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Jan Scheirs: De Diamanten Kogel 2014 (lino)

Redactioneel
Misdaadliteratuur staat in deze aflevering centraal. Op 23 juni werd immers De Diamanten
Kogel in het stadhuis van Antwerpen uitgereikt door schepen van Cultuur Philip Heylen. De
vlag dekt de lading niet. De prijs was al nooit een kogel maar een boksbeugel en dit jaar
zorgden we noodgedwongen voor een andere trofee. Winnaar Jacob Vis aarzelde niet te
spreken  over  “de  hoogste  eer  in  de  misdaadliteratuur  van  de  Lage  Landen”.  U krijgt
uitvoerig verslag over die jaarlijkse feestelijke viering – en ook in de rubriek “Door de
leesbril bekeken” staat het spannende boek in de kijker.
Ik heb al altijd iets gehad tegen de hokjesmentaliteit in de literatuur. 'Jeugdboeken' heb ik
nooit gelezen. Ik had al vroeg gezondheidsproblemen., lag dus vaak in bed. Jong (al te jong
misschien...) verslond ik historische romans (Alexandre Dumas, Walter Scott, Paul Féval,
'Jan zonder vrees' van Constant de Kinder en, uiteraard stapels strips, van 'Suske en Wiske'
tot  'Kuifje'),  maar  ook  ondermeer  (in  de  onvolprezen  Prismareeks)  Agatha  Christie,
Dorothy Sayers, Edgar Wallace en Ellery Queen. 
Een  groot  deel  van  mijn  leven  heb  ik  gewijd  aan  de  literatuur  met  een  grote  L.  Een
onderscheid dat ik nog altijd hardnekkig weiger te maken. Ook al omdat er geen enkel
literatuurwetenschappelijk criterium bestaat om een dergelijk onderscheid waar te maken.

Henri-Floris JESPERS
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Gedicht
Bijna verduisterd visioen 

De ijskappen waren gesmolten en zelfs de hoogste 
berg van de Himalaya was al omspoeld.  

Dankzij mijn drone uitgerust met een camera, 
steeg ik boven de Aleoeten uit 
en diep in het zuiden boven een tropische atol. 

De zon, een haren zak, was al bijna verduisterd 
door een orkaan en de zeven continenten 
lagen bedolven onder de golven van de zeven zeeën.

Weer was duisternis op de afgrond en ook 
zweefde mijn geest op de wateren 
en van onder het uitspansel met de Grote Beer

kon ik geen scheiding maken tussen hemel en aarde. 
Hendrik CARETTE

De Diamanten Kogel 2014
Sinds de eerste uitreiking van De Diamanten Kogel in 2012 in Studio Herman Teirlinck, met Jan
Hoet (1936-2014) als (dure) gastspreker, is veel water door de Schelde gevloeid. Het landschap
van  de  Nederlandstalige  misdaaditeratuuur  is  grondig  omgewoeld.  Terwijl  destijds  met  moeite
gezocht  werd  –  politieke  correctheid  gebiedt  –  naar  vrouwelijke  schrijvers,  worden  we  thans
overspoeld door  een tsunami  (van vooral  Nederlandse)  schrijfsters  van eentonige “literaire”  of
“psychologische” thrillers. Niks van aan. Pure marketing. In het beste geval louter ontspannende
(maar daarom zeker niet af te wijzen) vakantielectuur. Het aanbod wordt wel onoverzichtelijk.

*   
In de Trouwzaal van het stadhuis van Antwerpen – dat dit jaar  zijn 450ste verjaardag viert – vond
op 23 juni om 21 uur de feestelijke uitreiking van de Diamanten Kogel 2014 plaats. De Trouwzaal
is  het  grootste  vertrek  van het  stadhuis  en was bedoeld  als  ontvangstruimte  voor  vorsten en
landvoogden.  Om  het  onderlinge  contact  te  bevorderen  werden  genomineerden,  juryleden,
bestuursleden van de inrichtende vzw, sponsors, uitgevers en gasten uit alle geledingen van de
culturele scène alvast vanaf 20 uur op het “Schoon verdiep” verwacht. 
Onmiddellijk na de komst van schepen van Cultuur Philip Heylen ving de formele zitting om 21 uur
aan. 
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Van l. naar r.: Toni Coppers, Wim Menheer, Jacob Vis, Roel Janssen, Jonathan Sonnst, 
Philip Heylen, Henri-Floris Jespers, Pruts Lantsoght en Jan Scheirs

Meester Marc Delannoye, secretaris van de vzw DDK, beet de spits af.

“Die kogel is door de kerk”, al enige tijd, d.w.z. dat de leden van de jury eind
vorig  jaar  hun werk hebben gedaan,  maar  om redenen welke  thans niet  meer
relevant zijn, wordt DDK 2014 pas vanavond uitgereikt.
Wanneer een prijs voor de dertiende keer wordt uitgereikt, mag je stilaan van een
traditie spreken. En als je naar de lijst van laureaten en genomineerden kijkt, naar
het record aantal inzendingen én de ruime belangstelling vanavond, dan kan je als
liefhebber van het genre toch niet anders dan vaststellen dan dat voor DDK een
rol van betekenis blijft weggelegd.  Dit gezegd zijnde begrijpt u dat het voor de
raad van bestuur haast vanzelfsprekend was dat DDK blijft voortbestaan. Laat dat
bij deze duidelijk zijn!  
Volgens het u ongetwijfeld bekende principe van ‘de chinese vrijwilliger’ werd
dan uw dienaar gebombardeerd tot secretaris, tevens tot de ‘aanmekaarprater’ van
deze avond. Ik mag aldus o.m. het woord verlenen aan de andere ‘praters’, of met
de woorden van Toon Hermans , aan de andere ‘sprekerts’.
En  eigenlijk  door  toedoen  van  de  eerste sprekert,  Bob  Mendes,  sta  ik  hier
vanavond, want hij  vroeg mij destijds om de statuten van de vzw DDK op te
stellen waarna ik door een mij toen onbekende maar  uiterst vriendelijke dame
werd opgebeld met de vraag of ik geen deel wilde uitmaken van de raad van
bestuur. Velen onder jullie kennen haar en zullen dan ook begrijpen dat ik dit niet
kon weigeren: Marie-Paule Andries! Al die jaren secretaris van de vzw, duivel-
doet-al van de uitreikingen, altijd aanspreekbaar, altijd even enthousiast, uiterst
charmant, ook altijd zeer diplomatisch, zoals wij hier zeggen ‘een topmadam’!
Marie-Paule,  ik  maak  dus  van  de  gelegenheid  gebruik  om  je  van  harte  te
bedanken voor het vele werk dat je voor DDK hebt gedaan. 
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Marie-Paule  Andries  werd  dan  onder  luid  applaus  letterlijk  in  de  bloemetjes  gezet,  waarna
erevoorzitter van DDK Bob Mendes als eerste “sprekert” het woord nam.

Er is al behoorlijk wat water door de Schelde gevloeid sinds ik tijdens een receptie
in het restaurant Grand Duca aan de De Keyserlei een tafel als spreekgestoelte
gebruikte om de oprichting aan te kondigen van een jaarlijkse literaire prijs voor
het beste spannende boek in de Nederlandse taal. 
De reden of misschien kan ik beter zeggen de oorzaak,  was een afspraak die ik
tijdens  een  congres  van  het  International  Association  for  Crime-Writers  in
Washington had gemaakt met Jeremiah Healy, een bekend Amerikaans schrijver
en bij  leven voorzitter van het genoemde Internationale Genootschap, om door
middel van de glans die de op te richten prijs aan het winnende boek zou geven,
een publicatie in de Verenigde Staten mogelijk te maken. Zoals jullie weten is het
een  oud  zeer  voor  Vlaamse  en  Nederlandse  auteurs  dat  onze  markt  wordt
overspoeld met uit het Engels of Amerikaans vertaalde literatuur, terwijl hun eigen
markt  voor  onze  boeken  hermetisch  gesloten  blijft.  Van  die  Amerikaanse
publicatie is jammer genoeg weinig of niets in huis gekomen en de sympathieke
Jeremiah is niet meer, maar de literaire prijs is gebleven en heeft – samen met de
Hercule  Poirotprijs  en  De  Gouden  Strop  –  in  hoge  mate  bijgedragen  aan  de
spectaculaire  groei  die  de  misdaadliteratuur  sindsdien  kende,  terwijl  ook  het
aandeel  van vrouwelijke  auteurs opmerkelijk  gestegen is  en het  genre door de
kritiek niet langer neerbuigend wordt behandeld. Ook heeft de Diamanten Kogel
geholpen sloopwerk te verrichten aan de  Chinese muur die volgens Jo Claes, de
winnaar van De Gouden Strop,  bestaat tussen Vlaanderen en Nederland inzake
verkoop  van Vlaamse boeken in Nederland en viceversa.
Omdat aan beide kanten van de grens de schrijvers zich vooral richten op de eigen
streek- en taalgewoonten laat zich dat verklaren. Dat de weinige uitgevers van 



5
thrillers  in Vlaanderen meestal  lokale afdelingen zijn van grote uitgeverijen in
Nederland zal er natuurlijk ook niet vreemd aan zijn: ook op literair gebied ligt het
hemd soms wat nader dan de broek.  Dat het niet zo hoeft te zijn werd bewezen
met in Vlaanderen uitgegeven boeken als Vergelding of De kracht van het vuur die
vanwege hun internationaal karakter, ook in Nederland succes kenden. Van haar
kant maakt de jury van DDK geen onderscheid naargelang van de nationaliteit van
de  auteur.  Sinds  in  2005  ALLE  oorspronkelijk  in  het  Nederlands  geschreven
boeken  in  aanmerking  komen,  werden  zes  Nederlanders  en  vier  Vlamingen
bekroond. 
Enkele jaren geleden las ik ergens dat Vlaanderen zowat 800.000 laaggeletterden
telt, dat is dus 12,5% van de bevolking, ik las ook dat één op zeven Vlamingen
onvoldoende kan lezen of schrijven om naar behoren te kunnen functioneren en
dat 15%  niet genoeg zou kunnen lezen om een boek ter hand te nemen. Dit is wat
men noemt functioneel analfabetisme of ongeletterdheid, zoals dat gedefinieerd
wordt door de UNESCO.
De eisen die in een dergelijk klimaat aan de schrijver gesteld worden zijn dan ook
legio, zijn boek mag nooit vervelend zijn, en dat geldt zowel voor de lezer als voor
hemzelf.  Het volstaat niet wat rond de pot (of als je wilt wat rond de plot) te
draaien  met  alleen  maar  stijl  en  taalgeleerdheid.  Er  moet  een  plot  zijn  die
oorspronkelijk  en  aannemelijk  is  en  de  personages  moeten  psychologisch  en
verantwoord zijn, want niettegenstaande alles gaat de kennis van de lezer anno
2015 inzake actualiteit, techniek, sport, fysische en sociale geografie alsook zijn
psychologisch  inzicht  er  voortdurend  op  vooruit.  Het  gevolg  is  dat  de  feiten
correct moeten zijn, de locaties reëel en de achtergronden herkenbaar. Zonder een
overmaat  aan  ellenlange  gedachtenspinsels,  navelstaren  of  egotrips  toont  de
hedendaagse  thriller  ons  de  wereld  waarin  we  leven  in  al  zijn  facetten.  Het
schrijven ervan is geen voorrecht meer van de universitaire literator maar ook de
ex-politieman kan een succesvolle speurdersroman schrijven, de arts een medische
thriller,  de  advocaat  een legal  thriller,  de  accountant  een maatschappijkritische
faction-thriller.
Zoals ik al eerder heb gezegd is de essentie van schrijven nog steeds om gelezen te
worden. 
Een literaire prijs als De Diamanten Kogel brengt het boek dichter bij de lezer. Ik
vind het gepast een dankwoord uit te spreken aan Serge Muller voor de vele jaren
dat hij de prijs heeft gesponsord, alsook een dankwoord aan Marie-Paul Andries,
aan  beeldkunstenaar Jan Scheirs en de juryleden.  Ook een grote merci aan Henri-
Floris  Jespers  en  aan  meester  Marc  Delannoye  die  geen  inspanningen  hebben
geschuwd om het “cultureel kapitaal” van DDK te vrijwaren.  Mocht ik iemand in
deze hulde vergeten, weet dan dat hem of haar alle eer toekomt.
Tot slot nog dit: Destijds namen we afstand van de klassieke geldprijs, omdat dat
aanleiding zou geven tot appreciatie van het bekroonde boek naar de grootte van
de geldprijs. Dat geldt nog steeds: de waarde van De Diamanten Kogel  ligt niet in
de materiële waarde van een zilveren boksbeugel of van een ander geschenk, maar
in de vermelding op de lijst van genomineerden of laureaten, die voor altijd in de
annalen van de literaire geschiedenis bewaard zal blijven.

Mr Delannoye onderstreepte terecht dat de uitreiking van DDK al die jaren niet mogelijk zou zijn
geweest  zonder  de  sponsors,  de  vroegere  én  de  huidige;  schepen  Philip  Heylen,  de  Stad
Antwerpen, met o.m. het team van Hugo Loquet, en uiteraard de collega’s van de raad van bestuur
waarbij  hij  met bijzondere genegenheid terugdacht aan wijlen voorzitter  oud-ambassadeur Bob
Lebacq. 
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Wat de uitreiking van de dertiende DDK betreft wil ik toch heel in het bijzonder
de juryvoorzitter Henri-Floris Jespers en Jan Scheirs bedanken. Henri, een man
met  een  gigantische  literatuurkennis  én  een  grootse  levenswijsheid.  Jan,  een
bevlogen en begenadigd kunstenaar, iemand waarmee ge meteen dikke vrienden
wordt.  Totaal  verschillende types waren we de voorbije weken een wat  aparte
uitgave  van  ‘De  drie  musketiers’ met  als  motto:  “Eén  voor  allen,  allen  voor
DDK”! 
En uiteraard gaat onze waardering en dank naar de jury o.l.v. Henri met als leden
Frank  van  den  Auwelant,  Jos  van  Cann,  wijlen  Ineke  van  den  Bergen,  Eric
Diepvens, Jürgen Joosten, Kris Kenis, Alain Sohier, Geert Swaenepoel en Magali
Uytterhaegen.
Frank van den Auwelant  werd als  secretaris  van de jury opgevolgd door Eric
Diepvens.  Dank Frank  voor  al  het  werk de  voorbije  jaren,  dank Eric  voor  je
engagement voor de toekomst!

*

Mr. Delannoye meldde dat de juryleden Jos van Cann en Alain Sohier verontschuldigd zijn: Jos is
met vakantie en Alain delibereert vanavond als docent aan de ULB. Hij gaf dan het woord aan
Jürgen Joosten die namens de jury een toelichting gaf bij elk genomineerd boek. 

Juryrapporten zijn meestal “politiek correcte” compromisteksten en staan dan ook bol van al bij al
nietszeggende gemeenplaatsen. 
Liever dan een hapklare tekst te redigeren, gaf de jury er de voorkeur aan de gewaarderde collega
Jurgen Joosten te vragen een persoonlijke toespraak te brengen, uiteraard rekening houdend met
de grondige deliberaties. 

Als u dacht dat het schrijven en lezen van Nederlandstalige spannende boeken
zwaar is, raad ik eens aan de facebook pagina van de Diamanten Kogel of de
Hebban-website  te  bekijken,  om nog  maar  te  zwijgen  over  het  lezen  van  de
Humo. Ja, ook het leven van een jurylid is zwaar. Ik wil niet klagen, en zeker niet
op het verleden ingaan, maar vanaf ongeveer 15 juni… 2014… sta ik droog. Heb
medelijden;  één  jaar  nu  al.  Natuurlijk  heb  ik  wel  gelezen,  misdaadromans
aangeschaft  en  uit  mijn  boekenkast  enkele  vertaalde  en  wat  oudere
misdaadromans gepakt… Oh, wat zijn die vertaalde misdaadromans goed! … Om
nog maar te zwijgen over de oudjes; 'de Schaduw' van Havank of de boeken van
Jef Geeraerts. Eerlijk is eerlijk het gaf mij wel de tijd om enkele misdaadromans
over het politieduo Vincke en Verstuyft te herlezen de afgelopen maand. Genot,
puur genot. Maar verder viel het zeker de afgelopen half jaar zeer tegen, ik kon
nauwelijks een boek oppakken.
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Maar ik sta hier niet om te klagen over mijn lezersblock. Ik wil het graag hebben
over De Diamanten Kogel 2014. De prijs zal voor de dertiende  … het zou toch
niet, het ongeluksgetal…voor de dertiende keer worden uitgereikt. Ik heb even
gedacht dat Rudy Soetewey vorig jaar de prijs voor vier jaar had ontvangen, van
2013 tot  2017… Maar niets  is  minder waar,  want vandaag zal  De Diamanten
Kogel 2014 alsnog worden uitgereikt. Waar was ik…

De jury had de moeilijke taak, om uit de 117 verschenen titels tussen 1 juni 2013
en  15 juni 2014, het beste Nederlandstalige spannende boek te kiezen. Het was
een zeer moeilijk jaar,  mede verwijzend naar het overlijden van één van onze
juryleden, Ineke van den Bergen, maar ook zeker naar de misdaadromans zelf.
Vele thema’s waren  hot dit jaar, maar één stak er met kop en schouders boven
uit…  Wraak! En dan meestal  nog wel  van vrouwelijke personages.  Kijk  eens
naast u en bedenk of de dame links of rechts van u een reden heeft om u iets aan
te doen, ik zou zeggen wees alert. De misdaadromans van vandaag de dag laten u
twijfelen over elke dame in de nabijheid. Verder valt duidelijk op te merken dat
geschiedenis een grote rol speelt. Zo ook bij de vijf genomineerden. Daar is het
woord  gevallen,  genomineerden…  Tja,  het  was  een  moeilijk  jaar.  Naast  het
jureren ook nog het zwijgen. Wij weten al sinds 4 december, dus al een half jaar,
wie De Diamanten Kogel in ontvangst mag nemen, hopelijk hebben wij allemaal
kunnen zwijgen en is het voor u een echte verrassing.

Uit  17  misdaadromans,  die  wij  met  grote  zorgvuldigheid  hebben  kunnen
selecteren, zijn de beste 5 misdaadromans genomineerd en ik durf te zeggen niet
van de minste auteurs… Drie van de vijf auteurs waren reeds eerder prijswinnaars
van  Nederlandstalige  boekenprijzen,  echter  geen  van  de  genomineerden  won
eerder De Diamanten Kogel. Ik stel graag de vijf genomineerden aan u voor.
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Laat ik het dit jaar eens anders doen dan anders en met de heer Vis beginnen. Dus
van Z naar A, of met andere woorden van Vis naar Coppers. 

Jacob Vis 
In  2014  verscheen  bij  uitgeverij  Ellessy...  Weet  u  trouwens  waar  deze  naam
vandaan komt? De hoofdredacteur heet Larry S. Ipburg, LSI,…  het  boek  De
zwarte duivel van Jacob Vis. Al in 1987 verscheen zijn eerste boek Prins Desi. In
totaal  verschenen  daarna  nog vele,  en  dan  bedoel  ik  echt  vele  boeken,  zeker
twintig in totaal als ik zijn jeugdboek, de twee romans en de twee true crimes mee
neem.  En dat  terwijl  deze  voormalig  bosbouwer  bij  Staatsbosbeheer  zeker  de
eerste 15 jaar het schrijven naast zijn werk deed. Je kunt wel stellen, zoals op zijn
eigen website staat te lezen: echt een druk baasje.  
Als (75 jarige)  auteur van misdaadromans, meestal met Commissaris Ben van
Arkel  in  de  hoofdrol,  weet Jacob  of  Job een  actueel  en  controversieel
maatschappelijk thema te belichten, en ontving hij reeds vijf nominaties voor de
Gouden  Strop en twee  voor  De  Diamanten  Kogel.  Laten  wij  hem  een
zwaargewicht onder onze vijf genomineerden noemen. Al moet ik zeggen dat zijn
De Zwarte Duivel niet echt een bijster origineel onderwerp heeft. Het ronde huis
van Nunspeet. U moet namelijk weten dat toevalligerwijs de ons bekende Almar
Otten, oud-winnaar van de Diamanten Kogel  2012 (Blauw Goud), ook in 2014
een boek heeft geschreven over het ronde huis, getiteld  Het ronde huis. Dat het
huis bijzonder is bewijst wel het feit dat tot vandaag de dag het huis liever in de
vergetelheid  wordt  gebracht.  Een  verhaal  van  heden  en  verleden:  Maffia,
koningshuis, prostitutie en moord zijn de ingrediënten… 

Jonathan Sonnst
Al  in  2013  verscheen  bij  Uitgeverij  Witsand,  Heden  rood,  morgen  dood
geschreven  door  voormalig  Hercule  Poirotprijs-winnaar  Jonathan  Sonnst.
Wederom dus niet een eendagsvlieg. Ondanks het feit dat hij 36 jaar jonger is dan
Jacob  Vis  doet  hij  niet  onder  voor  zijn  vertelkunst.  Deze  onder  pseudoniem
schrijvende docent geschiedenis debuteerde reeds in 2002 met het boek Deadline,
een  jaar  later  verscheen  Dansende  asse.  Het  waren  vingeroefeningen voor  de
doorbraak  in  2003  met  Razborka,  dat  werd  genomineerd  voor  de  Diamanten
Kogel  en bovendien zoals  gezegd de  Hercule  Poirotprijs  voor  Beste  Vlaamse
thriller won. In 2013 publiceerde Sonnst zijn twaalfde boek: Heden rood, morgen
dood, de start van een thrillerserie rondom Erica Steen, of ehhh.. Eva Kemp. In
dit eerste deel van de serie rond haar persoon legt zij uit hoe dat zo is gekomen.
Erica / Eva raakt na een verblijf bij een huurlingenleger in Afrika betrokken  of
wordt gechanteerd bij/door de Blauwe Kamer: een geheimzinnig genootschap van
eigenrichters dat mensen die niet zijn veroordeeld door de reguliere rechtspraak
tòch laat boeten voor hun wandaden. Een flashback – als ze in het ziekenhuis is
opgenomen  wegens  (gewelddadig)  koekje  van  eigen  deeg  –  vertelt  ze  haar
verhaal aan een journalist.
In 2014 verscheen deel twee in de Erica Steen-reeks:  Dode honden bijten niet.
Het  lijkt  wel  of  Geert  Den Haerynck,  want  dat  is  Jonathan Sonnst  zijn  echte
naam,  alleen  maar  scoort  als  hij  minder  opschrijft.  Razborka was  zeker  200
pagina’s  dunner  dan  zijn  eerdere  boeken  en  ook  de  Erica  Steen  boeken  zijn
pageturners met minimale bladzijden. Dus een advies, dat meer auteurs tot zich
kunnen nemen, schrijven is schrappen.

Wim Menheer 
Bij zijn eigen uitgeverij, Verba, verscheen in 2014  In het oog van de lens van
Wim Menheer. Waarom weet ik ook niet, maar ik krijg nu echt zin om mij tot
deze auteur te richten en hem aan te spreken… Mijnheer Menheer. Best flauw 
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eigenlijk, excuus daarvoor. Bij mijn eerste kennismaking met zijn boek in 2008
dacht ik dat het geschreven was door Alfred Lek. Nogmaals mijn excuses... 
Dat de nestor onder de genomineerden, ehhh… Mijnheer Vis is 3 jaar jonger dan
Mijnheer Menheer, die een misdaadroman met in de hoofdrol een Leica III D uit
1942 schreef, mag absoluut geen verrassing heten. Als fotograaf opende hij in
1968 zijn fotozaak in Tienen, vertelt hij met liefde in In het oog van de lens over
deze zeldzame camera. De auteur weet verder 1994 en de tweede wereldoorlog
goed te verweven tot één verhaal. Spanning in beeld en relatie maken van deze
misdaadroman verreweg zijn beste boek tot heden. Op het fotorolletje staan foto’s
die een Duitse overlevende van de bevrijding maar wat graag in zijn bezit wil
hebben; Gegen jeden Preis.
Het eind heeft een typische Menheer twist. Verder is het voor de lezer leuk om
herkenningspuntjes  uit  zijn  vorige  boeken  te  ontwaarden.  In  dit  boek  de
Oostenrijkse schilder Gustav Klimt. Met een misdaadroman elke drie jaar, kijken
wij uit naar 2017!  

Roel Janssen
Fout goud verscheen bij De Bezige Bij / Cargo in 2014. Als ik Roel Janssen zijn
onder  pseudoniem  geschreven  boek  De  Stijldanser ook  meeneem  heeft  deze
auteur  reeds acht  misdaadromans geschreven.  Hij  debuteerde in 1997 met  De
struisvogelcode. Roel Janssen schreef eerder thrillers over de invoering van de
Euro en boeken over de Nederlandsche Bank; in 2007 won hij de Gouden Strop
voor De tiende vrouw.
Zeker een auteur om rekening mee te houden.
Fout  goud gaat  over  goud  uit  de  Tweede  Wereldoorlog  dat  de  Duitsers  uit
Nederland hebben geroofd en doorverkocht aan de Zwitsers. Ruim 60.000 kilo
van deze  oorlogsbuit  ligt  nog altijd  in  Zwitserse  kluizen en  daarvoor  is  geen
compensatie betaald. Een kolfje naar de hand van Roel Janssen. Hij is financieel-
economisch journalist en blijft ook als (thriller)auteur dicht bij zijn leest. 
Janssen slaagt er prima in een hedendaagse zoektocht naar familiegeheimen en
verdwenen  oorlogsgoud  van  Afghanistan-veteraan  Elmer  van  der  Breggen  te
verweven met de geschiedenis van het  Nederlandse oorlogsgoud tijdens en na de
oorlog. Maar ook met de collaboratie en het neo-nazisme van vandaag de dag.
Dat doet hij met vaart en vaardig, waardoor ook de spanning intact blijft. Met
Fout goud overtreft Janssen zichzelf en zijn boeken tot nu toe.

Toni Coppers
Aangekomen bij de laatste genomineerde, en zoals de Engelsen zeggen, last but
not  least.   De Vlaamse Toni  Coppers  weet  met  zijn bij  Manteau uitgebrachte
misdaadroman  Dood water reeds  dat  hij  een  bekroond boek  in  handen  heeft.
Dood  water won  in  2014  de  Hercule  Poirot  Prijs.  …  Nu  wil  ik  niet  iets
suggereren,  maar  zou de  organisatie  van de  Diamanten Kogel  bewust  hebben
gekozen de prijs later uit te reiken, in plaats van dezelfde maand als de Hercule
Poirot  prijs??  …  Ik  weet  het  niet,  maar  met  de  voor  De  Diamanten  Kogel,
Gouden  Strop  en  Hercules  Poirotprijs  genomineerde  auteur  is  Toni  Coppers
iemand om rekening me te houden. Weet u, Toni Coppers schrijft geen slechte
boeken en deze zevende policier rond de Antwerpse rechercheur Liese Meerhout
voldoet weer ruimschoots aan de verwachtingen. Dood water in Antwerpen doet
vermoeden dat er lijken in de Schelde drijven. En inderdaad. Bij het dreggen naar
een vermiste priester stuiten duikers op het lichaam van een prostitué.
Toni  Coppers  maakt  een  mooie  serie  rond  de  uit  Brussel  naar  Antwerpen
overgeplaatste politievrouw. Haar privéleven blijkt in dit deel net zo turbulent als
het onderzoek waar ze mee bezig is. Goed geschreven, mooie plot met de nodige 
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spanning en privé-besognes van de speurder.  Rest mij u te danken voor uw tijd en
te verlossen van de spanning… Hoewel na een extra zes maanden, maakt vijf
minuten extra ook niet uit. 

Na elke  toelichting  ontving  betreffende  auteur  de  lino  van  de  hand van  Jan  Scheirs,  waarna
“aaneenprater” mr. Delannoye opnieuw het woord nam.

Schepen Heylen zal  zo dadelijk de laureaat  bekend maken.  Deze ontvangt het
kunstwerk van de hand van Laura de Coninck, genaamd ‘Boek me’, dat u reeds
hebt kunnen bewonderen.  Het doet ons plezier dat Laura vanavond ook aanwezig
is en zij zal haar werk persoonlijk uitreiken aan de winnaar. Laura de Coninck is
de voorbije maanden zeer in de belangstelling gekomen met haar tentoonstelling
‘Naar de letter’, geïnspireerd door de poëzie van wijlen haar vader Herman de
Coninck.  Haar  werk maakt  deel  uit  van een reeks die Laura maakte voor een
bijzondere editie van De Standaard der Letteren. Schepen dank voor uw blijvende
ondersteuning, maar laat ons nu niet langer in het ongewisse of beter gezegd “in
spanning”! En de winnaar is... 

In zijn captatio zette Philip Heylen meteen de toon voor een sprankelend slotakkoord. Attenderend
op de donkere belichting stelde hij nuchter vast: “U bent hier in een wat duistere omgeving”, er
meteen  aan  toevoegend:  “  't  Is  dan  ook  het  stadhuis...  Lijken  in  de  Schelde...  verdwenen
oorlogsgoud...  geheimzinnige  foto's...  een  mysterieus  genootschap...  orgieën  en  vreemde
rituelen... Welkom in de trouwzaal!” Vervolgens stond Heylen even stil bij “een persoonlijke vriend
en literaire reus”: Jef Geeraerts (Gouden strop 1986, Diamanten Kogel, 2003).

Jef  was de man die het  thrillergenre hersens heeft  gegeven.  Hij  kon de meest
complexe  maatschappelijke  dossiers  omvormen  tot  een  spannend  verhaal.  Hij
heeft de grenzen tussen literatuur en thriller definitief doen vervagen. Een goede
tekst blijft immers altijd een goede tekst. Een goede tekst heeft iets van een crime
scene:  je  zet  hem  af,  niemand  mag  die  betreden  tot  hij  door  uzelf  is
onderzocht.Sporenderzoek  naar  onszelf,  onze  samenleving,  onze  tijdsgeest.
Literatuur is mensenwerk, werk door en voor mensen. Werk om meer te weten te
komen over onszelf. “A good novel can never be a novel, it's just reality”, aldus
John Irving.
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En toen kwam het moment suprême...

Ruim 420 pagina's  lang worden door een auteur  in topvorm afwisselend twee
verhalen verteld.  Beide verhalen zakken niet in.  De spanning blijft,  net als de
psychologische tekening van de personages. 
De Diamanten Kogel 2014 gaat naar Jacob Vis voor  Zwarte duivel, “zijn beste
boek tot nu toe”, aldus de deskundige jury.

Het was een ontroerend moment. Winnaar Jacob Vis was verbouwereerd. Traditiegetrouw
was immers de naam van de winnaar tot dan zorgvuldig geheim gehouden. 
De bekendmaking werd op langdurig applaus onthaald. 
Op uitnodiging van Philip Heylen overhandigde Laura De Conink haar werk “Boek me” aan
de winnaar. 
Jacob Vis improviseerde een kort dankwoord: “Ik ben beduusd. De zomer is vandaag voor
mij begonnen. Ik ben gelukkig (driemaal...)”

*
Tijdens de receptie met een hapje en een drankje was er ruim gelegenheid tot napraten.
Tussen een honderdtal aanwezigen (naast genomineerden, juryleden, bestuursleden van
de inrichtende vzw, sponsors en uitgevers)  gasten uit  alle geledingen van de culturele
scène, onder meer Leen van Dijck, directeur van het Letterenhuis Antwerpen en lid van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letteren; Cyriel Van Tilborgh, voorzitter
van het Willem Elsschot Genootschap; Mieke De Loof (DDK 2010); kalligrafe Joke van
den  Brandt;  Karin  Lebacq  en  Pruts  Lantsoght  (respectievelijk  algemeen  secretaris  en
penningmeester van het CDR); thriller- en filmkenner Walter Soethoudt; chef maquilleur
Kaatje  Van  Damme,   graficus  Frank  Ivo  van  Damme,  componist  Wilfried  Westerlinck;
Reinaert de Vos-kenner René Broens; criticus Cees van Rhienen, schrijvers Hugo Luijten
en Danny Rega; Cecile Goossens, Joeri Dewachter, Sandro Rossi...

Verontschuldigd: prof.  em. dr.  Emmy van Kerkhove, bestuurslid van het Hubert Lampo
Genootschap;  Simon de Waal (DDK 2008); Lukas De Vos, voorzitter van het Arkcomité
van het Vrije Woord; Luc Pay en Renaud (CDR); Paula Mortelmans.

■
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Kritisch
Venus' vonken

Inge Braeckman
Bij het uitbaggeren van de hedendaagse poëzie vinden we heel wat dode zinnen en zure gedachten.
Dat is niet enkel het geval bij gedichten van dichters die enkel de wapenhandel van de poëzie zien
n.a.v. een geboorte, een overlijden, een eeuweling… bij constipatie… of een scheiding… maar zelfs
bij dichters [m/v] die de pronkzuchtige media halen en succes kennen. Al krijgen ze kermis en
processie  bij  de  lancering  van  een  nieuwe  bundel,  ze  laten  ons  koud,  ijskoud.  Hun  gedichten
verwekken een barst in de huid, de schors van de literatuur. Dat soort dichters zijn charlatans. 
Inge  Braeckman  woont  niet  in  dit  dorp,  is  geen  charlatan.  Zij  dicht  vanuit  een  koesterende
bescheidenheid…  en  welbewust  houdt  zij  zich  ver  van  enige  club  of  winkel.  Ze  doet  geen
toegevingen  aan  de  wensen  van  een  uitgever,  gruwt  van  de  couleurs  van  marketeers  en
mediamensen en de vele flaneurs uit het mediawereld. Cette sorte, ce n’est pas son genre. Wat haar
drijft en bedreigt… want een gedicht is een geladen pistool op de slaap gericht… laat zij over aan
de  inleider  bij  de  feestelijke  presentatie  van  een  nieuwe  bundel.  Zulke  bijeenkomst  is  geen
praalstoet  maar  een  doopfeest,  enkel  bestemd  voor  de  intimi  uit  haar  poëtisch  universum.  
Zij heeft gekozen voor de moeilijke, eenzame weg. Het is dan ook ronduit knap dat zij juwelen
heeft  gemaakt  en  nooit  prullen  die  met  Kerst  gegeven  en  met  Pasen  verkocht  worden  op  de
rommelmarkt.  
De gedichten van Inge Braeckman blaken van gezondheid en bij lezing ontwaakt de gedachte dat zij
door de gestrengheid van de compositie de lezer dwingt zich niet te verroeren tot het eindpunt is
bereikt. Ze dringen door tot in de ziel van de lezer en zoeken een uitgang. Maar, zelfs als ze die
vinden,  wat  zelden  het  geval  is,  blijven  ze  rondspoken,  afkomstig  als  ze  zijn  uit  een  uiterst
persoonlijke, niet geleende gevoelswereld. Deze wereld is haar dark side of the moon, telkens in een
nieuwe kostumering wegens een changement in de belichting, maar veegt in zijn compositie de
techniek van de poëziemachinerie  weg. Al lezend vergeet je dat je een gedicht aan het lezen bent.
Inge Braeckman vergt niet alleen het uiterste van een gedicht, maar ook van de lezer. Hij moet met
zijn eigen verstand zien wat er verborgen zit in het groene wier van haar diepblauwe zeeën. Een
voorbeeld van het verborgene is het gedicht opgedragen aan de vorig jaar overleden schilder Karel
Dierickx.

Kwetsbaar gekrast in lijnen op papier en doek 
wordt het stilleven een aquatint, schildert 
de werkelijkheid zich dicht. Terwijl je tast 
brokkelt de textuur van je geheugen af, maar 
blijft een partituur en kompas. Voor hen die je 
bezoeken. Met toets en taal maak je zichtbaar wat 
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onzichtbaar is. Een proces van een lange, enige 
adem. Marrakech Night en Omsloten situatie.  
Het model gaat in het landschap op. Even pasteus. 
Als een cascade. Een brief. Een bootje in een fles. 
Je hoort de zee, herhaalt de zomer zonder omhaal. 

Anders gezegd maar hetzelfde bedoeld:
Poëzie verbindt niet alleen de oevers… Gegeven en Gevoel… om de stroming  van de rivier vanop
een pontbrug te kunnen zien. Soms transformeert de drijvende brug de lezer in een niet scheppende
maar belevende dichter, wat hem vreemd voorkomt, want hij is geen dichter. Toch ziet hij…. dwingt
zij hem… in haar verzen het leven te zien als het kronkelende water dat zijn bestemming blijft
zoeken tussen de stuwende stroming van een monologue intérieur. De lezer eet als het ware met zijn
ogen het gedicht op.
Inge Braeckman dicht geen ervaringen. Ze dicht gevoelens, druppels die van haar ziel vallen; en
flink gevuld, blinken ze langs alle kanten en worden gebeurtenissen in de ogen van de lezer. Het
gevolg  is  dat  haar  gedichten  luchtschepen  zijn  die  de  eigen  windstroming  overleven  en
overgedragen worden, over de bergen en over de zee, de horizon tegemoet. De verrassing vergeelt
na een paar lezingen, maar de impressie leeft verder en zet aan tot herlezing, want haar zeppelins
hebben vele stemmen. In haar nieuwste bundel, Venus’ Vonken, een 25-tal.

Credo
 
Met papegaai en regenboog, zo 
vanzelfsprekend wordt het 
onzichtbare zichtbaar. Legt elk 
tafereel een getuigenis van 
bladzijden en geschiedenis 
af. Het breekt de ruimte van doek 
in kleur en stand. Een sequentie 
van lijnen, vlakken, bewegingen 
die de uiterlijke voorstelling 
verlaten. Drippings omdat 
materie ook kan huilen. Want in 
de ziel schuilt soms een barst. 
Als klank van het kostbare en 
wat broosheid en emotie 
bepaalt. 

Verlaten wij het serieuze om te kiezen voor het curieuze.
De  dichtbundels  van  Inge  Braeckman  zijn  verzamelingen  die  het  taalspel  weten  te  paren  aan
mysterie… en ze tegelijkertijd in dauw en nevel duwt, zodat de lezer zijn wijsheid kan activeren,
naar verhouding met zijn persoonlijke smaak.
Indien zij het bij lopendebandwerk hield, zoals die eerder genoemde charlatans doen, zou zij met
een onvoldaan gevoel zitten. Een dichtbundel concipiëren is voor haar geen tijdverdrijf. De uitgave
is een liefdesavontuur, van de eerste tot de laatste kus drijvend op een zee van witte wolken. En
aangezien zij haar gedichten beschouwt als juwelen, verdienen zij een hoger niveau… en daarom is
de  witte  wolkenzee  verzorgd  tot  in  de  kleinste  details.  De  vijf  zintuigen  dienen  bevredigd  te
worden.  
Er is echter nog een tweede reden voor de scherpe aandacht voor de grafische verzorging. De lezer
verdient een prachtige emballage, de juiste omlijsting bij de verzen die haar dierbaar zijn. Beide, de
verzen en de omlijsting vormen één geheel. En je kan als gourmand maar optimaal genieten als niet
alleen de schotels lekker smaken en een kunstwerk vormen op het bord, maar ook de tafel rijkelijk 
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is versierd. Bij een spaghetti Bolognese in Pizzeria Antonio past een papieren servet… niet bij een
diner in Villa Venus. Daar krijg je er eentje van damast. Door die doorgedreven aandacht voor het
feestgewaad van de bundel ontstaan…vurige vonken.
De aandacht voor het recht op schoonheid is zowel op als tussen de regels te vinden in het derde
gedicht dat ik pluk uit  Venus’ Vonken. De titel is 2015. Het is dus hoogstwaarschijnlijk een recent
gedicht. En al lijkt het opgedragen te zijn aan één geliefde, het kan ook gezien worden als bestemd
voor zoveel geliefden als dat er lezers zijn. 

Huid van satijn wanneer ik 
naar u kijk. Lichtval zonder 
anekdote. Een voile op 
ten overvloede 
verwilderde bossen, toppen 
in het spectrum van dit 
landschap. Als een cocktailglas 
of champagne zonder 
metaforen. De terrasdeur 
zuiders gericht. Ik bemerk het 
zilver op uw ooglid. U, 
de lijnen van mijn 
jaar. Want ik lig dicht 
tegen uw tenen aan. Zacht 
als een diepe zo vertrouwde 
oceaan. Vijf pimpelmezen 
pikken nu van taal. Als 
kersen op een zomerschaal. 

Inge Braeckman, tot slot van dit tot mijn eigen verbazing meesterlijk pleidooi… Inge Braeckman is
critica, zachter uitgedrukt, beschouwer van de Beeldende Kunst, niet in dienst maar ten bate van het
bescheiden, maar fijn kunsttijdschrift H Art, zoals de Kleine Editeur, Marc Ruyters, zichzelf en het
blad afficheert. Haar met de jaren scherper kijken naar beeldende kunst laat zijn sporen na in haar
stand en stijl. Inge Braeckman dringt haar scherpe blik niet op aan de lezer. Ze zet hem aan het
denken. Waarom vindt zij het werk van die kunstenaar goed… of heeft ze er kritiek op? Haar top
tien is de mijne niet.
Hetzelfde geldt voor haar gedichten. Soms zitten dichter en lezer op dezelfde lijn, maar vaak niet.
Zet de dichter de boodschap fout neer of ziet de lezer haar verkeerd? Het zal Inge Braeckman een
zorg wezen. Integendeel. Het is geen wens, maar zij hoopt dat lezer en dichter het oneens met elkaar
zijn. Wanneer beiden echter, ondanks hun meningsverschil, overtuigd zijn dat hier geen sprake is
van een onenightstand maar  als  een voorspel  op een oprecht  en intens  passiespel,  hoort  zij  de
klokken van Rome luiden. Habemus papam.
Dat  is  haar  innigste  betrachting  wanneer  zij  de  roeping  voelt  tot  het  samenstellen  van  een
dichtbundel. Hij wordt in de eerste plaats voor zichzelf gemonteerd, maar eenmaal voldaan, wil zij
haar opperste geluk niet voor zichzelf houden, maar anderen aanbieden. Urbi et orbi. 

Na elk laatste woord volgt er een allerlaatste.
Venus’ Vonken, deze bundeling van elegieën, met de odeur van Ovidius, verdient geen provinciale
maar een staatsprijs. Bovendien een halte in de Gentse Poëzieroute. Niet gedrukt op een plexiglas
en bevestigd in een uithoek van een wijk, maar gebeiteld in arduin en geplaatst pal in het centrum,
in het  park aan het  Zuid.  Waar  verliefde koppeltjes  picknicken,  een joint  delen en voorzichtig
beginnen aan een trektocht naar hun eerste intimiteit. En als ik het voor het kiezen had, zou ik aan
het volgend gedicht de voorkeur geven. 
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Een stuk hemel valt naar beneden. Ik raap het op 
en schenk het u. Met een evidentie als klaprozen 
in het gras. Als een muur waar woorden te zoek 
op zijn gelegd, waar ik nooit op uitgekeken 
raak, en die het licht in blokken van verbazing snijdt. 
Vandaag geef ik u het woord. U beeldhouwt volstrekte 
vormen, zinnen van onsterfelijkheid, gegrift in schrijfsels 
van water, vogels en wind. Het pad dat naar u 
leidt, is dat waaraan ik toebehoor en waar deuren 
toegang geven tot de zomer met een groot gebaar. 

Guido LAUWAERT

Inge BRAECKMAN, Venus' vonken, eigen beheer, 2015. Verkrijgbaar via PoëzieCentrum Gent. www.poëziecentrum.be

Inge Braeckman (° 1974) publiceerde o.m. drie bundels bij het PoëzieCentrum Gent: Beeltenissen (2009), Incantaties 1 
(2011), Incantaties 2 (2013). Gedichten in de tijdschriften Poëziekrant, Revolver,  Kluger Hans en Deus ex Machina. In 
het tijdschrift Krautgarten verschenen haar gedichten in een Duitse vertaling. Ze is ook werkzaam als publicist voor 
onder andere H Art Magazine en talrijke galeries, waaronder De Zwarte Panter. 

Plastisch
Mime en magie

Beeldende  kunst  is  goed  te  verbinden  met  beweging.  In  de  zogenaamde  kinetische
beeldende kunst staat beweging zelfs centraal. Bekend zijn bijvoorbeeld de mobiles van
Alexander Calder en de spectaculaire sculpturen/machines van Jean Tinguely.
Ook het menselijk lichaam kan op een magische manier dienen als een bewegend soort
sculptuur. Op 7 juni werd de gezamenlijke expositie van Jan Wessendorp (schilder) en
Marcel  van  Zijp  (beeldhouwer)  afgesloten  met  een  reeks  optredens  van  onder  meer
dichters  en  musici.  Verrassend  was  een  performance  door  Martin  Hoevenaars  en
Willemien van Dijke.
Acteur/mimespeler  Hoevenaars  en  beeldend  kunstenaar  Van  Dijke  slaagden  er  op
meerdere niveaus in  om van beweging en beeldende kunst  een prikkelend geheel  te
maken. Wat zij in een fraai vormgegeven speelvlak lieten zien versterkte de werking van
de beelden en schilderijen in de exporuimte, maar bovenal had de performance ‘an sich’
zijn heel eigen poëtisch-sculpturale dynamiek.
Martin  Hoevenaars (NL)  is  momenteel  een van de twee drijvende krachten achter  de
Antwerpse Mimestudio. De studio werd halverwege de jaren zeventig opgericht door Jan
Ruts.
In de maand juli organiseert de Antwerpse Mimestudio de Summerschool 2015.
De Summerschool vindt plaats in Scherpenisse (NL, provincie Zeeland).
Programma:
13 t/m 17 juli - mix van analytisch (Decroux), dynamisch (Grotowski) bewegingsmateriaal,
basisprincipes uit de biomechanica (Meyerhold), bewegingsimprovisatie, experimenteel 
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bewegingsonderzoek en creatie  
20 t/m 24 juli – idem.  
Locatie: Kunstkamer Holland Huis, Laban Deurloostraat 28, Scherpenisse (NL). 
Overnachtingsmogelijkheden in omgeving (o.a. Landschapscamping Kruytenburg).  
Er is nog plaats voor cursisten.
Info: mail naar antwerp.mimestudio@gmail.com  of martinmime@gmail.com

  Erick KILA

Door de leesbril bekeken

▲Gouden  Strop-winnaar  2015  Jo  Claes sneed  een  groot  pijnpunt  aan.  Hij  aarzelde  niet  even
onomwonden als terecht te poneren: 

'Tussen Nederland en België staat een Chinese muur. Ik heb in Leuven twee jaar
geleden in zes boekenwinkels gezocht naar het boek van de Nederlandse auteur
Michael Berg die toen De Gouden Strop had gewonnen. Tevergeefs. Het boek was
niet  te  koop  in  België.  Dat  geldt  voor  de  meeste  boeken  van  Nederlandse
misdaadschrijvers  en  omgekeerd  is  dat  niet  anders.  In  Vlaanderen  kent  men de
boeken van de Nederlanders niet en de Nederlanders kennen de Vlaamse schrijvers
niet.  Dat  is  intriest.  Voor  literatuur  met  de grote  L is  die  Chinese muur  blijkbaar
minder hoog maar auteurs van thrillers voelen die afstand echt wel. We mogen ons
als schrijvers, en als uitgevers, daar niet zomaar bij neerleggen.'

*
Na  de  bekendmaking  van  de  tiplijst  voor  de  Gouden  Strop  noteerde  een  optimistische  Frank
Hellemans op Knack.boeken:

Terwijl de Vlaamse fictieschrijvers het blijkbaar moeilijk hebben om voet aan grond te
krijgen in Nederland, lijken de thrillerauteurs het beter te doen bij onze noorderburen.
Niet  minder  dan 5 van de 12 genomineerden voor  de Gouden Strop voor  beste
Nederlandstalige thriller van afgelopen jaar zijn immers Vlamingen: Pieter Aspe, Jo
Claes,  Patrick  Conrad,  Toni  Coppers en  Guido  Eekhaut  zijn  nog  altijd  in  de
running.

Zowel  de  Gouden  Strop  als  De  Diamanten  Kogel  bekronen  een  in  het  Nederlands  geschreven
spannend boek, ongeacht de nationaliteit van de auteur. Zo ging de Gouden Strop naar Jef Geeraerts,
Bob Mendes (tweemaal),  Johanna Spaey,  Bram Dehouck (tweemaal) en Jo Claes; De Diamanten
Kogel naar Esther Verhoef, Felix Thijssen, Simon de Waal, Elvin Post, Almar Otten en Jacob Vis.
Wanneer je daarbij nog even kijkt naar de tiplijst van beide prijzen, dan krijg je een mooi afgerond
totaalbeeld. Tot zover jury's. Maar hoe zit het met de waardering door het lezerspubliek van Vlaamse
misdaadauteurs  in  Nederland  en  vice  versa?  Op  enkele  kaskrakers  na  zijn  verkoopcijfers  van
misdaadromans  goed  bewaarde  geheimen.  Ik  stel  alleszins  vast  dat  Nederlandse  misdaadauteurs
nauwelijks bekend zijn in Vlaanderen en dat je hun boeken niet meteen in de handel vindt.
Waardering en publieksbereik, kwestie van distributie? Of zijn er nog andere factoren van invloed?
Heeft Frank Hellemans gelijk wanneer hij stelt dat Vlaamse fictieschrijvers het blijkbaar moeilijk hebben
om voet aan grond te krijgen in Nederland, terwijl de thrillerauteurs het beter te doen? Kortom, stof
genoeg voor nadere beschouwingen in volgende afleveringen... ■

▲De  bekroning  van  Jacob  Vis met  De  Diamanten  Kogel  kreeg  ruim  weerklank.  Niet  alleen  op
gezaghebbende gespecialiseerde sites als Hebban, Crimezone, Mijn Boekenblog, Transisalania maar
ook op het VRT Nieuws (Vlaamse Radio en Televisie) en RTV Oost (Nederland), Knack, De Standaard,
Het  Laatste  Nieuws,  Metrotime,  De Stentor,  Literatuurplein.nl  alsmede op de website  van een rits
bibliotheken. In een brief  aan de juryvoorzitter gewaagt  Jacob Vis van “de mooiste avond uit  [z]ijn
schrijversleven”. 
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'Ik  heb deze week in  een roes beleefd en ondanks fors  overgewicht,  had ik  het
gevoel dat ik lichtvoetig zwevend door het leven ging. Steeds kwamen de momenten
terug  waarop  de  schepen  het  verlossende  woord  sprak,  het  applaus,  de
gelukwensen en de immense vreugde dat mijn boek uit het grote aantal uitstekende
boeken als beste werd verkozen.
Ik wil u en uw medejuryleden nog eens hartelijk bedanken voor de eer die u mij hebt
gegeven. Het was een waar feest om in die fraaie entourage en in aanwezigheid van
zoveel  excellente  genodigden,  in  het  land  waar  het  beste  Nederlands  wordt
geschreven, de hoogste eer in de misdaadliteratuur van de Lage Landen te mogen
ontvangen.  
Het schilderij krijgt een ereplaats in mijn werkkamer. Ik ben een gelukkig man.'

▲'Een sterk Vlaams thrillerjaar is 2015 vooralsnog niet', aldus  John Vervoort in  De Standaard der
Letteren van 26 juni. 'De oude getrouwen drijven op routine en de nieuwe namen verrassen niet. De
beste misdaadroman van het voorjaar werd geschreven door een Pink Poet van zeventig” – nl. Moço
van Patrick Conrad.

'De meeste Vlaamse thrillers van het voorjaar zijn gebuisd. Ze blijven steken in de
middelmaat. De auteurs ontwikkelen braafjes hun verhaal en hun personages. Ik heb
amper verrassingen gelezen. Ik ben niet van mijn stoel gevallen bij een fantastische
plotwending. Ik ben veel clichématig uitgewerkte karakters tegengekomen en heb
veel te weinig intrigerende, complexe en vooral boeiende personages ontmoet. Ik
heb vooral heel veel ingewikkelde maar weinig spannende verhalen gelezen. […]
Het  is  tijd  voor  een  injectie  van  talent,  originaliteit,  stilistische  bravoure  en
nagelbijtende spanning. Geef mij alstublieft misdaadromans te lezen die ik met spijt
dichtsla.  Dat  is  geen  chagrijnig  cynisme.  Ik  vind  niets  plezieriger  dan  een  boek
waarvan ik genoten heb te kunnen aanprijzen.'

*
In Serial Thriller werd 2014 door Danny de Laet getypeerd als een “enerverend jaar met weinig of geen
uitschieters, geen enkele revelatie die naam waardig en een serieuze tendens om kabbelend verder te
roeien  met  te  korte  riempjes  en  verder  aan  te  modderen  zonder  fraaie  vooruitzichten”.  (Zie:
Mededelingen van het CDR, nr. 248, 1 mei 2015, pp. 6-8.) ■

Achteruitkijkspiegel
Een windje is een scheet met een strikje errond

Over eufemismen en disfemismen

In de bundel  Kaas met gaatjes (1970) schreef Roger van de Velde het schitterende verhaal 'Inter
faeces et urinam', over zijn veertienjarige dochter Anneke die hem op een avond haar kladschrift
onder de neus duwde en… 

"In  haar   rond  en  week  meisjesgeschrift  had   zij  boven   aan  de  bladzijde  de
realistische   uitspraak   van   Augustinus   genoteerd:   ‘Inter   faeces   et   urinam
nascimur’, en met een glans van volmaakte onschuld in de ogen vroeg zij mij hoe
de   vertaling   daarvan   luidde.   Zoals   die   brutale  waarheid   als   een   koe   daar
kalligrafisch geregistreerd stond, leek zij op een uitdagende obsceniteit en ik was
instinctief  op  mijn  hoede.  Met  veertienjarige  meisjes  moet  men  oppassen.  Zij
weten ofwel veel minder, ofwel veel meer dan men denkt en zij verraden bijna
nooit wat zij achter een lieftallig masker in het schild voeren. Dat een kind, op
een   leeftijd  waarop  het   zich  nog   zou  moeten  vermeien   in  de  sprookjes  van
Andersen, zich reeds bemoeide met de rauwe filosofie van Augustinus was op 
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zichzelf al een hoogst ongewoon verschijnsel. () Mijn goede smaak verzette zich
er in ieder geval tegen om een maagdelijk kind, dat op de koop toe mijn dochter
was, lessen in scatologie te geven. Daarom lagen die faeces en urinam mij zwaar
op  de  maag.  Het  klonk  al  zo  vulgair   in  hooggestemd  Latijn,  dat   ik  een  platte
Nederlandse vertaling gewoon niet aandurfde." 

Van de Velde had het verhaal ook kunnen betitelen 'Tussen kak en pis'. Na het lezen van bijgaande
tekst, weten we misschien waarom hij dat niet deed…

In het handboek Taalstudie van ene Dr. P. Ed. Fraussen, waarin wij als poësisleerlingen in 1954 de
schone   geheimen   van   de  Nederlandse   taal   leerden,   lazen  we   dat   een   "euphemisme"   een
"verzachtende uitdrukking"  is die  "dient om een onaangename of te ernstige gewaarwording te
vervangen   door   een   andere".   In  Taaladvies  (2015)   van   de  website   Taalunieversum  wordt
eufemisme verklaard als "een verzachtende, verbloemende of verhullende uitdrukking die gebruikt
wordt in de plaats van iets wat als ruw of kwetsend gevoeld wordt, voor iets wat als een taboe
gezien wordt of voor iets wat met een negatieve gevoelswaarde verbonden is".

Zowel in Taalstudie als in Taaladvies wordt als eerste voorbeeld 'sterven/doodgaan' aangehaald.
In het oude schoolboek luidt het: "Spreekt men tot bloedverwanten van iemand die pas gestorven
is, dan zegt men dat hij is heengegaan, verscheiden, ontslapen, de eeuwige  rust ingegaan; hij is
naar de hemel, een beter leven ingegaan, tot O. L. Heer geroepen, door God tot zich genomen."
Taalunieversum geeft als eufemistische omschrijvingen: "heengaan, naar een betere wereld gaan,
verscheiden,   inslapen,  ontslapen,  de  ogen   sluiten,  de  weg  van  alle  vlees  gaan,  de  grote   reis
aanvaarden, het moede hoofd neerleggen". 

Behoudens het feit dat in de verklaring van  Taaladvies elke religieuze verwijzing verdwenen is,
blijken  de  voorbeelden   in  beide  gevallen   in  dezelfde  sfeer  te  verlopen.  Die  sfeer   is  er  een  van
verbloemen,   bemantelen,   bedekken,   bewimpelen,   van  maskeren,   vermommen,   verdoezelen,
verhelen,   verhullen,   van   verduiken,   verheimelijken,   verstoppen,   verzwijgen,   verschonen,
verzachten, vergoelijken, kortom: van de zaak anders voorstellen dan ze is, zeg maar: een sfeer van
subtiel liegen.

Subtiel liegen kan en gebeurt op alle vlakken. Van iemand die zich aan een overdaad van alcohol
heeft bezondigd, kun je vlakaf zeggen dat hij/zij zat of bezopen is, maar het woord 'dronken' klinkt
heel  wat  beschaafder  en  komt  ook  minder  brutaal  over.   Indien   je  het  nog  fluweliger  wenst  te
houden, kun je ook zeggen dat hij/zij beneveld of boven zijn/haar theewater is of te diep in het
glas heeft gekeken. Wil je het daarentegen wat grover en negatiever verwoorden, dan gebruik je
een dysfemisme zoals: hij/zij is ladderzat of straalbezopen.1

Op dezelfde wijze kunnen we voor een zwaarlijvige vrouw kiezen tussen het dysfemistische  'Dat
wijf   is moddervet',  het  realistische   'Die  vrouw  is  dik', of  het eufemistische    'Die mevrouw  heeft
ronde  vormen'  of  nog  chiquer:   'Die  dame   is  volslank'.  Ook  een  corpulente  man  kan  op  diverse
wijzen benoemd worden. Vetbalg, boterkuip, papboer, spekzak en broek vol billen zijn termen die
een  keurige  persoon  vermijdt.  Charmanter  klinken   'Die  kerel  heeft  een  buikje'  of   'een  maatje
meer',   'Die  man   zit   goed   in   het   vlees',   of  mooier   nog:   'Die   heer   heeft   een   Boergondisch
voorkomen'.   Tegelijk   kunnen  we   ook   het   volle   billenwerk   dat   bij   het   enbonpoint   behoort,
aanvetten tot 'een vette kont' of afzwakken tot 'een mollig derrière'.

Een belangrijke vorm van eufemisme is het taboe‐eufemisme, dat gebruikt wordt om bepaalde
woorden  omtrent  dood,   terminale   ziektes,   fysieke  handicaps  of  geestelijke  afwijkingen,   seks,
schaamdelen en uitscheidingsfuncties van het lichaam te omzeilen. Dat je niet sterft maar inslaapt
of het tijdelijke met het eeuwige verwisselt, hebben we hierboven al aangehaald. Ook nare ziekten

1Het dysfemisme of malfemisme is een stijlfiguur waarbij iets of iemand kwetsender, grover, viezer en/of 
aanstootgevender wordt voorgesteld dan het in werkelijkheid is.
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worden meestal voorzichtig omschreven; zo werd over kanker lange tijd gesproken als het  K‐

woord  en  nu  nog   lezen  we   in  doodsberichten  dat   iemand  overleden   is   tengevolge  van  een
'slepende ziekte', waarmee ook aids kan worden bedoeld. Wat vroeger tering werd genoemd, is
vervangen  door  tuberculose  en  nog  omfloerster  door  TBC  of  TB.  Ook  het  woord   'speen'  wordt
schroomvallig   vermeden,   een   gedistingeerd   iemand   heeft   namelijk   alleen  maar   aambeien
(waartegen hij/zij echter wel knolletjes van de ranunculus ficaria of het speenkruid knabbelt). Dat
we voor een persoon met het syndroom van Down of een andere lichamelijke, verstandelijke of
psychische afwijking niet meer de termen mongool, debiel, zot, gebrekkige, kreupele, lamme en
andere kwetsende woorden gebruiken, maar hem als 'mindervalide' of 'andersvalide' behandelen,
kunnen  we   alleen  maar   toejuichen.   Zo   ook   dat  doven   'gehoorgestoorden',   en   blinden   en
slechtzienden 'visueel gehandicapten' worden genoemd.

Wanneer het gaat over de menselijke secretie, wordt er van eufemismen uiteraard dankbaar
gebruik   gemaakt.   Pissen   en   zweten   doet   een   beschaafdeling   immers   niet,   hij/zij   plast   en
transpireert. Schijten doet hij/zij nog minder, zelfs niet poepen of kakken, maar zijn gevoeg of een
grote boodschap doen, zijn handen gaan wassen. En die 'boodschap' wordt niet in de poepdoos of
op het gemak gedeponeerd, maar op de wc, op de plee of het privaat of het toilet, ja, zelfs in de
bestekamer. Een welgemanierde persoon zal overigens geen scheten laten, want een scheet klinkt
en stinkt heel wat harder dan een veest of flatus, en een windje is zelfs zo goed als onnaspeurbaar.
Overigens   zal   een   al   even  welgemanierde   dokter   zijn   patiënt   niet   vragen   om   voor   nader
laboratorisch   onderzoek   een   portie   kak   of   stront   binnen   te   brengen,  maar   zijn   feces   of
excrementen, of zijn heel wat begrijpelijker ontlasting of stoelgang. Ook braken en kotsen doet een
geciviliseerd iemand niet, maar wanneer hij in plaats van te eten of dineren aan het schransen en
vreten is gegaan en daarbij te veel wijn heeft gezopen in plaats van gedronken of geconsumeerd,
vomeert hij in stijl.

Ook van seks worden de harde kanten afgerond door allerlei verbloemingen. Zo zullen we niet
meer   spreken   van   een   hoer  of   lichtekooi  maar   hoogstens   van   een  publieke   vrouw   of   een
prostituee, of we maken er een meisje van plezier van, bij wie men betaalde liefde kan krijgen. Een
escortbureau contacteren om een escortdame te bestellen is zoveel hoogstaander dan naar een
bordeel   gaan  om  met  een   snol   te   rampetampen,  en  overspel  plegen   is   geneutraliseerd   tot
vreemdgaan of gebagatelliseerd tot een avontuurtje of slippertje. En als van dat avontuurtje een
bastaard  voortkomt,  dan   is  dat  wis  en  zeker  een   liefdesbaby,  wat  niet  eens  gezegd  wordt  van
kinderen  uit  het  wettelijk  huwelijk.  Vandaag  de  dag  vind   je  overigens  niemand  meer  die  de
liefdesdaad   verricht   of   geslachtsgemeenschap   heeft;   dat   is   veel   te   complex,   en  wie  mocht
terugdeinzen voor een flinke neukpartij, kan overigens nog altijd 'intiem contact' hebben. Of hij
kan  aan  soloseks  doen,  wat  veel  cleaner   is  dan  masturberen  of  zich  bevredigen  en  aanzienlijk
properder is dan geilpompen of zich afrukken (man) en achtjes draaien of figuurvingeren (vrouw).
Door  te  vrijen  met  een  condoom,  wat  vroeger  kapotje  heette,  hoeft  men  geen  schrik  meer  te
hebben  voor  een  SOA   (seksueel  overdraagbare  aandoening),  die   in  Liefde,  huwelijk,  geluk  van
Dokter Hervé Picard (1945) nog de angstaanjagende naam geslachts‐ of venerische ziekte droeg.
Wanneer een fatsoenlijke heer nog een supplementje wil, gaat hij niet naar een peepshow maar
naar  een  kijkstudio,  of  hij  gaat   in  een  privéclub  kijken  naar  een  karakterdanseres,  wier  show
aanmerkelijk artistieker is dan die van een ordinaire naaktdanseres in een besmuikte striptent.

En  dan  hebben  we  nog  het  holebisme.  Homofiel   is  een  woord  dat  al  geruime   tijd  heeft
afgedaan; in plaats daarvan zeggen we thans 'homo', maar vermits die term evenmin uitmunt door
hoffelijkheid en janet/mietje zo verwijfd aandoen, geven we de voorkeur aan het trendy 'gay'. Ook
homosueel, zoals Gerard Reve zich noemde, is aanvaardbaar, evenals het nogal psycho‐klinische
'andersgeaarde’, dat alleszins positiever klinkt dan flikker, rugtoerist of holmaatje. De 'vrolijke' 
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jongens  onder  elkaar kunnen  zich  zonder aanstoot ook  nicht  noemen, maar  komende uit  de

mond   van  buitenstaanders   is  dat  meestal   afkeurend  bedoeld.  Voor   lesbische   vrouwen   is  de
woordenschat een stuk beperkter. Het meest toepasselijk is lesbo, dat heel wat blitser is dan het
ietwat klinische lesbienne en als tegenhanger van homo ook een stoerdere klank heeft. Het woord
pot,  dat  als  scheldwoord  voor   lesbiennes  gold,  wordt  thans  door  henzelf  ook  als  geuzennaam
gebruikt. Het ouderwetse tribade, dat tot in de eerste helft van de twintigste eeuw in zwang was,
vooral in het Franse taalgebied, is helemaal in onbruik geraakt. Het neologistisch letterwoord LGBT,
dat staat voor voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, is daarentegen in volle opgang.

De mens heeft de neiging om al het lelijke en negatieve te verbloemen. Iets wat we liever niet
direct bij naam noemen, wordt verzacht, bemanteld, verschoond. 'Eufemisme' komt dan ook van
het  Griekse  ευφημειν (euphemein),  wat   letterlijk  betekent   'met  mooie  woorden  spreken'.  Door
een  negatieve  associatie  te  verpakken   in  een  dikke   laag   isolatiemateriaal  en  kleurig  pakpapier
maken we in een handomdraai van een jonge crimineel een probleemjongere, van een inbreker
een ongewenste bezoeker, van een jeugdige verkrachter een zedenboefje, van een autodief een
joyrider. In feite draait het allemaal om de truc van het bagatelliseren en camoufleren. Wie was het
weer  die  het  gebruik  van  eufemismen  omschreef  als   ‘de  waarheid   zo  vertalen  dat   ze   leugen
wordt’? Guido Gezelle gebruikte er het woord ‘mijdspreuke’ voor en de Duitse sprookjesschrijver
Jacob Ludwig Karl Grimm benoemde het eufemisme als ‘Glimpfwort’. 

De vindingrijke Duitsers hebben overigens nog een aantal andere synoniemen voor eufemisme:
Beschönigung, Hehlwort, Hüllwort, Schönfärberei, Schönrederei, Verbrämung, Verharmlosung. Al
deze termen wijzen op dezelfde functie: verfraaien om te verhullen. Toch zijn er ook eufemismen
voor dingen die niet direct 'lelijk' of verwerpelijk zijn, maar die we alleen een ietsje mooier willen
voorstellen. Zo zijn bij voorbeeld voor de menselijke beroepen nogal wat Engelse termen in zwang
die meer glans moeten geven  aan  de  persoon  die  de  job uitvoert.  Op het  visitekaartje van een
boekhouder lezen we dan consulting accountant, een vervoerscoördinator noemt zich dispatcher,
een medewerker van de klantenservice is een CSA of customer service advisor en een commercieel
medewerker wordt een internal sales and support officer. Er hoeft echter niet steeds een Engelse
equivalent  voor   te  bestaan,  ook  heel  wat  Nederlandstalige  beroepsnamen   zijn  gevoelig  voor
verbloeming. Een boer is een landbouwer of beter nog een agrariër geworden, een kapper werd
een hairstylist, een cipier gaat door het leven als een penitentiair beambte, van een vuilnisman
maakt men een milieuwerker of hygiënisch assistent, en een kuisvrouw, die vroeger het verfoeilijke
etiket van (dienst)meid droeg, werd eerst een werkster, daarna een schoonmaakster, vervolgens
een hulp (in de huishouding) en is nu gepromoveerd tot interieurverzorgster of zelfs cleaning lady.
Iemand die zonder werk zit, is niet langer een werkloze, laat staan een stempelaar of dopper, maar
een volwaardige steuntrekker of uitkeringsgerechtigde, die deel uitmaakt van de arbeidsreserve. 

Al   de   voorgaande   Hüllworte   dragen   uiteindelijk   bij   tot   het   leefbaarder  maken   van   de
maatschappij.   Echt   bedrog   wordt   niet   gepleegd,   er   wordt   alleen  maar   'veraangenaamd',
opgepoetst,   gepolitoerd.   Er   zijn   nochtans   ook   personen   die   eufemismen   gebruiken  om   de
waarheid   te  verdoezelen  met  de  bedoeling  de  mensen  te  belazeren  en   te  manipuleren.  Die
bedenkelijke vorm van correctheid wordt vooral bedreven door politici, voor wie duidelijke taal wel
eens  gevaarlijk   zou  kunnen   zijn.  Om  het  achterste  van  hun   tong  niet   te   laten   zien  gaan   zij
onpopulaire maatregelen inpakken in een wolk van mist. Ze spreken dus niet van bezuinigen maar
van   afslanken   of   neerwaartse   bijstelling,   ja   zelfs   van   een   negatieve   groei,   die   een
herstructureringsprogramma   zal   vragen.   Zij   hebben   het   over   werkonderbreking   en   banen
schrappen, wat een stuk zachter klinkt dan staking en afdanken. En als de mensen massaal op de
keien worden gezet, heet dat reorganiseren of ingrijpende sanering. De marxistische begrippen uit
de klassenstrijd, ‘kapitaal’ en ‘arbeid’, zijn in hun mond ‘sociale partners’ geworden.

Een van de meest boerse politici, zeg maar: dé meest ongelikte beer die ooit de big boss was 
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van   België,   is   ongetwijfeld   Jean‐Luc   Dehaene.   Zijn   democratische   communicatievermogen
beperkte zich meestal tot ‘Geen commentaar’, waarmee hij in feite bedoelde: ‘Ik weiger tegen u te
spreken’.  Één  ding  moet   je  deze   loodgieter  wel  aangeven:  hij   is  altijd  trouw  gebleven  aan  zijn
kadodderschap, terwijl er in de politiek zoveel windhanen zijn die even vlot van mening en partij
veranderen  als  van  onderbroek.  Zij  geven  dat  dan  de  mooie  naam  van  accentverschuiving.  En
wanneer ze op een leugen betrapt worden, heet dat elastisch zijn of soepel omgaan met de feiten.
In   het   versluieren   van   de  werkelijkheid   zijn   politici   trouwens   onverbeterlijke   krakken.   Het
vreemdelingenbeleid geeft daar stichtende voorbeelden van. Zo is in de politieke taal een migrant
een  nieuwkomer,  die   in  Gent   zelfs  niet  meer  allochtoon  mag  genoemd  worden  maar  Turkse
Gentenaar, Gentse Bulgaar of Marokkaanse Turk. Dat we voor een neger het racistische nikker niet
gebruiken,   is   begrijpelijk,  maar   dat   ook   neger  moet  wijken   voor  zwarte  of   voor   gekleurde
medemens, is er lichtjes over. En helemáál bij de haren getrokken is het feit dat onze kinderen niet
meer  mogen   smullen   van  negerinnentetten  of   zelfs  negerzoenen   –   je  weet  wel:  die   ronde
schuimbollen  op  een  koekenbodem  en  overgoten  met  bruine  chocola  –,  maar   zich   tevreden
moeten stellen met ‘Buys' zoenen’. 

Censuur is het gebruiken van de macht van de staat, van een andere controlerende macht, van
een bepaalde groepering of bepaalde individuen om informatie achter te houden of de expressie
aan banden te leggen, lezen we in Wikipedia. Om de expressie aan banden te leggen, ja, zo staat
het  daar.  De  woorden  waarvoor  een  politiek   correct  verbod  wordt  opgelegd,  beantwoorden
volledig aan die definitie. Het laatste taboewoord dat ons door De Mörgen werd opgedrongen, is
'illegalen',  dat  vanaf  nu  moet  vervangen  worden  door   'mensen  zonder  papieren'.  Dat   illegalen
uiteindelijk toch illegaal zijn, doet er niet toe. Met wat boosaardigheid zou je bijna kunnen zeggen
dat  een  carjacker  een   takeldienst  zonder  papieren   is  en  een  vliegtuigkaper  een  piloot  zonder
papieren, een drugdealer een apotheker zonder papieren, een inbreker een deurwaarder zonder
papieren, een winkeldief een klant zonder papieren, een kraker een huurder zonder papieren, een
oplichter een zakenmens zonder papieren, een terrorist een militair zonder papieren, een bokser
een gelaatsverzorger zonder papieren. Bijna, zeg ik, want behalve voor bokser (en kraker) gaat het
allemaal om criminele feiten, terwijl een illegale migrant toch wel van een andere categorie is.

Ja,  die  eufemismen…   In  zijn  Woordenboek  van  eufemismen  noemt  Marc  De  Coster   ze  "de
moordenaars van de waarheid''. En dat zijn ze ook… in vele maar niet alle gevallen. Oordeel zelf…
Familiedrama  staat   voor   (meervoudige)  moord  met   zelfmoord.   Etnische   zuivering   staat   voor
genocide of volkerenmoord. Creatief omspringen met de belastingwetgeving en  creatief omgaan
met de waarheid zijn Verharmlosunge van belastingen ontduiken en liegen. Een consanguïne relatie
is niets anders dan incest. Marteling wordt verzacht als hardhandige ondervragingstechniek. Extra
reistijd  bij  een  treinreis  staat  voor  vertraging.  Oudjes  horen   liever  dat  ze  tot  de  derde   leeftijd
behoren of senioren zijn, die liever in een rusthuis of woonzorgcentrum of nog liever in een home
verblijven dan in een bejaarden‐ of oudemannenhuis. Een simulant is in feite een huichelaar, een
veinzer,  en  een  klokkenluider   is  een  soort  van  verklikker.  Met  ontwikkelingslanden  bedoelen  we
onderontwikkelde gebieden.  Iemand die een bekende is van  de politie is gewoon een crimineel of
boefje. Als een examinator onzorgvuldig gehandeld heeft, wil dat zeggen dat hij grote fouten heeft
gemaakt. En als we opa naar zijn laatste rustplaats gebracht hebben, bedoelen we dat hij begraven
werd. Wanneer onderhandelaars een openhartige discussie hebben gevoerd, weten we dat ze een
fikse   ruzie  hebben   gemaakt.  En  een  prijsaanpassing   klinkt  neutraler  dan  een  prijsverhoging,
hoewel het in de praktijk vaak precies hetzelfde betekent. 

Moordenaars van de waarheid of niet, in elk geval veranderen de eufemismen geen moer aan
de werkelijkheid zelf, alleen de perceptie wordt aangepast. Ze vertroebelen het gezicht, maar wie
dwars door de mist heen kijkt, botst met de neus op dezelfde realiteit en daar verhelpt geen enkel
veto aan. M.a.w. wat met glibberige mediatermen als sociaal, religieus of politiek correct wordt 
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gepropageerd, is dat niet altijd. Noem een koe een viervoetig melkdier, maar het is en blijft een

koe. 
En een dikke kont wordt niet minder dik wanneer we ze derrière noemen. Een nieuwe Vlaming is 
even Vlaams als mijn financieel geadopteerd Fosterkind uit Bourkina Faso. En iets wat gedateerd 
wordt genoemd, is gewoon versleten. En ja… negerinnentetten smaken nog altijd lekkerder dan 
‘Buys zoenen’, ook al wordt er een dubbele laag chocola over gegoten. Kortom: met verbloemingen
worden geen problemen opgelost, ze worden alleen onder de mat geveegd.
"Inter faeces et urinam nascimur", schreef de Heilige Augustinus, maar als hij geen heilige 
kerkvader was geweest die zich in het Latijn uitdrukte, had hij misschien geschreven: "Wij worden 
geboren tussen kak en pis". En dàt zou Anneke van de Velde wellicht wél begrepen hebben.
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