
‘En? Hoe zit het? Zie je hem?’ ‘Wacht, als die kameel en 
die frietzak niet teveel in de weg lopen, heb ik een beter 
zicht… Ja, ik denk dat ik hem zie. Ja, ik zie hem, ik zie hem!’…

Een jaar eerder was het de 60ste editie van de 
carnavalsfeesten van ons dorp, doorgaans een lokaal 
hoogtepunt voor heel wat dorpelingen. Als het kriebelt 
moet je gewoonlijk sporten of krabben, maar wanneer 
de carnavalsmicrobe ons dorp teistert hult iedereen zich 
collectief in de meest onnozele kostuums en verklaren de 
buurgemeenten onmiddellijk een staat van quarantaine 
af om de besmetting niet te laten overslaan. De stolp 
waaronder onze feestgemeente dan drie dagen gist, wordt 
volgewasemd met de meurende geuren van zweetlijven 
in uitzinnige gewaden en verschaald bier, niet zelden 
inclusief drijvende sigarettenstompjes op zoek naar een 
warmend vuurtje. Zelfs de meest kunstminnende en 
puriteinse geesten laten op zo’n momenten alle fatsoen 
en edelmoed varen om zich met vuige lijf en leden te 
storten op een gruwelijk ongezonde mix van polonaise-, 
après-ski en hoempapamuziek. 
André en ik zijn alleszins verwoede fans en die avond doken 
we, gehuld in passende pakjes, 
zoals een koppel enigszins 
hoort te doen, als wortel en 
konijn de nacht in en begaven 
ons richting het dorpsplein 
waar het feestgedruis zich 
voornamelijk afspeelde. Daar 
aangekomen snoven we de 
sferen op van dolle avonturen 
en prille vriendschappen 
die een carnavalsnacht met 
zich mee kan brengen. Her 
en der op het plein speelden 
zich diverse taferelen af 
schakerend van hoffelijk tot 
de grenzen van de ranzigheid 
voorbij. Zo stuitten we 
ondermeer op Fred Flintstone 
die druk in gesprek was 
met een gezelschap zwarte 
gifkikkers. Op hun outfit stond 
in witte letters: De Bende van 
de Puitenlanders, ongetwijfeld liefhebbers van Afrikaanse 
fauna. Nog een beetje verder was Grote Smurf heimelijk 
aan het smoezen met een wandelend douchegordijn. 

Terwijl we ons een weg doorheen Wonderland baanden, 
doemde in het midden van het plein René Vlaeminckx op. 
Iedere dorp heeft zo zijn dorpsidioot, wij hadden René. 
René werd in de volksmond ’t Vlammeken’ genoemd. In 
een vorig leven was hij een gerespecteerd brandweerman 
in onze gemeente en stond hij steeds met een brede 
glimlach klaar om elke dorpsgenoot te helpen. René 
was ook een notoir liefhebber van geestrijke dranken en 
op een nacht had een straalbezopen René goesting in 
bitterballetjes. Hij haalde een frietketel boven, mikte de 
ballen in het mandje en werd kort daarna overmand door 
zijn roes. Toen de keuken enige tijd later in lichterlaaie 
stond, werd René in paniek wakker, zag dat het te laat 
was en strompelde zonder nadenken zijn woning uit. 
Den drank is vaak den duvel en bij René was net de hel 
losgebarsten. Het huis veranderde in een mum van tijd 
in een vuurzee en vrouw en dochter bleven achter in de 

brand. Zijn collega-pompiers staarden hem even 
later troosteloos na terwijl René wegvluchtte om 
eeuwig verdoemd en knettergek in de dorpsstraten 
te blijven ronddwalen voorgoed verslagen door zijn eigen 
tragedie. 
Hij werd de eerste en enige dakloze die onze gemeente 
ooit gekend heeft en stond sindsdien gekend als de lokale 
dorpsgek. En daar stond dus René in het midden van het 
plein, ladderzat en getooid met een pompierhelm, steeds 
in zichzelf murmelend en elk voorbijganger vragend of ze 
een vuurtje nodig hadden, zijn aansteker in de aanslag. 
Elke keer wanneer ik René zag bekroop met een 
onbehaaglijk gevoel van medelijden. Ik stopte even in het 
voorbijgaan en zoals steeds bood hij ook mij een vuurtje 
aan. Ik kon alleen maar vermoeden dat hij het mededogen 
in mijn ogen zag, want hij verruilde zijn aansteker prompt 
voor iets anders wat hij uit zijn broekzak haalde. ‘Dit is mijn 
kostbaarste bezit’, voegde hij er aan toe met een glimlach 
die enkel gelachen werd door de waanzinnigen van deze 
wereld. Hij toonde me een gouden medaille gemaakt van 
papier die hij direct terug in zijn broekzak liet verdwijnen 
waarna hij zich tot een volgende voorbijganger wendde 

om ook die te voorzien van de 
nodige vuurtjes. 
Enigszins aangedaan vervolgden 
we onze weg en toerden de lokale 
cafés. In café De Foemp was nog 
het meeste ambiance terwijl het 
er in afspanning De Gore Maagd 
eerder lauw aan toeging. Toen we 

GEEN CARNAVAL ZONDER VUUR

Als een gazelle drentelt Belle welgemutst en charmant van dag tot dag. Als stoere mama en in alle vezels een 
opgeruimd Danikaantje walst ze eigenwijs doorheen de drukte van het bestaan.

onze laatste pint in staminee De 
Platte Spuitzak gehesen hadden, 
keerden we terug naar huis. Op 
de terugweg zagen we opeens 
de bende Puitenlanders een 
onfortuinlijkerd hevig aanpakken. 
Het was ’t Vlammeken dat stevig 
werd afgerost. De kikkers zetten 

het op een lopen en ’t Vlammeken bleef toegetakeld achter. 
Ik verwittigde de hulpdiensten die al snel arriveerden. Even 
later staarden we de loeiend wegstuivende ambulance na, 
toen ik opeens René’s papieren medaille in de goot zag 
liggen. Daarop stond te lezen: ‘Voor de allerbeste papa’. Ik 
stak de medaille goed weg in mijn konijnenpak en nam me 
voor die ooit terug te bezorgen. 

De volgende maanden kwamen en gingen, maar geen 
spoor meer van René. Tot we onlangs weer op een 
carnavalsavond als konijn en wortel het dorp rondtrokken. 
Mijnen André was de eerste die tussen kameel en frietzak 
een glimp van ’t Vlammeken ontwaarde. ‘Een vuurke 
hebben?’, vroeg hij me breed glimlachend. ‘Deze keer wil 
ik jou iets aanbieden.’, zei ik en reikte hem de medaille aan. 
Zijn glimlach stierf weg en René keek me aan. Dat ene 
moment leek het eeuwig brandende vuur in zijn glazige 
ogen even te doven en plaats te maken voor een dankbare 
vredigheid. Het volgende ogenblik stopte René de medaille 
terug in zijn broekzak, zette terug zijn glimlach op en bood 
een volgende voorbijganger een vuurtje aan… 
Ik zie René af en toe nog eens door de straten van ons 
dorp dwalen en als ik hem groet, knikt hij vriendelijk terug, 
maar hij herkent me niet meer. Ik berust dan altijd in die 
gedachte dat ik hem dat ene moment van troost heb 
kunnen bieden en hij me misschien ooit wel nog eens zijn 
kostbaarste bezit zal tonen...
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