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De 18e Ons Kommeere alweer. 
We hebben een rondvraag gedaan bij onze lezers, de buurtbewoners van de 
Brugse Poort dus. U kunt ook zelf laten weten wat u van Ons Kommeere 
vindt, met enkele vragen die u hier onder de inleiding vindt zetten we u op 
weg.
 Na een rondvraag te doen op de redactieraad besloten we om de actualiteit 
in de buurt terug op te zoeken. Geen thema dus voor deze Kommeere, 
maar ‘gewoon’ losse artikels over al die interessante dingen en mensen uit 
de buurt.
We hopen dat dit 18e exemplaar u terug veel lees- en kijkplezier bezorgt.
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In een wijk als de Brugse Poort heb je wat geluk nodig. Veel soms. Je kan dat geluk afdwingen, je kansen grijpen, met 
twee handen. Daar ben je dan wel een leven lang zoet mee en ’t is nog vermoeiend ook.
 Je kan dat geluk zoeken in een religie, die zijn er genoeg en hoe je de weg de weg naar dat geluk moet vinden, staat 
zeer uitvoerig beschreven in de bijbehorende handleidingen. Een mooie weg allicht maar de uitkomst is enigszins vaag, 
afwachten.
Je kan in de plaats daarvan natuurlijk ook zuchten en vloeken als een ketter, kwaad worden op alles en iedereen die 
je geluk in de weg staat. Dat lucht dan misschien even op, maar of het echt helpt?
Je kan op de lotto spelen, maar dat leidt bijna altijd tot meer van dat gevloek en gezucht en nagenoeg zonder 
uitzondering tot minder geld.
Maar als dat allemaal niet helpt, en die kans is niet klein, dan is er: het bijgeloof. Met zo mogelijk nog meer varianten dan 
bij het gewoon geloof. We kennen ze allemaal, die varianten: ladders, konijnenpoten, alleen over de witte zebrastrepen 
lopen, amuletten, iets met wimpers, meedoen aan the voice, scherven, hout vasthouden.
Het boeiendst zijn de hoogstpersoonlijke varianten. Een fijntje, van iemand die anoniem wenst te blijven, is de volgende. 
Als je een muntstuk laat vallen en het niet opraapt dan volgt er een periode van geluk. Pas op, niet te lang, laat ons 
zeggen: drie dagen, soms vijf, een week kan ook, een maand in uitzonderlijke gevallen.
Enkel als het kopergeld is natuurlijk, want we gaan nu ook niet met geld smijten. De andere stukken mag je dus gerust 
terug oprapen. 
Nog iets: dat geluk telt enkel voor de ruimte waarin het stuk valt. En de ruimtes die erbij horen. Een heel appartementsblok 
behoort dus tot de mogelijkheden.
Ook goed om weten: het geluk telt voor al diegenen die de  ruimte regelmatig gebruiken. Ze moeten er daarom niet 
alle dagen komen maar toch, laat ons zeggen, af en toe. 
Bijgevolg: als het buiten is, mag je het muntstuk wel oprapen. Een paar cent geluk dat moet verdeeld worden over de 
hele wereld, dat levert ook niet op natuurlijk.
Belangrijk ook: eigenlijk moet je het muntstuk per ongeluk laten vallen. Maar wie merkt het als je je het subtiel uit je 

hand laat glippen? We zullen daar niet moeilijk over doen dus.
En tenslotte: als je, per ongeluk, in een reflex, dat muntstukje toch 

opraapt... Ach, iedereen maakt fouten en dat mag je geluk 
niet in de weg staan. 

Zullen we even samenvatten: als je af en toe een 
kopercent ongemerkt op de grond gooit en het 

ding niet (of alleen “per ongeluk”) oppikt 
dan ligt er voor iedereen die al wel eens 

in die ruimte geweest is een maand   
geluk voor het oprapen. 

Hoe eenvoudig kan het zijn? 
Geluk ligt in de kleine dingen, 

zoals men zegt. 

Mark

TegenkomsT

AL EEN GELUK

Wat vindt u van Ons Kommeere? 
 
Vul het formuliertje hieronder in en breng het naar de 
bus in de Haspelstraat 31 of in de Kringloopwinkel.  
Onze eeuwige dank is daarna de uwe.

Zou u het erg vinden moest ons kommeere verdwijnen?

Wat zou u graag lezen in ons kommeere?

Welke foto’s zou u graag zien verschijnen in ons kommeere?

Zijn er zaken die anders of beter kunnen?

en hieronder kunt u nog al uw aanvullende opmerkingen kwijt:

#



Osget moar weet hé, zen de veurige Kommeere 
nog moar zuust in mekaar gestoken ofze 
woaren alweer grof bezig mee brainstormen. 
Da zijn nogal gasten die Schgreivers om 

maar nie te spreken over de moeilijkheidsgraad veur de 
Fiksatieve Fotoclubbers. Doar allemaal zantjes bij moaken, 
das nie zu gemakkelijk, moar een beetje moeilijk mag het 
uuk zijn. Want ja, zeg nou zelve, peinsde da tet allemoale zu 
gemakkelijk es? Davure moet ter alvast een slok vino deur 
het keelgat gegoten worden of een biertje mag d’er uuk 
van de partij zijn… om et ‘Thema’ uit te veugelen. Lientje 
keek rond en zag eigenlijk nie zuvele om over naar huis te 
schreiven. Er heerste een donkerte zoals in de donkere 
koamer bei de redaktie. Et ruje luchtjen was er uuk nie. 
De lichten waren geweun uit. Moet er, zoet er, meugt het 
iets anders zijn? Ze waren geweun deur alle themaparken 
gewandeld in de laatste Kommeere-toestanden. Komt er 
nog wat van, jongens en meisjes? Het spel op de woagen 
zetten, hé. En doarmee wast weeral allemoale gezeid. Er 
ontbrak nog alliene de smakelijke wortel als lokaas. Op 
naar de volgende vergoaring… 
Kun weet et nie, moar de Schgreivers moeten een beetje 
tijd hebben om op dreef te komen. Er es ierst een deadline 
en tons zuust nen schup in de kont voor nodig om iederien 
een beetje in de stemming moar uuk of est zuust wakker 
te krijgen. Maar Dame Eureka is er uuk nog veur nodig. 
Het licht schijnt in de duisternis én der zijn dan were 
goeie vertelselkens neergeschreven. Plots was iederien 
moar bezig mee watter te zien was of te beleven op de 
Brugsepuurte in de blute stroaten of achter open vuisters 
zonder gordijnen of blaffeturen. De puurte tuunt genoeg 
om er nen minuut noar te goapen. Of de Schreivers beter 
zin int gluren dan de Fototrekkers?
Moar goed, de Fikse Fixatieve Fototrekkers hadden 
et er een beetje moeilijk mee om schune prentjes te 
moaken over zuveel mier dan ien sujet. Doar èn ze echt 
nie op gerekend. Der waren van die vragen ols: goan de 
schreivers iets schreiven over un schune fotos of schrijven 
de schreivers ierst iets woarover ze dan prentjes meugen 
moaken? Het was een beetje moeilijk. Moar d’er was licht 
op Lieva gericht die ne lege muur wilde èn waarop al die 
schune artikels werden uitgesmeerd. Ze had er zin in. 
Natalie hielp uuk mee in de hogere regionen van de muur. 
En dan was er den Pol uuk nog. Lientje en de schreivers 
zagen dat et goed was. Het was genieten van zuveel 
schuuns op die muur. Alleen de fotoclubbers in de stroate 
krijgen en et alles mee een goe ketsup tomatensausje 
begieten! Kommeere-lezers zien gerne prentjes.
Da de velo int sentrum van de belangstelling stoat, weten 
we allemoale, en zu èn we speciaal geschreven over die 
pedaal mannen en vrèwen die gezond mee de velo uuk 
in de Brugsepuurte rondrijen. Velos, een themaatje onder 
de vele andere. W’en et ne kier gans anders in elkoar 
gestoken. Ulder vertelt ons wel of de smoak eu bevalt.  

Moar de koteletvraag wordt ons vragenspel: wie die lezers 
zijn van Ons Kommeere. Zelve vul ik altijd dat stapeltje 
Kommeeres aan voor ,de goande en de lupende man en 
vrèwe’ in onze Kringluupwinkel’… en veur dak mijn gat 
gekierd hè, zijn die allemoale weg! Moar we willen ne kier 
uren wa die lezers daarmee eigentlijk doen. Zijnder allicht 
die er unne kachel mee aansteken… moar achter da ze 
de Kommeere èn gelezen? Of blijft ze misschien een tijdje 
plakken in dat wc-hokje? Moar gerne uren we doarover 
mier. Welke prentjes we wel iens meugen trekken of 
drukken. Ofdat er verloren oude Brugsepuurt prentjes 
bij die lezers zijn die ze gerne in onze ,buurtgazette’ 
zoen willen zien? De lezer mag er uuk een stukje schune 
woorden bij schreiven, da enwe zier gerne!!! Woar zijn ze 
die nog gerne wa lezen over gluren bij de buren. Schune 
vertelselkens zijn hertelijk welkom.
Lieve lezers en lezeressen, de Kommeere is er veur 
eu, moar da weten jullie ook wel. W’en were ons best 
gedoan… moar ols ge nog nie iets gelezen èt over ulder 
kotee, kom iens lans en dan doen wer iets an!

Eriksken

GeKOMMEEREd
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 advertentie

60 seconden
op de startvergadering voor de nieuwe kommeere zaten we ons zelve serieus in 
vraag te stellen. Wat is het nut van de kommeere? Zijn we nog wel goed bezig? 
Doen we nog hetgeen we wilden doen toen we van start zijn gegaan, vijf jaar 
geleden? Zijn we ‘kommeere moe’ geworden? Is er nog voldoende goesting? Zijn 
er nog voldoende onderwerpen? Realiteitszin? Zijn we nog aanwezig in de wijk? 
moeten we aanwezig zijn? Wat bereiken we? WIe bereiken we? Waar zijn we nu 

eigenlijk mee bezig? Zit er een lijn in al de vorige nummers? moet er een lijn in zitten? moet er continuïteit zijn. Want 
dat is wat een lijn is, continuïteit. en vooral, doen we ’t nog graag? kunnen we zorgen voor continuïteit, voor die lijn, die 
constante? Vooruitgang? kunnen we anders, groter, langer, breder, beter ... ?
Reflectie dus. Niet simpel.

Hoe pakken we het maken van de Kommeere eigenlijk aan? Wat doen we met onze tijd tussen twee Kommeeres? Valt 
er iets te beleven, valt er iets te vertellen? Stilvallen doen we niet, zoveel is zeker anders waren we dood. Maar doen 
we iets voor/met/door/ondanks al die verhalen?

We zoemen in en we zoemen uit. Van een boekske naar de wijk naar ons eigen leven. En terug. Want continuïteit, was 
is dat eigenlijk? Is dat constant bezig zijn met hetzelfde en u focussen, dag in dag uit op hetzelfde? Of is het eerder u 
focussen alleen maar als het echt nodig is en voor de rest zie je ‘t wel? 

Eerlijk? Geen idee. Lijntjes trekken is plezant maar daarom betekenen ze niet altijd iets. Dus misschien moeten we eens 
dieper gaan graven in hetgeen waar we zelf mee bezig zijn. Ergens moet er toch een lijn, een continuïteit te vinden zijn.

Zelfreflectie dus. Nog erger.

Een experiment, start week 1 met die bewuste vergadering voor de nieuwe Kommeere. 
Het fameuze post-it project.
Kijken naar uw eigenste zelve en iets proberen zien. Heel kort kijken, een minuutje per dag, noem het uw 60 seconden 
… uw meest intense moment van de dag, uw 60 seconden die blijven hangen zijn en die het misschien zelfs al die 
moeite waard waren om u ’s ochtends uit uw bed te hijsen … of evengoed uw 60 seconden van weerzin. Verbazing. 
Zelfs onbegrip of pure lamlendigheid ... die 60 seconden dus. De continuïteit en de lijn in uw leven. 
En die krabbelt ge dan op een post-it.

14 januari
Kommeere vergadering. 

Knus en warm en gezellig 

productief. Buiten buldert 

een sneeuwstorm. De Brugse 

Poort is dichtgeslibd
. Fietsen 

door 10cm sneeuw, de 

kriepende krakende snee
uw 

op de terugweg naar huis is 

onwaarschijnlijk plezant. En 

je valt niet!

15 januari
Brandweer heeft net een man 

uit het water gehaald. Zo 

lijkt het. Raar. Hij ziet er no
g 

behoorlijk levendig uit om uit het 

water te komen. Het is koud. En 

hij lijkt wel droog. Je stopt niet 

en staart ook niet al te veel
, 

want stoppen en staren op 

zo’n momenten is onbetamelijk. 

Zo ben je opgevoed. En 

nieuwsgierig ben je niet. Zeker 

niet. Maar toch. Dit was toch 

een oefening? Zeg dat dit een 

oefening was.

16 januari 
Wat als een dag geen 60 
seconden heeft die je de 

moeite waard vindt? Zelfs 
geen scheet die het benoemen 
waard is. Is dat dan een 

verloren dag? Een dag om te 
vergeten? Of gewoon een vlakke 
platte ordinaire dag zoals er 
wel meer zijn en zullen zijn? Ik 
gooi mijn post-its de lucht in 
maar ze plakken aan elkaar ...

17 januari
Je zit in warm TL-licht aan 
een houten tafel opvallend 
niet deel te nemen aan een 

gesprek over ‘beter een raam 
hier en daar ook nog één 

want het Zuiden zit daar’. Je 
staart onbewust de andere 
kant op. Het Noorden kwijt 
want je zit met een kind 

op schoot en je tekent wat 
hij vraagt. De plannen van 
de verbouwing worden vol 

gekliederd met leven. 
./.

./.

Leeuw, fiets, tijger, krokodil. 
De man-die-ook-tekenen-kan 
verliest ook het Noorden. 
Ondertussen loopt er een 
sliert oorsmeer uit het oor 
van het kind op je schoot op 
je favoriete trui. En je vindt 

het niet eens erg.
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Waarom? 
Aardappelen, groenten en fruit komen van een plaatselijke 
boer die er een eerlijke prijs voor heeft gekregen. Niet 
alleen de landbouwer doet 
hier een gigantisch voordeel 
mee, ook de natuur wordt 
gespaard omdat de produc-
ten niet worden verpakt en 
niet onnodig vervoerd wor-
den naar de winkels of ande-
re tussenhandelaren. Omdat 
voedselteams werken met 
persoonlijke bestellingen 
zullen er geen voedselover-
schotten in de vuilbak be-
landen. Voedselteams staan 
dus voor duurzaamheid én 
kwaliteit. We steunen niet 
alleen de landbouwers in de 
buurt maar worden er ook 
zelf beter van! Het is im-
mers belangrijk om te we-
ten waar je voedsel vandaan 
komt en bij voedselteams 
heb je altijd de garantie dat 
het gezond is.

Hoe? 
Een voedselteam bestaat 
gemiddeld uit 20 gezinnen 
maar ook mensen die al-
leen wonen kunnen zich 
aansluiten. Elk team heeft 
zijn eigen opslagplaats die wordt gebruikt als depot en 
dat kan van alles zijn: van garage tot tuinhuis. Er wordt 
een vaste dag in de week afgesproken wanneer het voed-
sel geleverd wordt.  De afrekening gebeurt via een ge-
meenschappelijke rekening waarop elk lid maandelijks 
zijn bedrag stort, dit wordt dan in één keer doorgestort 
naar de producenten. 

Waar? 
Voedselteams worden georganiseerd per provincie. 
Elke provincie heeft zo zijn eigen netwerk van 
boeren en producenten waarvan een voedselteam 
gebruik kan maken. Dat wordt op zijn beurt door een 
regioverantwoordelijke ondersteund. Toch komt het 

meeste organisatorisch werk vanuit het team zelf: zo 
stelt elk voedselteam een depot-, team- en financieel 
verantwoordelijke aan. Deze vrijwilligers zorgen ervoor 
alles op wieltjes loopt in hun eigen voedselteam. Er 
wordt gewerkt per Vlaamse stadsregio om zo een brug 
te maken tussen stad en platteland. 
Ook in de Brugse Poort kan je genieten van duurzame 
streek- en seizoensvoeding! Sinds 2012 kan je je 
aansluiten bij het voedselteam van de Brugse Poort, het 
depot is in de Reinaertstraat en daar kan je elke vrijdag 
tussen 17u30 en 18u30 je pakketje afhalen. Opgelet er is 
wel een wachtlijst.

Hoeveel? 
Je beslist volledig zelf over wat je koopt of niet dus je 

hebt je eigen bestelling 
zelf in de hand. Als lid 
ben je niet verplicht om 
wekelijks aan te kopen 
maar om de organisatie 
in betere banen te lei-
den, is het aangewezen 
om regelmatig een to-
maat of wortel op je be-
stellijst te zetten. Het is 
een beetje duurder dan 
in de Carrefour of Del-
haize maar je weet waar 
het vandaan komt en je 
helpt zo de afvalberg te 
verminderen. 

Dus denk: liever een 
euro meer voor een 
kopje verse hoevemelk 
dan voor een vuilzak!

Voedselteams: 
weet wat je eet! 
Maar waar komen onze bloemkool, aardbeien 
en druiven vandaan? Eén ding is zeker: als je lid 
bent van een voedselteam, kan je op twee oren 
slapen!

OPROEP LEZERSBRIEVEN
Beste lezer,
U wil persoonlijk reageren op een artikel in De Kommeere?
Laat ons in een lezersbrief weten wat u fantastisch of vervelend vindt... u wil uw mening 
over een artikel kwijt, u wil u ons bedanken, een suggestie doen, ons zeggen dat u iets 
onbegrijpelijk vindt? Schrijf ons; wij zijn uw oren en zullen u met open armen en zonder 
lange tenen ontvangen op dit adres:
* Elektronische bus: eline@deviezegasten.org
* Den goeden ouden brief in den bus: Haspelstraat 31 (in het Pierkespark), 9000 Gent
* Niet zo vlot met pen of toetsenbord? Spring eens binnen op bovenstaand adres, u vindt
 altijd een luisterend oor bij Eline of een van haar collega’s.

de leeuw geeuwt onstuimig met een riekende mond
zweemt uiteraard smerig naar een gapende wond
de snuf zet de kop in balans
men spoelt de lucht schoon met parfums en bloem
met zoet gefluit met vlinders met bijengezoem
de kop smoort de stimulans
her en der wroet de welp gemeen in andermans grond
en de leeuw pronkt waggelend in zijn stralenkrans

geledigd hart uit geen één geliefde mens
afgebakend land met gevoelens op grens
egoïsme bekroont het leefpatroon
gevulde leegte met zwaar verkoold gesteente
de gemodderde aarde omhelst haar gebeente
egotisme flatteert haar kroon
het graafschap mijmert weemoedig over troon
en het edele volk besteeg al lust en begeerte

[Abdelmalek]

18 januari
‘Ge moet niet ba

ng zijn’ 

roept een voorb
ijganger 

mij toe als ik
 met een 

frons een v
oorbij raze

nde 

claxonneren
de auto na

staar, 

‘t Is allemaal crapuul, ze 

maken alleen
 maar lawaai 

maar ze doe
n niets’.

Euh juist en 
je stapt 

grijnzend o
p je fiets en

 je 

zwaait nog ee
ns rap naar 

de voorbijg
anger.

24 januariDe soms-perfecte-man stuurt, voor zijn doen ontiegelijk vroeg, een sms ‘ik haat ochtenden, ik haat kou’. En je weet gewoon dat de dag perfect perfect zal zijn.

25 januari

‘En Michiel’, vraagt een collega op het werk na de 
zoveelste zwangerschaps- 
aankondiging, ‘wanneer ga 
de gij nog ne keer van uwe 
pedaal schieten?’ En ge komt nimmer bij, de rest 

van de dag is koekenbak.
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Dag na dag na dag passeer ik een… vitrine. Waarschijnlijk 
half dozijn keren dagelijks. En iedere keer krijgt deze 
vitrine een beetje aandacht. Soms niet zoveel. Een seconde 
aandacht. Dat er zich ooit een bakkerij had vast genesteld, 
is intussen reeds zo heel lang geleden. Het is simpel als 
bonjour ‘le temps passé’. 
Er was ooit Bogaert, er was er 
tegenover Pollet, er was Jacques, er 
was Vandervennet… Vier bakkerijen op 
weinige passen van mekaar sinds vele 
jaren en zelfs een vijfde bakkerij Willems 
even verder op de Bevrijdingslaan. 
Heel wat keren gingen wij ons broodje 
of taartje bij hen halen. Bakkerijen 
verdwenen en met hen hun bewoners. 
Vijf die dan ook wel hun ‘speciaaltje’ 
hadden voor hun klandizie. 
Victor Bogaert krijg je nog dagelijks 
te zien. Nu eens is hij onderweg, dan 

weer is hij zijn vensterruiten aan het kuisen. De man is 
een klusjesman op zichzelf. Weer of geen weer is het 
heel veel momenten ‘opendeurdag’ voor hem. Alsof de 
voorbijganger er altijd welkom is.
Onderweg, zie je Victor, de handen op de rug. Zoals het 

hoort bij de burgerij. Een dikke en 
wellicht verdiende sigaar bungelt 
dan steevast in zijn mond. Zijn 
blikken ietwat stuurs staren richting 
verkeer en naar wat dan ook. Even 
later laat hij zich oppikken door een 
busje komt zo van Lijn Drie. Richting 
onbekend.
Hij is een bewoner van de Brugse 
Poort waar het leven gezapig en 
heel rustig - maar soms heel druk 
- voorbijgaat. Wanneer je ‘goeie dag 
Victor’ zegt, krijg je een lawine van 
woorden over je heen. Hij heeft altijd 

V I C T O R
wel wat te vertellen. Een oudere man die zijn plan trekt 
in een dagelijks leven van allerlei gerommel. Iemand die 
je op je terugweg van een boodschap iets ziet drinken in 
het buurt-coffeeshop of, café op de hoek of elders. Hij is 
min of meer een eenzaat die zich van alle lawaai weinig 
aantrekt, niemand schade berokkent, altijd vriendelijk is. 
Het gebeurt ook dat hij zich tentoon zet in zijn vitrine. Dan 
kan je hem de uitgespreide krant van zijn keuze zien lezen. 
Wij denken dat hij die dan heel degelijk heeft doorgelezen 
wanneer het gordijn alweer wordt dichtgeschoven. Maar 
het gebeurt ook dat een tik tegen het raam hem plots 
doet opkijken en je hem ziet vragen: wat gebeurt er? Alsof 
hij zich niet het recht op een dutje laat ontzeggen door 
niemand… en het hem weinig deert als dat dutje ook nog 
wordt gezien door voorbijgangers!
De vitrine van Victor is uniek in de Brugse Puurte. De 
buurtbewoners lopen er voorbij, sommigen vinden een 
minuut om er even stil te staan. Dan gaan zij even alle 
boodschappen lezen die er op allerlei stukjes blank papier 
werden geschreven in een volks geschrift. Boodschappen 
niet zomaar uit de lucht gegrepen, maar een samenraapsel 
van gedachten die tot nadenken stemmen. Buurtfilosofie, 
zouden wij het kunnen noemen. 
Victor is een beetje een ‘schuune schreiver’ op zijn 
manier met een algemene boodschap naar iedereen die 
wil luisteren. Zijn boodschappen worden dan regelmatig 
herverteld in zijn muurkranten of ‘vitrinekranten’ en 
doorgegeven aan hen die er wat aan hebben. Helaas, zijn 

het er niet zovelen die er even stilstaan. En toch vinden wij 
dat er echt aandacht mag worden besteed aan iemand die 
op zijn manier voor een zekere uitstraling zorgt in deze 
buurt.
Wie van ons laat even in zijn dagelijkse keuken kijken? 
Nog maar een voorbeeld: want ‘komen eten’ zit er wel 
niet in, maar gluren toch. Victor is daar ook iemand met 
een goede smaak voor een gezonde dagelijkse voeding. 
Groenten en fruit stalt hij uit en laat de voorbijganger 
meegenieten van ‘zijn’ dagelijkse leven, zijn kleurrijke 
momenten van een klein bestaan. 
Voor hem is er geen schroom bij het vele dat hij ons wil 
tonen over ook dat dagelijkse leven. Ik denk dan ook dat 
hij af en toe wat meer aandacht mag krijgen die hem zijn 
eenzaamheid (…) even doet vergeten. 
Een goeie dag hem toewensen zal allicht heel veel zon voor 
hem betekenen terwijl wij zelf misschien wel uitkijken naar 
zijn ‘volgende’ vitrine met allerlei versnaperingen!
Terwijl wij hem in een zekere zin ook nog de filosoof van 
de Brugse Poort kunnen noemen. Voor nog evenzovele 
jaren!

erik

Victor is een 
beetje een ‘schuune 

schreiver’ op zijn 
manier met een 

algemene boodschap 
naar iedereen 

die wil luisteren.
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Zij is mijn vrouw van Keiremelkpetatjes met 
een Mousselinesaus van Pijpajuintjes en Gri-
jze Noordzeegarnaal (nee, inderdaad niet 

teveel vlees voor ons) en ik heb ook een kind met 
haar. We zien hem zo graag. Al een goeie twee 
jaar kan de halve wereld hem bekijken en vol-

gen, denk ik, en dat vinden wij (duimpje!) “leuk” ... 
Ik ben het gewend ondertussen van alle dagen naar 
Brussel te tsjokken met mijn Mini van de firma (maar 
terug is wat anders in mijn geval). Alle dagen zit ik vast 
tussen Erpe-Mere en Groot-Bijgaarden en geraak dan 
niet meer op tijd in Gent om onze Kleinen af te ha-
len. Opa (maar we noemen hem gewoon bij voor-
naam omdat hij wel leuk is maar hij is ook niet echt 
de opa) wil altijd wel helpen maar is zelf nooit op 
tijd.  De “echte” Oma die is daarentegen wel altijd 
op tijd, maar die haar agenda is minstens vier weken 
van tevoren vol. Dat maakt het voor mij dus ook niet 
makkelijk; zo ga ik morgen met de kleine bij Oma 
eten, maar Oma is er wel niet volgens haar agenda 
...  Die zit nu in Marokko met haar zus en Mijn Lief .... 
Morgen gaat  Opa (niet de echte dus) voor ons sa-
men iets te eten maken van De Lage Landen;  hij 
heeft wat met garnalen en Keiremelkpetatjes en 
Nederlandstaligen Kleinkunst omdat hij net als Arno 
van ‘t Zeetjen is.  Tussendoor zegt hij dan dat hij ook 
wel van Gent is, zo een beetje, maar dat hij liever op 
den buiten was gebleven, hoewel het ons weer zal 
smaken en onze kleinen echt zot is van hem.

Keiremelkpetatjes
September 1964. De auteur Raymond 
Jean-Marie De Kremer sterft. Bekend 
was hij toen onder de Vlaamse jeugd 
voor de fantastische verhalen die hij 
schreef als Vlaamse Filmpjes. Voor ons 
is ook John Flanders de énige. Hij was 
ook een beetje Brugsepuurteneire 
want hij sleet zijn laatste levensjaren 
op de Rooigemlaan bij zijn dochter.
Vele Gentse hoekjes kwamen in zijn 
fantasieverhalen terecht. Hoekjes 
waar zich kleine geheimpjes hadden 
afgespeeld, echte of fantasievolle. Het 
is dan ook goed mogelijk dat miss-
chien ook de koer Vercruyssen in één 
van die sappige verhaaltjes terechtk-
wam. Feit is dat deze koer zelf vele 
verhalen heeft meegemaakt die waar-
dig als - andermaal een John Flanders 
verhaal - ooit kon verschijnen.
Niets is er echt modieus geordend 
in deze ‘cité’ die rond de jaren 1860 
werd gebouwd. De façades van de 
huisjes worden op regelmatige stond 
wit gekalkt. Maar de tand des tijds 
heeft er toch zijn greep op gehad. Her-
stellingen worden sporadisch doorge-
voerd. Niets moet er en (bijna) alles 
kan. Het is de sfeer die telt en even-
veel boekdelen spreekt. Wij zijn dan 
ook wel een beetje op zoek naar dit 
ongeordende van onze maatschap-
pij. Hoekjes waar niets moet en alles 
kan. Het laat je (nog) altijd toe even te 
verdwalen in een donker hoekje waar 
mensen leven die rust zoeken en die 
ook kunnen vinden. Vinden, omdat 
sommige zich gewild verwijderd heb-
ben van het fenomeen van het ons 
omringend lawaai… dat alomtegen-
woordig is in het dagelijkse stadsge-
beuren. De Phoenixstraat heeft het 
altijd druk druk druk.
Het is begin maart en het is nog een 
beetje winter en te koud, het is de 
korte afstand die mij erheen brengt. 
Een kort bezoek waar ik mij onder-
weg reeds afvraag wie de oudste 
bewoner is terwijl ik alle huisjes van 
een cité in detail in mij opneem. Een 
jonge bewoner wijst mij in de goede 
richting waar ik moet zijn om meer 
te horen over dit deeltje Phoenix-
straat. Het blijkt iemand te zijn die ik 
eerder ontmoette bij een kringloop-
winkelopdracht.   
Er was een tijd dat die afgesloten 

hoekjes heel pejoratief genoemd 
werden in de nieuwsgaring. Een kwali-
jke naam hadden zij bij de gegoede 
burgerij. Erger was, dat het die eeu-
wige werkmens was die daar willens 
nillens moest vertoeven, vanwege 
die job en dichtbij ‘de fabriek’. Kle-
ine mensjes in kleine huisjes. De tijd 
van toen werd ‘toen’ niet op dezelfde 
manier begrepen als nu. Intussen zijn 
die hoekjes ‘in’ voor heel wat jonge-
lui… Maar ooit was het anders en 
toen waren de huisjes bewoond door 
vele arbeiders die de Lys draaiende 
hielden.
Het gps-toestelletje dat ik heel re-
gelmatig gebruik om ergens in de 
‘Foenieksstraat’ te geraken heeft zijn 
‘bestemming’ al lang bereikt. Foenieks 
spreekt de computer-dame het uit. 
Voor de niet-ingewijde – de oudste 
bewoner op het nummer 140 getuigt 
ervan dat de brandweer of zelfs de 
politie gemakkelijk de kluts is kwijt 
geraakt – maar voor de ingewijde 
Brugsepuurter is een gans stuk Phoe-
nixstraat toch niet verdwenen. 
Want de pare nummering van 80 

tot 160 zit verscholen in een reeks 
kleine rondgaande straatjes en er is 
niet echt plaats voor koning auto, die 
er heel graag wordt geweerd. En de 
paar auto’s die er zich toch bevinden, 
voelen er zich niet echt thuis, horen 
er ook niet. De fiets heeft hier een 
zekere macht verworven, een machtig 
vervoermiddel op slechts twee wiel-
en, en is hier overvloedig aanwezig 
aan ieder huisje. De huisjes zijn niet 
groot en zo speelt er een deel van het 
dagelijks leven zich ook buiten af. Fi-
etsen alom, huisvuilzakken wachtend 
op de volgende ophaalbeurt, hier en 
daar een vensterbank waarop ver-
flenste planten en bloemen wachten 
op vervanging, een eenzame zitbank 
wachtend op een beetje verf en nog 
meer op enige zonnestralen. Het is 
de Phoenixstraat, jawel… maar het is 
hier gewoon gekend als cité én koer 
Vercruyssen. 
Marcel Spriet, die geboren en getogen 
is in het nummer 140, een echte Gen-
teneire maar zeker Brugsepuurtenei-
re, is 79 jaar jong. En heeft reeds een 
tijdje terug zijn gouden jubileum gevi-

Phoenixstraat: 
Van 80 tot 160 paar: koer Vercruyssen

6 maartElke 60 seconden naar 
de klok kijken en beseffen 

dat ze niet sneller is 
gekropen dan de vorige 
60 seconden. Beseffen ook dat het ‘nu’ niet 

interessanter is dan het 
‘net’ en dat het ‘straks’ 

ook niet interessanter zal 
worden … . Nog 180 keer 

60 seconden, nog 180 
keer op de klok kijken. Dit wordt een lange namiddag.
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erd met zijn echtgenote. Je mag haar 
kotmadam noemen terwijl hij zeker 
en vast als kotmeneer mag worden 
beschouwd.
Je gaat op zoek naar de ziel van wat 
men de koer Vercruyssen noemt en je 
vindt Marcel op je zoektocht. Iemand 
die het ganse verhaal van dit stukje 
Gent ten gronde kent. Iemand die 
vriendelijk en hulpvaardig is. Zijn ver-
haal is een wervelstroom van plaat-
selijke anekdotes die zich strekken tot 
minder vriendelijke gebeurtenissen 
tijdens de woelige oorlogsjaren. Toen 
werd er ook iemand ‘meegenomen’ 
uit deze cité. Hij spreekt over wat 
verdwenen is… terwijl de oude kas-
seien spreken voor zichzelf.
Het is te koud voor een echte terras-
babbel en een borrel zou ons wel op-
warmen op deze winterse zaterdag-
namiddag. Zelf had ik vandaag liever 
een beetje meer zon gewenst in dit 
hoekje van de Brugse Poort. Dat wel. 
Maar ik ben uitgenodigd, later, wan-
neer de zon schijnt, zegt Marcel.
Maar Marcel vertelt nog even door 
wanneer zijn echtgenote hem zijn 
jas overhandigt: “Je kan het je niet 
meer voorstellen wat er allemaal zo 
is veranderd. Verdwenen is het echte 
woord. De tijd van toen, zal wel, de 
tijd van het betalen ‘op den plak’ bij 
de kruidenier hier aanwezig was op 

deze koer. Winkelen en dan maar 
betalen ‘als het past’… je kan het je 
niet meer voorstellen. Het was echter 
wachten op de volgende ‘pree’ van de 
arbeider.”.
“De mannen, werkzaam voor de Lys, 
hadden ook een heel dorstig bestaan 
want er was hier ook een cafeetje”, 
vertelt Marcel nog even verder. “Toen 
had ieder cafeetje ook zijn cliënteel. 
De arbeiders weg, alles weg.”.
Terwijl de kerktoren van Sint-Jan Bap-
tist nog altijd waakt over de Brugse 
Poort en deze cité is er nog een 
‘gerestaureerd’ Mariakapelletje aan-
wezig op één van de zijgevels van de 
woningen die voor het grotendeels in 
handen zijn van één en dezelfde eige-
naar. Het kapelletje verhuisde een ti-
jdje terug naar een andere gevel, was 
in een slechte staat geraakt en werd 
toen hersteld. Maar het is Marcel die 
het ‘gedaan’ kreeg, die het kapelletje 
en zo onderhield en zelfs ook nog on-
derhoudt. Hij is er echt fier op.
De verwijzing naar kotmadam? Je zou 
Marcel een echte toezichter kunnen 
noemen, maar dat vind hij zelf niet. 
Je moet het niet ver zoeken: je kunt 
hem alles vragen en hij heeft er wel 
een antwoord op. De huisjes van koer 
Vercruyssen zijn niet echt aan lange 
‘blijvers’ verhuurd. Er zijn heel wat 
studenten die er wonen. En zodus 

een regelmatig verloop van bewon-
ers. Daar komt straks misschien wel 
verandering in door de nieuwe wet 
op het verhuren van woningen aan 
studenten. Wellicht komen er straks 
meer gezinnen wat van deze kleine 
woningen opfleuren? Maar het onte-
gensprekelijk ongewone is dat iemand 
als Marcel de échte kotmeneer is van 
dit kleurrijke hoekje. 
In enkele minuten wil hij mij nog meer 
vertellen over de vele bewoners die 
hij van haar en pluimen ook kent en 
heel wat details over hen in zijn ge-
heugen heeft opgeborgen. Wanneer 
iemand zijn woning op dat ogenblik 
verlaat, zegt Marcel dag en vertelt 
mij: Ja die is van Antwerpen en die 
daarjuist komt van… en vertelt er 
nog wat meer over.  Prachtig is het te 
moeten horen dat hij positief spreekt 
over zijn hoekje en zijn bewoners. En: 
ik wil het hier proper houden daar-
mee doelend op de negatieve facetten 
van onze buurt. Hij trekt er zich de 
problematiek aan als geen ander. 
Wie zou dan ook niet verwonderd 
zijn te horen dat hij een sleutel heeft 
van alle kleine woningen? Voor som-
migen niet normaal, voor anderen de 
vraag: waarom? Zegt hij: kijk, weet je 
hoeveel het je kost na verlies van je 
sleutel om in je huis binnen te ger-
aken? Neen, vertel het mij niet! Dan 
komt zo een student of andere be-
woner even langs bij mij en een dupli-
caat van deze reservesleutel maken is 
dan toch stukken goedkoper dan een 
slotenmaker laten komen?! Meer een 
goede vader zou ik hem noemen…
Er mogen gerust wat ‘aanpassingen’ 
gebeuren, zegt Marcel. Een ietsje 
meer renovatie misschien, maar ook 
het weren van auto’s op dit toch wel 
unieke ‘woonerf’ mag erbij zijn. Intus-
sen trachten wij af en toe toch een 
klein feestje te bouwen met de be-
woners en dat lukt wonderwel! Van 
een bewoner hoor ik dat er zoiets 
regelmatig gebeurt.
Straks gaan de planten en bloemen 
zich weer van hun mooiste kant laten 
zien, bloeit het leven er op, wordt er 
weer gezellig een pintje gedronken op 
hun koertje. Het moet echt niet meer 
zijn. 
Het gezegde ‘Weer of geen weer, alti-
jd welkom’ is zeker op zijn plaats hier 
in de koer Vercruyssen.

erik  

Rita mode
Kleding voor 
hem en haar

Bevrijdingslaan 21
9000 Gent

' 09 226 31 49

Verloren in de thuis van een ander.
Btigent  04/03/12
Dit gedicht is door mijn hand overgeschreven op 07/06 2012 om 
15ul3 in mijn kraakpand en vertaald op 02/07 om 20ul2 door 
Catherine Du Roseau.

Het is een gezicht, doordrongen met inkt
Het is een beeld, krankzinnige diepte
Het is een straal, tussen al de andere
Die gegrift staat door de tijd.
Een zwarte lijn, een warme kaars
Die ophangt in de grijze nacht.
Zelfs de regen, gevat in fijne tranen,
Zelfs mijn stappen doorheen
de kleuren
en ogen
en lachen
en bewegingen
die de schaduwen uit elkaar trekken.
Het is een gezicht, trekken van mijn geheugen
Vervorming van het bestaan dat ik niet kan 
vasthouden
Niet in mij, niet in de anderen.
Het is een gezicht, grote opgewonden hoop
door het drama, de eenzaamheid en de zw-
erftochten.
Op dat gezicht ontbreekt een glimlach
Die ik lang geleden ben verloren...
Voor ik de andere werd...
Het is een gezicht, een onbekende

 advertentie

28 januari
Al een minuut lang zit ge te ontcijferen wat ge nu op dat post-itje hebt geschreven voor die vervloekte 60 seconden van de dag die al dagen 

gepasseerd is. En ge weet 
het niet meer, ge weet het echt niet meer; ge kunt 

begot uw eigen geschrift niet meer ontcijferen!

29 januari
Waarom toch lees ik 

telkens opnieuw die 

stomme bekrompen 

ongenuanceerde nergens 

op slaande meningen over 

meningen over meningen? 

Waarom doe ik niet 

gewoon mijn ogen toe en 

doe ik alsof er niets aan 

de hand is?
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14 maart
Ge moet op drie plaatsen tegelijkertijd zijn. Ge weet dat ge soms kunt toveren als het moet, maar zo straf zijt ge niet. Dus ge kiest. En ge kiest goed, vindt ge. Ook al 

valt ge ruggelings in de 
vodka, springt ge in 

het ijle en lijkt ge maar 
niet te zullen landen.

Rikketikketik, 
wie ben ik?

Geboren in het jaar 1933, in Gent, in het ziekenhuis 
“De Groene Briel”. Dan met moeder huiswaarts 

naar de Kraanlei nr 19.  Dat huis bestaat nog steeds 
en heeft een trapgevel. Nu is het één geheel, destijds 
echter waren het twee huizen en woonden wij in het 
rechterdeel. Het hoekhuis was een café.
Mijn ouders waren inwijkelingen vanuit Nederland, 200 km 
van Gent. Mijn vader leerde Gent kennen per binnenschip. 
Hij kwam samen met zijn vader tonnen haring leveren. 
Zij meerden aan aan de Graslei. Gent beviel hem zo dat 
toen hij huwde, hij zich hier vestigde. Daardoor werd 
ik een Nederlandse Gentenaar. Deze stad zou ik 
niet meer kunnen missen en bij “De Gentsche 

Sosseteit” houden we dat in ere.
Corrie

?

13 maart
Twintig voor acht op een doordeweekse woensdagavond en de kerkklokken luiden plots? Huh? Wat the fock? Godverdomse witte rook ‘t 

zal niet waar zijn zeker? 
Focking circus!en scène. 

Marcel. In al u wroeten hebt 
hem van het bed geschopt. Marcel is de kat.

16 maart
Ge gaat weer foto’s 

kijken. Dit keer in de 

Zebragallerij. Ge wordt 

weer stil want ’t pakt u 

alweer, al die eenvoud 

in die kleine benepen 

kamertjes waar die 

grote gezinnen gelukkig 

proberen te zijn ...
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‘Onderpastoor Vandenbroucke, verbonden aan Trezeke en Sint Jan-Baptist, die zich inzette voor 
jongeren uit de buurt, hier samen met een groep jongens. Herkent u iemand? Laat het ons weten.’
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Terwijl ik dit artikel aan het 
schrijven ben komt het 
persbericht binnen over ‘De 

Meibloemsite’. Het College heeft in 
vergadering van 7 maart het wegenplan 
goedgekeurd. Wil dit zeggen dat ze 
ook de verkaveling goedkeuren? 
Wil dit zeggen dat ze elke eerdere 
argumentatie, protest, redelijk 
overleg van de buurtbewoners naast 
zich neerleggen? Wil dit zeggen dat ze 
alle formele en informele gesprekken 
naast zich neerleggen? Wil dit zeggen 
dat ze een project opdringen aan een 
wijk waar niemand zit te wachten 
op nòg maar eens een instroom van 
nieuwe bewoners met al wat dat 
met zich meebrengt? Vol is vol, maar 
dat lijkt niemand van het bestuur te 
begrijpen.
Het bestuur hier met een hoofdletter 
schrijven zou al helemaal ongepast 
zijn in deze zure materie.
Waar zijn we verdomme mee bezig? 
Waar zijn ZIJ verdomme mee bezig?
Ze noemen het ‘een aanvaardbaar 
project’. Ze hebben geen flauw idee 
waar ze het over hebben.

Het verhaal wordt nog straffer. Drie 
weken na schrijven van bovenstaande 
paragraaf en na hevig protest van 
de buurtbewoners, wordt gans het 
project door de bouwpromotor 
ingetrokken. Het dossier zal niet op 
de gemeenteraad komen en dus noch 
worden afgekeurd, noch worden 
goedgekeurd. Er komt een volledig 
nieuw onderzoek, de bouwpromotor 
zal één en ander herbekijken –met 
een negatief brandweeradvies kun je 
niet anders dan gans de boel opnieuw 
bekijken- en een nieuw voorstel 

lanceren. En hup, alles kan van voor af 
aan beginnen.

Een goede zaak toch, hoor ik u 
denken. Zeer zeker, maar er kon héél 
wat gedoe vermeden zijn mocht de 
stad zijn eerder groots uitgesmeerde 
plan ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ 
trouw zijn gebleven. Een visie is geen 
visie als je halverwege je kar keert.

Hoe de kar nu zal draaien is 
afwachten. Misschien komt er wel 

‘Inspraak van de Betrokkenen’; de 
toverformule dezer dagen. Alleen 
vullen de betrokkenen die inspraak 
anders in dan het bestuur. Wij, de 
betrokkenen willen éérst gehoord 
worden, vòòr de verkavelingsplannen 
op de tekentafel liggen dus. Niet ernà.

Lees gelijkwaardige dossiers en 
artikelen over andere projecten in 
andere wijken. ‘Inspraak van de 

betrokkenen’ is de excuustruus. 
Met die zogezegde inspraak 
kan het alle kanten op. Ben 
je het niet eens met de 
uiteindelijke beslissing en 
loop je met je kop tegen de 
muur dan heb je achteraf niets 
te zeuren en al zeker niets te 
klagen want je hebt uiteindelijk 
inspraak gekregen. Wat ze met die 
zogezegde inspraak bedoelen of 
zelfs beogen, dat maakt niet uit. Op 
het einde van het verhaal heb jij als 
bewoner inspraak gekregen en doen 
zij als bestuur precies wat ze vòòr 

die inspraak al hadden afgesproken.

Een mens zou er kwaad van worden. 
Maar goed, kwaadheid is nooit een 
goede basis om iets op te bouwen. Je 
bent ook nogal geneigd kort door de 
bocht te gaan, om het in fietstermen 
uit te drukken, en dan ...

Maar we willen het over de 
fietskeuken hebben. Tijdelijk gevestigd 
in de vroegere meubelfabriek in de 
Meibloemstraat. Vanaf nu kunt u er 
elke donderdagavond tussen 18u en 
22u terecht voor al uw fietsvragen en 
–ideeën.
Opgestart in 2011 naar het concept 
van ‘The bike kitchen’ in Wenen, zie 
http://www.bikekitchen.net.
Het idee werd opgeraapt en mee 

naar Belqië genomen door 2 Gentse 
studenten die in Wenen op Erasmus 
waren en die dit wel haalbaar zagen 
in hun thuisstad. Er was weinig 
overredingskracht nodig om anderen 
warm te krijgen en intussen wordt 
de werking gedragen door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. 
De fiets wordt gebruikt als sociaal 
bindmiddel. Er is een vaste wekelijkse 
RepareerBAaR maar er staan ook 
losse activiteiten op de agenda. 
Afgelopen maand was er een lezing 
over fietsreizen -reisverhalen, 
fietsreistips, do’s and dont’s, hersteltips 
voor op reis, overnachtingadressen, 
zie  http://www.warmshowers.org/ 
- en er volgen nog fotoreportages, 
fietsfeesten, uitwisselingen met 
andere fietscommunities …
Intussen werd het idee van de fiets-
keuken ook in Antwerpen en Brussel 
opgepikt. Info via 
www.facebook.com/Cycloperativa en 
www.facebook.com/FietskeukenAnt-
werpen

Meibloem fietst

Het uitgangspunt/opzet van de 
fietskeuken hier in de meubelfabriek 
is ‘skill sharing’. Wie komt en enige 
kennis heeft, helpt anderen die komen 
maar geen kennis hebben; ons leert 
ons dus.
Iedereen is welkom en fietshersteler-
varing of fietsherstelopleiding is geen 
noodzaak; maar is wel meegenomen 
natuurlijk. De focus ligt op mensen 
die zelf aan hun fiets sleutelen.

Het werkt simpel. Je komt langs met 
een al of niet te herstellen of op te 
lappen fiets en je begint. Werkmateriaal 
en kennis zijn aanwezig, vooraf een 
afspraak maken is niet nodig. Er is een 
grote zaal met de nodige werkplekken. 
Je betaalt voor onderdelen en geeft 
een vrije bijdrage voor verleende 
hulp. Naar gelang de grootte van uwe 
portemonnee.
De onderdelen zijn niet noodzakelijk 
spiksplinternieuw. Zaken die 
gerecupereerd kunnen worden uit 
oude fietsen worden aangeboden aan 
een prijsje.

Je kan ook uiteraard zelf je onderdelen 
meebrengen en enkel gebruik maken 
van de infrastructuur. 

In een later stadium wordt er een 
keuken geïnstalleerd in de herstelzaal. 
De fietskeuken wordt dan ook 
letterlijk fietskeuken! Een vrijwilliger 
engageert zich voor het koken 
van een maaltijd op die bepaalde 
donderdag en wie wil kan mee aan 
tafel schuiven. Vooraf wordt gecheckt 
wie blijft voor de maaltijd en terwijl 
de aanwezigen aan hun fiets werken 
zorgt de fietskok voor het eten.

De meubelfabriek Van den Berghe-
Pauvers, een familiebedrijf sinds 
1742, vestigde zich in 1906 in de 
Meibloemstraat. In het begin werd er 

nog gewerkt met twee honden die de 
fineermachine van stroom voorzagen. 
Afhankelijk van de dikte van de 
fineer werd ofwel de ene ofwel de 
andere hond gebruikt. De ene hond 
liep namelijk iets sneller dan de 
andere. In de beginperiode waren er 
vijftig arbeiders en twee bedienden; 
naar het einde toe nog slecht acht 
arbeiders en vijf bedienden. De 
fabriek is uiteindelijk gestopt omdat 

er geen opvolging was en de motivatie 
onvoldoende was om een nieuwe 
milieuvergunning aan te vragen. Het 
laden en lossen werd door het steeds 
groter worden van de vrachtwagens 
moeilijker. Het gewriemel door al die 
kleine straatjes werd te lastig en te 
gevaarlijk. Dus einde meubelfabriek in 
2010.
De vzw De Vergunning zorgt 
momenteel voor het administratieve 
draaien van de ‘andere’ fabriek.
Er werd een tijdelijke invulling 

aangevraagd waarbij een convenant 
werd opgemaakt met de stad. Het 
heeft heel wat voeten in de aarde 
gehad en de brandweer stelde zeer 
hoge eisen maar de ruimtes mogen 
gedurende een jaar gebruikt worden; 
afhankelijk van de uitkomst van de 
onderhandelingen tussen Acasa 
en de buurtbewoners, eventueel 
verlengbaar. Naast het buurtcafé 
‘La Lys’ en de fietskeuken vinden er 
nog een aantal andere organisaties 
onderdak. ‘Zwart Wild’, ‘Productions 
& Zonen’, ‘Zinderling vzw’, de mobiele 
jeugdwerking van de stad …

De administratieve mallemolen 
waar de initiatiefnemers in terecht 
kwamen voor alles op poten stond 
werd gigantisch onderschat. Beter 
had geweest het buurtcafé ‘Kafka’ te 
noemen ipv ‘LaLys’ dixit een van de 
organisatoren!
Maar, en hier gaat het uiteindelijk 
over: er is duidelijk nood aan dit soort 
ruimtes. Er is nood aan plaats waar dit 
soort sociale engagementen hun ding 
kunnen doen en kunnen groeien en 
evolueren met de bewoners. Waarom 
perfect bruikbare gebouwen tegen de 
grond smijten?
We zijn content met de meubelfabriek 

zoals ze nu gebruikt wordt omdat ze, 
net als toen er nog meubels werden 
gemaakt, een vat is van creativiteit 
en samenhorigheid en marcheert en 
draait zonder al te veel gedoe van 
buitenaf en schoon politiek correcte 
woorden.
Hier zou een socialist nog iets kunnen 
van leren ...

els

31 januariIk fiets veel. Op alle mogelijke 
uren van de dag. Ik word ook 
regelmatig bijna overhoop 

gereden. Zoals elke fietser. Ook 
vanmorgen. Maar vanmorgen 

zou ik geluk hebben gehad want 

de fietser voor mij zou de slag 
hebben opgevangen. We staan 

daarna samen voor de lichten te 

wachten. ‘Het is toch altijd iets 

met die taxichauffeurs’ schudt hij 

met zijn hoofd. Ik knik begrijpend 

terwijl het licht op groen springt 

en we beiden elk onze eigen kant 
opgaan. .
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Terug naar de fiets. Het zijn de 
toverwoorden die ons moeten 
beveiligen voor het algemeen 
toeslibben van onze wegen. De 
woorden die ons zullen blijven helpen 
bij ons mobiel leven en een algemene 
stilstand in het dagelijks verkeer. Naar 
school, naar het werk. Maar ook 
naar… een gezonder leven. Er wordt 
gemotiveerd en stilgestaan bij het 
gebruik van de fiets.
Voor Stefan De Coster is een fiets 
niet zomaar ‘een fiets’. Na wat 
omzwervingen en twijfel tussen op de 
buiten of in de stad wonen, heeft hij 
sinds een drietal jaren zijn vaste stek 
gevonden in de Brugse Poort, meer 
bepaald op de Brugsesteenweg. De 
buiten bleek er niet in te zitten en 
daar was een goede reden voor: op 
sociaal vlak te veel verschillend met 
het stadsgebeuren.
Zijn verhaal gaat over duizenden 
kilometers verder dan de Gentse 
stadsring. Vele duizenden kilometers 
want die heeft hij er werkelijk 
opzitten. Zitten? Jawel. Niet zomaar 
zitten in een hoekje… maar op 
een fiets. Een fiets die hem naar de 
uiterste grenzen van ons continent 
en verder bracht. Je moet het maar 
kunnen op de fiets naar Centraal Azië 
en onder andere Tibet te fietsen, en 
laat je meteen denken aan een heel 
‘zere kont’! Maanden onderweg 
te zijn, grensoverschrijdend, op de 
trappers duwend tot de volgende 
grensovergang… met het gezicht op 
de einder, een doel. Maar de horizon 
blijkt voor Stefan niet alleen Azië. 
Het kan evengoed weken Europa 
doorkruisen zijn… of zelfs een ritje 
op een zadel van vijf dagen bij buur 
Nederland. Het maakt voor hem 
weinig verschil. 

Stefan is vertrouwd met de fiets, de 
fiets is vertrouwd met hem. Beiden 

zijn aan mekaar gewaagd. Je zou je dan 
wel even afvragen hoe het allemaal 
kan.
Bij een drankje zaten wij daar dan 
voor een uurtje te praten over zijn 
hobby en zijn werk.
De Brugse Poort lag dan onder vuur… 
want de verwachte sneeuwval maakte 
ons bezoek een ietsje lastig. Stefan en 
zijn Mieke, een jong koppel… en een 
gesprek over ,fietsen’ maar ook in het 
algemeen ,de fietser’.
Stefan volgde secondair technisch 
onderwijs en later wou hij in een 
avondschool verder met de opleiding 
van fietsenmaker. Je moet twee 
jaar opleiding volgen voordat je 
fietsenmaker bent en het beroep mag 
uitoefenen.
Waarom koos hij voor de Brugse 

De wereld rond met de fiets: 
hersteller Stefan vertelt
Terug naar de fiets. Het zijn de toverwoorden die ons moeten beveiligen 
voor het algemeen toeslibben van onze wegen. De woorden die ons zullen 
blijven helpen bij ons mobiel leven en een algemene stilstand in het dage-
lijks verkeer. Naar school, naar het werk. Maar ook naar… een gezonder 
leven. Er wordt gemotiveerd en stilgestaan bij het gebruik van de fiets.
Voor Stefan De Coster is een fiets niet zomaar ‘een fiets’. Na wat omzwer-
vingen en twijfel tussen op de buiten of in de stad wonen, heeft hij sinds een 
drietal jaren zijn vaste stek gevonden in de Brugse Poort, meer bepaald op 
de Brugsesteenweg. De buiten bleek er niet in te zitten en daar was een goe-
de reden voor: op sociaal vlak te veel verschillend met het stadsgebeuren.

Poort? Kort en bondig antwoordt hij: 
een beetje toeval en de woning van 
zijn keuze maar ook een beetje het 
lot. Hij is reeds drie jaar bezig een 
woning aan het opknappen, naast 
de langzaam toenemende ‘fiets’-
herstellingen. ‘Alle begin is moeilijk, 
ook voor hem,’ vertelt hij, ‘in het 
begin hadden wij zelf wat fietsen die 
de voorbijgangers konden zien in 
onze voorplaats, die hen nieuwsgierig 
maakten en dan kwam de vraag: ‘of 
we fietsen herstelden???’ Zo ging 
het ‘wiel’ aan het rollen. Nu moet ik 
een beetje de tijd zoeken om naast 
mijn job als fietshersteller ook mijn 
woning verder te renoveren.
Natuurlijk verkoop ik ook fietsen 
en heb ik een aanbod van een aantal 
degelijke merken. ‘Die zijn duur, maar 
duurzaam,’ zegt Stefan, ‘niemand 
is verplicht kwaliteit te kopen en 
velen doen het ook niet, ze kopen 
goedkoop zoals de rest: een fiets is 
een consumptievoorwerp dat niet 
echt belangrijk is. Eigenlijk in heel wat 
gevallen een wegwerptoestel.’. 
Stefan vertelt zijn ‘klanten’ hoe 
het eruitziet wanneer ze een fiets 
ter herstelling aanbieden. Hij zegt: 
‘Kwaliteit brengt je heel wat verder 
dan je denkt,’ en hij kan daar 

daadwerkelijk over mee spreken. 
Goedkoop betekent niet dat 
herstellen goedkoop zal zijn.
‘Wat denk jij over de fiets in het 
verkeer?’ Waarop Mieke antwoordt 
dat er nog heel veel moet worden 
gedaan om het veel veiliger, maar ook 
om het aangenamer te maken. Om 
het fietsen te bevorderen. ‘Omdat 
het je van a naar b kan brengen in no 
time,’ zegt zij.
Is een kwaliteitsfiets niet iets 
gevaarlijks in onze maatschappij? 
Daarmee bedoel ik: zijn wij wel bestand 
tegen het fenomeen van diefstal? Hoe 
kijk jij daar tegenaan, Stefan? Voor 
een dure fiets moet je toch heel wat 
zorg dragen? En hoe denk jijzelf over 
beveiliging? Want… diefstal doet je 
niet direct besluiten andermaal een 
kwaliteitsvolle fiets te kopen? ‘Kijk,’ 
zegt Stefan, ‘het is allemaal niet zo 
moeilijk, maar je moet dan wellicht 
een ietsje verder afstappen van je fiets 
om die stevige paal te vinden waar je 
je fiets kan aan vastmaken.  De juiste 
ketting gebruiken, de juiste plaats 
zoeken en die ook vinden. Zelf heb 
ik die ervaring van diefstal nog niet 
moeten ondervinden.
Wat zijn de meest voorkomende 
‘letsels’ bij een fiets? Staat een 

platte tube als herstelling op je lijst 
van klanten? ‘Ja, natuurlijk zijn de 
meest voorkomende zaken platte 
banden, versleten remblokjes en 
zeer zeker kapotte lichten,’ waarmee 
dan eigenlijk alles is verteld over 
een beroep dat terug meer wordt 
gewaardeerd. Belangrijk voor de 
fietser: is er een hersteller in de 
buurt? Er neen op antwoorden is niet 
zo echt bevorderlijk voor het fietsen 
in het algemeen! Stefan is alvast een 
aanwinst.

Erik

1 februari
BioPlanet. W

inkelkar met 

nieuwbakken kind
 bovenop. 

‘Kruip bij Bavo in de ka
r’, 

zegt de mama tegen bro
ertje/

zusje. Bavo, de bor
eling 

torent bove
n alles uit. 

Ik 

moet denken 
aan Bavo, de 

woesteling en
 zijn dood z

ijn. 

Hij torende 
ook boven a

lles en 

iedereen uit
. Laat de n

ieuwe 

Bavo even str
af in het lev

en 

staan als d
e oude, dac

ht ik in 

een flits.



de
Coctail
van de 
week

22 | Ons Kommeere Ons Kommeere | 23

(omdat het lente is)

We hadden hier op de Brugse Poort gefeest. Zoals dat 
gaat. In stijl. Met schone kleren. Schone kleren van de 
kringloopwinkel. De kringloopwinkel bij het Pierkes-
park. Het was een mooi feest.

Toen we de volgende ochtend wakker  werden na het 
feest zei Annemieke tegen mij : ‘Foxx, we moeten toch  
wel even op reis, er even tussenuit met ons twee.  Wat 
gaan we daarmee doen?  Zijn we weg?’ 

Dus wij naar Brussels Airport. Last minute. Een reis 
naar een vreemd land voor een goed prijsje. San Fran-
cisco.  In onze kleren van de Brugse Poort. De kring-
loopwinkel. Het Pierkespark.

Onderweg in de lucht  kregen we plots dorst. Niet om 
water of koffie. Dat hadden we al genoeg gedronken 
die dag. We hadden zin in een cocktail. En niet zomaar 
ene. Nee. We hadden zin in een Caipirinha. Een Bra-
ziliaans heildrankje  dat ik ooit per toeval heb mogen 
ontdekken in  de stad Recife in Brazilië. Via via was 
ik daar terechtgekomen op het domein van de grote 
baas van het bekendste merk voor de aanmaak van 
de cachaca voor het lekkere  drankje. We hebben ons 
toen enorm geamuseerd.  Ik ben er zelfs in de bomen 
geklommen om kokosnoten  te plukken.

We waren dus aan het vliegen. Van Brussels Airport via 
New York naar San Francisco. Naar de West- Coast 
of Amerika. Een wereldreis. Ik vroeg op grote hoogte  
aan  de steward in het vliegtuig naar een  Caipirinha.  
De steward lachte stil en fluisterde: “I’m from Rio. I 
can help you…”
En zo kreeg ik op het vliegtuig naar San Francisco een  
echte goeie Braziliaanse Caipirinha.

Het ware recept:

Caipirinhas moeten in principe één voor één 
gemaakt worden aangezien het moeilijk is 
om uit een grote kan in verschillende glazen 
evenveel van elk ingrediënt te krijgen. De limoen 
wordt als eerste in stukjes gesneden en in de 
beker gestopt. Vervolgens doet men er één of 
twee grote theelepels rietsuiker bij, afhankelijk 
van de persoonlijke smaak. Vervolgens worden 
de limoenen, in de beker, uitgeperst zodat 
het limoensap zich met het suiker vermengt 
(hiervoor bestaat speciaal houten gereedschap, 
ook wel ‘bastonete’ of ‘pilão’ genoemd, te 
gebruiken!). Vervolgens wordt het ijs in blokjes 
(of crushed, een truck die ik leerde van mijn 
goede vriend Willem Z.
IJsblokjes in een keukenhanddoek, en dan slaan 
tot pulp of  kleine brokken. En dan in een glas 
voor de gasten, en als laatste wordt 20 tot 50 
milliliter cachaça toegevoegd. 
De caipirinha wordt geserveerd in lage, brede 
glazen omdat hier makkelijker in te mixen valt.
Best nog een paar rietjes. 

En als ge te veel gedronken hebt, met die grote glazen 
blijft ge langer overeind. Probeer maar eens.

We zijn goed geland in San Francisco.
En beste vrienden,
we hebben veel plezier gehad!

Koen V.

1 Mei
Mireille staat vandaag vroeg op. Het is feest . 
Normaal slaapt ze uit op een feestdag, maar voor 1 mei 
maakt ze graag een uitzondering. Ze wil niets missen.
Zorgvuldig trekt ze haar nieuwe  rode  kleedje aan. Het 
is gelukkig een mooie lentedag, zodat ze er niets boven 
hoeft aan te doen.
Pa zei vroeger altijd : Onzen lieven hiere es ne Gentenere. 
Hij zorgt altijd veur de zonne den ieste maaie!  (Hij was 
nochtans een rasechte ongelovige  ‘sos’).
Nog vlug een rode roos in het haar en ze kan vertrekken. 
Jef , haar man, komt wel later. Hij ziet de stoet dit jaar niet 
zo zitten. Bij dit weer geniet hij liever van een goede frisse 
pint op de vrijdagsmarkt of aan ‘t Sint Jacobs.
Bus 3 is schoon op tijd . Aan ’t Zuid stapt ze af en na een 
korte wandeling komt ze aan in de Bagattenstraat. Er is al 
veel volk. Haar vrienden zijn er ook. 
Na een paar ‘opkikkertjes’ wordt het startsein gegeven.
De stoet vertrekt. Fier loopt ze in de uitgelaten menigte 
door Gent. Onderweg wordt er hier en daar natuurlijk 
eens ‘bijgetankt’ of een noodzakelijke plaspauze gehouden.
Op de afgesproken plaats waar de speeches van onze 
bondgenoten worden gehouden, zit Jef al te wachten 
met een cocktail. Wat een feest en wat een zalig weertje! 
Hier moet op gedronken worden! Caiperinia , Caiperinia, 
Caiperinia!  Al vlug zitten ze zich razend te amuseren met 
een tiental kompanen. Van de speeches horen ze niets, ze 
maken zelf veel te veel kabaal.
Opeens wil Jef naar huis. Hij heeft er genoeg op en kan 
nog amper op zijn benen staan. Hij wil naar huis met een 
taxi. Daar wil Mireille niets van weten. Ze is ook in de 
wind , maar dan kan ze zeker niet meer stoppen.
‘Ik zal wel achter komen met bus 3’, zegt ze. Jef vertrekt 
woedend. ’t Zal weer proper worden, denkt hij. Rond 5 
uur en de nodige Caiperinia’s later gaat Mireilles GSM. 
t’ Is Jef. Of ze ergens een kiekske aan ’t spit en wat wijn 
kan versieren in ’t stad, daar zijn altijd winkels open, zelfs 
op 1 mei. Albert en Nadine zijn komen opdagen bij hen 
thuis op de Brugse Poort. Ze willen blijven eten en 1 mei  
verder  vieren. Mireille doet haar plicht en stapt even 
later met het kiekske en de wijn wankelend op bus 3.
Albert en Nadine zijn twee plezante. Dat wordt lachen!
Ze begint een beetje in te dommelen. Ze is gelukkig!
Plots remt de bus. De Chauffeur roept luid: uitstappen! 
De bus kan niet verder rijden! Mireille verlaat de bus en 
begint te stappen en te stappen en te stappen.
Opeens dringt het tot haar door: ze weet de weg niet 
meer. Is ze nog in Gent? Bus 3 rijdt van Gentbrugge naar 
Mariakerke. Ze herkent hier niets!
Dan merkt ze dat ze ook haar kiekske en wijn op de bus 
heeft laten liggen! Ze stort in. 
Even later gaat haar GSM weer. ‘t Is Albert.  Of ze 
misschien dat kieken op den buiten is gaan halen?
‘Maar neen, Albert. Ik had alles, maar nu ben ik het kwijt! 
Mijn kieken, mijne wijn en mijne weg!’, snottert ze.
Gelukkig is Albert nog redelijk bij zijn positieven en kan 
hij haar kalmeren. 
‘Zeg mij de naam van de straat waar je bent en ik kom u 
halen, mijn kind.’ Een half uurke later zitten ze met  zijn 
vieren eindelijk gezellig in hun huisje op de Brugse Puurte 
van een weldadige pizza met de daarbij bestelde wijn te 
genieten. ’t Was me weer eens een 1ste mei!
Op naar de volgende!

Jessica

2 februariGroepsknuffel. Op mijn 
hurken. Kind één, bam. Kind twee, bam. Kind drie, umpf. En ik val 

niet om, neen. De mama, 
zachter, nog val ik niet 

om. Armen te kort, hart te klein. Barsten zou ik nog kunnen, maar omvallen en onderuit gaan? Nee jong.
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’T IS wIJS OM wEER ThUIS TE KOMEN (14)

Vorig weekend had Foxx zijn vrienden Jim en Rose uit Manchester op bezoek.  Een zeer bijzondere gebeurtenis 
want een bezoekje van die twee aan de Brugse Poort is telkens garant voor een niet te voorspellen spektakel. 
Het kon dus weer eens leuk worden.

Zoals steeds was zijn bloedbroeder Jean-Pierre meegekomen naar het Sint-Pietersstation en dit als enig en 
onvoorwaardelijk. Delegatielid van het Gentse Ondergronds Ontvangstcomité.  Een titel die hij ooit ergens op een 
blauwe maandag had verworven. Van zodra Jim en Rose gezwind en met de armen in de lucht de stationshal binnenstapten 
wisten we hoe laat het was. 
De klok stond op vijf voor twaalf. Een oorverdovend gejuich zwol aan en voor we het goed door hadden stonden 
alle treinpendelaars te dansen.  Jean-Pierre kon zich niet meer houden en sprong ongedwongen op de schouders van 
Foxx. Uit volle borst begon hij te zingen: Blue Moon!. Hun lied der verbroedering. Helemaal niet zo verwonderlijk die 
keuze want Jim en Rose zijn immers supporters-van-het-eerste-uur van de beste voetbalploeg van Engeland, namelijk 
Manchester City en ‘Blue Moon’ is tot nader order de hymne, het anthem van dat grootse en fantastische team. 
Iedereen brulde mee: ‘Blue Moon… You saw me standing alone… Without a dream in my heart… Without a love of my 
own…1’,  en Jim en Rose zongen verder: ‘City till I die… I’m City till I die… I know I am… I’m sure I am… I’m City till 
I die…2’ Het kon niet op. Er was waarlijk een feest in het Sint-Pietersstation!

Onderweg naar de Brugse Poort had het viertal zoals steeds nogal hevige dorst gekregen. Dus zij aldaar naar het café 
van Denise want daar was het goed. De toog zat er vol en uit de jukebox klonk ‘Liefde voor Muziek’. Jim had natuurlijk 
Denise meteen herkend, wat eigenlijk nogal normaal was. Tijdens hun vorig bezoek aan de Brugse Poort was Jim er in 
alle geniep met zijn Denie Denie, zoals hij haar noemde,er in het holst van de nacht vandoor gegaan. Drie dagen bleven 
ze spoorloos. En toen hij net voor de  terugtocht naar Engeland in de stationshal opdaagde was al zijn geld op. Maar 
dat kon hem niet deren. Het was de schoonste tijd van zijn leven geweest bleef hij, verliefd tot achter zijn oren, steeds 
maar herhalen.

Ook Tjeef zat aan de toog. Hij keek een beetje scheel. ‘Den café van Denise, dat es nen café van liedses. En wete gij veure 
wa?’, vroeg hij in het Gents aan Rose. ‘Awel Rose, om damme wulder Buffalo’s zijn en zu gere zingen’, en Tjeef begon te 
zingen: “‘k Ben nie al te zot van ’t spel maar ‘k vange gere mussche. Marblen toppen kan ik wel maar daarin ben ‘k nie 
fel. ‘k Zie tegenwuurdig overal, en ook al in mijn stroatje, jongens schuppen op nen bal, maar ‘k spele ‘t liefst van al……’ 
(en dan gans het café samen…) ‘Mee mijne vlieger, en zijne steert. Hij goat omhuuge, ‘t es ‘t ziene weert. ‘k Geve maar 
klauwe, op mijn gemak. ‘k Heb nog drei bollekens, in mijne zak!...”

Rose die ondertussen al een pint of vijf binnen had, werd er wild van. Hij trok zijn Blue-White t-shirt uit en 
begon in zijn bloot bovenlijf aan een soort ongecontroleerde voodoodans. ’t Was de moeite. Nog nooit gezien 
op de Brugse Poort. Zijn rug. Twee grote tattoos. Het logo van Man City en daaronder dat van de Gantoise.  

Tjeef was een beetje uit zijn lood geslagen van het beeld maar wegens het overdadige babbelwater had hij toch nog 
noten op zijn zang. “Rose, ge zijt precies ne wilde indiaan maar wij, wij zijn echte Buffalo’s. En wete gij waarom ze ons 
zo noemen? Awel Rose, ‘k zal ’t u ne keer vertellen.’ En Tjeef begon aan een verhaal dat hij misschien al honderd keer 
had verteld.

‘Naar het schijnt is Buffalo Bill in Gent geweest begin 1900. Hij reisde toen met het legendarisch circus ‘Barnum & 
Bailey’ gans Europa rond en had een fantastische show met buffels,  paarden en indianen dat hij ‘Soccer on Horseback’, 
voetbal te paard, noemde.

En Tjeef bleef maar vertellen en vertellen… en niemand was nog aan het luisteren want ze 
hadden het al honderd keer gehoord. Gans het café stond te dansen op de stoelen 

en de tafels want Denise was er weer met Jim vanonder en ze hadden het 
kot voor hen alleen. 
Liefde voor muziek, olééé olààà en voor het voetbal, Buffalóóóó! Wat 
moest er nog meer zijn…

Ze zijn dan allemaal samen in slaap gevallen.

koen V.

1   ‘Blauwe maan…je zag me alleen staan…zonder een droom in mijn hart…zonder een 
liefde voor mezelf…’      
2  ‘City tot ik sterf…Ik ben City tot ik sterf…ik weet dat ik het ben…ik ben zeker dat ik het 
ben…ik ben City tot ik sterf…’

 
Ge woont al jaren in de buurt, en sinds kort trekt ge er 
ook foto’s voor het Kommeereke, 
en ge doet voor het eerst uwen toer met een stapel 
boekskes in uw kabas, 

eerst om den hoek, daar is een caféke waar ge al jaren eens wilt binnenstappen,  
maar het is er nog nooit van gekomen en eindelijk hebt ge een excuus 
dus ge duwt de deur van café den Druiftak open en ge zijt nog niet goed binnen of ze zeggen al:  “We hadden da 
sebiet gezien dat gij een Vieze Gast zijt, ge weet toch wel dat dat hier nen homocafé is?” 
En ge zegt in uw beste Gents: “Ik had dat hier sebiet gezien da ‘k hier nie van de grond ging goan” en ‘t ijs is gebroken. 
Voor da ge ‘t weet zet Maurice twee pinten voor uwe neus en ge zijt content dat ge geen haast hebt en geraakt aan 
de klap; ze kennen roste Juul op de achterkant van ‘t boekske toch wel zekerst...  
Neenee, ‘t was nie tijdens carnaval, ‘t was een buurtfieste dat hij zo verkleed rondliep”, en ge verstaat den helft niet 
van wat ze zeggen en soms zijde daarom content, als het over de Mooren gaat bijvoorbeeld, maar ge vloekt toch op 
uzelf omdat ge uw dialect zo slecht geleerd hebt, want da Gentsch, mijn god, a zuu schuune... 
En Gaston, mijn gebuur aan den toog, zegt dat hij geen vrienden meer heeft, dat zijn enigste kameraad gestorven is en 
dat hij nu zelf zijn buren niet meer kent terwijl dat vroeger iedereen op den trottoir zat te kaarten, en dat er in de 
Hamerstraat alleen al 13 cafés waren...En 3 pinten later stapt ge vrolijk als een mus naar buiten en zeggen ze dat ge 
zeker eens moet terugkomen op een vrijdag, als de Kapitein er is... 
 
En ge komt thuis en ge zijt content zonder goed te weten waarom,  
en ge wilt het opschrijven maar ge zijt meer ne portrettentrekker dan ne pen-
nenlekker,  
dus ge begint wat te kriebelen en te krabbelen en ge beseft dat ge al die men-
sen graag ziet, met al hun nostalgie en hun scheve moppen, en ja, ge weet wat ge 
wilt doen de komende jaren bij Fixatief. En ge denkt aan de woorden van aarts-
engel Gabriel die zegt dat het de ontmoeting is die centraal staat en niet de foto 
en dat een camera en dat boekske hier een schoon excuus zijn om uw buurt en 
zijn mensen beter te leren kennen.  
Da zit er kloef op! 
 
Pieter

Da zit er kloef op

3 februariKoppijn. Koppijn. Langer 
dan 60 seconden. De 
ruimte is te klein voor 

zoveel kinderen. Of er zijn 
gewoon te veel kinderen voor 

zo’n kleine ruimte? Maar 
das hetzelfde. Ga-naar-
huis. Koppijn. Het krijsen 
van zoveel onbeteugelde 

kindervreugde botst tegen de 
binnenkant van mijn hoofd. 
Zoveel kinderen. Zoveel 

koppijn. Ik dump de-man-
die-ik-anders-nooit-zou-dumpen. Stilte.

5 februari
Koppijn. Dokter: ‘uw 

sinussen zijn nogal s
traf 

ontstoken’. Ah. Juist
. 

Mag ik nu weer naar 

mijn bed? Alstublieft. 

Ondertussen wil De 

Wever geen regenboog
 

T-shirts meer achter zijn 

loketten. Maar dat kan 

mij nu eens geen bars
t 

schelen zie.
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Ons Kommeere - Wat hoe waarom? 
Zo tussen twee Kommeeres door wilden we een peilen bij de buurtbewoners 
wat zij van Ons Kommeere vinden. We trokken de straat op en stelden 
volgende vragen aan de toevallige voorbijganger: Ken je Ons Kommeere?  
Lees je Ons Kommeere? Waarom wel/niet? Zijn er zaken die anders of beter 
kunnen? Suggesties? Zou het erg zijn mocht Ons Kommeere verdwijnen? 
De conclusie die te trekken valt uit de vraagronde is duidelijk: Ons Kommeere 
mag niet verdwijnen. De meeste ondervraagden vinden het boekje een 
meerwaarde voor de buurt. Ook al leest niet iedereen van cover tot cover 
toch wordt er gedrukt op het belang van de schrijfsels. Van een ‘zeer nodig, allé 
jong, wat vraagde gij nu’, tot een matig ‘oei, waarom zou je er mee stoppen?’ 
reactie. 
De grootste meerwaarde zit hem in het buurtgerichte van het krantje. Mensen 
lezen graag wat er zich rondom hen, in de straten die ze kennen, afspeelt. Het 
buurtgerichte moet zelfs veel meer aanwezig zijn bij de meeste ondervraagden. 
Interviews, informatie, verhalen, geschiedenis ... de buurt lijkt wel te wachten 
op wat hun buurvrouw/buurman te vertellen heeft! Themanummers zijn wel 
tof maar hoeven niet zo persé; de buurt belichten en een stem geven, daar 
gaat het bij de meesten over. 
En het is graag geziene/gelezen lectuur in de wachtzalen allerhande. 
Een enkeling weet niet zo goed waar in de buurt hij Ons Kommeere kan vinden 
en een andere vraagt zich af of er wel voldoende verdeelpunten zijn. 
Maar het uitzicht mag wel wat aantrekkelijker worden. Het is nogal dikwijls 
eens ‘een donker boekse’ met ‘een drukke lay-out’. 
Wilde ideeën ook: laat een Kommeere maken door één specifiek straat, 
gedragen door al de buren. Of introduceer een ‘vragenrubriek’, en lezersbrieven 
willen ook gezien worden. Reportages worden ook uitdrukkelijk gevraagd, 
reportages waarin de buurt op een andere manier wordt voorgesteld: ‘wat zijn 
de voedselteams?’, ‘wie is de chiro?’, het sociale restaurant in de Kempstraat 
... enzovoort. 
We hebben dus géén reden om de handdoek in de ring te gooien. We zouden 
een buurt teleurstellen, zo lijkt het wel. 
Maar deze vragen moesten eens gesteld worden na intussen 18 Ons Kommeeres 
en 5 jaargangen. Je moet zo nu en dan eens rondom je heen kijken en zien 
waar je mee bezig bent. Bij deze. 
Dank aan de individuele ondervraagden en aan de bezoekers van Trafiek voor 
hun eerlijke en soms uitgebreide antwoorden! 
Els

6 februariUw hoofd lekt. De zon helpt het niezen, verzacht; maar niet de 
koppijn. Met een muts op uwe kop en diep over uw ogen getrokken duikt ge weg in de buik van uw zebra. De wereld werkt tegen vandaag.

 advertentie
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1 maart
‘Moet ge nu iets weten’, begint 

uw zus. En ge gaat zitten 

want ze zegt meestal niet zo 

veel. ‘Vorige week kreeg ik 

drie schone geprepareerde 

konijnen. Ik had ze ’
s nachts 

buiten laten hangen 
omdat 

ik ze pas de volgende dag 

ging kunnen klaar m
aken 

en het was toch voldoende 

koud. Maar ’s morgens lag 

gans ons terras vol 
met 

stukken konijn. En er was van 

gegeten’.      ./.

     ./. 
Ge voelt waar ze naar toe wil 

maar eigenlijk wilt ge ’t niet 

weten. Uw haar op uw armen 

komt recht maar ge kunt niet 

anders dan verder luisteren
. 

‘Nadat alles opgekuist was, 

stond ik te kijken en te denk
en 

wie die konijnen zo toegetakel
d 

had. Ik had geen idee, tot ik
 

geritsel achter mij hoorde, me 

omdraaide en in de ogen van 

een rat keek.’
Yuk, yuk yuk yuk yuk YUK! 

Ge wist het gewoon. 
Onwaarschijnlijk vies!

2 maart
‘Gaan we naar de film 

vanavond’ vraag ge plots. 
‘Ja, das goed’, antwoordt 
hij even plots. De man-die-
alles-kan-maar-vandaag-
niet-en–gisteren-ook-al-

niet-en-eerlijk-gezegd-al-
een-ganse-week-niet-maar-
voor-de-rest-alles-ok knikt 
matig enthousiast en kijkt 

alsof de dingen morgen ook 
wel niet zullen lukken.

4 maart
Dampen. Daarna met 

zakdoek van ene oor naar 
neusgat naar ander neusgat 

naar ander oor om die 
verdomde sinussen eens goed 
door te blazen. Vergadering 
afbellen en naar bed met 
Marcel achter je hielen. 

Midden in de nacht wakker 
schrikken, je hoofd oprapen 

en richting badkamer 
dwalen, met Marcel opnieuw 

achter je hielen. 
../.

5 maart
Onverwachte vergadering 

over Ons Kommeere. Hoewel, 
onverwacht is niet direct iets 
wat je kan zeggen van iets 
dat élke 1e dinsdag van de 

maand doorgaat. Onvoorzien 
kan je ook al niet gebruiken. 

Ongedacht, onvermoed, 
toevalligerwijs, verrassend of 

verbazend ook niet.
Verbazend is wel het 

feit dat je jezelf telkens 
opnieuw verrast door deze 
maandelijks terugkerende 

afspraak telkens opnieuw te 
vergeten.

 
../.Op de tast terug richting bed, deze keer 

Marcel voor je voeten. 
Godverdomme! In de 

vroege uren een scène. 
Marcel. In al u wroeten 
hebt hem van het bed 

geschopt. Marcel is de kat.
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DE vUILbAK vAN ONS KOMMEERE
Rap. Rap. RAP!
De vuilbak, de vuilzakken. De vuil zaken.
het geel/zwarte verderf dat nog rap aan de deur moet gezet. En, je kan er vergif op innemen, 
gegarandeerd scheurt en zijn inhoud op de stoepstenen braakt.
vuiligheid buiten, ogen toe en hopen dat de vuilzak -die eigenlijk iets te zwaar is want met die 
kattenbakvulling ook altijd (ooit al eens met een te zware vuilzak vol kattenbakvulling de trap 
afgegleden? Niet doen. Pijnlijk. Ook de opkuis achteraf.)- dus hopen dat de vuilzak die je met moeite 
en met kramp in je vingers twee verdiepingen naar beneden sleurt de maandagavond van voor je 
deur verdwenen is. bladzijde omgeslagen, op naar de volgende lading vuiligheid. het is altijd een 
beetje lente als het vuil buiten gekieperd is. 
Sinds kort moeten onze zakken hier, op aangeven van de Stad, voor onze eigen deur staan; niet meer 
verzamelen op de hoek, gezellig samen, maar apart. In de hoop dat de berg afval op de bewuste hoek 
-die niet van ons is (de afvalberg) maar wel systematisch dag na dag groeit- ooit eens zal stoppen 
met groeien. 
Afval, afvallige ... is een sluikstorter een afvallige dan?

Gouden Raed van de Zusjes Tijsebaert ...
We noteren in deze editie: “Dag Els, tijdens de overgang 
van winter- naar zomeruur kreeg ik toch een idee voor 
uwe vuilbak, voor onze goede raad. Oef, zoen.”

We willen hem u niet onthouden, die goede raad:
“Roustinnekes
Vroeger repareerde ik mijn fiets steeds zelf, tenzij 
bij tijdsgebrek. Dan ging ik den duts uithangen bij de 
fietsenmaker, ik kon mijn fiets ook geen dag missen ...
Een platte band na het werk was een ramp als ik geen tijd 
had.
Ik heb dan eens een goede bandenplakles gekregen van 
de grootvader van de fietsenmaker: ‘den truuk zit hem 
in het geduld hebben ...’. ‘Als ge het ‘gat’ gevonden hebt, 
ruw maken met schuurpapier en solutie op doen, en 
zeker niet teveel solutie, en tijdens die 10 minuten die je 
moet wachten moet ge het roestinneke ook 10 minuten 
masseren en soepel maken’; en naar zijn zeggen ‘komt dat 
roestinneke nooit meer los’.
Ik moet besluiten dat hij gelijk had. Als ik nu een band plak 
is hij ok.”

Prangende vragen?
In De Standaard van 6 maart dees jaar stond volgende 
artikel ‘We lachen gemiddeld zeven keer per dag en 
minstens één van onze glimlachen is niet oprecht’.
Vrolijke mensen lachen tot elf keer per dag, norse mensen 
komen aan twee lachjes. We gniffelen graag en krijgen 
regelmatig de slappe lach; ook op ongepaste momenten. 
Meestal op ongepaste momenten. En we worden gelukkig 
als iemand anders glimlacht. Vooral dan onze partner, en 
uiteraard, kindjes.
Bovenstaande bevindingen komen uit een onderzoek 
gevoerd door een, jawel, tandpastaproducent.
Maar.
Hoe zit het met u?
Hoeveel keer op een dag gaan uw mondhoeken de hoogte in? 
Tel uw lachsalvo’s en laat het ons weten! 

De mens en zijn taal ... 
Er zijn weer een paar taalkwesties.
Waarom bijvoorbeeld zeggen we altijd ‘eb en vloed’? 
Waarom zeggen we niet ‘vloed en eb’? Omdat het ene 
beter klinkt dan het andere? Misschien, maar dat is een 
kwestie van gewoonte. Stel, we beslissen vanaf nu dat het 

‘vloed en eb’ wordt, binnen de kortste keren is iedereen 
daar toch aan gewend? Niet dan? Want, zeg nu zelf, als je 
’t puur fysiek bekijkt, wat komt er eerst: eb? Of vloed? Je 
weet het ook niet hè. Dus ‘vloed en eb’.
‘Genoeg is genoeg’ wordt er wel eens gezegd.
Genoeg dus. Iedereen kent het woord. Genoeg. Moeilijk 
te verklaren want de uitleg zit in het woord zelve. Wat 
is ‘genoeg’? vraag je iemand. Die iemand zal antwoorden 
‘Ah, awel, ‘genoeg’ is ‘genoeg’. Misschien moet er zelfs niet 
meer achter gezocht worden, genoeg is genoeg. Niet te 
veel, maar genoeg. Ook niet zjust gepast maar gewoon 
genoeg.
(Wat dan met ‘genoeglijk’ of ‘genoegen’? Iets mee te 
maken? Of zijn ze gewoon ‘genoeg’) 

Schoon gezegd?
‘Gecrispeerd zijn’
Niets klinkt zo sterk en zo doorleeft als bovenstaande. 
Hij/zij is gecrispeerd, ’t gaat hem/haar niet goed af vandaag.
Klinkt toch stukken beter dan ‘hij/zij is gespannen en voelt 
zich niet goed’, toch? 
De miserie en de uitzichtloosheid is zo veel beter voelbaar; 
de kramp in de ziel van de gecrispeerde is aanwezig, het 
desolate van zijn/haar bestaan. Aanwezig. Alleen al door 
het woordgebruik. 
Sterk.

Een dooddoener?
‘Als ge geen deel uitmaakt van de oplossing maakt ge deel 
uit van het probleem.’
Eerder een doordenker ...

wist je dat?
-De eerste Aldi in 1946 geopend werd? En dat Aldi staat 
voor ‘Albrecht Discount’?
-Salvador Dali, de Spaanse schilder, verslaafd was aan 
masturberen? (Hans Christian Andersen - die van die 
sprookjes, juist- trouwens ook).
-‘Horror Vacui’ letterlijk betekent ‘de vrees voor de 
leegte’?

Wij ook niet
Wees gegroet, we blijven zoekende.
Wees gegroet, alweer

Els
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7 februari
Uw muts legt ge weg, 

tijd om naar buiten te 

gaan. Dat kan al, denkt 

ge. Maar ge verstijft bij 

zoveel koude en zove
el 

gierend geweld en ge 

keert op uw stappen 

terug. De zeteltijd lijkt 

nog niet voorbij.

10 februari

Ge zwaait de fietsers 
uit terwijl uw sinussen 

moord en brand 
schreeuwen. Maar ge 
staat daar met de 

obligatoire koeken en de 
wetenschap dat ge deze 
keer geen 40km gaat 
afzien. En ge drinkt 
koffie en zijt al bij al 

content.

14 februari
Idioot. Idioot. Stom idee om dit experiment te doen. Tijdrovend bovendien. Vandaag geen, ik noteer, géén 

... whatever ... stomme post-its.

15 februari
De-liefste-vriendin-aller-
tijden stift haar lippen 
nog eens extra goed 

bij het afscheid in dat 
trekgat aan de Hema 
en geeft me een vette 

vette maar echt letterlijk 
vette kus die ik vijf 

minuten later nog voelt 
tegentrekken op mijn 

gezicht.

22 februari
Ik val stil, doodstil. 

Sprakeloos in de Sint 
Pietersabdij. Cairopolis. Zo 
schoon. Om het allemaal nog 
schoner te maken, zo lijkt 

het, ben ik he-le-maal alleen 
in de zaal. Ik kan van de ene 
hoek naar de andere lopen 
zonder te kijken, zonder 
te botsen, zonder mij ook 
van iemand maar iets te 

moeten aantrekken. Miljaarde 
miljaarde ...

20 februari
Wenny speelt zijn hart uit zijn lijf in de Tinnenpot. Wij, wij kijken en zien dat het goed is. Het doet ook zeer, bij ons en bij hem. Maar das niet erg want ’t is schoon.

Ok. OK!
Het heeft lang genoeg geduurd dit experiment. Mijn werktafel plakt intussen vol met massa’s post-its die zelfs niets meer betekenen 
wegens onleesbaar en achterhaald. Zelfs Marcel de kat -na herhaaldelijk keuren en rollen en overhoop halen- vindt er na al die 
weken niets meer aan.
Hoewel. Het is een aanrader. Elke dag eens gaan zitten en je dag overlopen. Veel hoeft dat niet te zijn. Meestal is er wel iets dat 
blijven hangen. Een selectie maken voor uw eigen 60 seconden rariteiten kabinet geeft een dag net dat ietsje meer.
Probeer zelf ook maar eens. En continuïteit? Ach ...
els

22 februari
Ik val stil, doodstil. 

Sprakeloos in de Sint 

Pietersabdij. Cairop
olis. Zo 

schoon. Om het allemaal nog 

schoner te maken, zo lijkt 

het, ben ik he-le-maal alleen 

in de zaal. Ik kan va
n de ene 

hoek naar de ander
e lopen 

zonder te kijken, zo
nder 

te botsen, zonder m
ij ook 

van iemand maar iets te 

moeten aantrekken. M
iljaarde 

miljaarde ...

22 februari
Ik val stil, doodstil. Sprakeloos in de Sint Pietersabdij. Cairopolis. Zo schoon. Om het allemaal nog schoner te maken, zo lijkt het, ben ik he-le-maal alleen in de zaal. Ik kan van de ene hoek naar de andere lopen zonder te kijken, zonder te botsen, zonder mij ook van iemand maar iets te moeten aantrekken. Miljaarde miljaarde ...

22 februari
Ik val stil, doodstil. 

Sprakeloos in de Sint 
Pietersabdij. Cairopolis. Zo 

schoon. Om het allemaal nog 
schoner te maken, zo lijkt 

het, ben ik he-le-maal alleen 

in de zaal. Ik kan van de ene 

hoek naar de andere lopen 
zonder te kijken, zonder 
te botsen, zonder mij ook 
van iemand maar iets te 

moeten aantrekken. Miljaarde 
miljaarde ...

23 februari
We worden met Trafiek 5e op de milieuquiz en ik win een fietsbel. Hoera! Bubbels!

24 februari

Sneeuw! Alweer! De 

Boerse Poorters 

planten net vandaag 

honderden boomkes, 

surrealistisch. 

Permeke anno winter 
2013. 

25 februari‘Zoudt gij mij kunnen helpen 
met de kinderen’, vraagt mijn 
favoriete vader-die niet-mijn-

vader-is, ‘ik ben ziek en ik kan 
echt niet uit de voeten. Ziet 

ge dat zitten, nu, direct?’ Een 
kwartier later zit ik op de 

grond tussen auto’s, tractoren, 
boeken, sokken, schoenen en drie 
kinderen. De vader ligt uitgeteld 
in de zetel te bellen met zijn 

madame: ‘nee, nee, deze keer is 
het echt geen komedie …’ hoor 
ik hem zeggen. Zalig, die zielige 
help-mij-‘t-gaat-vandaag-echt-niet telefoontjes.



bINK vAN DE MAAND
‘Rudy van pervélo bolt 48 jaar 
door het leven en de laatste 25 
jaar doet hij dat intensief vanop 
de fiets, als pedaleur, fietsenmaker 
en fietshersteller. Sinds vorig jaar 
laat hij wielen draaien in de brugse 
Poort’.


