken omwille van 
een poes. Op de gezondheid! En tartaar apart heb ik gezegd!

Tegenkomst: De Brugse Poort: Ge lust ze wel
Gekommeered
Gedichten
Adelina
Gedicht
Fotoreeks
Liefde en leed ten tijde van oorlog (1)
Gedichten
Fotoremake
Reine liefde
De warmte van de liefde
Het snoepje + gedicht

Een nachtje stappen
Liefde - een briefje...
Intermezzo
De pijl van Cupido + Houden van
‘t Is wij om weer thuis te komen (13)
Fotoreeks
Liefde en leed ten tijde van oorlog (2)
De zeven verschillen
Advertentie kringloop
Vuilbak van ons Kommeere
Bink van de maand

 3
 4

 6-7
 8
 7

9-10
 11

12-13
14-15
16-17

18
19

 20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
32

INHOUD ONS KOMMEERE  JAARGANG 2013 NUMMER 17

Ze strooit begroetingen rond, van alle kanten en in alle talen. Een vrolijke troep mensen zittend op de stoep. Maar dan 
is er een die de straat blokkeert, minutenlang, lijn 3 zal wel wachten. 
A ja, sigaretten. 
Een egoïstisch kantje dus.

Ze kan zo lekker ruiken, naar vers brood of naar een veelbelovend gerecht. Maar lang niet heel de tijd. Ze herbergt 
veel mensen op weinig plek, daar kan zelfs de beste “fragrance” niet tegenop.
Ze stinkt een beetje, toegegeven.

En af en toe begrijpt ge iets niet: waarom kunnen mensen geen twee stappen verder zetten en hun brol in de ivago-
vuilbak kieperen. Hoe moeilijk kan dat zijn?
Ze kan wat vuil zijn, ’t valt niet te ontkennen.

Lelijk, ja, dat ook al. Huizen, enerzijds, die ferm versleten zijn. Die leeg staan te verkommeren of die er allang niet meer 
staan en alleen een open wonde hebben achtergelaten. Of huizen, anderzijds, die een al te opzichtige facelift hebben 
gekregen, ook al niet schoon.
Ietwat lelijk, dat is waar.

Soms feest ze. Fluit en zingt en danst ze. Maar een keer scheelde het geen haar of ge had er ferm van gelust en een 
andere keer zaagt ge een pistool tegen iemands hoofd zetten. Een keer maar en er werd niet geschoten, maar toch. 
Gevaarlijk af en toe, het moet gezegd.

Een tikkeltje egoïstisch, een geurtje hier en daar, niet altijd proper, soms lelijk, een enkele keer gevaarlijk. 
Toch ziet ge ze graag, die buurt.
Het is zoals de hoofdpersoon in “De liefde die we niet begrijpen”: 
“Helemaal  gelukkig zijn we hier nog niet geworden, maar het kan erger.”

Mark

DE BRUGSE POORT, GE LUST zE wEL

Lust is 
… 

mijn 
poes

Liefde is 
… 

mijn 
kater



Nie da ze mee ulderen mond 
zonder tanden zaten, dien 
oavend zu rond achten, 
maar tschol nie vele. 
Het ‘sujet’ op toafel: de 
nief Kommeere uit de 
startblokken krijgen. D’er 
was de laatste weken ‘zu viel 
zu tun’ gewiest op de Puurte 
en de fototrekkers hadden uit 
duuzenden fotookes geselecteerd 
voor alweer ‘iets van belang’ da 
te moaken had mee ‘groen’, onze 
eigenste Bourgoyense meersen. En da 
was natuurlijk buiten de cafébaas gerekend. 
Ons Kommeere, meugde wel zeggen.
Tja, z’en der toch wa van gemoakt dien oavend. 
Dien kier mocht het al een beetje piekanter zijn 
want op de Puurte kunnen ze daar dan uuk wel 
tegen. Z’en natuurlijk gien ‘gloazen stroatje’ maar 
d’er waren fototrekkers die da wel zagen zitten um 
die oerekotjes ieverans toch te goan zoeken. Kzie op da 
moment den hoond van Pol wegkruipen. Peinze da die van 
Pol es, moar zeker ben ik nie miere. Viervoetige schreivers 
of fototrekkers zijn ier uuk bij vanoavend, moar da es okay. 
Die luisteren, zeggen nie veel. En… Ee weet alvast van 

niets, zie’k in zijn uugen, want 
hij ee liever een kunstbeen. 
Doar kan ee blijven op 
knabbelen. Zijn baasje ee 
liever wa warmers, wa mier 
leven, wa mier plezier, hé. 
Een ander soort ‘been’. 
Moar goet, alle gekheid in 

ons boeksken en mee alles 
wa stoat veur woar het dies 

kier over t’vrewelijk schuun goat. 
Nou, zoede ne kier willen zwijgen, 

zen kikke: et meugen uuk schuune 
mannen zijn, hé. Mijn blik gaat over het 

‘ingetogen’ gezelschap van schreivers en 
fototrekkers, vindt niemand die er echt een 

beetje kinkie uitziet en een beetje kwijlt op 
zijn buur. Moar den avond es nog zu vers en als 

iederien zen glazeken ruje wijn bijna op ee, kosten 
wij dan uuk were ‘de weg op’ mee onze schuune of uuk 

vuile gedachten. Da iedrien ne kier na mekander kiekt, 
en nie ruud wordt es toch al iets.
De portrettentrekkers hadden er intussen zin in om toten 
te laten trekken en toten te trekken van al dat schuun volk 
in De Puurte dat gern een tote wilde geven aan zijn of 
haar lief beveurbeeld. Liefde veur de vrewe, alle moaten en 

gewichten welkom. Onze totende mannen zijn uuk goet. 
Wat dan uuk: alstmaar over de liefde goat. Uitnudigen veur 
zuun tote mag uuk… als’t maar leutig is. En ge zegt dan 
moar: tes over de liefde, tuun moar ne kier hoe gerne ge 
mekaar ziet. Ge moet er naturlijk nie mee trèwen, moar 
laat ulder moar goan, hé Sam. Zuu, de portrettentrekkers 
hen dan weer hun beste gedoan in dees Kommeere. Z’en 
uuk in wat klierkasten gesnuisterd op zoek naar van die 
speel-dingetjes mee pielekes incluis en ze kwamen dan uuk 
heel wat zwiepjes en ander geilige praktische zaken tegen. 
Kwestie van orde in het huishouden te ‘onder’houden, 
dachten wij.
De schuunschgreivers ent nuut nie gemakkelijk om dat 
allemoale neer te schrijven in were schuune zinnetjes. 
Een tijdje terug uurde ik iens iemand zeggen: ‘wat en 
oereboel es dat iere’. Nie, zuverre wilden we nie goan, 
zulle. Moar we deen ons best om er een beetje een pili pili 
orgastieke ‘cock’tail van te moaken, hé. Kijk nou ne kier, 
zeg, da hadden ze niet verwacht hé, da de Brugse Puurt 
nog andere kleurkes hé te offreren. Ge zoe wel geluven da 
ze ier nie mier noar al da schuun volk loeren zonder zich 
innerlijk schuun te rukken. Nie geluven, hé. Tes maar een 
lolleke. Moar ge moe eu nie generen hé. 
Maar goe, het uuft ester um te kijken. Wulder z’n nie 
verantwoordelijk vuur d’ongevallen. En geluuf uns: d’er es 

nog seks onder de lieve menschen in mier dan ien soort 
potje. In alle smaken. Nie alliene ‘de’ seks, maar uuk de 
liefde werd uit de pampers gegooid en vlijtig onderzocht. 
Geluuf et of nie, maar onze klup hee dan toch z’n specialisten 
in het vak ,liefde en al zijn kluterij’ erop uitgestuurd. D’er 
over schreiven, d’er over babbelen, d’r over van alles mee 
doen. We geraakten eigenlijk nie uitgeproat en belandden 
bijna in een kaberdouchke. Tscheint da ter op de Brugse 
Puurte uuk van alles te vinden is over liefde en over seks 
en voor die er zijn in geïnteresseerd. Moar, hedde der uuk 
die er vele over schreiven in schuunschrift. Lientje hé d’er 
zelfs een pikant dagboek over en het ne kier bovengehaald. 
Veur iene kier, uure kikke. We zien wel of onze lezers het 
vlijtig zullen lezen, moar da boekske zal wel overdreven 
zijn, zeker? Veel te brave lektuur vuur zuun goeie ziel, zeker. 
W’en eur toch gevroagd um toch maar wat ‘kleine’ (moe 
nie veel zijn he Lientje en nie, nie ruut worden) stukjes 
bluut te geven veur Ons Kommeere.
‘K zien eu gerne…, ‘Kmoe eu nie mier zien, uit m’n kot 
gei’…, ‘Ke d’r genoeg van, me gerne zien, zal wel zijn mijn k. 
(gecensureerd)’. Ach ja, liefde in vele woorden en vormen. 
Moar ‘onze klup’ ester toch uitgeroakt. Da zal wel!!! 

Eriksken

GeKOMMEEREd
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Liefde is … 
eens  niet de lakens 

uitdelen, maar 
ze samen 
opvouwen

Lust is … een borst op je tattoo

Liefde is 

… een tattoo 

op je borst
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ik maak mijn fiets wakker
en rij naar de bakker
de stad nog in bed
ikzelf ook nog met
geeuwen en kromme rug
hijgend over de Phoenixbrug
duw zachtjes het wiel in het rek voor de deur
heerlijke broodjes- en koekengeur
met vier in de rij
en zij
Vanessa
ook vandaag, een zoveelste maal,
wil zij niet dat ik mijn brood betaal
en zo geef ik het schamel bedrag
mijn twee euro tien voor haar stralende lach
Vanessa

Lieva

daar waar de zon ondergaat
ligt er een maagd naakt

langs oceaan en zee
in het hete zand haar onderlijf vast geraakt

de rest is met zweet bedekt
in de dag zoals in de nacht 

sinds zij een oude vrijer verwacht
half droog half nat

 
daar waar de maan zich begraaft

en de tijd lachend omdraait
worden de vrijers verkracht

in hun leven in hun hart
op hun maagdelijke land

half berg half zand
 

hier waar het land af is gevlakt
waar schoonheid Vlaams praat

waar geen berg is geen zand
waar vrijheid ons omklemt
zijn de vrijers hun zelf kwijt

door het lot misschien door de tijd
half vrij half kwijt

 
                           Abdelmalek

V
an

es
sa

 @
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an
 H

ec
ke

half vrij half kw
ijt

Liefde 

is … om 7u 

koeken 

halen

Lust is … om 7u de bakker halen

Tieners 
werken online 
hard aan hun 

relatie .
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Hij stond er weer. Zoals elke ochtend. Alleen. Aan de 
overkant. En hij wist dat ze er was. Dat ze daar lag. In 
bed. Daarboven. Dat ze sliep. Misschien sliep ze. Dat 
wist hij. Of dat dacht hij althans. 

Adelina. Zo had hij haar genoemd. Toen. Op dat 
tijdloos moment. Toen ze zijn gedachten had gestolen. 
Tot de hare genomen. Vermomd als zwarte weduwe. 
Als een lorelei. Ze had het langzaam gedaan. 

Het stelen van zijn gedachten.  Zijn diepste gedachten. 
Zeer langzaam. Gewillig had hij zich gegeven. Helemaal 
gegeven. Tot het complete naakt zijn. Opgeslorpt. 
Volledig leeggezogen. Zo bleef hij achter. Zo was het 
gegaan. Toen. Op dat tijdloos moment. Het toen. 
Hij haalde het stukje papier uit zijn jaszak. Even 
voordien had hij erop geschreven: 
‘Als ik na mijn lange reis het einde van de nacht nader 
en ik weer voor de poort zal staan word ik deze 
keer de jackhals die met een afgemeten gulzigheid en 
abstracte geilheid langzaam aan het zwakke lichaam 
zal knagen. Knagen tot alle broze zenuwen gebroken 
zijn en ik de lege blik opnieuw kan vullen met mijn 

waarheid, mijn illusies...’ 
Zo had hij het geschreven. Even voordien.
 
Nu niet meer nadenken dacht hij. Vooral nu niet meer. 
Hij zette de stap naar voren. Keek rond. Stak de straat 
over en stond voor het portaal. De poort was niet 
gesloten. Hij ging naar binnen. Voorzichtig. Stap voor 
stap. Langzaam. De trap op. Het was donker. Dat had 
hij graag. Hij kende de weg. Van toen. Het toen.

Dit blauwe uur was nu het zijne geworden. Zijn uur. 
Van hem alleen. Nu. Zijn kortstondig moment van 
schoonheid. Van geheim genot. Diep genot. Verlangen. 

In zijn hoofd was nu alles zo anders. Het was zijn 
hoofd niet meer. Dat wist hij. Of dat dacht hij althans. 

De deur stond op een kier. Het zachte maanlicht 
vulde de kamer. Hij zag haar. Ze lag daar. Alleen, 
roerloos, kwetsbaar en overgeleverd. Zoals een 
schone slaapster. Dat dacht hij. 

Hij sloop naar haar toe. Geluidloos en afgemeten. 
Beheersing van elke vezel. 
Het satijnen gewaad scheidde zijn lichaam van het 
hare. Hij keek in haar ogen. Diep. Hij spuwde vuur. 
Zijn ogen. Koud vuur. Maar hij wilde dat niet. Ze 
waren blauw. Haar ogen. Koud blauw. Zoals het uur. 
Zoals de maan. Zo waren haar ogen. En hij huilde. Dat 
wist hij. Hij huilde. Of dat dacht hij althans.

Het toen. Adelina. Waar was het toen? Adelina! Waar!

Er kwam licht. Met de eerste barge zou hij vertrekken 
uit de Brugse Poort. Naar het 
westen. Voor altijd. Om nooit 
meer terug te keren.

Koen

A d e l i n A

Liefde is 
… 

28 jaar 

wachten
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Liefde en leed 
tijdens den oorlog(1)
De broers Gerard en Hubert werden tijdens de tweede 
wereldoorlog gedwongen gedeporteerd en tewerkgesteld 
in een werkkamp in Dessau, Duitsland. De briefwisseling 
tussen de twee broers en hun familie thuis zijn mooie ge-
tuigenissen van liefde en gemis tijdens den oorlog. 

8e k. Dessau 18 juni 1944

Lieve mama, beste papa en broers allemaal,
Zondag, dus extra gelegenheid om een 
kaartje te schrijven want de tijd is hier duur. 
En hoe stelt ge het nog allemaal? Met al die 
moeilijkheden in België waarover we hier 
hooren en lezen denken we voortdurend aan 
u. Mocht er toch een oplossing komen aan al 
dat geweld. 
Wat u betreft, ons goeie mama, wij lezen hier 
met blijheid en fierheid in de mooi brieven 
van papa dat ge u kloek houdt in al deze 
omstandigheden. Gij hebt het ten andere 
altijd ver van schoon gehad, dat beseffen we 
alle dagen beter en beter. Aan ons behoeft ge 
minst van al te denken, wij zijn zoowat stilaan 
mannen geworden zonder het zelf goed te 
weten en misschien wel te willen. Stilaan 
komt de tijd dat wij ons mama moeten helpen 
en niet zij ons. Voor het oogenblik helpen 
we hier mekaar en komen in kracht niet te 
kort dank zij de dagelijksche steun van de 
voorzienigheid en van O. L. Vrouwke. Dezen 
morgen nog ben ik te communie geweest en 
heb al uw en ons offertjes van moeilijkheden 
naar lichaam en geest opgedragen met de 
offerande van den priester mee. Wat voelen 
wij ons nu bv. Sterk papa en mama met de 
opvoeding die we van u hebben meegekregen 
en die ons niet alleen van pas komt maar 
die met ze regelmatig bij te werken onze 
levenssterkte uitmaakt. 
Hoe gaat het nog met u papa? Geen vallingen 
met de zomer alhoewel het hier nog niet 
veel mooi weer is geweest? Ik kan me 
natuurlijk de moeilijkheden voorstellen die gij 
dagelijksch hebt om naar uw werk te komen 
maar ik besef ook dat dat voor u geen bron 
van klagen is zoals al het andere vroeger het 
ook niet was. 
Moed, moeten we allen hebben en moed 
door het gebed zooals ik daarstraks nog aan 
Aline schreef, maar hoe weinig menschen in 
die richting gaan zoeken kunnen we hier beste 
vaststellen. En de broers? Ik hoop dat Frans 
en Valere hun best doen om zooveel mogelijk 
te leren nu ze ook nog het voorbeeld van 
Germain hebben dat nooit iets overweegt. 
Ik zou u ook willen vragen beste ouders de 
speciale groeten over te brengen aan mijn 
goeie memé. Ik denk er ook wel veel aan, aan 
gansch de familie ten andere maar de tijd om 
hier te schrijven is zoo kort. 
Ook de beste groeten aan pépé. 
Nogmaals veel moed en tot volgend schrijven. 

Gerard
Liefde is 

… een 
hulp

werkwoord
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mijn beminde is een Vlaams gedicht
geschreven in gouden licht
geweven in fijne letters
 
mijn geliefde is een Aalsters kasteel
waar ik mijn liefdeswijsje speel
tevergeefs in lege kamers
 
en ik de vreemde een verlaten ziel
een zandkasteel bewoond door leegte

Abdelmalek

Mijn ogen zien het hart de handen vragen
ze vouwen zich rond de rechtschapen borsten 
ze voorvoelen de huid in de stille aanbidding.

B
Mijn hoofd rolt over het bed.
De handen wijzen me de stilte in.
In haar adem kan het lichaam bewegen.
Het wezen volgt het hart in de zoete omarming

Freddy
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Het snoepje 
Lucy vond een snoepje op straat. Het verkeer bulderde 

heen en weer en iemand claxonneerde vrolijk. Jimmy 
met de rode cabrio. Jimmy met de tandpastatanden! 

Witter-dan-wit en steeds een brede lach. Breder dan de 
nieuwste flat-and-smart-screen van de week. Die Jimmy 
toch!  Steeds in haar buurt.  Always ‘Here I am!’ maar always 
…on the wrong moment on the wrong place…

Haar snoepje! Het zat daar op een bankje te wezen, te 
zijn en het zag haar niet. Zo had ze dat het liefst met die 
snoepjes. Lekker mooi, lekker verpakt, lekker geurend en 
soms lekker om te proeven. Die snoepjes toch. 

Het droeg ‘boots’, zwarte woodboots. Cowboylaarzen in 
de stad! ‘Moet toch iets speciaal zijn dat snoepje’, dacht ze 
en stil tippelde om zijn rug heen voorbij het bankje. 

Daar kwam Jimmy weer langs met zijn rode cabrio en zijn 
tanden witter-dan-wit. 
….Hey LUCY! MY Coockie, MY Snoopy! Zin in A BIG 
PARTY TONIHGT? Funny Funny, All TOGETHER? Upside 
Down? Funny funny? LUCY In The Sky With DIAMONDS? 
Your MY White RABBIT! ....   En weg was hij weer met zijn 
snelle wagen. Jimmy.

Het snoepje was verdwenen. Lieve lust! Het was weg, 
verdwenen. Het bankje was leeg en verlaten. Maar toen ze 
David ‘Let’s Dance’ hoorde zingen, zijn stem, hij zong iets 
van rode schoenen om te dansen. ‘Putting On Your Red 
Shoes’, ‘Dans met mij!’ en het stond daar.

We hebben gedanst…Till The End Of Love…

Mijn snoepje.
Lieve Lust…

Jessica
  

t is nacht
t is nacht een stad
een hotel en een bed
t is een slok uit een fles
t is een lijf zonder lief

t is een vraag in de sterren
t is een antwoord van verre
t is een chat op een scherm
gelijk vroeger een brief

t is een woord en een lach
een verlangen een zucht
een kus zonder mond
t is een streep t is een vlucht

t is een chat in de wolken
op een golf van de zomer
t is misschien en t is zeker
het geluk van een dromer

Lieva

Lust is … een konijntje voor je wortel

Liefde is 

… een wortel 

voor je 

konijntje

Allé komaan hé. Wij zijn het 
tijdperk van de lichtjes ingetreden 
en de Bevrijdingslaan als as mag er 
zijn. Want er zijn heel wat van die 
lichtjes wanneer het weeral eens 
donker wordt. Alle lichtjes vragen 
je aandacht. Het zijn de donkere 
dagen. Er moet daar niet gespaard 
worden op den elektriek  en ons 
‘stroate’ gelijkt soms wel op een 
niet overdekte gloazen stroate. Er 
is van alles te zien en te beleven. 
Twee mannen of twee vrouwen, 
t’is allemaal tuupe tegoare maar 
niets nieuws meer. Ge wordt er 
natuurlijk aan gewend.
Het was allicht reeds aan de 
koude kant van het oude jaar en 
getweeën stonden wij daar wat de 
Brugse Puurte ons te draaien en te 
keren, een geniepige fototrekker 
en mezelf in gesprek over de 
vreemde geniepige dingen van de 
onbekende mens. Er stond een 
lief Mädchen een twee seconden 
verwijderd van ons. Wij dachten er 
niet aan ons gesprek op te fleuren 
met de juiste woorden over een 
bepaalde soort woordspraak. Het 
Mädchen was appetijtelijk, dat wel. 
Of zij op de foto wou met een 
tongkus was een andere vraag. 
Maar ik was er zeker van dat ze 
moest hebben gedacht: weeral 
twee van dezelfde ‘soort’ die het 
over seks hebben. Een soort die 
alleen maar denkt aan bedden-
gedoe! Maar het is niet waar, daar 
zouden wij het nooit publiekelijk 
over hebben, terwijl… nou goed 
er zijn altijd wel omstanders op 
luisterafstand. Rooie oortjes kreeg 

het Mädchen niet. Hier ben je thuis 
en dan ook weer in het buitenland. 
Je weet nooit of er iemand niet 
meeluistert op een slinkse manier 
om wat slimmer te worden.
Van ons kon er niets anders 
worden gezegd dan dat wij toffe 
gasten waren en een oogje in het 
zeil hielden op wat het ‘verkeer’ 
betrof. Wij hadden het niet over 
het echte motorische verkeer, 
maar het verkeer tussen mensen. 
Het verkeer zelf hectisch op het 
eigenste moment van ons gesprek, 
maar er was geen erotisch verkeer 
op te merken in de verste verte 
niet. Dat was al veel verder dan 
even om de hoek.
Naarmate de minuten passeerden 
was er eigenlijk geen ‘verkeer’ 
op te merken. Waarschijnlijk 
is alle verkeer verdwenen van 
zodra de schreivers en hun 
portrettentrekkers werden 
opgemerkt, op pad, herkenbaar 
met hun vraagjes. Waarschijnlijk 
heeft men lucht gekregen en zijn 
de kussen bewaard voor later 
op de avond? Intussen wordt de 
zonnelamp gedempt, wordt het 
langzaam ook ietwat donkerder, 
krijgen de verborgen koppeltjes 
de lantaarnlichtjes te zien. De vele 
uitnodigende kaberdouchkes waar 
je haar kan worden gesneden door 
een leuke jonge lieflijk ogende 
jongeman en als je daarvoor valt 
wordt het misschien wel wat. Waar 
zijn zij? Het is ook wat kouder 
geworden en voor een krappe of 
spannende jeans in de maak is het 
reeds te laat geworden.

Wanneer ik dan alleen langzaam 
naar huis wandel, gaan de 
persiennes reeds naar beneden, 
worden onze ogen afgeschermd 
van het lieflijke leven dat schuilt in 
de warmte van die of gene woning. 
Maar dan zie ik plots een jongere 
dame die heel waarschijnlijk 
zoekende is. Op het wereldwijde 
net maar toch zoekende in de buurt 
naar mogelijke kandidaten om 
hun kredietkaart geniepig te laten 
openen voor wat erotisch gepraat 
om de koude weg te verdrijven 
die de avond overheerst. Om het 
gezelliger te maken zie ik nog dat 
het gordijntje wordt toegeschoven 
om te kunnen zorgen voor nog 
wat meer gewriemel met andere 
ledematen dan de vingers op het 
keyboard. Er zijn wel dames die 
het op een leuke manier aanleggen 
om aan de nodige uitkeringen 
te geraken zonder dat de fiscus 
er weet van heeft. De mannen 
weten natuurlijk van niets. De 
eenzaamheid van een koude avond 
alleen. Mannen en vrouwen in 
alle onschuld zelf, ook hier waar 
geuren en kleuren overheersen.
Het was heel wat later op de 
avond dat ik eindelijk nog eens 
wat ‘kussen’ op het menu van deze 
dag kreeg voorgeschoteld, maar 
die kwamen van een paar mannen 
die hun vriendinnetje aan de toog 
wilden kussen maar er niet echt 
in slaagden. Je zou voor minder 
huilen.

Erik

De warmte van de 
liefde

50 jaar samen; 
het geheim:
Af en toe een 

bloemetje geven
Alles direct 
uitpraten

Liefde gaat bij 
allebei door de 

maag
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Beiden hebben al meerdere relaties 
achter de rug, die om uiteenlopende 
redenen afgebroken werden.  
Een onvervulbaar geworden 
kinderwens, een gefrustreerd 
geraakte man die er gewelddadig 
door geworden was en dat op haar 
begon uit te werken, … of gewoon 
door te verschillende interesses 
aan mekaar verveeld geraakt. Ze 
lijkt steeds meer een interessante 
madam. 
Intussen is het enkele uren 
later geworden en het gezellige 
terrasje begint een fris terrasje te 
worden.  Ze besluiten dan maar te 
verkassen en warmere oorden op 
te zoeken.  Arm in arm wandelend 

door enkele straten van Gent. Ze 
gaan binnen in een volkscafeetje 
met niet te veel volk in de zaal, 
er staat een tapbiljart waar op 
wordt gespeeld. Ze kiezen een 
plaatsje achteraan in het café, 
minder zichtbaar van op straat. 
Hun gesprek gaat verder, elkaar 
onderzoekend naar redenen om 
samen verder te gaan, of ook niet. 
Na al die tijd in gesprek, een beetje 
drinken, verder babbelen, wil ze 
even naar het toilet.  Hij maakt 
van haar afwezigheid gebruik om 
zelf ook van het sanitair gebruik 
te maken. Hij is als eerste terug, 
zet zich neer, gezicht in de richting 
van waar hij haar terug verwacht. 

Wanneer ze terug komt, lekker 
opgefrist en brutaal glimlachend, 
gaat ze eerst nog een paar drankjes 
halen aan de toog. Ze komt met 
de glazen terug en ziet er uit als 
een stijve madam.  Dan zet ze de 
glazen neer, gaat op z’n schoot 
zitten en begint hem te kussen.  Hij 
laat haar toe en kust haar terug. 
Ze maakt er een  stijve meneer 
van, hij begint haar zacht naar 
zich toe te trekken, maar dat ziet 
zij dan weer nog niet zitten. Het 
wordt middernacht, tijd om naar 
een nieuwe locatie uit te kijken, ze 
zijn inmiddels de enige klanten van 
het café geworden. Nog een paar 
straten doorgewandeld, brengt 
zij hem naar een van buitenaf 
onherkenbaar etablissement, er 
klinkt gedempte, duidelijk luide 
muziek.  Ze worden binnengelaten, 
zij wil nog een paar uren dansen, 
hij is er veel minder voor te vinden.  
Het was een mooie avond, maar 
het wordt tijd de hete madam die 
ze nu geworden is achter te laten.  

Ze zijn blijkbaar niet voor elkaar 
bestemd.

Wim

Een nachtje stappen
Na een etentje voor vrijwilligers blijven twee van hen nog een 
beetje plakken, genietend van het mooie weer op een ter-
rasje achter het restaurant. Een mooie madam en een me-
neer met karakter. Voorlopig vindt hij het alleen wat jammer 
dat ze zit te roken. Ze drinken eerst nog een koffie, daarna 
iets sterkers, daarna iets nog sterkers, en ondertussen praten 
ze over hun beider verleden, doorspekt met enkele sterkere 
verhalen, misschien wel om wat meer indruk op elkaar te 
maken.  Het ziet er naar uit dat hij eindelijk te maken krijgt 
met de slimme madam waarnaar hij al zo lang op zoek is. 

Rita mode
Kleding voor 
hem en haar

Bevrijdingslaan 21
9000 Gent

' 09 226 31 49

 

openingsuren: 9 -12u en 14 -18.30u
zaterdag: 9 -12u

BTW BE 0 420 4 39273 - RPR:GENT

b.v.b.a

blazoen optiek

Blazoenstraat 5
9000 Gent

Tel: 09 226 17 24

Facebook 
is de 

populairste 
plek om een 
partner te 
vinden .

1 op 10 
wordt 

gedumpt via 
sms.

iek 
heb een 

kleine kachèl 
en geen 

buis

Lust is … last
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Intermezzo
Plots zit mijn groot gevoel naast mij
het drinkt een rode wijn
en over een half uur
zal het piano spelen

Plots heeft mijn groot gevoel een stem
een gladgeschoren hoofd
en zachte handen
waarmee het mijn bevroren vingers streelt

Een paar uur later
weer alleen
de wissers hard over de ruiten
kort is de bliksem mijn getuige
dat ik van groot geluk
eenzaam mijn tranen ween

Lieva

Toen ik zestien jaar was, werd ik de eerste keer door die pijl geraakt. Ik vond 
het verschrikkelijk. Je raakt er helemaal van slag. Je kan aan niets anders meer 
denken. Je bent finaal de controle kwijt. De jongen was achttien jaar en een echte 

Adonis. Jammer genoeg echter een vrouwenloper. Na drie maanden wisselde hij mij 
voor een ander die toegeeflijker was op gebied van seks. Jaren duurde het voor ik over 
mijn verdriet heen was. Voor mij hoeft Cupido niet meer langs te komen. Een stevige 
vriendschap is mij meer waard.

Corrie

Voor het dansen heb ik altijd veel over gehad. Tien jaar lang reed ik 160 kilometer 
om het weekend in Limburg door te brengen. Als alleenstaande vrouw is het 
namelijk moeilijk om een danspartner te vinden. Toen kwam er een breuk en 
moest ik weer op zoek. Het toeval was mij echter goed gezind. Toen ik op een 

rommelmarkt stond kwam een bekende man op mij af en vroeg me mijn naam en 
telefoonnummer. Hij wist een partner voor mij. Drie dagen later belde Leopold me 
en maakte een afspraak, we zouden elkaar dichtbij de dansschool zien. We maakten 
eerst een wandeling ter kennismaking, maar het klikte duidelijk. We dansen samen en 
hebben een stevige relatie van houden van elkaar; reeds zeven jaar!

Corrie

De pijl 
van Cupido

Houden van

Lust was 

… mijn 

eerste 
lief

Het internet 
is een 

goudmijn voor 
wraakzuchtige 

exen .
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’T IS wIJS OM wEER ThUIS TE KOMEN (13)
Tseef zag weer scheel. Dat had hij als hij gezopen had en hij had gezopen. Zoals elk weekend de laatste tijd zaten ze 
in hun caravan, een oude barak met twee wielen er tegenaan gezet. Kwestie de belastingen wat te omzeilen had Jean 
Pierre gezegd, want het leven was al duur genoeg. Hun caravan. Of beter nog, hun buitenverblijf op de Blaarmeersen. 

Foxx en Jean-Pierre waren er al een half uur bezig met de installatie van hun nieuwe digibox toen plots de deur open 
viel. En wie stond daar in het deurgat?  Blonde Jeaninne natuurlijk! Kortgerokt op hoge hakken, met zwarte netkousen 
en alles erop en eraan. Alhoewel. De crisis had haar toch wel serieus doen snoeien op textiel.

‘Aha, mijn treeze es doar en ze luupt weer mee guul eur fuure bluut en heur breudjes ligge serieus veur de venjster.’1 Als Tjeef 
scheel keek sprak hij Gents zodanig dat het sap vanuit zijn bek liep. Alsof het een dagelijkse gewoonte was greep hij 
naar zijn kruis, strompelde uit de aftandse driezit, zocht even zijn evenwicht, waggelde naar Blonde Jeaninne, nam haar 
bij de haren en draaide haar een vettige tong waar zelfs een koe van achterover zou vallen2.
 
Op dat eigenste moment kwam ook Reggie binnengewaaid. Recht van den Aldi  waar hij een karton wijn was gaan 
kopen. En wie was hij daar tegen het lijf gelopen? Platte Marie natuurlijk! Je moet weten, Blonde Jeaninne en Platte 
Marie waren tweelingzusters, twee handen op één buik, ook al zou je dat nu niet zo op het eerste zicht denken. Maar ja. 
‘Moatjes’, zei hij ‘zie ne keer wie da’k hiere mee è?’3. Tjeef draaide zijn rode kop en veegde zijn mond af.  
‘Jawadde, tes doar. Ons planke me een goat in. Oe est mee mijn loele?4’, en terwijl hij aanstalten maakte om ook haar eens 
deftig een tong te draaien smeet Reggie er zich met zijn volle gewicht tussen met als gevolg een totaal ongecontroleerde 
val. Recht op de salontafel. De chips en nootjes vlogen langs alle kanten. Tjeef was met een bonk op zijn rug terecht 
gekomen en schoot in een soort bulderlach die nog erger klonk dan het geluid van een gekeeld zwijn. 
‘Marietje mijn loele, ‘k keune der echt nie aan doen, moar van iere bezien vinne ‘k toch wel da uwen eksternest nogal uuge in 
den buum hangt. 5’ Platte Marie begon te blozen en kreeg het even warm wat haar een geniepig lachje ontlokte. Ze vond 
zijn schunnige geintjes eigenlijk wel leuk. 

Ondertussen was de digibox geïnstalleerd en had Jean-Pierre via de TV-theek van de box de categorie ‘Passion à la 
carte’ gevonden.
‘Ja gasten, ’t is gelukt. We gaan hier ne keer naar een schoon filmke kijken. Tjeef, gij moogt kiezen want d’er zijn d’er hier nogal 
veel om uit te kiezen.’ 
Scheel of niet scheel, Tjeef zag het wel zitten voor zo een filmke, want  met al zijn zot geweld werd hem zo stilaan 
duidelijk dat de madammen niet zoveel zin meer hadden voor het spel in zijn gedachten. 
 ‘Tes goe moatjes, ois’k ier toch niemand tegen mijne gielee keune trekke van den ovend zumme moar noar een vuil filmke kijken 
zekerst? Kom, geef d’ iere da bakske.’ 6, en hij begon gretig te zappen. De sappigheid droop weer van zijn bek.
‘Haha, iere sie.‘k Ed gevonden! He moatses, wa peisde iere van: Buttman and Throbbi.7’

Reggie had er zowat genoeg van en nam Platte Marie bij de arm. 
‘Kom mijn loetse, ’t es ’t ure van de poliese en de katte zit in d’orloge. We zijme hier vuurt.’t Schoap es de pruute af. ‘k Zal kik 
eu thuis ne kier tuugen woar da ‘t Belfort stoat.8’ En weg waren ze,  Reggie en Platte Marie. Blonde Jeanine zag het eigenlijk 
met die drie gasten ook al niet zozeer meer zitten nu haar tweelingzus vertrokken was, dus belde ze maar naar Taxi 
Freddy want daar had ze nog een klantenkaart ter nuttige besteding van de overuren. Hoe hij het deed wist ze niet, 
maar telkens ze hem vanuit de caravan belde stond hij meteen klaar met de wagen om het hoekje ergens tussen de 
bomen voor een paar uurtjes van plezier. 

Tjeef, Jean-Pierre en Foxx bleven verdwaasd achter. Met hun drie zaten ze naast elkaar in de driezit . ‘Buttman and 
Throbbin’ was al na tien minuten tot het einde doorgespoeld en ook ‘In Diana Jones’ kon hen niet helemaal behagen. 
Uit verveling zijn ze dan maar naar de Brugse Poort teruggeslenterd. Misschien was er nog wel ergens een café open… 

Koen V.

1  ‘Aha, mijn lief is daar en ze heeft weer een veel te kort rokje aan en haar borsten zien er mooi uit in haar diep uitgesneden decolté.’        
2  Hij kuste haar hartstochtig en nogal hevig.
3  ‘Vrienden, zie eens wie ik heb meegebracht?
4  ‘Ze is daar, onze slanke schoonheid. Hoe gaat het met mijn geliefde?’
5 ‘Marietje mijn geliefde, ik kan het niet helpen, maar ik vind dat je mooie lange benen hebt.’
6 ‘Het is goed, beste vrienden. Als ik hier deze avond dan toch met niemand de liefde kan bedrijven zullen 

we maar naar een erotische film kijken.’
7  ‘Haha, zie hier. Ik heb het gevonden. Zeg vrienden, wat denken jullie hiervan:  Batman en Robin’
8  ‘Kom mijn schatje, het is tijd om naar huis te gaan. Er wordt hier toch niet zoveel zinnigs meer verteld. Laten 

we in ons nestje eens samen genieten van de ware romantiek.’

Liefde is … samen zat naar huis fietsen
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Liefde en leed 
tijdens den oorlog(2)
De broers Gerard en Hubert werden tij-
dens de tweede wereldoorlog gedwongen 
gedeporteerd en tewerkgesteld in een 
werkkamp in Dessau, Duitsland. De brief-
wisseling tussen de twee broers en hun 
familie thuis zijn mooie getuigenissen van 
liefde en gemis tijdens den oorlog. 

8e k. Dessau 7 juli 1944
Beste Pa, lieve mama en broers,
Vooraf neem ik de tijd om u een kaartje te schrijven want iedere keer dat ik 
lees “wij zijn in afwachting van verder nieuws” denk ik aan mezelf, ik weet bij 
ondervinding hoe plezierig het is van iets te ontvangen. Vandaag waren wij 
aangenaam verrast door uw 37e schr. en nog wel een brief van Germain. Gij 
kunt er weg mee Germain, proficiat. En zooveel nieuws, aangenaam geschreven 
en blij van geest. Het is waarlijk een stukje familieleven dat ge ons gestuurd 
hebt Germain. Die brief gaat in mijn archief als een praalstuk. Vanavond is het 
hier bijzonder warm, van zoodra ik van ’t fabriek kwam heb ik een stortbad 
genomen. Juist als ik gedaan had was het vooralarm maar gelukkig is het rap 
afgeblazen. Daarna heb ik geëeten en mij geschoren, dan wat gerust en nu 
een kaartje geschreven. Ja, lieve ouders, zoo is’t hier alle dagen, veel werk. 
Mijn chef heeft mij al gezegd dat men morgen moet overwerken maar niet 
te lang dus tot 8-9 uur maar dat maakt toch 14-15 uren. Zaterdag zal het ’t 
zelfde zijn en Zondag ook gansch den dag, ik kan echter naar de H. Mis omdat 
ik mij met mijn chef goed versta en dat hij weet dat het werk gedaan zal zijn.  
Zoo leven wij hier voort goede mama, dag in dag uit. Wij denken veel aan u 
allen en hopen op een aangenaam wederzien. Hubert stelt het ook goed, hij 
klaagt niet zooveel meer van de moeite maar van de warmte. En hoe is het 
nog met u? Veel moed mama. Natuurlijk, als ge iemand als papa bij u hebt. Ik 
wou dat ik ook zoo iemand werd met zijn godsvrucht en betrouwen in zijn 
beschouwing van ’t leven. Ik heb hier reeds ondervonden hoe licht de meeste 
mensen bevonden worden als ze zich eens wat dichter bij de dood gevoelen. 
Ja, wij hebben natuurlijk ook veel betrouwen maar moeten nog zooveel leren 
om van ver om heiligen te gelijken. Wij wachten nog steeds op ’t laatste pak 
van 20/5. 
De beste groeten en veel moed, bijzonderlijk gij, mama. 
Gerard.

Liefde
 is … een 

haiku
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DE vUILBAK vAN ONS KOMMEERE
Aaaah zie. voilà.
Ons land is gered en heeft zijn verkiezingen gehad.
Of ons land het gaat overleven, dat is een andere vraag. Redden hoeft niet persé als positief te worden 
gezien. Ons vuilzakken zijn nog altijd geel/zwart. En ze scheuren nog altijd even gemakkelijk.
Maar het mag hier niet over vetzakkerij en andere smeerlapperij gaan. Niet deze keer. Liegen en 
bedriegen en de mens ne kloot afdraaien, das voor de volgende vuilbak. want, we gaan het over LIEFDE 
hebben. Ook in vuilbakken kan er liefde wonen.
Is er liefde in dit land? Ja en neen.
Ja want, de partijen vrijen elkaar op, meer en meer; en onze centen worden met heel veel liefde belegd 
en verloren. zelfs uitgedeeld. Niet aan wie het nodig heeft, maar is dat belangrijk? Als ge maar deelt 
zeker? Liefde voor uwen eigen portemonné.
Neen want, want we kunnen nog altijd van elkaar niet verdragen dat den enen den andere graag ziet.
Ach ...

Gouden Raed van de zusjes Tijsebaert ...
Geen spitsvondigheden deze keer van de zusjes.
De eerlijkheid gebiedt ons te zegen dat we het deze 
keer niet gevraagd hebben. Noem het een vergetelheid. 
Of neen, laat ons de schuld geven aan de LIEFDE, 
altijd een makkelijk slachtoffer en overal inzetbaar. 
De gedroomde Excuus Truus. De LIEFDE heeft onze 
gedachten verstrooid. De LIEFDE heeft er alweer voor 
gezorgd dat we niet gedaan hebben wat we hoorden te 
doen. De LIEFDE heeft onze wereld op zijn kop gezet 
en ons zuchtend in het diepste hoekje van onze zetel 
doen kruipen. Klein en angstig en tegelijkertijd groot en 
machtig.
De LIEFDE tsssssssss ...

het zwarte schaap?
... de Liefde
omdat er niet altijd in wordt geloofd en omdat ze 
dikwijls niet wordt gezien voor wat ze is.

Eervolle vermelding?
... de Liefde
omdat ze schoon is, gewoon omdat ze onvoorwaardelijk 
en zonder pretentie SCHOON is.

Prangende vragen?
Ziet ge mij graag?
En waarom?
Zoudt ge mij nog graag zien mocht ik voor ’t Vlaams 
Belang stemmen?
Ik heb uw lievelingskleedje verkeerd gewassen, vindt ge 
dat erg?
Is mijn gat te dik in deze rok?

De mens en zijn taal ... zeggen waar het op staat?
... “ge zijt tof” terwijl ge eigenlijk bedoelt “ik ben 
zotverliefd en wil vandaag en morgen en zelfs gisteren 
en altijd altijd al-tijd tijd met u doorbrengen en vertellen 
en lachen en eten en drinken; samen.”
... “ik ga dan maar naar huis” terwijl ge eigenlijk bedoelt 
“ik wil nu met u in uw bed kruipen om er nooit meer 
uit komen. Tussen en onder en boven de lakens oneindig 
klaarkomen en vergeten dat de wereld bestaat

... “Tot later” terwijl ge eigenlijk bedoelt “Wanneer zie ‘k 
u weer? Ik wil nu nog iets afspreken want ik kom de dag 
niet door als ik niet weet wanneer ik u terug ga zien.”

Dingen die beter verwoord hadden kunnen 
worden?
... “Maar ik héb toch al gezegd dat ik u graag zie?”
... “sorry”
... “’t Is over”

Een dooddoener?
... ik zie u graag

Een geschiedenis?
Uw kommeere heeft hier al eerder in deze zelfde vuilbak 
een briljant liefdesverhaal gepresenteerd. Alleen, ge wist 
het toen waarschijnlijk niet. Ge had het vast niet door. In 
episodes. Want dat doet de liefde, verschijnen in vlagen. 
Voor hen die toen niet mee waren, hupla ...

Uw Kommeere maart 2008:
“S. is verliefd op JK. Yep. Enfin neen, neen. Dat wordt gezegd, ok, 
dat wordt gezegd.
JK. weet dit niet, heeft misschien zelfs niet het flauwste 
vermoeden; maar het is een feit: S. houdt van JK. Niet wetende 
hoe deze heikele materie ter sprake te brengen blijft S. ter 
plaatste trappelen. Hoogtes en laagtes volgen elkaar op, 
momenten van vertwijfeling en euforie spelen haasje over. Waar 
gaat dit op uitdraaien? Wie zijn deze mensen? Kan ons K5 een 
actieve rol spelen in deze romance-to-be-or-not-to-be?”

Uw Kommeere augustus 2008
“De affaire tussen S. en JK. -die eigenlijk nog steeds een niet-
affaire is en waar we eerder al over berichtten- vlot niet. Nope.
Er zijn goei momenten, momenten dat S. echt denkt: ‘yès, dit IS 
het gewoon; er is vuurwerk, er is passie, er is ... iets’.
Die diepblauwe ogen, die scheve glimlach, die ene hoektand die 
wat schever staat dan de andere ...
Maar dan gebeurt er iets, of eerder niets, en spoelt het moeizaam 
opgebouwde draadwerk van aantrekken en opvangen weg lijk 
een zandkasteel dat te dicht tegen de waterlijn is gebouwd.
Weg. Verdwenen. Foetsie. Noppes, nada, peanuts, niks blijft 
overeind en S. zit terug bij af.
2 voeten op de grond, een kater van hier tot ginder en een 
zedige kus op de wang.
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Zal het water te diep blijven voor deze 2 mensenkinderen? 
Zal er een brug geslagen worden? Zal het zandkasteel eindelijk 
fundamenten krijgen?”

Uw Kommeere december 2008
“S. was op JK. Was, ge leest het goed: wàs op JK. Verleden tijd 
want ’t is over.
Dat kan, iets dat over gaat. De chemie tussen 2 mensen die 
plots verdwijnt. Dat kàn. En het IS in dit geval. Het vroegere 
superieure euforische gevoel heeft plaats gemaakt voor een 
zeurderig drammen zo nu en dan. Niet erger dan een verzworen 
vinger. S. is intussen op PS. Dat kan ook. Dat de dingen wisselen 
en de personages veranderen. Iets grijs dat plots kleur krijgt. 
Iemand die eerst niet was en plots wel. Wat met voorzichtigheid? 
Verstand? Intelligentie? Wat met alles? En niets. Wat met nooit 
meer en altijd. Met afstand en toch dichtbij zijn. Denken? S. gooit 
alles overboord en rijdt met open vizier, slechts gewapend met 
de liefde, de afgrond tegemoet ...
Blijft JK slechts een zwerende wonde en gaat er met eieren 
gesmeten worden?”

Uw Kommeere april 2009
“S. is de afgrond ingedoken. Stoemelings, om het nogal simpel te 
zeggen. Er is één ding dat je in dit tranendal niet moet doen en 
dat is blindelings en onbezonnen de liefde achterna dartelen. En 
laat dat nu net het enige zijn waar S. goed in is. Enfin, goed in wàs. 
Confrontatie toch ietskes straffer dan verwacht, de weerslag 
iets moeilijker te verteren dan geanticipeerd. S. zoekt steun 
op de schouder van de eerder geadoreerde JK en ziet dat de 

dingen nooit zijn wat men denkt dat ze zijn. En ook nooit zullen 
worden. Wordt het tijd dat de Kommeere deze mensenkinderen 
hun rust gunt? Stoppen we met wroeten en zien we lijdzaam toe 
hoe S. de afgrond uitkrabbelt?
Gehavend, verscheurd, uiteengereten ...”

Het zal u waarschijnlijk verheugen dat S. nog steeds in 
goede gezondheid verkeerd en bovendien op biezonder 
goede voet staat met zowel JK als PS. De liefde, die is nog 
steeds -in termen van een permanente altijd dezelfde 2e 
persoon in bed bad keuken auto- niets en zal ook nooit 
waarschijnlijk iets worden, in die termen.
Maar is dat erg?

wist je dat?
... Graag zien van alle tijden is?
Om u een voorbeeld te geven: Adam & Eva, Romeo & 
Julliet, Luc & Bart, Cleopatra & Marcus Antonius, Bonnie 
& Clyde, Samson & Gert, Ken & barbie, Tarzan & Jane, 
Shrek & Fiona, den Dikken & den Dunnen, Bassie & 
Adriaan, Lancelot & uniekere, Napoleon & Josefine, 
Frodo & Samwise, Ann & Leen, Peppie & kokkie ...

Wij ook niet
Wees gegroet, alweer

Els

FilM!
Er broedt een en ander in het Pierkespark.
’t Schijnt dat er gedacht wordt aan een cinemazaal, 
met een GROOT scherm en alles wat ge maar 
dromen kunt.

Maar zou het niet tof zijn als ge zelf zoudt kunnen 
zeggen welke films er gespeeld worden? Hè?

Een film die je altijd al eens opnieuw wilde zien, in ’t 
groot dan, maar die ze nergens meer spelen. Nog in 
geen 100 jaar.

Wel, hier krijgt ge de kans om uw wensfilm mee te 
delen.
Vul het strookje hieronder in en steek het in de bus 
van De Vieze Gasten.
De kans bestaat dat uw wensfilm wordt opgepikt.

Ook dat is liefde.

Invulstrook

Naam 
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Film 
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BINK vAN DE MAAND
Deze Bink is een mysterie, hij is 
al jarenlang z’n charmante zelf en 
soms iemand anders...
Naar wie hij is en hoelang zijn 
rokjes de straten van de Brugse 
Poort opfleuren, hebben we het 
raden.
Maar we zijn onder de indruk en 
zouden het graag te weten komen.


