
Paul De Meester 

De hele wereld in de Dalstraat… voelde gij nog niets? 

 

1 december 2016 was een heldere, koude avond.  

Het ideale weertje om eindelijk de folders voor de geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkels 

te bussen. Net op tijd ook, de beurs zou plaatsvinden op de Grote Markt op 11 en 12 december. 

Ik zou de Nieuwstraat en de Dalstraat voor mijn rekening nemen.  

‘k Zag het als een rustige, ontspannende wandeling na een werkdag: verstand op nul en met de 

mooiste aria’s van Händel als ideale begeleiding in de oortjes van mijn mp3-speler.  

Aan de laatste even huisnummers van de Nieuwstraat nam een ander zintuig kort de boventoon. 

De geur van frieten in de koude lucht was even heel prikkelend, maar hij deemsterde vlug weer 

weg toen ook de oneven brievenbussen in de richting van Markt een folder slikten. 

Minuten later kwam ook de linkerkant van de Dalstraat aan de beurt. ‘k Ben wel vaker 

gelegenheidspostbode-voor-het-goede-doel en het valt me dan altijd op dat de meeste 

Vlamingen ook in 2016 nog altijd denken dat je voornaam achter je familienaam moet staan. 

Vandaag waren het eerder de exotische klanken van al die namen die in het oog sprongen: 

Gounakis, Akyalcin, Salamau, Asig, Benassou… 

Naarmate ik opnieuw de frituur aan het kruispunt Nieuwstraat-Dalstraat naderde was er weer 

die aanlokkelijke geur in de koude winterlucht. ’t Was zowat een halve eeuw geleden dat ik, als 

chirojongen in korte broek, mijn weinige zakgeld gebruikte om samen met mijn vrienden de 

zondagavond gezellig af te sluiten met ‘een pakske friet’. Wellicht had ik tijdens de voorbije 50 

jaar nog wel eens frieten gekocht, maar dat gebeurt zo weinig dat ik het me niet herinnerde. 

Zou ik…?  

‘k Stond twijfelend voor het raam van de zaak… ‘k had eigenlijk geen honger en er wachtte nog 

een halve straat op uitnodigingen voor de geschenkenbeurs. ‘k Kwam alweer in beweging toen 

een enthousiaste man me achter het raam toezwaaide: “Komt erin, jong, ’t zin hier de beste van 

hieel Sinnekloas!” Meer aanmoediging had ik niet nodig. ‘k Stapte binnen en stopte de man 

dankbaar een geschenkenbeursfolder toe, waarop een familie Zuid-Amerikaanse boeren hem 

vriendelijke toelachte. Zo’n boekje had hij wel verdiend, vond ik.  



Het etablissement was mee met de tijd: achter de toonbank stond een schuchtere frietchinees 

die frietjes in niet minder dan vier formaten te koop aanbood. Enkele minuten later zat ik aan 

een tafeltje met een ‘klein’ pakje, dat voor iemand zonder honger nog een stevige portie bleek 

te zijn. Maar het smaakte hemels.  

De enthousiaste klant zat aan een ander tafeltje ernstig in de folder te bladeren. Abrupt stopte 

hij daarmee en hij sprak me aan: “Serieus, wa vinde gij daarvan?” ‘k Antwoordde dat ik ‘het’ goed 

vond, want dat ik anders die folders niet zou ronddragen.  

“Vinde gij dan nie dan’t stilaan genoeg is?”  

‘k Had nog niet door waarop de man aanstuurde en keek hem wellicht niet-begrijpend aan, 

waarop hij met een lichte stemverheffing verder ging: “Vinde dan nie da g’achteruit gestoken 

wordt?” 

“Helemaal niet,” antwoordde ik naar waarheid.  

“Voelde gij nog niets?” ging hij crescendo verder, “al die vremden kommen mor nor hier, we zullen 

wij waal neig weirken van ’s morgens tot ’s ovonds!” Aan zijn kledij zag ik dat hij inderdaad een 

harde werker was. 

Voor ik kon antwoorden zwaaide de deur open en kwam een andere klant zijn honger stillen. 

Die moest niet overtuigd worden dat ze hier de beste frieten van Sint-Niklaas verkopen en dus 

kon mijn gesprekspartner hem onmiddellijk inzetten om zijn argumenten te staven. Het nieuwe 

lid van het gezelschap ging meteen akkoord ‘dat het genoeg was’ en ‘dat we ons niet meer thuis 

voelen in ons eigen land’. 

Uit het gesprek dat volgde leerde ik dat de eerste man Danny heet en in de Dalstraat woont, 

waar volgens hem nog slechts dertig ‘Belgen’ overblijven ‘tussen al die vremden’.  

De uitbater van de zaak dacht er wellicht het zijne van, maar mengde zich niet in het gesprek.  

Ondertussen was het duidelijk geworden waarom Danny me met dit vurige pleidooi bestookte: 

de mensen op de voorpagina van de folder zagen er ook niet meteen uit als ‘Belgen’.  

Danny woont al lang in de Dalstraat en zijn buurman is uit Afrika komen aanwaaien. Danny gaf 

me enkele treffende voorbeelden van de cultuurschok die dat bij hem teweegbracht: van een 

vuilniszak die dagenlang voor zijn gevel bleef slingeren tot nachtelijk boorlawaai. 



Was het omdat ik rustig bleef, omdat ik geboeid luisterde naar alles wat hij vertelde of omdat ik 

niet op een polemiek aanstuurde? Daar heb ik het raden naar, maar het gesprek keerde terug 

naar een gewoon geluidsniveau en werd zelfs gemoedelijk.  

“Neen, echt, voelde gij nog niets?” Danny kon moeilijk geloven dat het mij nog niet opgevallen 

was dat onze stad stilaan ingepalmd wordt door mensen uit alle windstreken. Dat ik daarover 

folders uitdeelde, vond hij heel vreemd. De nieuwe toon van het gesprek gaf me de kans om uit 

te leggen dat de mensen die hem op die folder aankeken niet in de Dalstraat wonen en dat ze 

dat ook niet van plan zijn om naar België te verhuizen. Ze hopen wel dat wij een eerlijke prijs 

willen betalen voor hun koffie of voor de andere producten die ze verkopen. “En omdat ik hen 

daarbij wil steunen, deel ik onder meer deze boekjes uit”, ging ik verder, “als die mensen kunnen 

leven van hun arbeid zullen ze wellicht niet geneigd zijn om hun geluk elders te zoeken.” Daar kon 

Danny mee leven en na een stevige handdruk zette ik mijn tocht verder.  

Danny heeft mij alleszins aan het denken gezet. Hoe zou ik me voelen als ik in de Dalstraat 

woonde? 


