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Laatste Tram

Ik had er van gedroomd, Madeleine.

Dat we samen uit eten zouden gaan. Steak au poivre of 

gebakken tong. Daarna een tête-à-tête, in een taverne 

bij zacht licht. Ik zou een taxi aanroepen en je thuis 

brengen, tot pal voor je deur. Of ik nog even mee een 

koffietje kwam drinken boven? Waarom ook niet…

Maar je bent niet komen opdagen. Een uur heb ik 

gewacht, tussen verwaaide kranten in een portiek. Ik heb 

een zak friet gegeten, met tartaarsaus. Twee blikjes bier 

gedronken. Met de laatste tram ben ik naar huis gegaan. 

Het bodempje koffie van ’s middags heb ik opgewarmd, 

Madeleine. Als slaapmutsje. 

Diane Broeckhoven 

Georges Ch. Vanrijk



Niemand

Raskolnikov  was  de  laatste.  Na  hem  is  er  nooit  meer 

iemand  naar  boven  geklommen.  Tot  dan  werden  de 

vruchten van de akkers bij  de poort gelegd, soms met 

een  geslacht  lam erbij.  Niemand die  wist  wie  daarom 

vroeg,  maar  omdat  het  sinds  mensenheugenis  zo 

gebeurde, moest er wel iemand zijn. Een zeer bijzonder 

iemand, immers, alles daarboven was groter  en hoger, 

dichter bij de hemel.

Raskolnikov echter  had zich naar  binnen gewaagd.  Er 

was daar helemaal niemand, zei hij bij zijn terugkeer, het 

waren  de  gieren  die  zijn  ogen  hadden  uitgestoken. 

Sedertdien wordt Raskolnikov vereerd als een wijze man, 

in het mausoleum aan de voet van de rots worden bij zijn 

portret nog altijd bloemen neergezet. 

Morgen beginnen de restauratiewerken aan de voet van 

de  trap.  Als  eerbetoon  aan  hem,  zeggen  sommigen. 

Omdat  je  toch  nooit  maar  weet,  zeggen  anderen.  Er 

moest zo eens.

Ingrid Vander Veken

Arseniy Lapin



DE VALLEI

Mijn schrijvende ik heeft het zo gewild. Naar gehunkerd 
zelfs, die echtscheiding van wat men de maatschappij 
noemt. Hoe kan je respect hebben voor een organisatie 
die je inlijft terwijl je nog in luiers loopt? Sterker die nog 
voor je kan tellen, je aandeel in de staatsschuld becijfert. 
Een maatschappij die je uitspuwt als je te mondig wordt. 
Niets liefde, niets hoop, niets gulheid of mededogen, 
niets van dat wat je gratis kan krijgen. Ze maakt mensen 
hard en bang. Gefnuikt, gepakt en vastgepind, zo kan ik 
de relatie nog het best beschrijven.

We gingen beschaafd uiteen. Ik betaalde braaf de 
alimentatie aan de ex die maatschappij heet. (Mijn 
schrijvende ik beloofde me het ruim te vergoeden). Zo 
begonnen we  een nieuw leven met een lief dat vrijheid 
heet, en naar natuur en... herkauwde romantiek ruikt.  In 
het groen, tussen de koeien, ver weg van het betonrot. 
Met zicht op niets dan nog minder en de hemel 
daarboven. Vrij zou ik kunnen schrijven, alles wat in me 
opkwam. Zonder dwang, zonder boosheid had mijn 
schrijvende ik me beloofd. 

Maar er kwam niets, niets dan die tevreden leegte. En die 
is met geen pen te beschrijven. De alimentatie moet 
betaald worden aan de ex in dure woorden, en ik geef 
toe haar rotkarakter wist me te inspireren. Soms mis ik 
haar in plastic verpakte kromdenken. Haar door 
neurosen aangedreven propellers die stedelingen met 
lekkende denktank richting afgrond brengen. Het geflirt 
met de marge.

Thomas Roose

Er zit niets anders op dan mijn schrijvende ik oogkleppen 
op te zetten en te laten staren naar 'De Vallei'. Dan 
komen ze vanzelf, de verhalen van het gekooide 
kuddebeest in mij. 

Chris Van Camp



De hele stad licht op. 

Het stille dorp wachtte op haar handjevol mensen. Ze 
passeerden en groetten. Ik ademde de zachte 
avondlucht in, blij dat ik leefde. 
"Ik heet Liza," lachte ze. Ze had lang haar en schitterende 
ogen. Op haar linkerschouder zat een moedervlekje, een 
bruine koffieboon. Haar warme adem kietelde mijn oor. 
Of ik al eens een meisje had gekust, vroeg ze. Ik kuste de 
boon en knikte. 
Ze lachte, het hele dorp lichtte op. 

De stad zuigt haar wangen vol mensen. Ze passeren, 
flitsvlug. Ik adem ronkende uitlaatgassen in. Ik ben blij dat 
ik nog leef. Nog één week, zegt de dokter, misschien nog 
twee. 
"Ben jij het?" vraagt ze. Ze schudt haar pluizige hoofd, 
haar ogen staren achter dikke brillenglazen. Haar dunne 
adem prikt in mijn oor. 
Of ik het écht ben, vraagt ze weer. Haar schouderbandje 
schuift opzij. Ik kus de boon en knik. 
Ze lacht, de hele stad licht op. 

Martine Wolfaert

Daniel Castan



Nachtbraker

‘Val toch gewoon dood, Sander!’
Hij keek omhoog naar Alicia. Ze stond op hun piepkleine 
balkon met hun dochter op haar arm. Zonder iets te 
lossen over het hoe en waarom van zijn nachtelijke 
escapades, liep hij weg. Uit een bagagekluis in het 
station haalde hij een zware rugzak, en een zwarte trui, 
die hij meteen aandeed. Hij trok de kap over zijn hoofd, 
ook al was het nog warm, en stapte verder naar de 
voormalige brouwerijsite. Daar had hij op de derde 
verdieping van een van de leegstaande gebouwen een 
geschikte raamvorm ontdekt, verzonken in het 
metselwerk. Zijn spuitbussen en sjablonen borg hij op in 
zijn werktuiggordel en zo beklom hij de brandladder 
achter aan het gebouw. Verderop klopte het hart van 
de stad onder een dek van uitgestrooid licht. Hij 
klauterde onbeveiligd vanaf de ladder van vensterbank 
naar vensterbank en ging koortsachtig aan de slag. Het 
stenen raam kleurde dieprood en achter het 
denkbeeldige glas verscheen het silhouet van een 
vrouw. Terwijl Sander in haar boudoir een schemerlamp 
plaatste, kwam er een politieauto met sirene en 
zwaailicht zijn richting uit. Aan zijn angst om betrapt te 
worden, klonken Alicia’s laatste woorden zich vast. Alleen 
de lamp moest nog aan.

Katja Feremans

   Carl Soete


