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Geniepige moord in de ballonstad 

Gul groette hij, ter hoogte van de Wereldkeuken in de Mercatórstraat, z’n vage kennis Germaine, die 

bij voorkeur als Sarremijn door het leven ging. Even was ze van hare filo afgestapt en ze wou hem, de 

Man van de Pers,  iets tonen: uit haar karnasjijr diepte ze, tsjiptsjappend vanuit een doosje met 

ademgat, een veelkleurig, bijna multicultureel perrusjke op, ze zou het thuis op de Papenakkers 

koesteren en laten fladderen en frutselen in een heuse filijr. “Eirg, hee, al die bommen en granaten 

doar in Aleppo! Mor as ’t God belieft, weulder zen ni benaat en we keune ons amets nog wa jonnen. 

Wa peisder gij af? Alla, ik betraat toch ni. Oudegoet, zeun!”. Vanwaar kende hij Sarremijn ook 

alweer? Misschien van de pingpong bij de pompiers, waar senioren met bolle buik krachtig en kwiek 

klopten op een balletje en het luttele seconden later fluks en fel terugkaatsten. Of had hij haar 

ontmoet in ’t sociaal restaurant, je at er voor weinig geld witloofsoep en vol-au-vent toebereid door 

een witkielige gigakokkin of een uit z’n voegen barstende kok terwijl de immense vaatwas roffelde, 

rolde en ruiste? Soms wandelde ze met haar hondje Loebas door ’t museumparkje aan de met een 

resem spionagecamera’s behangen Zwijgershoek, het troeteldier hief in die artistiek-historische 

context wel vaker de poot zodat het sissend sprankelde tot net buiten de goot. Steevast diepte ze 

ook, nabij zo’n properteitpilaar, een plasticzakje op om Loebas’ kwansuis neergeflanste kakske weg 

te moffelen. 

Zo had hij al een, zij het eerder rudimentaire, profielschets geschreven van een mogelijk 

sleutelpersonage in een spoedig te verschijnen Sennekloase thriller. Modieus, eigentijds hoorde het 

te zijn, een spannend verhaal bovendien. Die lokale en sublokale verankering, dat was al iéts. Niet 

dat er veel geld te verdienen was met dergelijk min of meer misdadig avontuur, maar de géste telde, 

de uitdaging, je deed het voor de sport. 

Zelf stamde hij uit een tijdperk toen mannelijke Sint-Niklase boorlingen met roepnamen als Hilaire, 

Prospèr, Omèr of Wernèr werden bedacht, of Sylvain, Romain en Urbain. Hem konden ze minder 

precies in het Vlaamse zwerk situeren. Hij kwam van over ’t water, zag het levenslicht in 

Pallieterstadje Lier, dat van de Zimmertoren, een vernuftig klokhuis dat ternauwernood door de 

Heirmanklok werd geëvenaard toen die nog in ’t Walburgpark verankerd was, ze zou voortaan in ’t 

provincienest Wichelen staan klokhalzen. Hij, Gommaar, genoemd naar de Lierse patroonheilige, in 

z’n woonstee vaak aangesproken als Gommer of Gommeir, kuierde als publicist en straks 

ongetwijfeld gevierd misdaadauteur, voor de fun en om z’n horizon te verrijken, graag door de al bij 

al te lange Mercatórstraat – klemtoon op de derde lettergreep – die feilloos historie en 



hedendaagsheid wist te verzoenen: hier hadden sigarenmakers de vuisten gebald en al dan niet wild 

gestaakt, bijdehandse breifabrikanten en textielgrossisten verdienden er de kost, de bloedrode 

harmonie liet er bijwijlen schelle of schorre geluiden tegen de gevels kletteren. Ook de Ankerstraat 

kon hem min of meer bekoren, ondanks hier en daar een leegstaand, vervallen pand: de sierlijke, 

maar achteraffe dekenij naast de tot mondiale muziekwinkel omgeturnde cinema, de minzame 

meisjes en inmiddels ook jolige jongetjes van de Berkenboomschool, de bijna een eeuw bestaande 

ijsjeszaak en zelfs het kapsalon op de hoek dat zo graag uitpakte met verleidelijke Engelse 

zegswijzen over happiness en feel good.  

Weken-, maandenlang bleef hij piekeren, zuchten en brainstormen over bruikbare plekken – hij 

verafschuwde het woord locaties – in Sint-Niklaas voor een dringend te schrijven bangelijk boek, hij 

die zich met verve als onvergetelijk misdaadauteur wou en zou opwerpen. Wààr precies in dit stadje 

van pomkoek, pillekes kaat en pielewuiters het door hem nog bijeen te puzzelen onheilsscenario zich 

zou voltrekken, dat had hij nog niet helemaal uitgemaakt. Maar de as Mercatór- , Anker- en 

Truweelstraat kon er als doemdecor alvast mee door. Of kon hij maar beter het akelig kriskrasse 

kluwen van Drij Koningen kiezen, de studentikoze buurt aan de Groenen, of het altijd naar frieten en 

kerkhofbloemen geurende Tereken? Een bij uitstek volkse omgeving om meedogenloze macabriteit 

neer te planten genoot zijn voorkeur, maar net zo goed kon het heel centraal: op of rond het 

roemruchte, nu eens groots en dan weer grotesk genoemde plein dat één keer per jaar uitzicht bood 

op vrede, hybride hemeltuigen en lomballen, waar hotdogs, plastic bekers, smoutebollen, pita’s, 

loempia’s, bierbonnen, kindermolens, caracollen, psychedelisch vuurwerk of muzikaal lantaarnballet 

en mobiele urinoirs (m/v) de vaste ingrediënten en elementen vormden voor uitbundig pacifistisch 

vertier tussen Woord en Gouden Madam. 

En wiè in godsnaam moest hij, de aangespoelde die hier toch al een halve eeuw pleisterde en 

ploeterde, voor die ene keer listig vermomd als misdaadschrijver, op het zo breed geschakeerde 

Sint-Niklase schaakbord neerzetten als figuranten, speurders, slachtoffer(s) en – last but not least – 

wild om zich heen schoppende dader? Om het politiek min of meer correct te houden – je werd voor 

de geringste pietluttigheid schandelijk gebrandmerkt – kwamen noch (ex-)parlementairen, (ex-) 

burgemeesters of simpele raadsleden zoals de al vele decennia in de raad van wijzen zetelende 

Willem Frederiks of Gorik Patroons in aanmerking, ook al zou hij elke gelijkenis met bestaande 

individuen resoluut afwijzen. Van het rechte bedel- of subsidiepad afgeweken vluchtelingen of 

anderskleurige mensen met een migratie-achtergrond zijn evenzeer taboe, bedacht hij, die hebben 

trouwens zelden iets kwaads in de zin. Wie dan wel op het subtiele strijdtoneel tussen Kokkelbeek 

en Zwarte Beek, tussen Luitentuit en Kettermuit de lakens zou uitdelen en die eventueel tot 

wurgkoord zou samenknopen? De zo verrukkelijk volkse Sarremijn  van de Papenakkers was 



kanshebster voor een figurantenrol, de hongerige kok van de volxe (die spelling oogde progressief) 

keuken achter ’t funerarium misschien, of zelfs een vermetele, autochtone ballonvaarder die 

uiteindelijk letterlijk door de mand zou vallen…? Dader, slachtoffer? Ach, om het zichzelf 

enigermate makkelijk te maken kon hij vanzelfsprekend ook putten uit het pittoreske gezelschap ex-

collega’s dat decennialang de lokale krantenpagina’s of regionale weekbladen volschreef met nu 

eens ophefmakende boodschappen, dan weer uit het zo vinnige verenigingsleven opborrelende 

berichten of verslagen over mezenvangers, missverkiezingen en Reynaerdiaanse meester-

banketbakkers. De Pérs! Sommige zich als volwaardige fenomenen door het Wase landschap 

bewegende cultfiguren kon hij zich zó opnieuw voor de geest halen. Hun tijdsgewricht was nog niet 

aangetast door allemansmedia (m/v) als Twitter of Facebook, zij en alleen zíj hadden het toen voor 

het zeggen en schrijven en fotograferen of zelfs omroepen: waarom niet charmante lieden opvoeren 

als Lysander Gerrits met z’n kodak (hij kwam altijd te laat op persconferenties of academische 

zittingen en werd op die manier dus beroemd) of Leander Andries met ’n gammele fiets (hij 

peuterde op élk evenement wel een hebbeding als tombolaprijs voor de judoclub los) of Willy 

Huybrecht (hij maakte menige pint soldaat in De Graanmaat)? Gracieuze persprinsessen waren toen, 

zelfs in dit geëmancipeerde stadje, in geen velden of wegen te bespeuren, idem voor uit verwegge 

oorlogs- of hongergebieden aangevoerde exotische schriftkundigen of beeldenaars. Stel dat hij, 

thrillerauteur Gommaar, zich bij z’n literair-criminele debuut voor een jury van Strijders voor de 

Kansengelijkheid, voorgezeten door Benno Wouters, zou moeten verantwoorden, dan zou hij dus 

ruimhartig onschuldig pleiten.  Voorts zou hij, ook al betrof het uiteraard een nadrukkelijk fictief 

misdaadverhaal, waarden als respect, sym- en empathie hoog in het vaandel voeren.  

Omdat de zo spannend mogelijke publicatie kaderde in de viering “Achthonderd jaar Sint-Niklaas” en 

onder meer ook het ietwat afgelegen, dorpse Sinaai volop meevierde, kon hij de suspensestory maar 

beter een sinister tintje van bij de Stekense Vaart of de Moervaart meegeven: een plek waar je in 

onverdachte omstandigheden tot rust kwam, de arcadische Aartdreef bijvoorbeeld. De 

Mercatórstraat of de Ankerstraat, daar kon de ‘plot’ zich wel ten dele afspelen, maar in de 

woonstraat van burgemeester Lievens of de werkplek van de eerbiedwaardige diocese gezagsdrager 

was een moord plegen simpelweg uit den boze, besefte hij. 

Intens, immens zwoegen was het voor misdaadauteur-in-spe Gommaar van Dommelen. De research 

in politionele en andere kringen nam veel meer tijd in beslag dan oorspronkelijk vermoed, hij was 

ten slotte geen wapendeskundige en ook ballontechnisch moest hij zich nog terdege bijscholen. 

Niet alleen kernstad Sint-Niklaas zou het min of meer lugubere decor vormen, maar ook Belsele – 

waar hij voor de tandem Dries en Geleyn een bijrol had voorzien –, Sinaai – van rustiek oord tot 

sombere moordplek? – en Nieuwkerken – met opnieuw een viering van wielerheld Tom Steels – 



hoorden er onlosmakelijk bij. De structuur van de story verwerd op de duur tot een spinnenweb dat 

deed denken aan het vermaledijde verkeerskluwen in de binnenstad, dat moest nodig worden 

ontward en bijgeschaafd. Had hij alle prota- en antagonisten op het gewenste rijtje? Sloop er niet àl 

te veel geweld in de suspense? En kon hij een onschuldig perrusjke zoals dat van Sarremijn een 

bepalende rol toebedelen in het verhaal?  Uiteindelijk smeedde Gommaar z’n haast 

onoverzichtelijke notities  bijeen tot een min of meer samenhangend geheel dat bengelde tussen 

hangen en wurgen, wat eigenlijk zo hoorde voor een prangende crime. 

*** 

Daags na de nochtans pretentieloze voorstelling van “Geniepige moord in de ballonstad”, op dinsdag 

5 september 2017 in de hovingen van burggraaf Castro y Toledo, was het hek van de dam. De 

‘sociale media’ schreeuwden moord(!) en brand. Liefst drie groeperingen hadden al klacht ingediend 

bij het parket of het gerecht: de Partij ter Bescherming van de Belangen van Sint-Niklazenaren van 

Buitenlandse Origine (PBBSBO) omdat ze de passage “voetpadvullende vrouwen met sluierkleed” 

ongepast vond, het Bokkenrijderscomité Tinelzonen en -dochters (BTD) uit Sinaai vanwege de 

plaats delict, uitgerekend in de Aartdreef vlakbij het pompgemaal in die landelijke deelgemeente 

(“het sublieme stiltegebied wordt méér dan geweld aangedaan”), en de Antitabakliga omdat auteur 

Gommaar van Dommelen op een foto met Bekleders van Hoge Waardigheid zowaar een sigaar 

rookte. Maar ook de believers, zij die geen graten vonden in het misdaadverhaal, lieten van zich 

horen. Zo verkondigde ene Sarremijn Smet uit de Papenakkersstraat : “Neig goe, Gaspaar, en merci 

dat je ook mijne perrusj Oscar opvoerde” (achthonderd volgers). En loofde de Helderenberg 

Heemkring uit Nieuwkerken de auteur omdat hij hun devote dichter op hetzelfde niveau had 

geplaatst als toondichter Edgar Tinel uit Sinaai (twintig volgers). Hier en daar merkte een onverlaat, 

ongetwijfeld een intellectueel, op dat elke moord sowieso in hoge mate geniepig is, in de boektitel 

schuilde dus een pleonasme. 

De commotie rond het jubileum-misdaadverhaal, uitgerekend in de nadagen van de Vredefeesten, 

gaf de verkoop van het boek een ferme boost, zoals dat anno 2017 heette. Uitgeverij Margaretha 

Mercatoria moest algauw een tweede druk van de persen laten rollen, bij de boekhandels in de regio 

liep het storm voor ‘het moordboek’. Een vertaling in het Pools en het Grieks lag in het verschiet. 

Een min of meer te voorzien, maar al bij al nefast neveneffect van dit literair-criminele incident was 

dat de stad Sint-Niklaas, inclusief haar drie buitendorpen, geleidelijk aan de perceptie meekreeg van 

ronduit moorddadige plek, een reputatie die de plichtsbewuste bewindslieden, handel en horeca 

konden missen als de pest. Te langen leste riepen en bazuinden gezagsdragers en opiniemakers uit 

pakweg de helft van de Benelux  de sigarenrokende en nietsontziende Sint-Niklase auteur Gommaar 



van Dommelen op het schavot. Het lot dat in het kwestieuze fictieboek finaal beschoren was aan de 

dader – we noemen hem/haar hier niet, we houden het spannend – zou nu zowaar de zogezegd 

schrandere schrijver zélf ten deel vallen. Een koekje van eigen deeg dus. Op naar de brandstapel, 

bijeen te sprokkelen uit een huizenhoge hoop authentieke Wase wissen of wijmen, vlakbij de 

Cipierage, de gevangenis van Waas, op het marktplein! Brànden zou hij, als een toorts!  

Maar de kersverse misdaadauteur, van geen kleintje vervaard en in een vorig leven wel vaker 

bedreigd en belaagd, dook dra onder in de anonimiteit. Uitgerekend één jaar na het jubileumjaar 

2017, in september 2018 en nog wel tijdens de Vredefeesten, opende erfgoedbibliotheek Bibliotheca 

Wasiana in de grondig gerenoveerde boeken- en discotempel aan het plein van de Frak Heyman een 

uiterst gewaagde, maar alleszins spraakmakende tentoonstelling rond het boek “Geniepige moord 

in de ballonstad”. Op de massaal bijgewoonde vernissage werd aan wie dat gezondheidsgewijs 

behaagde een heuse sigaar van Gommaar aangeboden, gratis. Dat niet te versmaden rookgerief zou 

mettertijd uitgroeien tot hét receptiekleinood van Sint-Niklaas, samen met de plaatselijke, op de 

weelderige wijngaarden van Verhofstede in Nieuwkerken geteelde wijn die stilaan de almaar minder 

roemrijke Lokerse stadswijn helemaal overschaduwde. De moorddadige perceptie van de Wase 

hoofdstad was helemaal weggedeemsterd. De stad herademde en leefde weer op, niet alléén omdat 

de venijnige verkeerschaos intussen wonderwel was bedwongen en de leegstand in de winkelstraten 

tot hooguit tien procent was teruggedrongen. Want naast de pomkoeken, het Reynaertgebak en de 

ballonpralines had Sint-Niklaas nu z’n eigen iconische weggeefobject, een ronkend rokertje, 

opgediept uit het kokertje van een inmiddels ergens in ballingschap vertoevende burger. Die – daar 

raakte de paritair uit allo- en autochtone burgers bestaande gemeenteraad het in het jubileumjaar 

2067 roerend over eens – postuum een eigen straatnaam verdiende, in een verkaveling vol 

noodgedwongen, maar al bij al architecturaal gedurfde hoogbouw. 


