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Talent, verlies en vinden (V1.0) 

 “Een talent heb je of heb je helemaal niet! Vaardigheden leren, competenties verwerven… het kan, 

maar ze staan altijd in de schaduw van het geringste, onuitroeibaar talent!” 

Onopvallend beluister ik het gesprek naast mij, lichtjes neigend naar de richting vanwaar het 

plaatsvindt. De geestdriftige conversaties in de Foyer van de Stadsschouwburg blijken van hoog 

niveau. Zeker na wat drankjes, want dan treden immers de echte kenners om het luidst op de 

voorgrond, net voorbij de grens waar het potsierlijke begint.  

Weerom was tante Jos inderdaad fenomenaal. Met haar spontane natuurlijkheid, geloofwaardige 

expressie, vanzelfsprekende flair palmt ze zelfs de ondeskundigste toneelleek in. De wijze 

waarop ze op de planken staat, stimuleert haar tegenspelers zodanig, zodat die tot voorbij hun 

limieten presteren. En dat voelt de toeschouwer. Zodoende maakt zij, en enkel zij, het verschil 

en wordt het lokaal toneel verheven tot internationale podiumkunst, héhé. 

 “Eva…Evaaa!” Oeioei ik was goed weg, in totale overgave aan de vrijloop van mijn denken, 

zonder aandacht voor omgeving of gezelschap, ik betrap me erop dat het me meer en meer 

overvalt.  

“Je dochter beschikt over dezelfde theatergenen als Jos, zij hoort ook aan toneel te doen, hoe vroeger 

ze begint, hoe groter dat haar ster zal worden, hahaha”  

Daar had ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht, zou Lieveke hier interesse voor hebben?  

“Vreemd hoe specifieke persoonskenmerken veelal een generatie overslaan, om later in de 

daaropvolgende nog zo krachtig en onmiskenbaar naar voor te komen” sprak de filosoof van onze 

kring “En Eva heeft geen geluk gehad, hahaha”  vulde de lacher aan. Ik antwoord zonder woorden, 

toon mijn minzaamste glimlach en denk “drink maar, lach maar, ik gun jullie deze enige wijze, 

om inhoud te geven aan de engheid van jullie bestaan” 

 

De zorg voor mijn ouders en grootouders heeft mij reeds van mijn 14 jaar opgeslorpt van ’s 

morgens vroeg tot ’s avonds laat en soms ’s nachts ook. Wassen, kuisen, koken, opruimen, 

verplegen, het stopte maar nooit. Ze zogen me leeg. Het is een wonder dat ik tussendoor de tijd 

gevonden heb voor een lief. En dat moest dan allemaal zo overhaast gaan dat ik holderdebolder 

zwanger ben geraakt en de vader nooit meer opdaagde. Het resultaat van een kortstondige 

losbandigheid, heel heel even (voor die !ene! keer) overgave aan de impuls van het moment, het 

werd me niet gegund. In de daarbij horende omstandigheden is ons Lieveke opgegroeid. Maar 



het resultaat mag gezien worden: zij klaagt nooit, is innerlijk zeer sterk, uitermate zelfstandig, 

zeer open van geest en houdt haar vooral gedeisd. 

 

Tss, Lieveke op toneel, een prikkelend idee, het potentieel realiseren dat in haar schuilt. Best 

praat ik hier volgende zaterdag met tante Jos eens over, zij is toch de enige expert die ik echt 

ken, en daar ook durf over aan te spreken. Dan is het verjaardagsfeest van mijn neef, haar zoon. 

Tomas beschikt over een ander talent, weliswaar aangeboren, maar in hoofdzaak heeft het zich 

onder ideale omstandigheden en op uitzonderlijke wijze, verder ontwikkeld in de artistiek-

stimulerende omgeving van thuis. Een succesvol schrijver worden was namelijk één van zijn 

eerste felle bewustwordingen. En met een maniakale dwang manifesteerde deze 

voorbestemdheid zich reeds tijdens zijn vroege jeugd. Deze aansporingen heeft Lieveke al niet 

gehad, ook draagt de afwezigheid van een vader al niet bij tot het scheppen van een ideale 

voedingsbodem voor wat dan ook.  

“Maar natúúúúrlijk, eindelijk een pupil waar ik mijn kennis kan aan overdragen, wil zij dit zelf wel? 

Als je eenmaal in de kijker hebt gestaan, en het succes volgt, raak je gewoon aan de aandacht, en zo 

zal haar leven nooit meer zoals voorheen zijn. Waar is ze?”  

“Ik sta achter je, tante Jos” 

“Kom eens hier meisje, heb geen schrik, treed maar naar voor, net als op de planken hahaha. Hoe 

staat het met je acteerprestaties tot dusver?” 

“Elk jaar mag ik van zuster Cecilia “Maria, moeder Gods” spelen in het passiespel met Kerst, of beter 

gezegd “moet” ik haar spelen, want veel verder dan naast een kribbe staan waar een pop inligt, en 

eindeloos voorgekauwde zinnen brengen, gaat het niet. Ik vermoed dat het mijn lange zwarte haar is 

dat de doorslag geeft bij haar keuze, en niet mijn talent.” 

Zozozo, een maagdelijk zuiver meisje, met wat ambitie, dat nog te kneden valt, dat heb ik het 

liefst. Eerst nog enkele jaren zelf schitteren als actrice, en daarna als de ultieme mentor mee 

deinen op de successen die daar vanzelfsprekend uit voortvloeien, plande Jos voluit 

opportunistisch. 

“Kom jij morgen in de namiddag tegen 4 uur maar eens naar het zaaltje achter café Den Engel, dan 

kunnen we daar de sterkte van je talent eens toetsen.” 

 

De sterkte van haar talent, dacht Eva? Wat is dat eigenlijk een talent? Misschien is het net haar 

talent dat zij er geen heeft? Dat houdt haar dan ook ver weg van verplichtingen en daarmee 



beperkingen. De eindeloze vrijheid die haar jeugd gegund is om van alles te proeven en daarop 

volgend, ongegeneerd over te stappen op iets anders. Je nieuwsgierigheid najagen, de grote 

zoektocht naar een alles overmeesterende passie.  

Een vrijbrief geven aan de creatieve impulsen in je leven. En hopen van op die manier ergens 

terecht te komen waar je nog nooit geweest bent. Een plaats waar je op dit eigenste moment 

zelfs nog niet kan van dromen. Dat lijkt me wel wat, dát zou mij, euh Lieveke en mij, gelukkig 

kunnen maken.  

 

Zij heeft zich al veel reiner kunnen ontwikkelen dan ik, besloot Eva in stilte. Mijn bestaan is 

getekend door de bittere gedachten in mijn hoofd, en wiens effecten ik elke dag opnieuw met al 

mijn kracht bevecht. Ik slaag daar in. Ook in zo een dingen word je immers behendig. Ik kan het 

zelfs als een amateuristisch getrainde vaardigheid beschouwen. Ze staat me toe te functioneren.  

Binnen de veiligheid van die cocon vind ik vrome vrede maar echter nooit zielerust, die vecht en 

blijft vechten om uit te breken, want anders kan de ziel nooit ZIJN en beteken je als wezen 

uiteindelijk niets, is je aanwezigheid hier gewoonweg zinloos - zielloos - geworden. Dergelijke 

dynamiek vreet energie, is leef-tijd en leef-kwaliteit rovend, leidt tot nergens. Vaak zwerf ik zo 

ver doelloos rond in die grijs-grauwe donkerte van mijn heden en verleden. Sta ik een moment 

stil, apathisch, een wezenloze blik, starend in het lege. Verlaten, gebruikt, vernederd, boos, 

ontgoocheld. Mijn lippen op elkaar geperst, vuisten gebald, vijandigheid alom, explosief maar 

vooral: eindeloos diepe machteloosheid met daarop aansluitend overgave aan een leven dat 

druppelsgewijs traan per traan  wegsijpelt. 

 

De volgende dag slof ik in Den Azalee tussen de kledingrekken op het verdiep. Mijn aandacht bij 

het textiel houden gaat moeilijk. Ik start wel met oprecht te kijken naar kleur, maat, kwaliteit en 

wat passend is. Mijn aandacht houden bij wat dan ook, verloopt momenteel altijd moeizaam.  

Al snel glijdt mijn denken immers af naar de leegte, de zwarte, olieachtige brij in de donkere 

poel die “verleden” heet.  

Zodra ik mezelf hierop betrap, verdrijf ik het door even heen en weer, met mijn licht gebogen 

hoofd, neen te schudden. Ik beweeg slenterend en naar de vloer kijkend verder, tot wit- en 

bruingoed. Aan de balustrade hou ik weer halt om even te bekomen, want daar overweldigt de 

aantrekking van de diepte mij opnieuw. In de poel beneden mij zwemmen ze nu, ouders, 

grootouders. Nog steeds roepen ze onverzadigbaar en verstikkend mijn naam, eisen mijn 



aandacht, leven en persoonlijkheid op. Met hun handen reiken ze, fluisteren ze, zacht zingend 

zijn het nu lieve lokkende liedjes met wonderlijke woorden maar kordaat klinkende klanken 

geworden. Ze hebben geparasiteerd op mijn energie en me na hun dood als een levenloze 

slappe lappenpop achtergelaten, een leeg omhulsel. Mentale weerbaarheid nul, te diep tot een 

niveau gezakt waar herstel hopeloos wordt. Wie is dat? Een gezichtloos gedaante verdrinkt al 

spartelend in de poel, waarschijnlijk hij die ooit mijn man hoorde te worden. Ik schrik, het idee 

beneemt me de adem, ik herneem me. Snel daarop overrompelt de levensvraag mij: voeg ik me 

bij hen? 

 

“Gaat het wel mevrouwtje?” een vriendelijke maar heel ernstige stem richt zich tot mij. Zijn 

donkerbruine ogen kijken me zeer direct, doordringend en intens bezorgd aan. Een getaande 

huid, en het uitgesproken accent verraden zijn allochtone afkomst. Niettemin draait de 

intensiteit van mijn totale denken en doen met 180 graden. Met een aarzelende glimlach en 

traag mij rechtende houding kijk ik nu op mijn beurt hem innemend aan. Een vloed van 

waarachtigheid vloeit van mijn tenen door mijn lichaam, langsheen mijn hart naar mijn hoofd, 

en herbezorgt mij de verloren verlichting die het leven in de wereld draaglijk maakt.  

Hij biedt me een groene thee aan, met wat witte melk, een schijfje gele citroen, bruine suiker en 

een zwart chocoladekoekje. En ik, ik kan weer kleuren zien! We hebben een aangenaam gesprek 

en het klikt wonderwel beter dan ik ooit voor mogelijk zou denken. Als ik praat, glimlacht 

Hoessein minzaam, reageert hij begripvol en hij luistert oprecht aandachtig.  

We spreken nog gauw af voor de volgende dag, de Antiek & Brocantemarkt in ‘t Bau-huis. 

Daarna moet ik te vlug afscheid nemen. Dringend moet ik naar huis, het is bijna 3 uur. Lieveke 

moet gaan acteren. Haar passie moet zij gaan ontdekken, moeten, moeten, moeten. Er zou maar 1 

ding mogen moeten, en dat is dat het leven voor iedereen enkel zalig mag zijn. 

 


