
Er is soms niet veel nodig om oude wonden te openen 

.......Laatst keek ik op Paasmaandag naar een aflevering van 

THUIS op “ één “ .                         Ik geloof dat ik dat al bijna 

20 jaar doe ; Ik geloof    ook dat ik geen 5 afleveringen 

gemist  heb in al die jaren ; En in bewuste aflevering                                     

deed Frank zijn beklag over het feit                                                                          

dat broer Luc hem deed werken op Paasmaandag. Volgens 

Frank alleen maar om hem een kl…a f te trekken . 

En mijn gedachten gaan terug naar Paasmaandag van 1986 , 

een episode uit mijn bouwvakkersperiode …..Het is eigenlijk 

een lang verhaal . Ik was toen specialist –kelderdichting en 

ook nog Meestergast !  Enkele maanden daar voor kreeg ik 

een opdracht voor een nogal groot werk te Oostende ; Het 

dichten van waterreservoirs. Ik ga het kort maken want 

alleen over mijn wedervaren bij de “ BODIMA “ kan ik een 

boek schrijven . Op zeker ogenblik kreeg ik een nieuwe 

conducteur op mijn dak en … HET KLIKTE NIET !! Nu moet 

men weten dat mijn broer , Roland , ook nog bij die firma 

werkte en op zeker ogenblik de stoppen doorsloegen . 

Black-out , werk-onbekwaam , ziek , opgebrand , 

uitgewrongen als een handdoek , door bazen die alleen uit 



zijn op winstbejag…Hij was ook meestergast en nog door mij 

op geleid . Na een jaar was er sprake van een terugkeer in 

de oude job maar niet meer als leidinggevend en hij werd 

terug ondergebracht in mijn ploeg onder mijn leiding . Het 

ging niet  !! Mijn broer kon het ritme niet meer aan , was 

heel zeker nog niet 100 % de oude en uit medelijden , 

hopend op beternis , spaarde ik hem zoveel mogelijk en 

daar ligt eigenlijk de kern van de zaak ,want anderen 

moesten opdraaien voor zijn werk . En dat pikten ze niet . 

Het menselijke dat botste met het economische…Ik ging 

soms wat vroeger naar huis . Het werk was af, de winst 

binnen , het aantal afgewerkte meters meer dan voldoende 

, en ik dacht dat ik het probleem van mijn broer op die wijze 

kon oplossen . Mis gedacht ! Omdat de achterbaksheid van 

de mensen geen grenzen kent en men in mijn rug begon te 

schieten . En het botste met mijn nieuwe conducteur . Laten 

we hem voor het gemak betitelen met zijn initialen .  “ P.C. “ 

was de naam .  

Terug naar Oostende …Ik kreeg van P.C. de opdracht om de 

vloer van de reservoirs in een laag af te werken met een 

dichtingslaag van 4 cm dik . Dat was hoogst ongebruikelijk 

want omdat verwerkte cement krimpt en kapot springt , 

werd , precies om die krimp tegen te gaan, de vloer meestal 

afgewerkt in 2 keer , in 2 x 2 cm dus met een pauze van een 

dag of twee . Ik zei dus tegen PC dat ik hem niet zou volgen 

en de vloer in 2 keer zou afwerken omdat die anders te veel 

zou krimpen en van de ondergrond zou los komen . Ook 



wegens de te grote oppervlakte. Maar er was geen praten 

aan . Het moest en zou gebeuren zoals hij het wou en 

daarmee BASTA ! En om een lang verhaal kort te maken …..  

                                Enkele maanden later sprong de vloer                                                                                     

kapot  en het was mijn schuld . Tussendoor nog meegeven  

dat je de plekken , de oppervlakten  die los zijn gekomen    

er perfekt kunt uithalen door met een staaf op de 

cementlaag te tokkelen . Waar de cement los ligt hoor je 

een onheilspellend hol geluid en aan de hand daarvan kan je 

de te herstellen plekken afbakenen met krijt en uitschijven 

met een watergekoelde diamantzaag . 

En dat moest ik gaan uitvoeren op Paasmaandag . Puur om 

mij te kl…. 

PC kwam mij dat zeggen de vrijdagnamiddag voor Pasen en 

ik zei tegen hem dat ik zou thuisblijven .( en nog een paar 

minder fraaie dingen …. ) Dat ging volgens hem gepaard 

gaan met ons ontslag . Toen zei ik tegen mijn mannen dat ik 

niet van plan was om te werken op Paasmaandag maar als 

zij bang waren voor hun job , ik dat wel wou overwegen  om 

het dan toch te doen . En ik ploeterde dus in die vergaarbak, 

te Oostende, vloekend en vies gezind, om de job van mijn 

makkers te redden . 

En de smeerlap heeft ons uiteindelijk toch afgedankt , met 

de hulp van mijn beste vriend ( ? ) die ik nog aan zijn handje 

vast gehouden heb om hem de finesses van de stiel te leren. 



Die vriend die het mes in mijn rug plofte is thans een grote 

mijnheer bij die firma . 

Sorry, maar dat moest ik nu even kwijt ,zie …. 

Zo heb ik wel meer trauma’s opgelopen en gaandeweg 

verlies je uw vertrouwen in de mensen . Maar toch moet je 

voort , ook met mensen en voor mensen , proberend om 

goed te doen …. Uw leven zin te geven; Een goed woord , 

een gebaar , hier en daar …. 

Misschien zullen sommigen nu beter begrijpen waarom ik 

mij zo kwaad maak als ik onrecht , gesjoemel en gefoefel 

ondervindt . Hypocrisie ….En dus kom ik terecht bij de 

duiven en het duivenspel . Toen ik 50 jaar geleden met 

vader op stap ging met de mand naar het lokaal dan gingen 

wij letterlijk naar een kermis . Een Vlaamse kermis . Een 

feest van schuimende pinten , grollen en grappen , uitdagen 

en wedden , en vrolijke vrienden dat zijn wij … 

Nu gaan wij naar een begrafenis . Mannen met een 

uitgestreken gezicht vervuld van eigen glorie , jaloezie , 

achterdocht ,vriendjespolitiek ; Nochtans ken ik een 

maatschappij te Aartrijke waar de mensen nog gewoon zijn 

en vriendelijk en waar men die oude gebruiken  van 

gezelligheid en gastvrijheid in ere houdt . Zo’n 

maatschappijen steun ik . Ik ben er een volwaardig lid , met 

hoklijst en al, en wekelijks ga ik er met veel plezier gaan 

spelen . Tegen de besten , omwille van de uitdaging en de 

sport !! Niets aan de hand zou je zeggen . Was het maar 



waar ! Want door een paar groteske , belachelijke 

maatregelen en omtrekken van gemeenten en parochie’s 

waar een kat zijn jongen niet meer in terug vind word ik 

gepakt ! Zaken uitgevonden door 

een gast die al lang dood is maar nu 

terug ten tonele gevoerd wordt 

wegens de uitvinder van palend en 

overaanpalend  en over- over- over 

enzovoort…… . En zo wordt ik in 

mijn eigen vertrouwde 

maatschappij opzij gezet en 

afgevoerd . En ik maakte mij behoorlijk boos en iedereen 

wees met de vinger naar iedereen en toen werd ik nog 

bozer . Hetgeen gebeurd is, is gewoon de optelsom van de 

jaloezie en de kortzichtigheid . 

En tot het einde van mijn dagen als het moet, zal ik blijven 

vechten tegen die bekrompenheid , die kortzichtigheid die 

alles kapot maakt . HET EIGENBELANG . 

En om het groteske van de maatregelen en het gereedschap 

te bewijzen heb ik eens het kaartje van West-Vlaanderen 

nader bekeken en het gebied uitvergroot waar het in mijn 

geval om draait …..Ik ga nu eens haarfijn het belachelijke 

aantonen … 

Onderaan links krijg je Aartrijke in beeld en daar zie je dat 

ZERKEGEM, SNELLEGEM en JABBEKE vechten om 

AANPALEND te zijn , Er met veel moeite in slagen en 



JABBEKE al helemaal niet . Dan zie je iets hoger, door de 

grillige vorm van SNELLEGEM , dat STALHILLE 

OVERAANPALEND is ten opzichte van AARTRIJKE . Je houdt 

het niet voor mogelijk en toch is het zo . Maar er is meer ! 

Veel meer !! VLISSEGEM mag mede door die rare kronkels 

van grenzen en gebieden meespelen in Aartrijke .  

LISSEWEGE mag dat niet , alhoewel de afstand tussen 

AARTRIJKE en het strand van VLISSEGEM enerzijds en de 

afstand tussen AARTRIJKE en de toren van LISSEWEGE    

  

       juist dezelfde is !!!! Maar jammer genoeg voor wat de 

snelheidsvluchten betreft ligt Lissewege een brug te ver , 



mede door die grillige vormen van de gemeenten en het 

laten meetellen van gebieden uit een duister en ver 

verleden . Gemeentjes van vroeger, waar ik met enige 

inspanning op mijn leeftijd , over kan pissen .  

Godverdomme !! 

Ge denkt zeker  “ Nu is hij toch bijna uitgeraasd ?  “ Nee 

hoor . Het wordt nog leuker en ik zal meteen uitleggen 

waarom . 

Bekijken we nog eens het 

kaartje  …. 

Dan kan je zien dat Brugge 

WEL mag meedoen  

wegens over-over-

aanpalend ( Het grappige 

is dat het jaren geleden is 

dat ik daar nog een 

duivenmelker tegenkwam 

… Toeristen … Dat wel !! ) 

en op het kaartje kan je 

zien dat het grondgebied 

van het vroegere Brugge 

met een heel smalle strook doordringt tot bijna het hart van 

Lissewege ; En laat ik daar nu NET buiten gaan wonen zijn  

….. Ik heb al overwogen om in die groene 



“ SPIE “ te gaan wonen . Maar wat 

gaat er volgend jaar gebeuren ?       

Nee , ik had een beter idee . Voor 

dit jaar ben ik te laat , maar volgend 

jaar ga ik drie strandcabines huren 

op het strand van Vlissingen en 

daar mijn vroege jongen in 

onderbrengen . Ik ga er spelen 

onder de naam HOK - NP ; U vult 

zelf maar in wat dit wil beduiden . NP kan ook betekenen , 

in het GENTS  “ NIE PLEUJEN ! “ of 

ook nog NAPOLEON BONAPARTE  

of …NOG meer PRIJZEN …. 



Ik ga  daar trouwens stukken beter wonen 

dan hier het geval is….. Tot daar het verhaal 

van Aartrijke   maar er is ook nog het verhaal 

van Oostkamp    waar wij van het grote 

opperhoofd wel mochten meedoen . Jammer 

genoeg is dit gebied in handen van een 

andere stam , die ook nogal invloedrijk is , en 

waar de medicijnmannen en de tovenaars het nog voor het 

zeggen hebben . 

Als je het gebied 

van die stam 

betreedt wordt 

je aangevallen , 

beroofd , 

verkracht en 

voor dood 

achtergelaten . 

Er zijn lijken gevonden met op hun voorhoofd de letters 

WVOU gebrandmerkt . Niemand die weet wat dat betekent 

maar het moet verschrikkelijk zijn om zo aan je einde te 

komen ….Laatst kwam ik een van hun opperhoofden tegen 

met de naam ”ER-DEE “ en ik vroeg hem waarom hij er zo  

bang voor  was dat wij in zijn stam infiltreerden . Hij stak zijn 

borst vooruit , waarbij het snoer van slagtanden nogal wat 

lawaai maakte , en ik voor het zekerste toch maar een stap 

achteruit zette , buiten het bereik van zijn speer !  



“ Wij zijn van niemand bang “  klonk het , terwijl hij zich op 

de borst klopte . “ Maar onze oude krijgers zijn dat wel “ 

vervolgde hij  “ Op hun leeftijd krijgen ze niet graag slaag 

meer en om hen in hun waardigheid te laten , mogen ze nog 

wat vechten onder elkaar met speren zonder punten …. “ 

Toen begreep ik de betekenis van de letters WVOU  

WAARDIGHEID  VOOR ONZE UILSKUIKENS …..   

Enfin …we kunnen er niet blijven over zeveren . Want straks 

gaan we moeten uitzoeken waar en in welke zone we nu 

juist wonen . Wat West-Vlaanderen betreft ….ik heb mij er 

al schreel op gekeken maar ik geraak er niet aan uit . Het is 

toch zo verwarrend want was er nu het eerst , de provincie 

of de zone ? Gaat dat geen problemen geven voor de 

provinciale vlucht uit Clermont ? Zouden wij niet beter 

Clermont Nationaal  spelen  in samenwerking met het WVV 

Wij Verwachten Veel ….. 
Ik geloof toch nooit dat ze ons kunnen uitsluiten op 

Clermont Nationaal . Maar  ….waar kun je tegenwoordig nog 

zeker van zijn ?  
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