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Gewapend met schuurspons en de zegen 
van Danika lacht Belle het gevaar van elk 
aanstormend vuilpluimpje keer op keer weer 
vastberaden toe. Niet alleen bezorgt onze 
pantoffelheldin iedere bevlekte plaats een 
flinke beurt, maar met haar eigengereide blik 
voorziet zij zelfs de donkerste hoeken van ‘s 
mans bestaan van een sprankelende dosis 
schoonheid.

De bende 
van Oostende
Als je me zou vragen waar mijn oneindige 
kruistocht om mijn beloofde land te 
vrijwaren van alle stofmijten en andere 
troebelheden vandaan komt, dan moet 
ik wel zeggen dat het in mijn bloed zit. 
Een van mijn verre voorouders bleek zich 
immers ooit uitzonderlijk onderscheiden te 
hebben in het reinigen van de sleutelgaten 
van de koninklijke privévertrekken. In die 
tijd begluurde menig adellijk lid namelijk 
de vele minnespelen van de ander met 
aanzwellend genoegen waardoor de 
slotenkuiser enorm aanzien genoot. 
Niets was uiteraard zo vervelend als een 
voorstelling moeten missen omdat er weer 
iemand in het voorbijgaan een flinke dosis 
oorprut of pruimtabak in het kijkgaatje 
geramd had. Mijn voorouder werd door haar 
uitzonderlijke prestatie prompt verheven 
in de Orde van het Hangslotgenot, een 
gilde die zich vooral bezighield met het 
organiseren van pikante modeshows van 
kuisheidsgordels, een groeiende business 
in die tijd. Sindsdien werd de leuze van de 
orde van moeder op dochter doorgegeven 
en in het grootste geheim bij nacht en 
ontij verheerlijkt en als steun en toeverlaat 
doorheen het leven gebruikt. 
Ook mijn moeder fluisterde me op haar 
sterfbed ooit het credo in het oor. Met 
haar laatste ademstoot fezelde ze: “Wie 
poedelnaakt schoonmaakt blijft nooit 
onaangeraakt!” Tja… Ik kan begrijpen dat je 
met zo’n reclameslogan de kuisheidsgordel 
destijds makkelijker rond de lendenen van 
menig jonkvrouw geplooid kreeg, maar 
ikzelf heb er tot nog toe geen fluit aan gehad. 
Tenzij… Er was wel dat wellnessmoment 
in de catacomben van een Oostends hotel 

waar ons gezin onlangs logeerde… In het 
plaatselijke stoombad had ik zo’n klein 
aftrekkertje gevonden wat men wel vaker 
ter beschikking stelt om het vocht van de 
zitplaatsen weg te wissen. Ik was toen 
als een bezetene ontvochtiger beginnen 
spelen, wat niet makkelijk is als je in een 
hamam zit. Toen ik de aanwezigen vroeg 
even de voetjes in de lucht te steken om 
nog een dweiltje te slaan en ik richting deur 
gebukt achteruit schuifelde, voelde ik iets in 
mijn achterzijde porren. De stoom belette 
me toen om de dader bij de handdoek te 
vatten, maar volgens mijn man zou het niet 
meer dan een deurknop geweest zijn.  Ik 
verdenk eerder een of andere snoodaard 
met een aftrekkertje… 

Hoe dan ook, ik kom heel graag aan onze 
Belgische Kust, en dan nog het liefst in 
Oostende. De meest adellijke onder de 
badsteden dooraderd met prachtige belle 
epoque en een ontzagwekkende grandeur 
die Leopold II met het bloed van arme 
Kongolese negertjes ooit gebouwd heeft. 
Prachtige parken, Het Casino Kursaal of 
de Wellingtonrenbaan hebben Oostende 
die vorstelijke uitstraling gegeven en ik 
vind het dan ook telkens weer fenomenaal 
om doorheen de Koninklijke Gaanderijen 
te schrijden. Ons hotel was net aan die 
gaanderijen gevestigd en het was altijd 

een uitzonderlijk plezier om in de vroege 
avond vers gewassen en met een fleurig 
zomerjurkje wapperend in de zeebries te 
flaneren op de mondaine zeedijk. 

Geflankeerd door man en kinderen kuierden 
we over de gezellig bevolkte Oostendse 
esplanade genoegzaam badend in de 
magische glooiing van de ondergaande 
zon. Dat er een vreemde magie in de 
lucht hing, werd al snel duidelijk toen 
we bij het Q-Beach House, een tijdelijke 
strandnederzetting van radiozender 
Qmusic, arriveerden. Mijn dochter is 
stekezot van alles wat met de radiozender 
te maken heeft, inclusief de doorgaans 
al te populistische muziek die de zender 
meer dan rijk blijkt te zijn. We daalden dus 
af richting House en bemachtigden een 
tafeltje. Onze drankbestelling werd snel 
geleverd en onder luid geslurp begonnen 
we de gezellige drukte van het gebeuren 
af te speuren. Aan het tafeltje naast ons 
zat een bijzonder figuur. Een veertiger 
met vettige zwarte haarpieken plat op het 
voorhoofd zat ineengedoken en schichtig 
de drukte te bespieden terwijl hij een coupe 

aardbeien aan het verorberen was die 
meer iets weg had van scheerschuim met 
oorlellen. Ik maakte er in eerste instantie 
niets van, maar na verloop van tijd hoorde 
ik allerlei plat Oostends gebazel uit zijn 
richting komen. Die kerel bleek ijskoud 
in onze richting te staren en brabbelde af 
en aan richting zijn rechterzijde. Ik voelde 
me  stilaan ongemakkelijk voelen en boog 
me voorover om te kijken tegen wie hij zo 
druk aan het tateren was. De man bleek 
warempel te bazelen tegen een jas zonder 
volk erin! De jas hing op de stoel naast hem 
en was voorzien van een frisse pint, maar 
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de eigenaar was duidelijk gaan lopen. Hij 
sprak het ding ook geregeld aan met Polle 
Paljas, wat voor mij een teken was om in 
ijltempo op te krassen. Ik schroefde de van 
verbazing opgevallen monden van man en 
koters dicht en sleurde hen terug mee de 
dijk op, weg van Q Psycho House. 

Nog een beetje ontregeld van de capriolen 
van de lokale dorpsidioot trachtten we 
terug onze gezapige zeedijktred te vinden. 
Niet evident gezien het op de dijk krioelde 
van de wegpiraten. Fietsers en go-karts in 
allerlei modellen reden ons vervaarlijk om 
de oren. Er leek geen verkeersreglement 
opgewassen tegen de rijdende chaos die 
me stilaan meer en meer naar de keel 
greep. Een groepje jonge snaken gezeten 
in een achtspan kwam vervaarlijk op 
ons ingereden. De stuurman snokte net 
op het laatste moment aan zijn stuur 
en de joelende bende miste ons op een 
haar na. Een volgend moment had ik 
een tandem in de smiezen. Een iets te 
uitzinnig gierende moeder had er niets 
beter op gevonden om haar zoontje in 
pole position te zetten terwijl zij achteraan 
de aandrijving verzorgde. De jongen, 

blijkbaar even waanzinnig als zijn moeder, 
stuurde luid bulderend het voertuig van 
links naar rechts over de dijk. Hier en daar 
stegen verwensingen op uit de menigte 
en zag ik mensen souvenirwinkeltjes 
en ijskreembars induiken, vrezend voor 
hun leven. Hoe langer onze wandeling 
duurde, hoe meer ik in alle rondstuivende 
rijwielen dodelijke gevaren voor mijn lijf 
en gezinsleden zag. Ter hoogte van het 
Kursaal kreeg ik een meisje in het oog 
wiens vader het blijkbaar een goed idee 
gevonden had om haar een Segway te 
huren. Je weet wel, zo’n aangedreven 
skateboard met een stuur. Het meisje 
had het ding duidelijk niet helemaal onder 
de knie en reed op een gegeven moment 
over een loszittende tegel in het wegdek. 
Ze verloor het evenwicht en haar voeten 
schoven van het platvormpje af waardoor 
ze heftig tegen het stuur begon te leunen 
en het spel extra aangedreven werd. De 
Segway stoof ervandoor met het kind, 
dat het stuur niet wilde lossen, achter 
zich aanslepend. Het ding slalomde met 
hoge snelheid richting zeedijkbalustrade 
en knalde er frontaal tegen. Heel even 
hoorde ik vanuit de omliggende terrasjes 

en wandelende menigte een collectieve 
‘oooo’ opstijgen. Gesprekken verstomden 
en wandelaars hielden halt. Je kon een 
speld horen vallen. Het meisje, armen en 
benen vreemd geplooid rondom de spijlen 
van de afsluiting, ontwarde zich en begon 
luidkeels brullend richting zee te rennen. De 
aanwezigen staarden haar even verstomd 
na en pikten dan hun gesprek of wandeling 
terug op alsof er niets gebeurd was. Ik keek 
mijn kinderen aan en diens gezichten waren 
dermate vertrokken van schrik dat voor mij 
de maat vol was. Ik stuurde mijn kroost 
rechtsomkeert en we beenden spoorslags 
terug richting hotel. 

Op de terugkeer ontweken we nogmaals  
die twee tandemzotten waarvan ik stiekem 
hoopte dat ze vroeg of laat diezelfde 
losliggende tegel zouden ontmoeten. 
Op onze terugweg wendde mijn man, 
die doorgaans heel zwijgzaam is maar 
altijd gevat op momenten die ertoe doen, 
zich tot mij en de kinderen en sprak de 
allesomvattende wijze woorden: “Tjonge, 
jonge, jonge, wat een bende…”


