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‘k Wou dat ik kon zeggen dat ik van deze stad hield, maar voor mij, Ben Witterzeel, is dit 

een plaats van verderf. Mijn hele leven werd erdoor op z’n kop gezet want ik kwam naar 

deze heilig klinkende stad om te schaatsen. Om te rijden. Ik beleefde hier mijn tweede 

jeugd. Sint-Niklaas staat voor mij dus gelijk aan scheef. Het was dit of een depressie, 

lieg ik mezelf voor. Ik heb een lieve vrouw en twee schatten van kinderen. We woonden 

in een halfopen sleutel-op-de-deur-woning in Bergendries, een deelgemeente van 

Lokeren. De laatst lopende lening besloeg nog een looptijd van 59 maanden. Mijn 

vrouw werkt als kleuterleidster en is sinds haar bypass 39 kilogram afgevallen. Ze heeft 

zich onlangs een kleerkast aan nieuwe kleren gekocht. Maar ze verteerde de operatie 

slecht. Ze is vaak misselijk. De sleur die we reeds kenden is daardoor nog toegenomen. 

En dan, op een gegeven moment gaat het spoken in je hoofd. Niet in het begin, dan bal 

je als man je vuist en pomp je jezelf op als een alligator. Elke dag opnieuw… Tot de 

kaaiman op het pak cornflakes uit den Aldi je aanstaart. Hij grijnst breed van onder zijn 

rode pet. Je zet er je voet op. Drukt hem zo diep als mogelijk weg in de grote kartonnen 

doos. Je legt er nog een paar oude kranten bovenop, doet er een touw rond. Het touw 

snijdt in je vingers terwijl je gefrustreerd een venijnige en harde knoop legt. Je zet de 

kaaiman op straat en hoopt dat de gedachten samen met de doos tot pulp zullen 

vergaan tijdens het recyclageproces. 

Het te ver laten komen… Dat zit me in de familie. Ik liet het te ver komen waardoor ik 

op een punt kwam alles op het spel te zetten. Praten tegen jezelf zonder stembanden te 

gebruiken. Huichelarij. Ik, Ben Witterzeel, de milieubeambte, de Vlarem-kenner, de 

droogste hansworst van het gemeentehuis, ik beken! Ik leidde een dubbelleven! Het gaf 

me een gevoel van oppermacht. Je bent iedereen en alles te slim af. Heerlijk! Wanneer 

je geen drie maal zeven meer bent moet je kansen grijpen. Tatjana heette ze. Ik 

ontmoette haar na een late vergadering aan de toog van de Cipierskelder, een hippe bar 



op de Grote Markt. Ze had een babbel nodig en trakteerde me op een Bloody Mary. En 

van het één kwam het ander.  

Ze bezorgde me wilde avonturen. Ze wachtte op me. Steeds weer in een andere 

hotelkamer. Meestal in Sint-Niklaas. Ik zag haar als mijn loterijbiljet: ik sms’te haar 

willekeurige kamernummers van 1 tot 45. Tatjana injecteerde weer wat vreugde in mijn 

grijze bestaan. Een soort adrenaline die ik als een kurkdroog en kromgetrokken stuk 

meergranenbrood lustig opzoog. Zij maakte tijd voor me. Gaf me de aandacht waar ik 

stiekem naar snakte. Ze was lichamelijk. Soepel in de omgang. Ze stelde me op m’n 

gemak. Haar zitvlak rustte de eerste keer op haar hielen wanneer ze mijn gezicht 

streelde op het hotelbed. Ze kleedde zich sexy. ‘Speciaal voor jou’, fluisterde ze speels 

in mijn oor, waarna ze nog een slok nam. Tatjana zette mijn hartkleppen open. Het kan 

zijn dat ze het speelde, maar het leek zo levensecht, hoe ze gefascineerd keek naar het 

haar dat zich tijdens de jaren van mijn hoofd naar mijn borstkas heeft verplaatst. 

Wanneer ik de hotelkamer verliet, voelde ik me een stoffig huis dat even van een 

herinnering van in een ver verleden mocht proeven: ventilatie. Het deed me denken aan 

de tijd dat ik mondeling examen had om milieubeambte te worden. Je komt buiten en 

voelt dat je geslaagd bent, maar eigenlijk wil je niets liever dan tweede zit. Dan heb je 

iets om handen, je mag je afzonderen en ervaart dat je inspanningen respect afdwingen. 

Jammer genoeg bezitten vrouwen een verborgen zintuig voor vreemdgaande mannen. 

Ook zij die een bypass hebben. Ze belde een voetbalvriend van me op toen mijn batterij 

leeg was. Die zei dat ik er niet was. Al een paar maand niet meer. Zo kwam ze er achter 

dat ik op zaterdagavond, om de twee weken, niet naar voetballend Lokeren stond te 

kijken. Nog binnen het half jaar stond ik op straat. Mijn kinderen zie ik amper. Ze zijn in 

shock. Tatjana zie ik ook niet meer. Ze lijkt van de aardbol verdwenen.  

Je kan me steeds vinden, in de Cipierskelder. 

Wees gegroet. 

Ben.  


