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Wat is mijn wereld? Wat is mijn leefwereld? Wat is mijn ‘beleefwereld’? Is het die van mij? Op welke manier 
heeft de gebouwde wereld invloed op mijn beleefwereld. Hoe kijk ik naar de wereld en hoe wordt dit vorm 
gegeven door de gebouwde wereld waarin ik mij beweeg? Emma Watts, professor aan de ‘Academy of Visual 
Arts’ in Hong Kong, spreekt tot mijn verbeelding wanneer ze volgende vragen stelt: “What is landscape? Is 

it the familiar view from the window, the unknown streets of the neighbourhood, or is it the sublime beauty 

of nature, the wilderness of jungle? Wherever we find our definitions, landscapes exist at the opposite ends 

of perspective – from a very personal space, where we attach meaning, context, derive safety, and aspects of 

identity, to the often compulsive apprehension of the unknown, in views of wilderness.”(WATTS, 2012)  Wat zie 
ik als ik vertrek vanuit die zeer persoonlijke ruimte van mij? Wat zie ik? Wat denk ik? Welke vragen heb ik? 
Waar kan ik bovendien de begrippen ‘landschap’ en ‘beleefwereld’ in dialoog laten treden? De afgelopen jaren 
heb ik me reeds gefocust op de kleine dorpswereld waar ik ben opgegroeid enerzijds en de wereld heel ver 
weg van mijn dorpswereld anderzijds. Wat als ik me nu eens zou bewegen in de ruimte tussenin? In de zone 
die net na het vertrouwde ligt, waar de grens tussen het herkenbare en onherkenbare vaag wordt. Concreet 
zal mijn masterproject de vorm aannemen van een tocht doorheen België en delen van de grenslanden, met 
een caravan. Gefascineerd door de errance  van Raymond Depardon en de dérive van Guy Debord, ben ik 
benieuwd hoe ik aangehaalde vragen kan onderzoeken door van dorp naar dorp te dwalen, binnen een schaal 
die de grenzen van die (on)vertrouwde zone aftast. De caravan wordt hierbij een experimentruimte, een 
onderzoeksatelier waarbij mijn ‘beleefwereld’ stapsgewijs vorm kan krijgen. Een plek waar het landschap 
in het vizier als maar verandert. “L’aventure de l’errance m’a permis de vivre dans le présent.” (DEPARDON, 

2000) Wat betekent het nog van ergens te zijn? Welke relatie gaat de  mens vandaag aan met zijn gebouwde 
omgeving, in een samenleving waar de virtuele wereld steeds meer ruimte opeist. Dit ‘ergens zijn’ zal een 
belangrijke plaats innemen in mijn werk, aangezien deze aanwezigheid en de nauwe relatie met het landschap 
noodzakelijk is om de dialoog tussen mij en de gebouwde ruimte waar ik me in beweeg, mogelijk te maken. 
“Persons on the dérive escaped the imaginary totalizations of the eye and instead chose a kind of blindness.” 
(MCDONOUGH, 2002) Welke elementen zullen me van het ene dorp naar het andere doen leiden en welke 
elementen zullen me doen stoppen? Wegenkaarten en gpssystemen worden even aan de kant geschoven, 
zodat andere criteria kunnen gelden en een vrijheid kan nagestreefd worden die het ‘dwalen’ ten volle omarmt.





Briefwisseling



Brieven aan Anna Luyten
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28 november 2014
 

BELGRADE, NAMEN

	 “Il	nous	fallait	montrer	en	quoi	
	 notre	regard	est	celui	d’une	culture	
	 et	encore	comme	le	visible	peut
	 devenir	dicible	sans	perdre	son
	 caractère	de	visibilité”	(SANSOT, 1983)

Liefste Anna,

dag twaalf van mijn dwalen is aangebroken en graag laat ik je met deze eerste brief eens 
binnen kijken in mijn ‘beleefwereld’ tot nu toe. Mijn zoektocht naar ‘het landschap, le paysage’ 

neemt vele vormen aan. De grote focus rond dit begrip doet me naar de dingen kijken alsof 
ze allen nauw betrokken zijn tot één of ander landschapsgegeven. De eerste dagen bleef ik 
vooral rond dwalen in het ‘landschap’ van mijn caravan. Alsof ik mijn ‘huis op wielen’ nog 

wat eigen moest maken. Ik merkte hoe traag ik alles deed. En wanneer de zon reeds rond 17:00 
zijn hoofd neerlegt, stond mijn doen al helemaal op een laag pitje. De kaarsen gaven minder 
licht dan gedacht en mijn biologische klok was precies wat ontregeld. Mijn lichaam voelde 

aan alsof het reeds middernacht was, terwijl we amper de klokslag van 21:00 hadden gehoord. 
Het was confronterend nog eens waar te nemen hoe het is wanneer je het ritme van de zon 
volgt. Ondertussen heeft mijn lichaam zich wat een weg gevonden in dit caravanlandschap. 

Mijn ogen- en spierweefsel weten zich aan te passen aan de donkerte en ook mijn bewegingen 
hebben zich een efficiënter traject weten uit te stippelen, nu alles wat zijn plaats gekregen heeft. 
Stilletjes aan slaag ik erin mij de ruimte toe te eigenen die ik inneem en durf ik al eens een stap 
buiten te zetten. Tenminste als mijn vizier mij hiertoe uitnodigt. Het heeft wel iets voyeuristisch 
zo, mijn werkveld bekijken van achter mijn gordijn. Maar het boeit me wel de rust te nemen die 
nodig is om op te merken wat het landschap in mijn vizier nu zo bijzonder of net niet bijzonder 

maakt. En waarom wens ik het ene uitzicht vastberadener vast te leggen dan het ander? Een 
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concreet antwoord weet ik hierop nog niet te formuleren, maar dat ik me over veel herkenbaars 
en onherkenbaars verwonder, is duidelijk. Ik geef je alvast enkele prints mee van vizieren die 
mijn pad reeds hebben gekruist. Misschien kunnen ze meer vertellen dan de woorden die zich 
een weg banen in dit brieflandschap. Ook geef ik je enkele nota’s mee van mijn logboek. Zo 
heb je een idee van wat ik elke dag al dan niet zorgvuldig neerpen, naast mijn dagboeknota’s. 
Meer en meer begin ik me ‘aanvaard’ te voelen als ‘dwalende’, of is het eerder mijn innerlijke 

zelf die hier rust in begint te vinden? Toch houd ik me wel nog wat gedeisd, want hoe meer 
ik ergens lijk te ‘parkeren’ in plaats van te ‘kamperen’, hoe meer de politie mij met rust laat. 
(Of dat heb ik alvast ergens gelezen.) Desalniettemin spoorde ik mezelf enkele dagen terug 

aan meer buiten te komen, en met succes! Voor ik het wel en goed besefte, kreeg ik een 
‘landschapsrondleiding’ van mijn buurvrouw en kwam ik te weten dat mijn andere buurvrouw, 
in het roze huis wat verderop, een bekende componiste was. Jacqueline Fontyn, 83 jaar oud en 
tot barones bekroond. Diezelfde dag nog, nodigde ze me uit een nachtje bij haar thuis te komen 

logeren omdat het zo koud was buiten. Een onvergetelijke ontmoeting. En zo heb ik reeds 
met verschillenden over het begrip ‘landschap’ kunnen reflecteren. Hier enkele impressies: 
“Le paysage, mon mari m’a dit, c’est l’étendu…” (Mme Oudenhove, 25 november 2014, 

Limelette). “Pour moi, c’est la nature et c’est tout. Donc euh… non… mais moi, je ne sors 
plus. Il y en a qui fait des promenades et tout ça… mais moi, je suis ici, je suis ici et c’est tout. 
Au village, je n’y vais même plus…” (Hortance, 21 november 2014, Haulchin). “Zwarte lucht, 
een gestreepte deur, twee bloemen met ogen en twee bomen met grote stambeelden en krulhaar. 
Het is niet zwart buiten, maar ik wil dat gewoon zo, zwarte lucht…” (Maya, 23 november 2014 
die een tekening maakte met zwarte stift over wat ze uit het raam zag verschijnen in Lobbes). 
“On a landscape by Turner” (Jacqueline Fontyn liet me één van haar muziekstukken horen, 
tijdens onze gesprekken over landschap. Al spraken enkele van haar ‘leuzen’ ook boekdelen; 

“Nulla dies sine nota” en “Les regrets sont superflues, plus n’en parlons.” 25 november 2014.) 
Wat is landschap voor mij? Ik ben er nog niet aan uit maar veel zindert na; de beelden die ik 

vast leg, de mensen die ik ontmoet, de plaatsen die ik me toe-eigen, de ‘beleefwereld’ die mijn 
caravan doet ontstaan,… tot de droom die ik onlangs had, over een afspraak om 00:00 aan 

het ‘nymfenmeer’, om de dag nadien te ontdekken dat het dorp waar ik geslapen had ‘Rèves’ 
noemde. Ik ben benieuwd hoe mijn notie over ‘landschap’ nog vorm zal krijgen, maar de meest 

rakende omschrijving die ik tot nog toe kreeg, wens ik graag nog even met je te delen, als 
afsluiter:

« Qu’est-ce que c’est pour vous madame, le paysage? »
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« Pour moi, c’est essentiel. C’est la première chose qui me touche. Exactement. Et bien, un 
paysage parfois, même, comme je le regarde à la télévision et je vois un paysage de l’un 
pays ou de l’autre, parce qu’on nous montre beaucoup de choses maintenant, des émissions 
intéressantes, parfois je dis : « Regarde » à mon mari, « c’est un tableau. » Donc, un paysage, 
c’est un vrai tableau. J’aime les artistes, les peintres aussi. Voilà. Euh. Les fleurs, la nature, le 
paysage, les tableaux,… »

« C’est une très belle description. Mais donc, pour vous, c’est surtout la nature? »

« Oui, oui, la nature. »

« Et le paysage peut être encore quelque chose d’autre? Je me demande, le paysage 
aujourd’hui, qu’est-ce que ça peut être? »

« Ca peut être la traduction d’une souffrance ou d’un grand bonheur… »

« Et qu’est-ce que tu veux dire avec ça ? C’est très beau. »

« Je vais vous donner un exemple. J’ai un fils pilot hélicoptère. Il est patron et il a toute une 
petite flotte d’hélicoptère et il arrive de temps en temps qu’il y a un accident. Mais, il a  été 
témoin d’un accident épouvantable parce que deux de ces pilots ont eu un accident fatal. Et il 
a été témoin de la destruction complète de ces deux hommes par le choque dans les arbres. Et 
quand je le dis : « mais comment tu as du être très malheureux d’avoir du reconnaître ses amis, 
ses pilots, ses jeunes pilots à lui », et il a dit : « C’est affreux, affreux. Il’ y en avait partout. 
» C’est terrible à vous le dire, mais alors pour suivre, il a souffert pendant des années. Mais 
moi-même, qui connaissais ces petits pilots qui venaient ici, j’étais malheureuse comme tout et 
le matin, en me réveillant, je m’asseyais dans un coin de la ferme, justement devant un paysage 
merveilleux. Euh, je vous le montrerai ailleurs. Et, il se fait que ce jour là, le ciel avait des 
couleurs extra ordinaire, des couleurs rouges, des couleurs toutes inhabituelles. D’habitude, 
c’est un levée du jour paisible et là, il était… c’était un ciel qui souffrait. Vraiment. Et avec 
moi, je voyais toute la souffrance de ces deux petits pilots. J’avais l’impression qu’ils étaient 
dans le ciel. Et, alors, comme j’avais une petite nièce peintre, je l’ai dit : « ma petite, il faut 
que tu me peint ce que je ressens. » Et je lui ai écrit un texte pour lui dire ma souffrance qui 
était participant des pilots et de mon fils, de tout. Et cette petite, sans avoir connaître les jeunes 
gens, m’a décrit selon sa façon ce que moi je ressentais et que j’avais pu lui communiquer par 
quelques phrases. J’ai donc un petit tableau qui ne répond pas tout à fait comment je l’avais 

ressenti, mais c’était une interprétation d’une souffrance d’une personne tiercé. Et depuis, il y 
a eu malheureusement d’autres accidents d’hélicoptère. Malheureusement, soit à l’inexpérience 
soit aux événements. Et mon fils, il souffre très très fort. Donc, indirectement, je souffre aussi et 
donc cette nature, quand je regarde le ciel, quand je vois les avions, j’envoie un message à ces 
pilots : « travaillez bien, je vous en supplie, pour conduire vos passagers à bonne destination. 
» …Il faut s’accrocher de la nature et se rendre compte que c’est très calmant. La nature est 
tellement belle, même en hivers, et c’est là pour distraire tout l’esprit et tout ce qu’on entendre 
autour de la vie parce que ce n’est pas toujours facile… » (Yvonne, 26 november 2014)

	 «	Bien	au	contraire,	un	paysage,
	 même	s’il	se	donne	parfois	comme	un	tableau,
	 comme	une	coupe	d’instantanée	dans	le	présent,
	 nous	restitue	l’histoire	et	apparaît	comme	une	réalité,
	 en	train	de	se	faire	et	se	défaire.	»		(SANSOT, 1983)

Tot gauw Anna, ik ben alvast benieuwd naar jouw vizier daar in het Brusselse en welke 
‘landschappen’ jouw beleefwereld momenteel vormgeven. 

Liefs en groeten uit Belgrade, Namen,

Jolien
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18 december 2014
 

Opgesteld in GENK, MOL, TIELEN, EREMBODEGEM
Neergepend in WENDUINE

	 “Un	nomadisme	du	corps	et	de	la	pensée.” (BAQUE, 2006)

Liefste Anna,

Heb je mijn vorige brief goed ontvangen? Ik hoop dat hij goed terecht is gekomen want ik keek 
al spannend uit een brief van jou te ontvangen. Nu, gezien mijn onvoorspelbaar caravanadres, 
weet ik dat dit voor jou niet zo evident is. Ondertussen zijn we alweer twee weken verder en 
met deze tweede brief tracht ik mijn gedachten wat te ordenen en inzicht te verwerven in het 
onderzoek die ik ‘routegewijs’ aan het voeren ben. Want wat is het nu precies dat ik aan het 
doen ben? Op welke manier krijgt die beleefwereld van mij vorm? Welke positie neem ik in, 
in het landschap, in de al dan niet bebouwde ruimte? Dwalend door België en delen van de 
grenslanden met mijn caravan, pretendeer ik van het ene dorp naar het ander te rijden. Maar 
wat bedoel ik juist met het begrip ‘dorp’? De plaatsen waarlangs ik me beweeg en waar ik 

me uiteindelijk neerpoot kunnen niet noodzakelijkerwijs nog als ‘dorp’ worden bestempeld. 
Doorheen versnipperde gronden beweeg ik me van de ene plek naar de ander, op zoek naar een 
potentiele staanplaats. Een ruimte die ik me voor enkele uren kan toe-eigenen. Een ruimte die ik 

me heel even ‘eigen’ kan maken. In dit alles lijkt de ‘weg’ mijn enige trouwe compagnon.  

	 “Oh,	mes	chemins	et	leur	cadence” (CAUBERE in BACHELARD, 1964)
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De weg is mijn constante, mijn metgezel. Wanneer ik rijd, zit niemand me achterna. Wanneer 
ik stilsta, begint de spanning. Zolang de auto’s op de weg waarlangs ik geparkeerd sta, blijven 
rijden, kan me niks gebeuren. Wanneer een auto stopt echter, ben ik op mijn goede. Ben ik op 
de vlucht? Nee, ik probeer telkens opnieuw een plek toe te eigenen. Voor één nacht althans.

Verder vallen er nog wel enkele constanten uit mijn zigeunerlijke bestaan af te leiden; zo 
merk ik dat ik de nieuwe vrijheid die ik voor mezelf gecreëerd had, terug deels heb weten te 
ordenen in een soort van aangepaste dagindeling. Geïnspireerd op het ritme van de zon en de 
bewegingssnelheid die mijn caravanruimte zowel binnen als buiten toelaat, ontwaak ik rond 

8u, controleer ik of mijn verwarming het nog steeds doet, zet ik de waterkoker op het vuur en 
probeer ik me enkele minuten later wat op te warmen met een tas koffie, terwijl ik een tekst uit 

het boek ‘Dat is architectuur. Sleutelteksten uit de twintigste eeuw.’ lees; 

“…Daarin	pleit	Howard	voor	een	oprichting	van	nieuwe	kleine	steden	die	
op	enige	afstand	van	een	kernstad,	de	voordelen	van	het	leven	in	de	grote	
stad	zullen	verenigen	met	de	geneugten	van	het	platteland…	De	nieuwe	
stadjes	bieden	de	mogelijkheid	om	in	goede,	geplande,	groene	wijken	met	
een	veelheid	aan	gemeenschappelijke	voorzieningen	een	leven	te	leiden	in	
harmonie	met	de	natuur.”	(UNWIN, 1909)

“Het	ornament	dat	nu	wordt	geschapen,	heeft	geen	verband	met	ons,	noch	
met	de	menselijke	cultuur	als	geheel,	noch	met	de	wereldorde.	Het	is	niet	
levensvatbaar.”	(LOOS, 1910)

“Bovendien	komt	dit	streven	(naar	Het	Zakelijke)	in	de	bouwkunst	
overeen	met	het	algemeen	geestelijk	streven	van	deze	tijd;	dat	van	
organisatie.	En	wat	is	organiseren	anders	dan	ordenen	en	orde	brengen,	
dus	vereenvoudigen.” (BERLAGE, 1911)

“Onder	architectuur	moet	worden	verstaan;	de	kracht	om	onverschrokken	
en	vrijmoedig	de	omgeving	met	de	mens	in	overeenstemming	te	brengen,	
dat	wil	zeggen	de	materiële	wereld	tot	een	directe	projectie	van	de	
geestelijke	wereld	maken.” (SANT ELIA & MARINETTI, 1914)

Elke dag een andere architect, kunstenaar, filosoof, bouwer, die spreekt over het ‘landschap’ in 
zijn vizier, en hoe die al dan niet geschikt blijkt voor de beleefwereld van zijn tijd. Of andersom, 

hoe de beleefwereld van zijn tijd niet geschikt blijkt voor het landschap die hij in zijn vizier 
ziet ontwikkelen. Vervolgens open ik mijn gordijn en bestudeer ik wat die dag in mijn vizier 
verschijnt. De meest banale ruimtes duiken open. Banaal in hun alledaagsheid. Herkenbaar? 

Toch wel. Al begeef ik mij op onbekend terrein. Bakstenen huizen. (Ja, rode bakstenen huizen. 
En ze behoren nog belange niet tot ‘de traditie’ want tot op heden worden ze overal in het 

land opgebouwd in duidelijk, eenduidige vorm. Rechthoekig grondplan, driehoekig dak. Witte 
voegen. Gigantische blokken?! Wie voert hier nog het woord? De architect? Of de rijkeluis 
die met zijn overschot aan geld zich permitteert overschaalde woonblokken neer te poten?) 

Bakstenen huizen, groene voortuintjes, open velden en vergezichten, maar ook winkelcentra en 
industriezones. Want rijdend door verkaveld België, weten ze je in elke streek wel te vertellen 
waar je de eerstvolgende Colruyt, Delhaize, Aldi, Brico, etc. kunt vinden, keurig naast elkaar 

opgesteld om de concurrentie zijn werk te laten doen. Eens je vervolgens ook namen als 
Supermarché en Match ziet verschijnen, wordt duidelijk dat je je hoogstwaarschijnlijk in (de 

buurt van) Walloons grondgebied bevindt. En zo zijn er nog enkele oriëntatietechnieken die nu 
mijn aandacht weten te trekken, omdat ik kaart en gps even achterwege laat: de gesproken taal 

en de radio-ontvangst laten me schatten in welke streek ik me precies bevind. De nummerplaten 
houden me op de hoogte van het land waar ik in vertoef en wanneer ik verloren geraak in de 
veelheid aan niets zeggende wegwijzers, durf ik heel af en toe wel eens het niemandsland te 
betreden en snellere wegen te bevaren. Want snelwegen brengen je van de ene grootstad naar 
de ander, in één duidelijke beweging. Zo weet ik mezelf en mijn caravan heel even weer te 

lokaliseren op de aardbol. Rijden in cirkels is me niet onbekend en ik beschouw het dan ook 
eerder als een reden om ergens langer te blijven rondhangen dan dat ik het als verkwisting van 

tijd en Diesel zou zien. Want wat is het nu precies dat mij doet bewegen en wat is het nu precies 
dat mij doet stoppen? Slaat de klok nog geen 14u? Dan kan ik nog wel even blijven rondhangen. 

Een soort traagheid overvalt me. Is het de kilte en grijsheid van de wintermaand? Het proper 
water die tijd vraagt om op te warmen in de fluitketel? Of is het de kleine caravanruimte die 

mijn bewegingen doet vertragen? Zoveel vrijheid en toch kom ik precies tijd te kort. Een soort 
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innerlijke onrust in mij doet  me hunkeren alweer nieuwe oorden op te zoeken. Dan kan alles 
niet snel genoeg vertrekkensklaar gemaakt worden. En tegelijk wil ik nog even blijven want ik 
heb me de plek amper eigen kunnen maken. Elke dag staat mij dan ook iets anders te wachten, 

daar aan de andere kant van mijn caravandeur.

“A	la	porte	de	la	maison	qui	viendra	frapper?
Une	porte	ouverte,	on	entre.
Une	porte	fermée,	un	antre.
Le	monde	bat	de	l’autre	côté	de	ma	porte.”	(BIROT in BACHELARD, 1964)

Of ik beslis mijn vizier te verkennen en een wandeling te maken. Of er staat een buur, klaar om 
te ontmoeten, die me inzicht biedt in het vizier, of toch in de manier waarop hij kijkt naar het 

landschap die hem omringt.  Die buren doen me soms een dagje langer blijven. Want ze willen 
nog zoveel tonen en vertellen en bovendien hoef ik niet langer ‘voortvluchtig’ te bewegen, 
want de gastvrijheid van die ene buur, garandeert me de standplaats nog een dagje langer te 

kunnen toe-eigenen. Tenminste, als ik me op zijn/haar private gronden bevind. Publieke grond 
valt niet toe te eigenen, zelfs niet op toestemming van de buren. Dat wisten de politiemannen 

in Luxemburg me alvast te vertellen. Informatie waarvan ik uiteraard al op de hoogte was. Dat 
was trouwens niet de werkelijke reden van hun komst. Ik dacht veilige oorden op te zoeken en 
mijn caravan neer te poten op een gemeenschappelijk pleintje te midden van een wijk. Ik was 
me gaan presenteren bij één van de buren. Maar blijkbaar was ik beter overal gaan aanbellen, 

want een andere buur (die blijkbaar geen contact heeft met zijn overbuur) had het maar verdacht 
gevonden en meteen de politie op me afgestuurd. Het wijkgebeuren was zodanig ‘veilig’ 

gemaakt dat ik en mijn ongekende caravan als ‘onveilige factor’ werden aanzien. (Al zal de 
actualiteit van die dag er ook wel voor iets tussen gezeten hebben. De moord op Beatrice.) 

Hier hoorde ik dus niet thuis. Moest ik me op volledig verlaten terrein gaan begeven? Hoezeer 
dergelijke landschappen mij fascineren, toch was ik ook niet echt geneigd om daar de nacht 
door te brengen, want wanneer de avond valt en je vizier helemaal zwart wordt, verwordt de 

fascinerende ruimte tot een unheimliche en onvatbare duisternis. 

“Une	lampe	allumée	derrière	la	fenêtre,
veille	au	coeur	secret	de	la	nuit.”	(BARUCOA in BACHELARD, 1964)



48 49

De dunne caravanwand tussen mijn wereld binnen en buiten, creëert een fragiliteit die mijn 
relatie tot het landschap waar ik me in bevind, versterkt. 

“Our	houses	are	no	longer	aware	of	the	storms	of	the	outside	universe.”
(BACHELARD, 1964)

Die fragiliteit brengt een soort naaktheid met zich mee. Alsof ik me blootgeef aan de 
buitenwereld en ik daarom vaak het gevoel heb dat ik in beweging moet zijn. Want als ik 

stil sta, wordt de fragiliteit des te groter. Ik voel me dan soms werkelijk bedreigd door mijn 
vizier. Maar andersom merk ik ook dat mijn vizier zich bedreigd kan voelen door mij. Waarom 

is dat? Het doet me inzien dat we op een zeer afstandelijke en vervreemde manier met het 
gegeven ‘grond’, ‘territorium’, ‘oppervlakte op de aardbol’, … omgaan. Alsof er bijna geen 

plaats meer is om je nog een stukje op de aardbol toe te eigenen. Toch niet wat de ‘bewoonde’ 
wereld betreft, waar alles geordend en bepaald is. Daarnaast moet ik wel toegeven dat ik nog 
niet zoveel moeilijkheden ondervonden heb. Maar dat heeft dan ook weer te maken met het 

feit dat ik me er dan ook naar gedraag. Als er huizen in de buurt zijn, ga ik meestal aanbellen. 
Vervolgens probeer ik ook zo min mogelijk ‘tot last’ te zijn. Ik sluit mijn gordijnen. Mijn 

elektriciteitloos bestaan heeft als voordeel dat het meestal niet opvalt dat ik in de caravan woon. 
Het kaarslicht wordt mooi afgeschermd door de dikke gordijnen. De reden waarom ik dan geen 

politiebezoekjes krijg, is dan volgens mij ook het gevolg van het feit dat het lijkt alsof mijn 
caravan er gewoon geparkeerd staat (wat wettelijk toegelaten is voor een periode van maximum 
drie dagen). Al zitten de winterse dagen er misschien ook wel voor iets tussen. Het is heel snel 
donker en de gesloten gordijnen houden de warmte beter binnen. Bovendien voel ik me ook 

gesterkt, wanneer mijn gordijnen dicht zijn, want dat verhindert dat iemand mij in de gaten zou 
kunnen houden. Eens de gordijnen dicht zijn, leef ik werkelijk in mijn eigen universum. Of dat 

maak ik mezelf toch wijs.

“We	comfort	ourselves	by	reliving	memories	of	protection.	Something	
closed	must	retain	our	memories.	While	leaving	them	their	original	value	
as	images,	memories	of	the	outside	world	will	never	have	the	same	tonality	
as	those	of	home.”	(BACHELARD, 1964)

Het slot van mijn caravandeur is trouwens niet zo moeilijk te forceren. Het valt vervolgens op 
dat ik niet graag lang verwijderd ben van mijn dierbaar huis. Het staat dan ook voor een reden 

op wielen en ik neem het dan liefst ook overal mee naartoe. Alsof het mijn schild is. Mijn 
schulp. 

“I	shall	prove	that	imagination	augments	the	values	of	reality.”
(BACHELARD, 1964)

Maar wat als het volledig gerechtvaardigd zou zijn dat je je een stukje aardbol kan toe-eigenen? 
Voor een beperkte tijd weliswaar, wat impliceert dat je vaak in beweging moet zijn, maar 

waardoor je ook telkens nieuwe oorden ontdekt. En dan bedoel ik niet die plekjes, campings, 
vakantieoorden, die door het toerisme voorzien en keurig uitgekozen zijn. Naar hun advies kom 

je dan ook terecht op die plaatsen die ‘het meest boeiend zouden zijn om van het landschap 
te genieten’. Want wanneer mensen het woord ‘landschap’ horen, zijn ze al snel geneigd een 

beschrijving te geven van dat soort oorden die op postkaarten verschijnen. Het ‘dwalen’ kan dan 
ook niet gelijk worden gesteld aan het ‘reizen’.

“Il	n’en	va	pas	de	même	pour	l’errance,	voyage	erratique	dont	la	finalité	
semble	s’évanouir	au	fur	et	à	mesure	du	temps,	comme	si	le	voyage	lui-
même	devenait	dévorateur,	dévastateur,	dépourvu	de	boussole,	fait	de	
lignes	brisées	et	de	chemins	qui	ne	mènent	nulle	part,	de	faux	départs	
et	d’arrivées	illusoires,	qui	ne	font	que	relancer	plus	douloureusement	
encore	un	cheminement	devenu	aveugle	au	sens.” (DEPARDON, 2000)

Wat zou het geven als meer mensen ervoor zouden kiezen om hun huis op wielen te zetten, de 
baan op te gaan en zich telkens tijdelijk bepaalde plekken toe te eigenen. Met ‘meer’ bedoel ik, 
meer mensen dan de hedendaagse zigeuners die eveneens een zo onopvallend mogelijk bestaan 
leiden. Waar ik me als onschuldige jonge vrouw, artiest, student en persoon met identiteitskaart 
en rijbewijs, er nog uit kan praten, is dat voor de werkelijke zigeuner denk ik minder het geval. 
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“Nous	déprendre	de	nous-mêmes,	mettre	nos	sensations	et	notre	regard	
à	nu	pour	nous	faire	renaître	au	dehors,	pour	nous	dessaisir	du	monde	
connu	pour	le	transfigurer	soudain	et	en	réactiver	l’intensité;	refaire	le	
monde	en	le	déplaçant	loin	de	ses	visages	répétés	et	balisés,	le	reprendre	
en	produisant	un	véritable	conversation	du	regard” (BAQUE, 2006)

Kan ik erin slagen de plekken waar ik stop me nog meer toe te eigenen? Mijn caravan neerpoten 
waar ik maar wil, mijn gordijnen langer open laten en mijn relatie met wat zich buiten afspeelt 
versterken. Of nog verder, een vernieuwde relatie met dat ‘buiten’ aangaan. Niet kijken naar het 
‘buiten’ als vervreemd en verdeeld territorium, toebehorend aan ontelbare eigenaars waarvan de 
ingebakken wetten en regels me vertellen hoe ik me het best tegenover mijn vizier positioneer. 

Nee, kijken naar het ‘buiten’ als ontdekkingsterrein waar ik in gesprek kan gaan met het 
landschap die achter mijn raam verschijnt. Nog zeven dagen en mijn winterse rondrit zit erop. 
Ik ben benieuwd wat mijn pad, die trouwe metgezel van mij, nog allemaal in petto heeft. De 

feestdagen komen eraan Anna. Ik wens je dan ook de allerwarmste tijden toe. In mijn leefwereld 
gaat het er hier momenteel wat koud aan toe… maar ik houd stand in de eenzaamheid, want 
hij wordt gekleurd door een warme stem. Er bloeit iets. Ik ben nieuwsgierig hoe ‘dit’ mijn 
beleefwereld nog zal toon geven. Ik hou je op de hoogte, maar kleuren zullen er zeker zijn.

Tot gauw en liefs,

Jolien
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18 januari 2015
 

PARIJS

In januari vertoefde ik even in Parijs waar ik stage liep. Ik laat deze brief zo goed als gesloten. 
De aanslag op Charlie Hebdo had me door elkaar geschud en ik moest daarnaast enkele 

ontgoochelingen trotseren. Wel geef ik graag onderstaande woorden mee, neergeschreven in de 
brief. Een oud gedicht uit de Azoren, het prachtig vulkanenlandschap waar ik met Anne en Eric 
in Parijs rond mocht werken en waar we even hebben mogen van proeven tijdens een trip naar 

de indrukwekkende eilandengroep in oktober.

“En	tant	qu’hommes,	nous	sommes	historiquement	une	partie	du	peuple	
dont	nous	sommes	issus	et	nous	sommes	enracinés	dans	l’habitat	fait	
des	montagnes	de	laves,	de	leur	profondeurs,	de	leur	substance	qui	nous	
pénètre.	La	géographie,	pour	nous,	est	aussi	puissante	que	l’histoire.	Et	
ce	n’est	pas	un	hasard	si	beaucoup	de	nos	écrits	sont	des	mémoires	de	
volcans	et	autres	catastrophes.	Comme	les	sirenes,	nous	sommes	de	chair	
et	nous	sommes	de	pierres.	Nos	os	dérivent	dans	l’océan.”	(NEMESIO, 932)
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11 april 2015 
MOERBEKE

Dag Anna,

met dit kort bericht breng ik je graag op de hoogte van het feit dat ik opnieuw aan het dwalen 
ben met mijn caravan. Ik ben vertrokken op dinsdag 6 april. Sinds gisteren is mijn tocht 

werkelijk begonnen, aangezien ik tijdens het begin van de week nog vergezeld werd door 
Cynthia, Evelyne en Arne, naar aanleiding van een in situ en interdisciplinair project aan de 

haven van Oostende. Sinds gisteren liggen mijn bestemmingen niet meer vast. Ik ben benieuwd 
waar de wegen me deze keer heen zullen leiden. Deze keer heb ik ook een typemachine aan 
boord. Verrassend hoe ik er nog meer toe word aangezet om te schrijven. Het zou super zijn 
mochten we er deze keer in slagen wel brieven uit te wisselen? Sinds mijn allerlaatste brief 

in februari, heb ik nog geen antwoord van je weten te ontvangen. Mijn nieuwsgierigheid naar 
jouw beleefwerelden en landschappen worden er als maar sterker op. Zo denk ik aan je trip en 

ontmoeting met Ai WeiWei (heb ik zijn naam juist geschreven?). 

Vele groeten van achter mijn caravanraam, 
waar een ‘bevangen’ landschap verschijnt; 
met groene netten onbetreedbaar afgespannen. 
Enkel kijken lijkt hier toegestaan.

Liefs,

Jolien
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15 april 2015 
GIERLE

“Churchill	zegde:	Eerst	maken	de	mensen	de	muur,	daarna	maken	de	
muren	de	mens…	De	mens	vervormt	zijn	natuurlijke	biotoop,	daarna	
vorm	het	levenskader	de	mens	zelf…	Dit	wil	zeggen:	vormgeving	op	alle	
schalen.	Ook	in	de	denkbeelden	zelf,	die	wij	tot	begrip	en	beheersing	
van	de	natuur	in	onze	geest	opbouwen	en	welke	in	essentie	slechts	
bewegingsschema’s	zijn	in	de	in	ons	hoofd	gereconstrueerde	ruimte.	Alles	
is	stedenbouw,	alles	is	architectuur”	(BRAEM, 1968)

Liefste Anna,

ondertussen ben ik alweer ruim een week op tocht en graag geef ik je enkele impressies mee 
van de afgelopen dagen. 
12 APRIL 2015; 

Daarnet ben ik opnieuw een toer gaan lopen. Zou ik de smaak terug te pakken hebben? 
Aangespoord door de watersportbaan twee dagen terug en het mooie weer die me naar 

buiten lokt, ben ik opnieuw beginnen lopen. We zullen zien hoelang ik het volhoud deze 
keer. Ondertussen heb ik de buurt van Rupelmonde zo wat leren kennen. Opnieuw lijkt het 

havengebied me met zijn waterarmen in zijn greep te houden. Nog niet ver van de kerk 
gepasseerd, opende zich opnieuw een brede waterarm, die de identiteit van het dorp duidelijk 

mee bepaalde. Zelf sta ik hier gekampeerd aan een bushalte van De Lijn, net naast een 
schooltje. In groot blauw lees ik: “Samen bouwen aan een nieuwe school!” Ik begon me al af 
te vragen hoe die er dan zou uit gaan zien? Nieuw in zijn vorm? Of ook nieuw in zijn manier 

van onderwijzen? Vooral het laatste lijkt me de grote uitdaging, al lijkt het kleine schooltje in de 
eerste plaats te vechten voor meer bewegingsruimte, hier geplet staand tussen de woonhuizen 

in. In mijn vizier schittert een sociale woonwijk. Het boeit me hoe de ritmiek en het repetitieve 
van de identieke huizen-in-een-rij vervaagt en transformeert in een veelheid aan kleuren en 

gezichten. Lichtblauw, pastelgeel, spierwit, donkerbruin, paarse glasramen, eens golvende dan 
weer platgestreken gordijnen, extra spel in de raamverdeling, nog meer spel in de organisatie en 
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compositie van de voortuintjes. Al kan ik deze laatste niet zo goed zien van hier, want ze liggen 
verscholen achter de rij geparkeerde auto’s voor hun deur. De huizen bevinden zich dan ook op 
een zekere afstand van mijn blik, aangezien een vierkant groen grasveld mijn raam met dat van 
hun verbindt. De huizenrij rechts van het vierkant hebben in hun spel van spiegelingen volhard. 
De huizencompot links duidelijk niet. Ze waren al helemaal verschillend van de rest begonnen, 
maar hun achterbouwsels, van hieruit gezien, hebben dat onderscheid nog des te meer versterkt. 

Mooi als contrast. Zeker wanneer ik me inbeeld dat één van hen nu ook uit zijn raam kijkt en 
het vierkant gras geflankeerd ziet met een caravan als vierde wand. In mijn rug staat een trotse 

witte villa te blinken trouwens. Eerlijk, ik hou wel van de Vlaamse potpoerie.
/ Vertrokken: 16:00 / Pauze in Temse / Aangekomen: 18:50 / Plaats: Steenhuffel / Avondmaal: 
Spaghetti Carbonara / Slaaptijd: 22:00 /

“The	house	is	in	the	town,	inevitably	on	the	edge	of	the	town,	the	town	we	
don’t	know,	despite	its	simple	plan;	the	town	in	which	we	stray,	wander,	
endless,	just	straying	and	wandering,	not	knowing	where	to	look,	not	
walking	besides	each	other,	nor	parallel	with	each	other,	nor	over	each	
other,	nor	led	by	neon	lights	and	beckoning	windows,	not	led…”
(CUYVERS, 2002)

13 APRIL 2015; Wektijd: 7:37 / Ontbijt: cruesli met melk, koffie en fruitsap / 
Rond 10:45 gaan wandelen. Het duurde niet lang of ik vond open groene ruimte. Begrensd 

weliswaar, want in de verte kon je reeds het volgende dorp zien opduiken aan de horizon. De 
kerktoren was mijn oriënteringspunt. Ik had evengoed de ‘Palmtoren’ kunnen nemen, die er 
vlak naast neergepoot staat en fier de skyline van Steenhuffel vormgeeft, als de kerktorens 

metgezel. Of concurrent? Veel valt niet meer met de kerktoren te wedijveren, hij is in verval. Al 
lijkt hij binnenkort misschien te herleven, want stellingen hebben zich rond de façade gekleefd. 

Zonder werkers momenteel, alsof er weinig haast achter zit. Waarom zou men zich hiervoor 
nog moeten haasten? ‘Monument’ staat geschreven op de gele container die in de kerktuin staat 
opgesteld. Monument. Vandaar de renovatie. We hebben tijd, de stenen gaan niet snel weglopen. 

“Palm. Brouwerij sinds 1747.” Mogen we deze toren ook binnenkort als monument gaan 
beschouwen? Alles lijkt hier zo wat versteend in Steenhuffel, zijn naam waardig. Auto’s worden 
nog wel geparkeerd in het centrum van dit alles, maar de mensen kunnen niet snel genoeg weer 
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van het plein verdwijnen. Zelfs het ‘Brouwershuis’ ligt er stil bij. Nog wat verder zie ik de 
rolluiken van de woning dicht blijven. Een huis dat ooit apotheker moet geweest zijn. Ook het 
groene kruis blijft stroomloos aan de gevel achter. Hier wordt bier gebrouwd, geen leven. Hier 
wordt bier gebrouwd, maar niet gedronken? Misschien ben ik hier niet op het juiste - geschikte 
- moment. Al biedt een kroeg die zijn deuren sluit op zondag niet veel vooruitzichten - wanneer 

schikt het u wel? Gisteren kroop ik behoorlijk vroeg de lakens in. “Ik zou eens mee met het 
ritme van de zon leven,” maakte ik mezelf wijs. Het was eerder de stilte die me plots te stil leek 

te worden. Misschien zou ik onder mijn lakens de stilte niet meer horen. Ook ontdekte ik dat 
ik mijn raam nog extra kon afschermen, zo konden ook de politie-agenten - die de laatste tijd 

nogal vaker durfden opduiken - me niet zien liggen. Ja. Hier staat een caravan geparkeerd, niet 
gekampeerd. Duidelijk? Schijnbaar. En zo herval ik weer in oude gewoonten. Misschien is het 
de omgeving, mijn vizier, mijn landschap die, ondanks het vele verrijden, soms niet veel van 

elkaar verschilt. Een vertrouwdheid die onvertrouwd wordt, een onvertrouwdheid die vertrouwd 
wordt; bakstenen huizen, meestal rood met witte accenten. Witte raamkaders, witte voegen, 
witte goten, witte rolluiken, witte garagepoorten, witte deurbel, wit huisnummer. Al kom je 

ze ook tegen in telbare ensembles en kleurennuances. Te veel om uit te typen. Nu eens oranje 
dakleien, dan weer donkerblauwe of -bruine. Bruine bakstenen met donkere voegen, lichtgele 
bakstenen met bleke voegen en blauwe raamkaders, met blauw dak. De potpoerie, waar ik het 
al eens over had. Wat nog? De betonnen wandjes. Nu steeds minder wel. De lintbebouwing, 

die je van bebouwde kom naar onbebouwde kom leidt; van zone 50 naar zone 70 (en soms ook 
zone 90). Of van bebouwde naar bebouwde kom; van 50 naar 50 dus. Van stille dorpspleinen, 
met hun kerk omringd door auto’s (als blijk van enige aanwezigheid) naar mariakapelletjes tot 
kilometers ver uitreikende hoogspanningskabels. Met hun masten, die het ritme van de skyline 
mee kleur geven. Al wordt de aandacht nu steeds meer opgeëist door de wuivende windmolens. 
Naar groene energie wordt gestreefd en gezocht. Ook de dakpannen bieden een schoot voor de 
zonnepanelen, zolang de premie loopt. Tevergeefs? Laten we nog even een wandeling maken 
door dit alles. Altijd via datzelfde wegeltje, kijkend naar diezelfde (quasi) uitgestrektheid, nog 

net te vinden niet ver van de achterdeur. Als we de grijze masten konden aanvaarden, zullen we 
nu ook wel de witte wielen een plaats geven. De grijze lucht verandert in blauwe, steeds vaker 

dezer dagen. Ik voel het aan de welgezindheid van mijn huis. De gordijnen gaan open deze keer, 
om de warmte te vatten. Overdag in die zon, lijk ik wel op vakantie in dit huis. Op vakantie in 

het dorpsplein van Steen. 
Middagmaal: restje spaghetti carbonara / Vertrokken: 14:32 / Aangekomen: 18:00 / Plaats 
Grobbendonk / Avondmaal: Brood met préparé en paté en slaatje van witloof, komkommer, 
kiwi en nootjes / Slaaptijd: 23:00 /

“Let’s	open	de	window	into	the	dark.
Getting	away.	Being	goalles.	Strolling.
Being	able	to	be	lost.	Experiencing	
doubts	and	uncertainties.	The	loss	of	
the	time	and	the	self.	Grasping	for
productive	confusion	in	the	everydayness.
Evoking	ruptures	between	expectation
and	comprehension.	Exercising
different	perspectives.	Pursuing	the
unknown.	Questioning	and	playing.	
Making	contingent	aspects	public.
Facing	incompleteness.”	(DE SMET, 2010)

14 APRIL  2015: Wektijd: 9:00 (wekker: 7:00) / Ontbijt: brood met préparé, paté. Kiwi / 
Middagmaal: Slaatje van komkommer en tomaat met brood en humus en préparé / Wandeling / 
Vertrekken: 16:50 / Aangekomen: 20:30 / Plaats: Gierle / Km: 150! / Avondmaal: krokante kip 
met broccoli en gekookte aardappelen / Film / Slaaptijd: 23:00 / 15 APRIL 2015; Wektijd: 8:15 
(wekker: 7:00) / 
Gereden, gereden, gereden, heb ik gisteren. Ruim 150 km, om dan in Gierle terug te belanden, 

die volgens mij niet zo heel ver ligt van Grobbendonk. Mijn billen kleefden aan mijn 
camionettezetel. Met dat zonnig weertje was het totaal niet mijn plan om zo lang te rijden, 

maar voor een of andere reden vond ik maar gaan staanplaats ‘naar mijn gedacht’. Plots 
kwam ik opnieuw in Nederland terecht terwijl ik eigenlijk liever eens meer naar het zuiden 

toe van België wou rijden. Lag het aan de beslissing om ‘richting Herentals’ te negeren? Mijn 
herinnering aan Herentals was nogal vaag en eentonig, vandaar dat ik liever wegen insloeg 

naar dorpsnamen waarlangs ik nog niet gereden was. En wat klonken ze mooi die namen. Geen 
wonder, het waren stemmen van de Noorderburen. Eens Nederland binnen gereden, besloot ik 
toch koppig om niet langs dezelfde weg terug te keren, waardoor ik opnieuw wat verdwaald 
raakte in hun toch wel wondermooie open velden. Jammer dat ik er op dat moment niet echt 

ten volle van kon genieten… zonder echt een duidelijk argument te hebben, was ik vastberaden 
het Belgenland terug binnen te rijden. Mijn billen en rug begonnen me in hun stroefheid - door 

constant dezelfde houding aan te nemen - te kwellen. Even later, in de buurt van Meerse en 
Meerle, merkte ik op dat er half zoveel Belgische nummerplaten als Nederlandse opdoken; ik 
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moest me dus zo goed als op de grens bevinden. En inderdaad, even later herkende ik terug 
de vertrouwde grafiek van de Belgische verkeersborden (het verschil is subtiel, maar het is 

er). Ik had geen blauw bord met gele sterren in een kring rond ‘België’ getekend nodig, om te 
bevestigen dat ik goed zat. Eens in Meerle, zag ik dat er nu niks anders op zat dan dezelfde weg 

terug te nemen. Ik kon kiezen tussen; links Breda en rechts Hoogstraten. Rechts dan maar, en 
zo volgden ook Beerle, Vorselare, Wortel, Merksplas tot ik uiteindelijk terug uitkwam aan het 

plein - tegelijk rondpunt met verwarrende voorrangsregels - die er op een of andere manier heel 
verwelkomend uitzag. Even verderop zag ik een braakliggend stuk verkaveling liggen; mijn 

kans; mijn overnachtingsplek. Eindelijk. 
/ Middagmaal: Slaatje van witloof, komkommer, druiven, camembert, pistachenootjes, appel, 
aardappel, en brood met Humus. / 

De klok slaat 16:50, klaar om weer te vertrekken. 
Het was zalig typen hier buiten in de zon. 
Ik hoop dat je er ook wat van kan genieten Anna.

Warme groeten, 

Jolien 
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23 april 2015
DINANT 

 

“Le	doute	est	désagréable	mais	la	certitude	est	ridicule”	(VOLTAIRE)

Liefste Anna,

hoe gaat het? Momenteel bevind ik mij in Dinant, buiten in de zon aan mijn caravantafel 
langs het water. Sinds mijn laatste brief heb ik volgend traject afgelegd; Gierle / Tielt-Winge 
(Bekkevoort) 73,7 km / Opheers 90 km / Aalst 112 km / Limelette 137 km / Villers-la-Ville 

50 km / Spontin 76 km / Dinant 32 km. De laatste dagen heb ik geen tekort gehad aan sociaal 
contact. In Limelette ben ik de barones en componiste Jacqueline terug gaan bezoeken, zoals 

beloofd. Buurvrouw Chris, die me de vorige keer zo uitgebreid haar streek had laten zien, 
was jammergenoeg net naar Spanje vertrokken. De barones zou de barones niet zijn, als ze 
me niet terug overspoelde met geschenken: van appelsap tot foie de morue, van nog meer 
verse appelsap tot een kist vol Franse boeken. Daar zat ik in haar rustkamertje die stille 

maandagochtend, terwijl ik Jacqueline op de achtergrond (voor het eerst live) piano hoorde 
spelen. Zie hier wat ik er allemaal uitgekozen heb; ‘Le Coeur et la Tête’ van Zénaîde Fleuriot, 

‘Les deux nigauds’ van Fresneau, ‘Accroche-toi à ton rève’ van Barbara Taylor Bradford, 
‘Les Paysans’ van H. De Balzac, ‘Etincelles. La princesse Karadja’ van H. Karady (1892), 
‘Ce n’est qu’un début. Mai ‘68.’ van Philippe Labro et l’équipe d’Edition Spéciale (1968). 

‘Le pressentiment du destin’ van Jean Pommarès (1952), ‘Olivier Twist’ van Charles Dickens 
(1962), ‘Voyage au centre de la terre’ van Jules Verne (1930), ‘Lettres de Vincent Van Gogh 
à son frère Théo’ (1937), ‘Néropolis’ van Hubert Monteilhet (1984), ‘Les Grands Ecrivains 
de France illustrés XVIIe siècle’ van Abry, Bernès, Creuzet et Léger (1948), ‘Mémoire d’un 
ane’ van Ségur (?), ‘Le poète et son temps’ door Gaston Pulings (1936), ‘Le temps parallelle’ 
(1975), ‘Les sentiers et les routes de la poésie’ van Paul Eluard (1952), ‘La poésie française 

de Belgique’ van RTL (1972), ‘Monsieur Monsieur’ van Jean Tardieu (1951), ‘Le désert ou la 
moisson secret’ van Rémy de la Soudière (2002), ‘The rise and fall of the house of Medici’ van 
Christopher Hibbert (1974), ‘Club de lecture des jeunes’ (1964), ‘Les malheurs de Sophie’ van 
Mme de Comtesse de Ségur (1961), ‘Les patins d’argent’ van P.J.Stahl (1931), ‘Mary Poppins’ 
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van P.L. Travers (?), ‘Anthologie de la poésie russe’ door Jacques David (1948), ‘La disgrace’ 
van Nicole Avril (1981), ‘Poésie. Traduction de Maurice Betz’ van Rainer Maria Rilke (1949). 
Ongelooflijk hoe breed haar interesses uiteen lagen  en hoe gastvrij ze erop aanstuurde zoveel 

mogelijk mee te nemen als ik kon. Ze twijfelde nog wat of ze het boek van Rilke niet nog 
even zou bijhouden. Maar omdat het vertalingen en dus geen originele teksten van hem waren, 
besloot ze me het toch mee te geven. Ik was er heel blij mee. Rilke had mijn weg terug naar mij 
gevonden. Het deed me denken aan vorig jaar Anna, wanneer ik Rilke eruit koos om aan mijn 

kunstenaarstekst te werken. Zo ben ik al verschillende boeken beginnen openslaan;

“Au	bout	de	ce	village,	la	maison
est	aussi	solitaire	qu’au	bout	du	monde.

La	route	qu’il	ne	retient	pas
s’éloigne	lentement	et	plonge	dans	la	nuit
Petit	village,	entre	deux	étendues	posé,
plein	d’inquiétude	et	de	pressentiments,	qui	n’est	que	route	entre	deux	haies…

Et	ceux	qui	partent	du	village,	s’en	vont	très	loin
Et	beaucoup	meurent	en	chemin.”	(RILKE, 1949)

“Nous	dérivons.
Mais	le	pas	du	temps
n’est	pas	tant
dans	ce	qui	dure.

Tout	ce	hâtif
passera	tôt;
car	seul	vaut
ce	qui,	en	demeurant,	nous	initie.”	(RILKE, 1949)

“Notre	vie	s’oriente	à	la	blessure	de	ce	qui,	immensément
perdu,	un	jour	peut-être	reviendra.	Mais	ce	que	nous
croyons	savoir	n’est	que	le	résultat	rêvé	d’un	combat	qui
n’a	pas	eu	lieu.	Entre	le	tout	de	la	nostalgie	et	le	rien	du
savoir	s’étend	l’espace	du	regard,	espérant	une	issue.	Vers
quel	autre	labyrinthe?”	(DE LA SOUDIERE, 2002)
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“Du	même	paysage
On	peut	dire	qu’il	est
Indifféremment
De	désespoir	ou	de	paix	infinie,
Car	c’est	nous	qui	sommes
En	même	temps	sur	la	terre
Des	désespérés	et	des	sages.

Quand	nous	parlons	du	désert
C’est	de	nous-mêmes	que	nous	parlons.”	
(DE LA SOUDIERE, 2002)

“Au	désert
Tu	peux	marcher,	tu	es	libre,
Mais	tes	pas	ne	seront	jamais
Que	le	sablier	de	ton	rêve.

Au	désert
Tu	peux	parler,	tu	es	libre,
Mais	tes	mots	ne	feront	jamais
Que	persécuter	des	ombres.

Au	désert
Tu	peux	rêver,	tu	es	libre,
Mais	tes	rêves	en	passant
T’écarteront	des	chemins.

Au	désert
Tu	peux	mourir,	tu	es	libre,
Ta	mort	sera	fidèle	à	l’inconnu
Que	tu	nourris	déjà	en	toi.	
(DE LA SOUDIERE, 2002)

“TABLEAU	FAMILIER
Des	vols	d’oiseaux…	Un	fil	de	route,
Une	clôture	renversée.
Dans	le	ciel	noyé	le	brouillard
Une	triste	et	pâle	clarté…
Des	bouleaux	en	ligne,	et	des	bornes
Au	long	de	routes,	monotones…
Et,	comme	accablée	de	chagrin,
La	vieille	isba	tout	branlante…
Tout	est	clair-obscur	et	pénombre…
Et	malgré	soi	le	coeur	s’envole,
Et	malgré	soi	l’âme	se	serre,
En	une	immense	nostalgie.”
(K.D. BALMONT, 1867-1943)

“LA	NATURE	PARLE
La	nature	te	parle,	en	un	mépris	suprême:
Va-t-en,	et	ne	viens	pas	troubler	mon	harmonie
Tes	pleurs	sont	importuns;
tes	tourments	blesseraient
Mes	belles	nuits	d’azur	en	leur	sérénité.
Je	t’avais	tout	donné:
vie,	liberté,	jeunesse…
Tu	as	tout	repeussé	dans	ta	haine	stupide,
Et	d’insolents	griefs	outrageant	la	nature,
Tu	oublias	ta	mère…	Eh	bien,	je	te	renie!
Est-ce	que	trop	peu	pour	toi
qu’au	ciel	tant	d’astres	clairs?
Et	que	l’ombre	sans	voix	des	songeuses	forêts,
Et	que	l’âpre	beauté	des	monts	dans	les	nuages?
Je	t’avais	tout	donné,	mais,
parmi	ces	merveilles,
Tu	n’as	jamais	senti	le	bonheur	de	tout	être,
Du	fauve	et	ses	forêts,	de	l’hirondelle	au	ciel
Des	frissonnantes	fleurs	en	leur	rosée	d’argent
Puisque	tu	sacrifies	la	joie	de	vivre	au	doute
Va-t-en,	je	te	méprise,
être	faible	et	souffrant…
Que	ton	esprit	alerte	et	ton	âme	orgueilleuse
Cherchent	le	bonheur	sans	moi,
comme	ils	le	pourront…”
(MEREJKOVSKI, 1863-1941)



74 75

AU BOUT DE CE VILLAGE, LA MAISON   CARAVANE. CEUX QUI PARTENT DU
VILLAGE, S’EN VONT TRES LOIN. NOUS DERIVONS ENTRE LE TOUT DE LA 

NOSTALGIE ET LE RIEN DU SAVOIR… S’ETEND L’ESPACE DU REGARD.
QUAND NOUS PARLONS DU DESERT   PAYSAGE, C’EST DE NOUS-MÊMES QUE

NOUS PARLONS. TU PEUX RÊVER, TU ES LIBRE. MAIS TES RÊVES EN PASSANT
T’ECARTERONT DES CHEMINS. AU LONG DE ROUTES, LA NATURE   LE 

PAYSAGE TE PARLE. LA JOIE DE VIVRE AU DOUTE. VA-T-EN. T-EN-VA. AU 
DOUTE DE VIVRE LA JOIE. TE PARLE DE LA NATURE   DU PAYSAGE, ROUTES 

AU LONG DES CHEMINS. T’ECARTERONS EN PASSANT TES RÊVES. LIBRE 
ES TU, RÊVER PEUX TU. PARLONS NOUS QUE DE NOUS-MÊMES, DU DESERT   

PAYSAGE. PARLONS NOUS DU REGARD. L’ESPACE S’ETEND. SAVOIR DU RIEN 
ET DE LA NOSTALGIE. LE TOUT ENTRE. DERIVONS NOUS TRES LOIN, S’EN 

VONT DU VILLAGE. QUI PARTENT DE LA MAISON   CARAVANE? CE VILLAGE 
AU BOUT.

Geen idee waar het boek ‘Les patins d’argent’ van P.J. Stahl over ging trouwens, maar er viel 
een gedroogd klavertje vier uit, dus besloot ik het boek ook mee te nemen. Heb ik dan het 
geluk van Jacqueline gestolen? Misschien had ik het haar moeten zeggen, maar ik had het 

gevoel dat dat klavertje vier mij gevonden had. Het is de allereerste keer dat ik een klavertje 
vier in het echt zie. Opgedroogd weliswaar… ik vraag me af hoe lang het al tussen dat boek 
gezeten zou hebben. Er lagen enorm veel kinderboeken tussen de stapel, dat brengt ons toch 

wel enkele decennia terug zo (Jacqueline is ergens rond de 85). ‘Jacquis Fontyn’ staat er in het 
boek ‘Mémoire d’un ane’ geschreven. Ik vroeg haar of ze de naam van haar dagboek naar dit 

boek genaamd had, want ik had het gelezen in de biografie die over Jacqueline geschreven was 
(en die buurvrouw Chris me cadeau had gedaan). Ze kon het niet meer met zekerheid zeggen. 
Het was wel vreemd soms wanneer Jacqueline hier en daar dingen over haar leven vertelde. 

Ze zei er nogal vaak bij; “Je hebt het waarschijnlijk al gelezen in mijn boek?” Moet raar doen 
zo het gevoel hebben dat je in herhaling valt wanneer er een biografie over je geschreven is. 

Ik was blij dat ik het boek nog niet uitgelezen had, want ik hoor het liever van Jacqueline zelf. 
Of werd ik op de proef gesteld; “Hoeveel van mijn boek heb je al gelezen?” Ik wou haar zeker 

niet teleurstellen in de blijk van interesse die ik heel oprecht had in haar leven. De keuzes die ze 
gemaakt heeft toen ze ongeveer mijn leeftijd had, zijn keuzes om naar op te kijken. Ze besliste 
de trouw af te blazen met de man die haar een carrière in de muziekwereld niet gunde en vocht 
dan ook voor haar passie. Ik kan me haast niet inbeelden hoe dat in die tijd moet geweest zijn. 

Ondertussen ben ik trouwens al wat verder gereden. Momenteel bevind ik me in Membre. 
Terwijl ik buiten aan deze brief zat te schrijven in Dinant, werd ik aangesproken door een 

andere ingenieur architect (zo presenteerde hij zich alvast heel spontaan, terwijl hij vroeg of ik 
frieten verkocht in mijn caravan?) Vreemde ontmoeting… Ook kreeg ik om 15:28 een bericht 

van mijn zus Annelore dat onze aloude maar al te lieve kat ‘Beautje’ overleden is en dat na haar 
zo’n 15 jaar bij ons te hebben gehad. Ik ben niet per se zo’n kattenmens, maar aan deze kat was 

ik toch wel gehecht. Ik bewonderde haar voor haar levenskracht en rariteit (ze telde geen vijf 
maar wel zes ‘vingers’ aan haar kattenpoten). Van rariteiten gesproken, gisteren blik ik terug 

op een heel schone ontmoeting. Ik stond in Spontin geparkeerd, voor het eerst op een kamping, 
wanneer een man - de enige kampeerder naast de uitbater op dat moment - op mijn deur 

klopte en me uitnodigde om een pintje samen te delen (een desperado’s om exact te zijn. Twee 
desperadossen trouwens), samen met de uitbater. We raakten aan de praat, ik vertelde over mijn 
project en niet lang erna bleek dat de vragen die ik me doorheen deze trip stel, heel dicht lagen 
bij de vragen waar deze man zich dag in dag uit mee kwelde, amuseerde, bezig hield (ik vind 
het juiste werkwoord niet). Intrigerende man. Ook hij haalde plots een stapel boeken boven; 
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“Je vous donnerai ceux qu’il faut…” ‘Techniques de méditation et pratique d’éveil’ van Marc 
de Smedt, ‘Comment la méditation a changé ma vie et pourrait bien changer le vôtre!’ van 

Jeanne Siaud Facchin… “Mais, je vais directement commencer par le ‘toubon’” Le tout bon? 
Le meilleure… het beste van het beste gaf hij als vertaling. “Je ne donne pas ça a beaucoup 
de gens;” ‘Oeuvres complètes. Volume 1.’ van Ivan Illich, ‘Replanter les consciences. Une 

refondation de la relation Homme/Nature’ van Sabine Rabourdin, ‘Svâmi Prajnânpad, un maître 
contemporain’ van Daniel Roumanoff. “Deze heb ik nog nooit aan iemand getoond, behalve 
u, want jij hebt de gevoeligheid;” ‘La révolution du cerveau’ van Marilyn Ferguson en ‘Les 

enfants du verseau.’ ‘Adhyatma Yoga. A la recherche du Soi’ van Arnaud Desjardins, etc. Ook 
een boek over astrologie ‘Poussière d’étoiles’ van Hubert Reves en een boek over de software 
‘Linux’. “Dat is mijn job nu. Mijn job van te weten; waar zijn we en wat kunnen we doen?”

‘Simplicité volontaire’ was nog een ander boek die hij heel sterk vond, maar die had hij al aan 
de bib teruggegeven. Hij probeerde het allemaal wat samen te vatten en zei;“Wij hebben een 
grote imaginatie - later bleek dat hij hiermee een soort ‘vaste’ verbeelding bedoelt - van wat 
de wereld is. Ik heb altijd gezegd; ik zal niks meer doen, zonder dat ik een goed ‘paneel’ heb 
van wat ik gevoeld heb en van mijn vroegere ‘experientie’. Het beste middel is verandering. 

Natuurlijk, als je tegen de mensen spreekt, ja, die willen niks meer weten, niks meer begrijpen, 
ze blijven zo. Het gaat om drie relaties; het sociale, het ecologische en jezelf. Dat moet 

allemaal samenkomen en het beste om het te laten samenkomen is wat jij doet, door het (bv.) 
in een caravan te experimenteren. Geen theologie maken, niet zeggen van ja, dit moet en dat 

moet je, nee. Uw eigen. En wat je ‘tegen komt’ is uw eigen manier. Uw eigen accepteren, geen 
emotionele invloeden - ? dit laatste woord heb ik niet zo goed begrepen - en dan daarna kan 
je uw eigen blijven.” Daarna volgde een gesprek - discussie - tussen de uitbater Jérôme en 

de kampeerder Kamiel over het verschil tussen ‘un cartésien’ en ‘un philosophe’. De uitbater 
definieerde zichzelf als ‘cartésien’; “J’aime l’ordre, la logique et avoir les pieds sur terre. 

C’est complètement différent d’un esprit philosophe… un philosophe dirait plutôt; peut-être 
que ça pourrait se passer… mais moi, non. Si c’est non, c’est non. Si une chose a été prouvée, 

elle doit fonctionner. C’est un esprit plus scientifique, que philosophe. Pour le travail, c’est 
contradictoire, mais, dans une conversation, c’est complémentaire.” Waarop Kamiel antwoordt;

“Mais ces bouquins traitent de la réalité hein. Ca traite de la façon d’en nous, on interprète 
les choses, ça traite du cerveau en faite… voir qu’est-ce qu’il y est derrière les choses. De 

voir les choses au manière réel…” De prachtige discussie was ingezet. Ik had zo het gevoel 
dat ik zowel ‘cartésien’ als ‘philosophe’ was. Later vertelde Kamiel ook nog over zijn plannen 
met de kamping en hoe deze ‘dode plek’ voor hem dé ideale plek was om iets te veranderen 

en op te starten. Vervolgens kwam nog een boek in hem op: ‘The third wave’ van Avlin 
Toffler…“La troisième vague, en faite, c’est un condensé des gens qui ne sont pas d’accord 
avec le système qu’on vie, dans lequel on est.” Waarop de uitbater zei: “J’ai dit que j’étais 

cartésien mais je n’ai pas dit que je suis d’accord avec le système. Si le système ne fonctionne 
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pas, il faut le remettre en cause.” En zo ging het gesprek nog lange tijd verder. Markant hoe de 
uitbater (trouwens daarnaast ook informaticus) en de kampeerder precies de twee personages 
representeerden die zo vaak in mijn hoofd komen opduiken en de dingen constant in twijfel 
trekken. Een ontmoeting die ik nog een tijd zal koesteren, ongetwijfeld. Verder geef ik je in 
deze brief nog een laatste citaat mee Anna, die me de laatste dagen ook sterk bezighoudt en 

omschrijft wat ik tracht te grijpen;

“Or	la	Chine	nous	met	devant	une	tout	autre	entrée	de	ce	que	
nous		appelons	‘PAYSAGE’,	en	Europe.	Elle	tranche	radicalement	
avec	ce	SEMANTISME	DE	L’ETENDUE,	DE	LA	VUE	ET	DE	LA	
DECOUPE.	Elle	dit	‘MONTAGNE(S)	-	EAU(X)’…	Or	voici	que	celui-
ci	n’est	plus	pensé	comme	une	portion	de	pays	offerte	à	la	vue	d’un	
OBSERVATEUR,	mais	comme	une	CORRELATION	ENTRE	OPPOSES,	
les	‘montagnes’	et	les	‘eaux’.	Enfin,	il	y	a	ce	qu’on	a	frontalement	devant	
les	yeux	et	qu’on	regarde	(la	montagne)	et	ce	qu’on	entend	de	divers	
côtés	et	dont	le	bruissement	parvient	à	l’oreille	(l’eau):	LA	VUE	ET	
L’OUÏE	SONT	EGALEMENT	SOLLICITEES.	Voilà	donc	qui	rompt,	
d’entrée	et	puissamment	avec	le	SEMANTISME	DU	TERRITOIRE	
(‘pays’/’paysage’),	de	la	partie	spécifiante	et	du	seul	visuel.	En	lieu	et	
place	du	‘paysage’,	terme	unitaire,	la	Chine	dit	un	jeu	d’INTERACTIONS	
SANS	FIN	entre	facteurs	contraires,	devenant	partenaires,	par	lesquels	
le	monde	est	matriciellement	conçu	et	s’organise.	Il	n’y	a	plus	là	de	Sujet	
régnant,	dominant	(notre	sujet	Renaissant	en	Europe),	tenant	en	tant	
qu’individu	le	monde	sous	son	point	de	vue	et	y	développant	librement,	
tel	Dieu,	son	initiative;	il	n’y	a	plus	en	vis-à-vis,	d’ob’-’jet’	qui	soit	
‘jeté’	‘devant’	son	regard,	étendu	passivement	sous	son	inspection	et	se	
redécouvrant	différemment	à	chacun	de	ses	pas.”	(F. JULIEN, 2014)

Laat me ook nadenken over mijn ‘plaats’ als architect die ik in dit alles ook onderzoek. Het is 
nu 17:09, ondertussen al 24 APRIL, tijd om weer verder te trekken. Komende dinsdagavond 

arriveer ik in Campo Victoria in Gent waar ik me zal neerpoten met mijn caravan om de 
volgende drie dagen - 29, 30 APRIL en 1 MEI - MayDay MayDay bij te wonen, als afsluit van 

mijn trip. 

Wees meer dan welkom een koffie te komen drinken en over dit alles verder te zinnen, te 
zinderen, in mijn caravan. Of schrijf me een brief. Die dagen is Campo Victoria, Fratersplein 7, 
9000 Gent mijn adres.

Veel liefs en groetjes uit Membre,

Jolien



Ontvangen brieven





04 mai 2015 

OTTIGNIES

Petite Jolien,

si gentille, si jolie, j’espère que votre voyage fut très agréable, riches de paysages panoramiques 
comme nous les encadrons nous occidentaux et s’ouvrant vers des horizons spirituels propres 

aux orientaux endroits délicats où ils méditent et sentiers vers l’infini dans lesquels s’enrichisse 
leur philosophie. Ai-je bien compris ce que vous m’avez appris? Chère enfant si jeune, soyez 
toujours la bienvenue, même si je ne suis guère loquace et un peu farouche. J’étais désolée de 
n’avoir pu vous recevoir plus longtemps. Lorsque vous passerez par le brabant wallon, passez-
moi un petit coup de téléphone (Yvonne Léonard - de Coster, Ferme de la Hutte, 1706, Rue des 
Vergers 2 à 1340 Ottignies.) Je vous souhaite en attendant peut-être votre passage aux grandes 

vacances d’étudiant, beaucoup beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de réflexions dans 
votre chemin d’études car je trouve que beaucoup de maisons en Belgique sont quelconques et 
tous les buildings se ressemblent. De plus ils vont envahir notre pays, le vrai bois devrait être 
consacré aux Ardennes ainsi que les pierres et roches, les maisons joyeuses réservées au pays 

du vent, si pénible à vivre. “Si la nature est l’expression du bonheur et de la souffrance, elle est 
aussi refuge de sérénité, joie, paix totale, partage de la misère d’autrui.” Il m’arrive d’élever 

mes prières pour autrui lorsque le travail est peu stupidement répétitif. (Photo d’une plante trop 
invasive!!)

Je vous embrasse et bullez de l’architecture petite courageuse,

Y.
85





Flarden



“Un nomadisme du corps et de la pensée” (BAQUE, 2004)

Flarden. Flarden woorden. Flarden schrijfsels. Flarden boeken. Flarden gesprek. Flarden gedachten. Flarden 
landschap. Flarden beeld. Flarden namen. Flarden lijnen. Flarden radio. Flarden trajecten. Flarden logboek. 
Flarden dagboek. Blader in dit alles en puzzel door de flarden heen. Laat het de dwaaltocht verder zetten die 
ik heb aangevat. Kan ik alle flarden bijhouden? Kan ik eraan verder breien? Ik ben vastberaden van wel. 

Wat de flarden boekfragmenten betreft, vermeld ik graag in het bijzonder volgende bronnen; / BACHELARD, 
G., (1964). The poétics of space. The classic look at how we experience intimate places. Beacon Press, 
Boston, Massachusetts / BAQUE, D., (2006). Histoires d’ailleurs. Artistes et penseurs de l’itinérance. 
Editions du Regard, Paris / BRAEM, R., (1968). Het lelijkste land ter wereld. Davidsfonds, Leuven / BUDA, 
(2014). Kortrijk Congé. Briljant Half Werk. Kunstencentrum Buda, Kortrijk / CUYVERS, W., DE BLIECK, 
M., (2002). Gevaert Editions, Brussel / DE CAUTER, L., HEYNEN, H., LOECKX, A., VAN HERCK, 
K., (2009). Dat is architectuur. Sleutelteksten uit de twintigste eeuw. 010, Rotterdam / DEPARDON, R., 
(2000). Errance. Editions du Seuil, Paris / DE SMET, A., (2010). Uitwaaien. Royal Danish Academy of 
Fine Arts, School of Architecture, Kopenhagen / JULIEN, F., (2014). Vivre de paysage ou L’impensé de la 
Raison. Editions Gallimard, Paris / LAUREYNS, J., (2013). Weg van Vlaanderen. Hedendaagse Vlaamse 
landschappen in de beeldende kunst 1968-2013. Uitgeverij Hannibal, Brugge / SANSOT, P., (1989). 
Variations paysagères. Edition Payot & Rivages, Paris /  Mijn literaire bondgenoten in het dwalen.













“Let’s open the window into the dark” (DE SMET, 2010) 



Herfstdwalen
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18 NOVEMBER 2014 logboek

Wektijd 07:30
Ontbijt  Boterham met beleg
Middagmaal Varkenshaas met champignonroomsaus 

Vertrokken 14:00
Plaats Thuis Peperstraat 6 8940 Geluwe
Aangekomen 16:30
Plaats Obigies
Aantal km  

Avondmaal Boterham met boter en minuutsoep tomaat
Radio Radio 1
Slaaptijd 

trajectwoorden 18 NOVEMBER 2014

Geluwe  Dadizele Menen Rekkem Moeskroen Richting Dottignies afgeslaan naar links op 4 km van Dottignies plots kom ik ergens in Bellegem (Kortrijk) 
uit en zit ik in een te smal straatje afgeslaan naar rechts richting Aalbeke terug in Moeskroen beland nu verder door gereden dan de eerste keer ik ben de 

naam vergeten het klonk iets als Mesampuis  Bagaille? Pecq Obigies Tournai ik ben teruggekeerd naar Obigies 
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naar de open velden gericht, dus ik had het 
gevoel dat ik me nog wat kon ‘verbergen’ 
voor het dorp. Het werd al snel donker en 

ik merkte hoe weinig de kaarsen die ik had 
meegebracht, licht gaven. Het was toch wel 
wennen. Ik deed precies alles veel trager. Ik 
moest me aanpassen aan de kleine ruimte, 

moest opletten dat dingen niet zouden 
omvallen en zeker wanneer het donker werd, 

ging het al helemaal niet meer vooruit.

Het is begonnen. 

Ik rijd links weg richting Dadizele, dan 
Menen, Rekkem, Moeskroen, en dan… 
is het echt begonnen. Vanaf hier ken ik 
mijn weg niet meer. Het werd al snel 

duidelijk want in het komende uur maakte 
ik gewoon een lus; Moeskroen, richting 
Dottignies, 4km ervoor links afgeslaan, 
Bellegem (Kortrijk), Aalbeke, … en ik 

kwam vervolgens terug uit in Moeskroen 
op dezelfde baan richting Dottignies. Ik 
geraakte maar niet in Wallonië. Zo goed 
kende ik dus mijn weg naar het franstalig 
deel van België. Bij een tweede poging 

besloot ik langer door te rijden, met succes. 
Ik reed het ene – voor mij nog onbekende 

– dorp na het andere in. Ik herinner me 
vaag namen als ‘Mésampuis?’, ‘Bagaille?’, 

‘Pecq?’. Uiteindelijk belandde ik in Obigies. 
Vooraleer ik besloot te stoppen, was ik 

eigenlijk al iets verder door gereden. Ik had 
reeds een plek gezien waar ik eventueel 

had kunnen stoppen. Het was een soort van 
zijstrook waar je langs de weg tussen twee 
dorpen in even zou kunnen halt houden. 
Ik reed nog wat verder en zag opnieuw 

een potentiële staanplaats aan me voorbij 
passeren. Rechts was er een brede strook 

die uitzicht gaf op de open velden van 
Obigies en links een kleuterschooltje op tien 
meter van de kerk. Ik had niet snel genoeg 
kunnen stoppen en wat verderop merkte ik 

dat ik Tournai aan het binnenrijden was. 
Leek me iets te druk om te overnachten, 

dus ik besloot terug te keren. De deur was 
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trajectwoorden 19 NOVEMBER 2014

Obigies Ik rij weg uit Tournai richting Valenciennes 14:21 Afgeslagen richting Antoing 14:24 Radiozender Le Mouv werkt al niet meer Richting Calonnes 
14:26 Ik geraak precies niet uit de buurt van Tournai Nu rijd ik terug richting Tournai maar ook richting Gourain - Rx 14:46 Bury (Peruwelz) 16:31 

Stambruges (Beloeil) 16:38 Sirault (Saint-Ghislain) 16:41 Neufmaison (St-Ghislain) 16:45 Rechts richting St-Ghislain en Tertre links richting Chièvres en 
Ath Rechtdoor richting Herchies 16:55 Herchies (Jurbise)

19 NOVEMBER 2014 logboek

Wektijd 8:00
Temperatuur 9°C buiten 11°C binnen
Ontbijt  Cruesli met melk
Middagmaal Snelle boterham met beleg; 
  krabsalade, camembert, boterhamworst  

Vertrokken 14:00
Plaats Obigies
Aangekomen 17:00
Plaats Herchies (Jurbise)
Aantal km  

Avondmaal Puree met restje van varkenshaas 
  en champignonroomsaus
Radio Le Mouv’ en Pure fm 
Opmerking Bijna politiebezoek
Slaaptijd 22:15
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Het begon tot me door te dringen dat ik in 
een veel te smalle weg was beland. Even 

later kwam de redding, een open plek waar 
ik kon draaien om vervolgens terug bredere 
wegstroken te gaan opzoeken. Of zou het 
ook een plek kunnen zijn waar ik de nacht 

zou doorbrengen? Waarom ook niet. Het was 
er supermooi, te midden van de velden van 

Herchies, naast een vijver waar witte ganzen 
vertoefden. In de buurt was enkel één 

boerderij te bespeuren. Ik installeerde me 
en besloot aan het avondeten te beginnen. 
Daar zat ik toen, enkele uren later, wat na 
te zinderen in mijn caravansofa, wanneer 

plots een wagen kwam oprijden op de open 
plek waar ik geparkeerd stond. Ik aarzelde 
even maar besloot toen voorzichtig door de 
kleine opening van mijn gordijn te gluren. 
Ik herkende een witte wagen met blauwe 

strepen. Politie. Ze hadden me al gevonden. 
Ik had mijn papieren wat wetgeving omtrent 
het BE-rijbewijs al klaarliggen, al zou ik me 
er waarschijnlijk niet voldoende mee kunnen 
verdedigen, want ik had ze enkel afgedrukt 
in het Nederlands mee, naast mijn standaard 
B-Rijbewijs. Ik zag de wagen vooruit rijden, 

achteruit, opnieuw vooruit. Ze richtten 
hun koplampen op de caravandeur, bleven 
even stil staan en reden vervolgens terug 

weg. Vreemd? Zouden ze nog terugkeren? 
Zouden ze versterking halen? Tal van 

gedachtes gingen door mijn hoofd. Elke auto 
die toen nog voorbij kwam rijden, vond ik 

verdacht. Maar 

de politiewagen keerde niet meer terug.  

Ik duwde op de ontsteker en zag de vonk 

enkele keren enthousiast aanspringen. Toch 
gebeurde er niks, tot ik plots besefte dat 
ik de gastoevoer had dichtgedraaid. Uit 

schrik om met een gaslek te zitten, kreeg 
ik nog een testertje mee van Kristof om te 
controleren of er al dan niet gas ontsnapte. 
Ook was ik eigenlijk wat ongerust omtrent 

CO vergiftiging. Een tweede reden dus 
om de verwarming af te leggen ’s nachts, 
want blijkbaar merk je dit niet in je slaap 

en zou je zo kunnen stikken. En nee, ik wil 
hier helemaal niet sterven, zo alleen in de 
caravan. Het duurde niet lang, of ik begon 
mezelf te vervloeken dat ik de verwarming 
had afgelegd. Ik kreeg het vuur maar niet 

aangestoken. Zou ik de boel kapot gemaakt 
hebben door het te ontsteken zonder 

gastoevoer? Het leek me nu toch wel iets te 
vroeg om voor zoiets al naar het thuisfront 
te bellen. Nee, geen haar op mijn hoofd die 

er aan dacht om al toe te geven. Ik bleef 
proberen, neergehurkt op de grond met drie 
dekens om me heen gewikkeld. Tot de vlam 

er plots in sloeg. Eindelijk! Maar het was 
nog maar een begin. Er stonden me nog 

enkele uitdagingen te wachten. Me wassen, 
naar het toilet gaan, de afwas doen, etc. Het 
nam behoorlijk wat tijd in beslag, vooraleer 
ik mijn ‘draai’ wat kon vinden in dit alles. 

Tegen 14u slaagde ik erin alles klaar te 
hebben voor vertrek, want het begon tijd 
te worden om weer nieuwe oorden op te 

zoeken. 
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20 NOVEMBER 2014 logboek

Wektijd 07:30
Temperatuur 3°C buiten 6°C binnen
Ontbijt Peperkoek met boter
Middagmaal Spaghettisaus Heinz met dikke spaghettipasta  

Vertrokken 10:30
Plaats Herchies (Jurbise)
Tussenstop 12:00
Plaats In de buurt van Blaregnies 
Aangekomen 16:30
Plaats Haulchin (Quévy)
Aantal km 37,5  

Avondmaal Minuutsoep van wortel en pompoen
  met brood en beleg
Radio Viva Cité, Pure fm, Club en Rtl
Slaaptijd 23:00

trajectwoorden 20 NOVEMBER 2014

Herchies (Jurbise) 10:33 We gaan weer vertrekken Bareffe (Lens) 10:49 Nu ben ik in Lens bij rivier La  Dendre 11:01 Nog steeds richting Mons aan het 
rijden Daarnet Jurbise gepasseerd en nu zitten we in Nimy 11:10 Ik zou richting Mons rijden maar ik denk dat ik rechtdoor ga Ik zie staan Beaudour Ghlin 
Aubourg naar links is het naar Soigny en Bruxelles 11:12 En nu via Mons Borinage en Ghlin Toch opnieuw richting Mons aan het rijden 11:25 Op de ring 

van Mons afgeslaan richting Cuesmes en nu richting Frameries aan het rijden 11:38 Bienvenue dans le Parc naturel de Haut-Pays Net gepasseerd langs 
Eugies en nu richting Blaregnies of zoiets 11:49 Tussenstop in aardenweg rond Blaregnies rond 12:00 In de buurt van Blaregnies Twintig voor vier Hopelijk 

geraak ik hier uit. Bois-Bourdon 15:44 Nu in Havai en aan het rijden richting Maubeuge 15:52 Woeps ik ben de Franse grens over Hier zijn we in zone Pas 
de Calais Het is een camping Ik ga terugkeren denk ik. Ik zie dat het dicht is 16:02 Belgique Binche Quévy 16:10 Givry (Quévy) 16:15 Haulchin 
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Ik beslis me ergens langs een rij huizen 
te parkeren, in de buurt van Quévy, langs 
de weg. De huizen zijn een reeks villa’s 
en hebben iets mee van de Amerikaanse 
‘suburbs’. Voor alle zekerheid, beslis ik 
aan te bellen bij het huis waarlangs ik 

geparkeerd sta. Een vriendelijk oud vrouwtje 
kwam tevoorschijn. Ze keek me eerst wat 
achterdochtig aan maar al snel begreep ze 
dat ik behoorlijk onschuldig was en net als 
zij alleen was. Ik vroeg of ik me nog iets 
dichter bij de huizenrij mocht zetten, om 
iets verder van de weg verwijderd te zijn. 

Ze had er alvast geen probleem mee, zolang 
het maar op de strook van haar buur was, 

want haar eigen strook bleef toch beter vrij 
in het geval één van haar (klein)kinderen 
zou komen opdagen. Goed, dat was dan 

afgesproken. 

“Enchanté	et	bonne	soirée	madame.”

In mijn vizier 

kwam een grijs en mistig landschap 
opduiken. Ik besloot deze ochtend niet 

te veel te aarzelen en zo snel mogelijk te 
vertrekken vooraleer de politie opnieuw zou 

komen opdagen. Al probeerde ik mezelf 
aan te sporen om me er minder zorgen over 

te maken. Ik merk dat ik nog iets te veel 
op mijn goede ben. Ik sluit me wat op in 
mijn caravan, alsof ik me zo onzichtbaar 

wil maken. Een onzichtbaarheid die 
alvast een succes was gisteren tijdens het 

politiebezoek.
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21 NOVEMBER 2014 logboek

Wektijd 8:45
Temperatuur 9°C buiten 12°C binnen
Ontbijt  Boterham met appelstroop en camembert
Middagmaal Rest van puree met varkensgyros  

Vertrokken 14:25
Plaats Haulchin (Quévy)
Aangekomen 15:25
Plaats Lobbes
Aantal km 22,3  

Avondmaal Tomatensoep met brood en beleg
Radio Club Rtl en Classique 21
Slaaptijd 23:00

trajectwoorden 21 NOVEMBER 2014

Haulchin 14:24 In de buurt van Quévy en we zijn weer vertrokken Haulchin Estinnes (Estinnes-au-Mont) Nu in Wandrez (Binche) Binche richting 
Charleroi 14:33 Mont Saint al de Gande en onderweg naar Moralweltz 14:56  Het is niet Moralweltz maar Morlanweltz of wat had ik gezegd? 14:58 Nu 
richting Beaumont aan het rijden en nog twee andere richtingen maar ik ben de naam vergeten Misschien staan ze hier op Thuin en Charleroi En daarnet 

gepasseerd in Piéton 15:04 Daarnet Lobbes gepasseerd of Lobbes En het gaat over van Lobbes in Thuin T.H.U.I.N. 15:21 Lobbes
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Ik stond op een zijstrook langs de weg, waar 
je een prachtig zicht had op het idyllisch 
dorpje in de vallei van de Sambrerivier. 

Ik ging al eens een kijkje nemen en postte 
ondertussen mijn allereerste enveloppe naar 
het thuisfront – brief aan mezelf – en kocht 

vervolgens nog wat 

kompressen in de apotheek.

Je zag het aan alles 

wat ze deed en vertelde. Ze had geen honger, 
ze keek steeds maar op haar horloge om 
te zien of één van haar kinderen straks 
misschien zou langskomen. Momenteel 

woonde ze in het huis van haar moeder. Ze 
was er verhuisd na haar dood. Haar man 
is zo’n 27 jaar terug overleden. Het huis 
waar ze het liefst gewoond heeft, was het 
huis wat verder in de straat, die ze destijds 

samen met Lucien – ze vertelde me zijn 
naam – gekocht had. Nu liep ze er wat 

verloren bij. Al heel haar leven woonde ze 
in hetzelfde dorp, Haulchin, en nu zat ze 
hier. Vastgeroest, omsingeld door ruimtes 
en landschappen die haar herinnerden aan 
vervlogen tijden.  Goede en minder goede. 
Voor ze getrouwd was met Julien, woonde 
ze trouwens in het huis achter de kerk. Zo 
bewoog ze van het stekje van haar ouders, 

naar dat van haarzelf, terug naar dat van haar 
ouders. Kon ze haar dit laatste huis nu wel 
nog eigen maken? Veel aan haar buren had 
ze niet, kon ik uit haar woorden ontcijferen. 
Haar voorgebeuren waren ‘vreemdelingen’ 

en de andere buren waren even oud als zij en 
kwamen dus ook niet echt meer buiten. 
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22 NOVEMBER 2014 logboek

Wektijd 8:00
Temperatuur 11°C buiten 16°C binnen
Ontbijt  Yoghurt met rode bessen en cruesli
Middagmaal Brood met beleg
  préparé, paté, vleessalade, lunchworst  

Plaats Lobbes
Aantal km 0 

Avondmaal Griekse pasta met tomatensaus en scampi’s
Radio Classique 21
Opmerking Bezoek 
  Gast heeft GPS gebruikt 
Slaaptijd 23:00
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23 NOVEMBER 2014 logboek

Wektijd 8:00
Temperatuur
Ontbijt  Brood met beleg
Middagmaal Frietjes met mayo en frikandel 

Vertrokken 10:45
Plaats Lobbes
Tussenstop 12:15
Plaats Gosselies (Charleroi) 
Aantal km 20
Aangekomen 16:40
Plaats Buurt van Frasnes
Aantal km   

Avondmaal Brood met beleg en minuutsoep 
  van wortel en pompoen
Radio Viva cité, Pure fm, StuBru, Nostalgie
Opmerking Bezoek
  Gast heeft GPS gebruikt
  Kunnen douchen in het zwembad
Slaaptijd 23:00

trajectwoorden 23 NOVEMBER 2014

Lobbes 10:45 Gosselies (Charleroi) 12:15 Gosselies 15:53 Nu in Charleroi Hier gaan zwemmen en zo mijn haar kunnen wassen Maar nu toch nog 
proberen een beter plekje te vinden Nu net afgeslaan richting Rèves 16:12 Net Frasnes uitgereden en nu zit ik in een veel te smal baantje Frasnes Le  Mons 

Villiers 16:29 Rèves (maar dat had ik toen nog niet door)  
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Een gehuchtje zonder naam? Ik stond 
ergens aan de uithoek ervan. Open 

velden, huizenrij, bushalte, rondpunt, 
wegomleggingbordje, werken verderop. Ik 
zag het allemaal in mijn vizier verschijnen. 

De laatste dorpsnaam die ik nog was 
tegengekomen, was ‘Frasnes’. Het bordje 

die de bebouwde kom van dit gehucht 
aangaf was vervolgens ‘zonder naam’. Ik 
reed daarnet trouwens doorheen het dorp 

‘Rèves’. Had ik daar moeten stoppen? 
Lijkt me echt een plek voor mij, met mijn 

dromerig hoofd, maar ik had niet meteen een 
stopplaats gevonden en suste mijn gedachten 

met het idee dat ‘de weg naar je droom’ 
vaak intenser voelt dan wanneer je droom 

werkelijkheid is geworden. Misschien moest 
ik er morgen

 toch nog maar eens voorbij rijden?

Zwarte lucht

twee bloemetjes en twee bomen. Het is niet 
zwart buiten, maar ik wil dat gewoon zo. 

Zwarte lucht. Zei en tekende Maya.
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24 NOVEMBER 2014 logboek

Wektijd 8:45
Temperatuur 15°C buiten 20°C binnen
Ontbijt 
Middagmaal 

Vertrokken 14:09
Plaats Rèves
Aangekomen 16:20
Plaats Limelette (Ottignies, LLN) 
Aantal km  

Avondmaal 
Radio Viva Cité
Slaaptijd 22:15

trajectwoorden 24 NOVEMBER 2014

Rèves 14:09 En we zijn weer weg Ik geraak precies niet weg uit Rèves Uit mijn dromen 14:29 Nu richting Nivelles aan het rijden en daarnet een bord 
gepasseerd waar er op stond Région de Brabant Wallon Waals Brabant 14:40 Net afgeslagen richting Waver en Genappe 15:32 Lillois of Promelles 

Promelles 15:36 Daarnet door Genappe gereden en een brief gepost en nu afgeslaan richting Waterloo en eigenlijk ook richting Brussel 15:48 Ransbeck Ik 
kom net van Waterloo Ik was bijna het centrum ingereden maar heb me dan toch bedacht want het zag er maar gewoon weer een stad uit Eén van de zovele 
En dan heb ik mij door buitenwijken geworsteld En dus nu rijd ik richting Lasne en La Hulpe 16:13 Nu ingeslagen richting Rixensart Daarnet in La Hulpe 
waarschijnlijk gepasseerd langs standplaatsen maar ik ben dan toch niet gestopt Ik vind het eigenlijk wel gezellig zo met kaarslicht Nu misschien was het 
wel goed om wat water te hebben dus de volgende keer moet ik dat misschien toch wel eens proberen Nu zijn we in Genval 16:20 Limelette (Ottignies, 

Louvain-la-Neuve)
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een typisch Vlaams gegeven, zo midden 
in de velden. Ik volgde de sporen van de 

tractorwielen in de aarde en sloeg nog een 
modderig steegje in. Ik bevond me op een 

bepaald moment in een zodanig ‘dal’ dat ik 
niet eens de horizon meer kon waarnemen. 

Vastberaden stapte ik verder, dit moest 
ongeveer de juiste richting zijn. Inderdaad, 
de horizon kwam terug tevoorschijn en daar 
stond mijn huis. Ik besefte dat ik nog steeds 
de naam van het dorp niet wist en besloot 

even een buur aan te spreken. “Comment ça 
s’appelle ici?” “Rèves.”

Deze keer word ik niet zo geboeid 

door het natuurlandschap die aan de ene 
kant van mijn vizierogen verschijnt, 

maar wel door het bebouwde landschap, 
slechts een viertal meter van mijn raam 
verwijderd. Het duurt even vooraleer ik 
de gepaste kadrering vind, maar ik blijf 

puzzelen tot ik tevreden ben. Het lijkt wel 
alsof het filmen van achter mijn gordijn 
mijn ochtendritueel is geworden. Ik hou 
ervan hoe mijn groot venster beslagen is. 
Het lijkt wel of het landschap die erachter 

schuilt, verworden is tot een spel van 
wazige vlekken, als kleurencomposities op 

een schilderij. Buiten straalt de zon, tijd 
om eens uit mijn caravanschulp te kruipen 
en wat frisse lucht op te doen. Ik beslis de 
dagelijkse wasbeurt wat uit te stellen om 
tijd te winnen. De klok tikt alweer zo snel 
voorbij. Of blijf ik alles zo traag doen? Na 
enkele meters wandelen, verdwijnt mijn 
caravan in de verte uit mijn zicht. Als hij 
maar niet gestolen, weggesleept, beroofd, 
… wordt. Wat kan ik toch vaak paranoia 

zijn op dat vlak. Ik sla een modderig straatje 
in naar rechts, want had zin om werkelijk 
tussen de velden terecht te komen. Geen 
idee waar het pad naartoe leidde, maar ik 

genoot wel van het dwalen. Voor ik het wel 
en goed besefte, werd het werkelijk een 

grote wandeling en begon ik het toch wel als 
een uitdaging te ervaren om mijn weg terug 

te vinden. Ondertussen maakte ik tal van 
landschapsbeelden. Zo trok een kleurrijke 
huizenrij mijn aandacht. Ik vond het echt 
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Het manoeuvreren zou ik voor morgen 
houden. Ik belde aan bij het witte huis met 
de rood en wit gestreepte luiken, wanneer 
plots een dame voorbij kwam gewandeld. 

Ik glimlachte, ze glimlachte terug. Dat was 
het moment waarop ik de warmhartige 

Chris leerde kennen. Ik vertelde haar dat 
ik de inwoner graag wou vragen of hij het 

ok zou vinden dat ik een nachtje op de 
parkeerstrook voor zijn deur zou staan. 
“Ah,” zei ze me, “daarvoor moet je bij 
iemand anders zijn. Volg me maar.” En 
zo ging het. Ja, zo is het gegaan. Ik was 

me er nog niet helemaal van bewust, maar 
enkele minuten later stond ik oog in oog met 
Jacqueline Fontyn, de beroemde componiste 
die enkele jaren terug zelfs tot barones werd 
bekroond. Op dat moment wist ik dit alles 
nog niet uiteraard. Pas wanneer we terug 

weg wandelden van Jacquelines huis, wist 
Chris me dit alles uit de doeken te doen. 
Ik was onder de indruk. Meteen vroeg ik 

Chris of de dame open stond voor bezoek, 
want het leek me wel boeiend om eens met 
haar te kunnen spreken. De buurvrouw gaf 
me alvast de raad om niet voor 9u te gaan 

aankloppen. Ze bezorgde me zelfs al meteen 
haar telefoonnummer, want eerst eens bellen 

was aangeraden. Ik keek er sterk naar uit 
haar te ontmoeten. Dat beloofde alvast voor 

morgen! Misschien moest ik wel 

vaker eens Radio Klara beluisteren? 

Op weg naar mijn volgende – nog 
onbekende – bestemming, besloot ik 
nog eens van radiopost te veranderen. 

Meestal beslis ik naar Waalse of Franse 
posten te luisteren, maar plots kruiste 
Radio Klara mijn pad. Ik besloot hier 

even naar te luisteren en het leek wel of 
het mijn blik op het landschap versterkte. 
Ik was ondertussen alweer een heel eind 
onderweg, de zon begon onder te gaan, 
dus het was tijd om snel een plekje te 
vinden. Ik was reeds gestopt langs een 
open veld en wat verder had ik ook een 
aardappelenheuvel opgemerkt waar ik 
langs zou kunnen parkeren. Al zou de 

boer waarschijnlijk vloeken als hij de dag 
erop met zijn tractor komt aangereden. 
Ik was behoorlijk nieuwsgierig om het 
dorpje wat verderop binnen te rijden. Ik 
had er een bord ‘Ottignies’ zien staan en 

het wit kasteeltje aan het begin van de weg 
was heel uitnodigend. Ik ging ervoor. Het 
duurde niet lang vooraleer ik deze laatste 
beslissing in twijfel trok, want het straatje 

begon als maar meer te versmallen. Ik 
probeerde om te keren, maar het lukte me 

niet door plaatsgebrek. Er zat niet anders op 
dan verder te rijden. Enkele minuten later 

besloot ik me even aan de kant te stellen. Ik 
had zodanige manoeuvres uitgevoerd dat ik 
nu hulp nodig had om op een veilige manier 

terug weg te kunnen rijden, aangezien er 
steeds vaker auto’s voorbij snelden. Veel 
verkeer voor zo’n smal straatje te midden 
van de huizen, mijn gedacht. Ik besloot 

dan maar om hier te blijven overnachten. 
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25 NOVEMBER 2014 logboek

Wektijd 07:30
Temperatuur 0°C buiten 6°C binnen
Ontbijt  Boterham met abrikozenconfituur en camembert
Middagmaal Ei met tomaat en kaas
  brood met préparé en minuutsoep van tomaat  

Plaats Limelette (Ottignies, LLN)
Aantal km 0  

Avondmaal Bij Jacqueline. Pompoensoep 
  Puree met bloemkool tofu, compote en brownie 
Radio Antipod, Klara en Musique 3
Slaaptijd 00:00
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waarover ik wenste te praten? Ik had 
het woord ‘landschap’ nog niet volledig 

uitgesproken, of ze sprong razend 
enthousiast recht uit haar stoel en zei; “Dan 

moeten we erop uit!” Meteen sprongen 
we de auto in en voerde ze me mee naar 

verschillende plekken in haar buurt. 

Om 17u mocht ik 

bij de barones langs gaan. Na het telefoontje, 
besloot ik om de rest van de ochtend nog 

wat te lezen en te schrijven. Even later dacht 
ik eraan eens te gaan aankloppen bij Chris. 
Misschien had ze ook wel wat te vertellen 
over landschap en het dorp waar ze woont. 
Rond 14u stond ik aan haar voordeur. Een 

brede glimlach verscheen op het gezicht van 
de lieve vrouw. Ze zei me binnen een uurtje 
terug te keren. Ze zou alles wat opruimen 
en ondertussen zou ze wat koffie zetten. 

Perfect. Ideaal om ondertussen wat te gaan 
wandelen. Ik sloeg het wegeltje in naast mijn 
caravan en ontdekte dat de streek doorboord 

werd met een gigantisch station complex. 
Het was dieper gelegen en achteraf hoorde 

ik dat ze er het viaduct nog niet zo heel lang 
terug hadden gebouwd. Toen ik er naartoe 

wandelde, had ik een eerder rivier verwacht. 
Niet dus. Er liep een pad in de richting van 

het complex, van ver leek het precies of 
het pad in één ruk werd afgesneden. Alsof 
je simpelweg van het pad af kon vallen. 

Het deed me denken aan hoe men vroeger 
dacht dat de wereld plat was en je er ook 
af kon vallen als je besloot andere oorden 
te verkennen. Na een dik halfuur keerde ik 

terug naar mijn caravan en er werd opnieuw 
aangeklopt: “De koffie is klaar,” hoorde ik 

Chris aankondigen. 
Daar zaten we dan, samen in haar 

woonkamer, met ons tasje koffie en de 
‘Hollands-Italiaanse koekjes’. Ze noemde 

het ‘Europese koekjes’. Ze vroeg me 
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de badkamer en de kamer ernaast, die een 
soort van kleine bibliotheekruimte bleek 
te zijn. Ik was alvast welkom er wat in te 

snuisteren en een boek ervan mee te nemen, 
mocht ik dat wensen. “Waarover had je 

straks nog willen spreken?”, vroeg ze me 
nog. Ik zei dat ik wel benieuwd was naar 

haar werk en of ze soms inspiratie vond in 
het landschap die in haar raam verschijnt, 
wanneer ze aan haar componeertafel zit. 

Meteen wist ze me te vertellen dat één van 
haar stukken de titel ‘On a landscape by 
Turner’ droeg. Ook liet ze me weten dat, 

indien ze geen componiste was geworden, ze 
graag architect was geweest. We hadden dus 

meteen al 

massa’s om over te praten straks.

Misschien was het geen zo’n toeval dat 
Chris net voorbij wandelde, op het moment 
dat ik in het dorp was aangekomen. Ze had 

me duidelijk al snel in haar keukenraam 
weten te spotten. Het was ondertussen 
16u50, tijd om terug te keren want om 

17u had ik een afspraak met de barones. 
Vol spanning duwde ik op haar deurbel. 
Ik kon haar al van ver zien zitten in haar 
componeerkamer. Ze gaf me een teken 

van achter het raam dat ze de deur dadelijk 
zou komen open doen. Ze nodigde me 
vriendelijk uit in haar woonkamer. Een 

prachtig gezellige kamer. Het lag vol met 
spullen, tapijten, boeken, schilderijen, 
gordijnen vol bloemen, etc. Eén van de 
gordijnen leidde naar een andere kamer 

waar één van haar piano’s stond. We gingen 
zitten en ze vroeg me wat ik hier deed met 
mijn caravan en of ik het niet te koud had 

gehad deze nacht. Ik vertelde haar over mijn 
project. Even later stelde ze voor of ik geen 
zin had om bij haar te overnachten? Ze had 

een logeerkamer en zo konden we straks 
samen eten en verder praten, want ze moest 
nog enkele telefoontjes doen. Ik voelde me 

zeer vereerd en met veel plezier ging ik in op 
het aanbod van de barones. Op aanbevelen 

van Jacqueline, ging ik enkele spullen halen 
en vervolgens toonde ze me de uitgedoste 

logeerkamer. Ze had de vroegere slaapkamer 
van haar man omgebouwd, aangezien de 

kamer leeg stond na zijn overlijden. Ik nam 
de gewone trap en Jacqueline kwam de 

kamer binnen van een andere deur. Zij had 
de lift naar boven genomen. Ze toonde me 

“Le paysage, mon mari me dit, c’est l’étendu. Quand on est revenu, mama n’a plus 
retenu parce qu’elle était âgée et ce n’était pas possible. Donc, tout le jardin était 
fermé. Et puis, maintenant, il reprend de l’espace.”

zei Mme Oudenhove

“Ik ben iemand die veel thuis is en ik kan recht op die caravan zien. Er is zo’n gerucht 
dat ik altijd thuis ben en als ze bellen, dat ik niet open doe. Ik heb open gedaan omdat 
ik wist dat jij zou komen. Zodus, als ze mij vragen om langs te komen, dan zeg ik nee, 
bel me eerst op, anders doe ik niet open. En als je dat zo dikwijls zegt, is er nu en dan 
eens iemand die zoiets opvangt en zal zeggen; Opgepast!”

zei Chris

“En dus, u herinnert zich goed de regel hé? Als men iets nodig heeft, moet men het 
vragen.”

zei Jacqueline

“Les regrets sont superflues, plus n’en parlons”
zei Jacqueline



154 155

26 NOVEMBER 2014 logboek

Wektijd 07:30
Temperatuur
Ontbijt  Bij Jacqueline. Brood met confituur 
  en briekaas met compote
Middagmaal Aziatische mix van groentjes met kop 
  en zoetzure saus  

Vertrokken 14:00
Plaats Limelette (Ottignies, LLN)
Aangekomen 16:55
Plaats Belgrade (Namen)
Aantal km 90,1  

Avondmaal Radio Musiq3, Classique 21
Slaaptijd 

trajectwoorden 26 NOVEMBER 2014

Limelette 14:00 Wavre Nu naar Musique 3 aan het luisteren op aanraden van Barones en componiste Jacqueline Fontyn die ik heb mogen ontmoeten in 
dorpje Limelette Ik ben terug vertrokken om twee uur Chris heeft me nog geholpen bij het manoeuvreren Ik denk dat ik daarnet door de bocht ben gereden 

waarvan Chris had gezegd dat ik die beter niet nam Nu rijd ik richting Waver Ze had nog een bepaald dorp aangeraden maar ik heb het gemist denk ik Ik 
moest ergens afslaan richting Gembloux? Ofzoiets en Chestres? Daar zou er een kasteel zijn Nu het plan is om in mei terug te keren dus dat kan ik dan 

misschien met haar nog eens doen En hier zijn we in Walibi 14:30 Namur Nu richting Namen aan het rijden Afgereden aan Walhain Chaumont-Gistoux en 
dan nu opnieuw richting Chaumage-Gisteau? Zoiets 15:00 Gembloux Corbais Chastre Walhain Mont-Saint-Gilbert Onbewust ben ik in een loep gereden en 

ik kom terug uit in de buurt van Ottignies en Louvain-la-Neuve En ik euh, wou dan dus toch terug in de richting van Namen rijden en daardoor ben ik dan 
hier teruggekomen Dus we gaan eens zien Chastre Ik denk dat het daar was dat Chris zei dat er een kasteel staat 15:14 Langs Nil-St-Vincent en Walhain 
gepasseerd en nu ga ik dus afslaan in Chastre Blanmont Chastre 15:20 Walhain-St-Paul Chastre Sombreffe Villeroux Villeroux 15:28 Richting St-Gehry 

15:32 Net door Gentinnes Gentinnes? gereden en nu ga ik richting Cortel en Sombreffe 15:37 Sombreffe 15:46 Richting Namen aan het rijden en gepasseerd 
langs Tongrinne Tonringe?  Nog altijd onderdeel van Sombreffe Tongrinne 15:53 Net door Mazy gereden een deelgemeente van Gembloux Eghezée en 

Namur 16:02 Gereden door Temploux en nog steeds richting Namen Namur aan het rijden 16:08 Afgeslaan in Flawinne 16:32 Belgrade (Namen) 
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tableaux. Toen ik haar de tekst van mijn 
mastervoorstel voorlas - die ze met grote 
concentratie en interesse aanhoorde - liet 

ze me weten dat ‘Dérive et errance’ op haar 
lijst stond van mogelijke titels, maar ze had 
er nog geen passend stuk voor gevonden. 
Ik vroeg haar welk soort stuk deze titel 

waardig zou zijn, maar ook dat kon ze nog 
niet zeggen. Ik droomde stiekem al van 

een samenwerking tussen ons beiden. Het 
gesprek tijdens die schone winteravond zat 

vol werkelijk wijsheden.

Gisterenavond 

probeerde ik nog snel wat te memoriseren 
van wat ze me allemaal had verteld. Zo 
beschreef ze hedendaagse muziek niet 

als ‘contemporain’ maar als ‘la musique 
de notre temps’. Ze hield niet van de 

pejoratieve connotatie die met het woord 
‘musique contemporain’ gepaard ging. 

Evenmin sprak ze over ‘musique classique’ 
maar prefereerde ze ‘musique d’art’. Het 
gesprek ging vele kanten uit. Zo vertelde 
ze me ook over het huis waar ze al meer 
dan 50 jaar in woonde (sinds 1961). Het 
roze huis bleek gebouwd te zijn in 1888. 

Het deel waar we zaten te eten was vroeger 
een koeienstal en het deel ernaast was toen 
varkensterritorium. Het gedeelte waar ik 
sliep, was de vroegere woonst, een oude 

boerderij dus. Er stonden slechts drie 
woonsten in het dorp wanneer Jacqueline er 
kwam wonen. Als kind was het haar wens 

naar ‘la campagne’ te verhuizen, met een koe 
en een varken. Ze heeft haar kinderdroom 
alvast weten waar te maken. Vandaag zou 

het onbetaalbaar geweest zijn, merkte ze op. 
Voor het slapengaan, gingen we nog even 
samen door enkele titels van haar werk en 
zochten we naar die stukken die een sterke 

link met het landschap genoten; ‘In the green 
shade; Ein kleiner winternacht; Straum; 

Galaxie; Horizons; Rèverie et turbulence; 
Vent d’est; Blake’s mirror; Quatre sites; Er 

ist ein ozean; Aratoro.’ Deze laatste titel was 
Nieuw-Zeelands voor ‘pad te ontdekken’. 
Vele van haar titels  waren geïnspireerd op 
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In mijn caravan luisterde ik vandaag nog 
naar enkele werken van haar. Ik beloofde 
haar bij het ontbijt de cd later op de dag 

terug te bezorgen. Ik zou het in haar 
brievenbus gooien, om haar niet te storen 
tijdens het componeren en schreef er nog 
iets bij neer. De cd kon ik niet bijhouden, 

maar ik had reeds veel anders meegekregen: 
kaas; appel; twee boeken ‘Das alte Salzburg’ 
en ‘Femmes des longs matin’. Deze laatste 

bevatte tal van oude maar diepgaande 
poëtische teksten. Het paste wel als 

aandenken aan de Jacqueline. 

Stille waters, diepe gronden. 
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27 NOVEMBER 2014 logboek

Wektijd 8:20
Temperatuur 16°C binnen
Ontbijt  Yoghurt met cruesli
Middagmaal Pizza met ham, tomaat, mozzarella
  en gekookt ei  

Plaats Belgrade (Namen)
Aantal km 0  

Avondmaal Brood met bloedworst en tonijncocktail
Radio Nostalgie
Slaaptijd 22:00
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28 NOVEMBER 2014 logboek

Wektijd 08:30
Temperatuur 11°C buiten 16,5°C binnen
Ontbijt 
Middagmaal Stokbrood met bloedworst 
  en tonijncocktail  

Vertrokken 13:50
Plaats Belgrade (Namen) 
Aangekomen 16:55
Plaats Corswarem (Berloz)
Aantal km 84  

Avondmaal Krokante kippencordonbleu
  met champignons en rijst
Radio Radio 1, LRTL
Opmerking Ik moet nog eens terugkeren naar
  Beez (Namèche)
Slaaptijd 03:45

trajectwoorden 28 NOVEMBER 2014

 Belgrade 13:50 Namèche (Beez) Marche-les-Dames Radio Classique 21 à Liège 95.6 fm Ella Ella op de radio Hier moet ik echt terugkomen Beez 
(Namèche) Perwez Leuze Vézin De bergtocht begin Vézin (Andenne) Frank Warais Fernelmont Dus Leuze of Liège of Namur Het wordt toch wel richting 

Liège dus Hannut Pierroir en Hainjean Pontillas Nu in Hamech Burdin en ik rijd in de richting van Hasselt Is just to love en be lovend in return klinkt het 
op de radio Net gepasseerd langs Villiers-le-Peuplier en nu weer kiezen Rechtdoor St-Trond-Elésine Lencin Hors-Jauge 16:06 Blijkbaar zijn we nog steeds 

in Waals-Brabant Nu in Hélécine ofzo maar ik ga hier nu toch eens afslaan denk ik richting Raccourt Dus Lincemeau Hélécine Raccourt Lincemeau Ik denk 
dat ik een ommetoer heb gemaakt. Nu in Landen Ik probeer eigenlijk iets verderop te geraken zodat ik in een andere provincie terechtkom. We zullen zien. 

16:18 Zoutleeuw Gingelom Linter Door Gingelom gereden en nu naar Borgworm Niel-bij-St-Truiden 16:29 Jeuk 16:37 Mechelen-Boveringe (Heers) 16:44 
Rukkelingen-Loon (Heers) Waremme 16:50 Petincourt (Waremme) Nieuwsbericht over de woonbonus Anyway the wind blows van Magnus op de radio 

Corswarem (Berloz) 16:58 Corswarem (Berloz)
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29 NOVEMBER 2014 logboek

Wektijd 07:45
Temperatuur 2°C buiten 4°C binnen
Ontbijt  Stokbrood met tonijncocktail
  en twee gekookte eitjes
Middagmaal Bij George en Mireille. Carpaccio die wat
  overtijd was met brood en appelflap 

Vertrokken 15:15
Plaats Corswarem (Berloz)
Aangekomen 16:30
Plaats Waremme
Aantal km 3  

Avondmaal Macaroni met kaas en spekblokjes
Radio Contact, StuBru
Opmerking Bezoek
Slaaptijd Laat
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Na de intense ontmoeting met de 
zogenaamde diefbuur, besloot ik ook nog 

even te gaan aankloppen bij de andere buur, 
om hen een potje koffie aan te bieden en hen 

te bedanken voor de elektriciteit. Vroeger 
was er hier jaarlijks een kermis voor hun 
deur, vandaar dat er aan de voorgevel van 
hun huis een voeding voorzien was. De 

deur bleef echter dicht. Een halfuurtje later 
kwam de buurvrouw zelf aankloppen. Een 
koffietje hoefde ze niet maar ze wou me 

het nummer van de burgemeester bezorgen, 
indien ik later zou merken dat ik iets kwijt 

was. Het verhaal van de diefbuur stopte 
maar niet. Was het nu allemaal waar of niet? 

Ik herinnerde me dat ik op deze plek was 
gestopt omdat ik sterk gefascineerd geraakte 

door de voortuin van George die volledig 
vol stond met allerlei objecten. Hij noemde 
zichzelf dan ook ‘un récupérateur’. Veel van 

deze objecten had hij gevonden langs de 
weg en vervolgens bij hem thuis verzameld. 
Gevonden of gestolen? Het gerucht is hier 

duidelijk 

zijn eigen leven beginnen leiden. 

Ik stelde voor om ze samen op te eten.

Enkel als hij er van mee at, zou ik ook 
eens proeven. Het duurde niet lang, of 
de buurman kwam ‘toevallig’ voorbij 
gewandeld en van achter Georges rug 

deed hij me opnieuw teken met een groots 
handgebaar dat ik moet opletten voor zijn 
stelen. Precies of ik was in één of andere 
soap terechtgekomen. Even later kwam 

George nog eens aankloppen en bood me 
(uitgedroogde) stukken brood aan. Ik zag 
zijn ogen nieuwsgierig binnen kijken. Een 

vriendelijke man, of was hij toch uit op 
iets? Ik had om 12u afgesproken om de 

wormkroketten te proeven. 
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30 NOVEMBER 2014 logboek

Wektijd 8:10
Temperatuur 0°C buiten 10°C binnen
Ontbijt  Brood met appelperenstroop
Middagmaal Entrôte Irlandaise met frietjes  

Plaats Waremme
Aantal km  

Avondmaal Macaroni met kaas en spekblokjes
Radio Contact 
Opmerking Bezoek
  Rondgereden voor middageten
Slaaptijd 23:00
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1 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 09:00
Temperatuur 3°C buiten 9°C binnen
Ontbijt Brood met tonijncocktail
Middagmaal Banaan en drie wafeltjes  

Vertrokken 13:50
Plaats Waremme
Aangekomen 16:20
Plaats Harzé (Aywaille)
Aantal km 100 

Avondmaal Puree met balletjes in tomatensaus
Radio Classique 21, StuBru, Contact, RTB1, Radio 1
Slaaptijd 00:00

trajectwoorden 1 DECEMBER 2014

Waremme 13:49 Salut Waremme Richting Brussel Leuven Luik en Tongeren? Tongres en Oreilles en hier rijden we nu door Lantremange (Waremme) 
13:59 Nu sla ik af richting Liège dus nu niet meer richting Tongeren Hopelijk brengt mij dat in de buurt van Luxemburg 14:06 Villers-l’éveq (Awans) 

14:14 Hognout (Awans) 14:15 nu richting Ans Ans? Ans en nog steeds Liège Ik denk dat ik daarnet geflitst ben geweest Ik hoop van niet en ik heb ook hard 
moeten remmen voor een rondpunt Ik ben er precies niet echt bij met mijn gedachten Daarna nummer One night romance op de radio 14:18 Liège (Lincin) 

14:31 ben ik nu in Ans? Of ben ik nu al in Luik? 14:48 Nu ga ik afslaan richting Toutes Directions en Vizé en Jupille Het was dus inderdaad Liège Ik ga 
verder maar daar zie ik al richting Maastricht verschijnen Dat is niet echt de bedoeling maar ik ga toch nog door via Vizé en Jupille 14:53 Aha Brussel 

Aachen Maastricht maar ook Luxembourg 14:55 De ring naar Luxemburg Luxemburg Spa Bastogne Net afgereden Ik denk afgereden van de autostrade 
of was het nog steeds de ring van Luxemburg? Afgereden in Sprimont en het was ook richting Spa en Theux T.H.E.U.X. denk ik en ik denk dat ik in de 

Ardennen zit 15:42 richting Bastogne en Aywaille 15:53 Norzé (Sprimont) 15:58 Aywaille straks sla ik af richting Durbuy en Bastogne niet meer richting 
Spa 16:02 ik blijf in de richting Bastogne rijden en Houffalaize maar niet mer richting Durbuy 16:10 Harzé (Aywaille) 
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2 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 08:20
Temperatuur 7°C binnen
Ontbijt Platte kaas met honing
Middagmaal Preisoep met brood en hesp  

Vertrokken 13:42
Plaats Harzé (Aywaille)
Aangekomen 16:59
Plaats Schweibach (Luxemburg)
Aantal km 152,8  
 
Avondmaal Rest Entrecôte Irlandaise met warme wortels
  en gekookte aardappelen
Radio Maximum, Nostalgie, Contact, Classique 21, RTLlu
Slaaptijd 23:30

trajectwoorden 2 DECEMBER 2014

Harzé 13:42 nu in Harzé (Aywaille) het is behoorlijk rustig mar we gaan verder Manhay Bastogne of ik zal nog even verder rijden richting Manhay 
Bastogne Pouhon 13:47 Werbamont (Ferriaires) Bastogne? Malmedy? Ik blijf voor Bastogne gaan Harre (Manhay) Champs-de-Hacque? (Manhay) Chène-

al-Pierre (Manhay) 14:02 Région Baraque de Fraiture Duitse radiozender 14:18 Petite-Taille (Vielsalm) Fontenaille (Houffalize)  Fontenaille A.I.L.L.E. 
en daarnet langs het dorpje Dinez gereden 14:29 Luxemburgse radio op de achtergrond Clervaux en Bastogne 14:40 Muziek Doesn’t matter where you are 

Noville 14:46 Nu in Luzery van Bastogne en richting Diekirch aan het rijden Bastogne en Diekirch 14:52 nu afgeslaan richting Clervaux Neffe nog steeds in 
Bastogne Net door Mageret van Bastogne gereden Gestopt langs een industrieterrein steenkapper? 15:03 Longvilly (Bastogne) Aha Luxemburg Luxemburg 

de provincie of Luxemburg het land? Ik zie wel al andere nummerplaten dus dan misschien toch al Luxemburg het land? Euh ik weet het niet zo goed Het 
wordt ofwel Wiltz of Luxemburg Trois Vierges Hamville Clervaux? Ik ga eens naar links 15:14 nu in Eipeldang en ik blijf rijden in de richting van Wiltz 

en Luxembourg Hier Weidingen (Wegdicher) Wiltz (Wültz) het is hier precies altijd wel kleurrijk 15:27 ik ben daarnet langs een kamping gepasseerd en ik 
zou er graag terugkeren maar ik zie dat de afrit nu afgesloten is Ik zal proberen zo terug te keren Oprit Bastogne 15:51 Echdorf (Eschdorf) wegomleiding 

Wiltz het zal wel langs hier zijn 15:52 Grevels (Greiwels) Lultzhauser Insenborn Heispelt 16:00 Neunhausen Echschuhe Arsdorf Neunhausen Lultzhausen 
Neunhausen (Ningsen) 16:06 Insenborn Arsdorf Martelange 16:12 Arsdorf Heispelt Lultzhauser Esch-Sûre 16:21 Esch-Sûre Heispelt ik heb hier al gereden 

ik herken het aan de schuur 16:26 Terug in Grevels 16:30 ik vind het niet en ga doorrijden richting Luxemburg Ik denk dat ik toch maar toeren aan het 
draaien ben 16:34 Grosbuch 16:42 Pratz 16:45 Platen 16:47 Reichlange Nog steeds richting Luxemburg aan het rijden 16:52 ik blijf richting Luxemburg 

rijden 16:54 Schwebach Kapweiler Hier ga ik nu toch een plekje zoeken 16:59 Schweibach
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Ik maakte van de gelegenheid gebruik 
enkele beelden van mijn vizier vast te 

leggen. Vanuit de donkerte trachtte ik het 
beetje licht die ’s avonds op de stroblokken 
via de straatlichten neerviel, vast te leggen. 

Op sommige momenten verraadde mijn 
Nikon zich door eigen licht op het vizier te 
richten. En het duurde niet lang vooraleer 

iemand op mijn raam klopte. Het waren twee 
onschuldige jonge meisjes. Ik had meteen 
begrepen dat ze even wilden laten weten 

dat ze me ook in hun vizier hadden. Bij het 
tweede geklop deed ik mijn deur open en 

riep ik uitnodigend: “Salut les filles?”, maar 
geen antwoord. 

Zat ik eindelijk in de Ardennen? 

Het zicht vanuit mijn raam wordt er alvast 
steeds heuvelachtiger op. Daar stond ik 
dan op een stukje asfalt langs de weg. 

Net als mij, richtten de huizen achter me 
hun vizier op het valleilandschap dat zo 

uitgestrekt de aandacht grijpt. Ik stond er 
goed en genoot er gisteren dan ook van wat 
te lezen in Bachelards ‘Poëtics of space’. 
Met de lichtjes van de huizen in de vallei 

gelegen, was het de ideale gelegenheid om 
me in dit staaltje literatuur over het ‘huis’ 

te verdiepen. “A la porte de la maison 
caravan qui viendra frapper? Une porte 
ouverte on entre Une porte fermée, un 
antre” (BIROT) Wat versta ik hier onder 

‘maison’? Mijn caravan of het huis van de 
mensen waar ik af en toe eens durf aan te 

kloppen? Beide perspectieven zijn boeiend 
en werken enigszins samen, zijn enigszins 
verstrengeld; “Une lampe allumée derrière 
la fenêtre veille au coeur secret de la nuit” 

(BACHELARD) Of werkt dit laatste eerder 
in één richting, die van de lamp in één van 
de huizen rondom mij? Zij geven me alvast 

een warm en veilig gevoel. Maar zou het 
omgekeerd ook zo zijn? Ik heb eerder het 

gevoel dat ik beter zo weinig mogelijk licht 
maak en zo weinig mogelijk blijk van leven 
geef. Zo laten ze me met rust, - of althans, 
de politie toch - ik wist toen nog niet dat ik 
die avond mijn eerste echte politiebezoek 
zou hebben. De witte stroblokken verpakt 
in witte folie hadden iets heel herkenbaars. 

Alsof ik me aan het thuisfront kon bevinden. 
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3 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 08:20
Temperatuur 0°C buiten sneeuw 8°C binnen
Ontbijt Sojamelk met cruesli
Middagmaal Restje macaroni  

Vertrokken 11:24
Plaats Schwebach (Luxemburg)
Aangekomen 16:02
Plaats Longen (Kreis Trier-Saarburg)
Aantal km 135,3 

Avondmaal Restje entrecôte Irlandaise met warme wortels
  en gekookte aardappelen
Radio Nostalgie, DasDing
Opmerking Politiebezoek
Slaaptijd 22:45

trajectwoorden 3 DECEMBER 2014

Schwebach 11:24 in Luxemburg Ik was hier niet helemaal welkom want ik kreeg de politie op mijn dak gisterenavond dus ik ga redelijk vroeg vertrekken 
maar het heeft ook gesneeuwd dus ik hoop dat het niet te ‘gletsig’ wordt op de baan Dag ‘lieve’ buren Richting Luxemburg 11:30 Saeul Tuntange (Tinten) 

11:38 Bour B.O.U.R. en nog steeds richting Luxemburg en ook Kopstahl 11:39 Ton de Gange? Tondelle 11:40 Nu in Kopstahl (Koplescht) 11:46 Budel 
(Briddel) 11:49 Strassen Berhange Luxemburg Bereldange of Wiltz Bridel Kopstahl? Luxemburg 11:54 nu in Luxemburg 12:00 Trier Saarbrücken 

Echterbeich? Entelbruck ik heb het gemist Ik ging wel naar Trier gaan eigenlijk ja Trier Trier klinkt wel Duits Ik wil niet naar Arlon want ik denk dat 
het daar is in verband met Beatrice 12:04 Flaxweiler Wormeldange Gonderange Ah en Trier ah nee het is weer autostrade en Flaxweiler Al die dorpen in 
Luxemburg zien er precies allemaal hetzelfde uit en hoe ziet de post er hier eigenlijk uit? Rue Theis T.H.E.I.S. Banzelt 12:34 Roodt-sur-Sire (Ruedt-Sir) 

12:36 naar links was het Mensdorf 12:36 richting Mensdorf en ik probeer terug te keren want ik was terug in de richting van Luxemburg aan het rijden 
en Trier was blijkbaar de andere kant op Al vrees ik dat ze mij weer de autostrade op zulen sturen 12:38 Roodt-sur-Sihre 12:40 Mensdorf Schuttrange 

Uebersieren Ehnen Begrer Schuttrange Uebersyren 12:46 Uebersyren (Ibersyren) 12:50 Münsbach Gonderange Niederanver 12:53 Ik ga terugkeren want 
ik was de ‘misse’ kant op voor Trier 13:00 Flaxweiler Grevenmacher en Trier 13:02 Biltbrücke ik heb dus een ‘ommeweg’ gedaan Ik ben hier nu opnieuw 

op dezelfde autostrade 13:06 Route du vin Trier Koblenz Mertert Rivier Mertert 13:12 Of zijn we dan toch in de richting eerder van Frankrijk aan het 
rijden Een weerbericht over heel Frankrijk 13:14 Deutschland Bundesrepubliek Deutschland De grenzen zijn open Sauertal Brücke 13:19 Trier 13:26 Trier 

Universitätstadt Mösel 13:30 richting Keulen en Aachen 14:10 te veel file naar mijn gedacht ik ben gekeerd en ga de andere richting op 14:28 Tijd voor 
Bernskastel nog 54 km naar Bernkastel 14:43 misschien ga ik hier toch al eens afslaan Issel Föhrer Schweich Issel Issel Stadt Schweih Saarburg Schweih 

15:00 Op advies van een inwoner die zelf vaak met een mobilhome rijdt, rijd ik nu richting een kamping of toch een standplaats Mehring 15:24 Het is hier 
precies iets te stil Bernkassel links van mij een supermooi zicht Een brug Nu in Longen Kreis Trier-Saarburg 15:43 Lorsch 15:50 Longen     
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4 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 8:40
Temperatuur 2°C buiten 9°C binnen
Ontbijt Wentelteefjes met gecarameliseerde appels 
  en witte verse kaas
Middagmaal Brood met sardine in olie, olijven, minuutsoepje 
  van asperges, brie restje, vlinderpasta  

Vertrokken 14:03
Plaats Longen
Aangekomen 16:56
Plaats Landscheid (Duitsland)
Aantal km 107 

Avondmaal Spaghetti Heinzsaus met dikke slierten
Radio Duits klassiek
Slaaptijd 

trajectwoorden 4 DECEMBER 2014

Longen 14:03 en we gaan weer verder Bernkastel 14:08 ik ga nu toch eens  over die brug rijden Riol Fell Longuich Mösel Longuich L.O.N.G.U.I.C.H. Riol 
en Fell Nu  rijd ik door het landschap waar ik daarnet op keek door mijn raam Het zal doodlopen op een kamping 14:16 Nu langs Peulich dorpje Peulich 

gereden en er is hier ook een kamping Hier ben je duidelijk wel welkom met je caravan maar toch zien alle kampings er redelijk dood uit dus in de winter 
is dat toch nog anders 14:33 Trittenheim 14:44 Nu in Wintrich W.I.N.T.R.I.C.H. en daarnet door Piesport gepasseerd schone naam 14:58 Brauneberg 15:04 

Bernkastel 15:16 Pauze 15:54 Even lunchpauze in Bernkastel en nu ga ik proberen terug te keren richting Belgenland Ik zal zien of mij dat lukt Nu de 
autosnelweg aan het oprijden Ik wou eigenlijk in de richting van Trier terugkeren maar dat staat er niet meer tussen Nu rijd ik richting Wittlich en Salmstall 

of Salmtal? ofwel Wittlich ik weet niet ik zal 16:15 Ik heb zien staan richting Luttich (tussen haakjes Liège) dus ik heb het gevonden denk ik Het is nu 
twintig na vier Heb ik het gemist? Ik denk het16:24 Deze was het Luttich Bitburg en Koblenz Luttich 162 km Luttlich (Liège) Bittburg daar moet ik af 

Niet richting Luxemburg dus niet richting Saarbrucken en Trier maar wel Luttich Bittburg Bittburg dus keer ik via een andere weg terug Dat is goed dat 
was de bedoeling al speel ik wel een beetje vals met de autosnelweg Ik zal er toch vandaag niet meer geraken maar dan ben ik toch al in de juiste richting 
De autosnelweg is toch wel een van mijn oriënteringspunten  dat naast de radio En misschien moet ik ook beginnen kijken naar de zon? De stand van de 

zon maar dat heb ik nog niet gedaan En eigenlijk een kompas? Waarom heb ik niet aan een kompas gedacht? 16:35 Landscheid Bunsfelt Maderscheid 
Salmtalbrucke Landscheid Niederkai Waar kan ik draaien? 16:53 Landscheid  
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5 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 9:00
Temperatuur 3,5°C buiten 13°C binnen
Ontbijt Cruesli met sojamelk
Middagmaal  

Vertrokken 13:19
Plaats Landscheid (Duitsland)
Aangekomen 18:15
Plaats Malmedy
Aantal km 122 

Avondmaal Cordonbleu jurasienne met gebruneerde aardappelen
  en wortelen en erwten
Radio RTLlu Radio 700  
Opmerking Verwarming kapot
  Standplaats 50 cent voor elektriciteit
Slaaptijd 23:30

trajectwoorden 5 DECEMBER 2014

Landscheid 13:20 ik ga even de autostrade oprijden richting Luik om terug wat dichter bij België terecht te komen Luttich (Liège) 13:22 Badem Daun 
Kyllburg en nu richting Bitburg en Luik aan het rijden 13:37 ik hou werkelijk van die hoge bruggen die ze hier hebben Ik vraag me wel af waarom ik 

eigenlijk geen wijn heb geproefd? Want ik was in de streek in de wijnstreek van Duitsland maar ik heb geen wijn geproefd Ik ben zelfs bijna niet buiten 
gekomen Noch in Duitsland noch in Luxemburg Ik ben er gewoon gepasseerd als soort van passant zo onopvallend mogelijk alsof ik hier gewoon even ben 

om een glimp op te vangen om een impressie te hebben van Luxemburg en een impressie van Duitsland En die daarna met mijn impressie van België te 
vergelijken want het was toch wel een grote verandering in het landschap vanaf ik Luxemburg binnenreed En Luxemburg ligt toch wel dichter bij Duitsland 

wat het landschap betreft dan bij België vind ik 13:47 Zie die zonnepanelen helemaal witgesneeuwd 13:48 het zou nog een dikke 25 km zijn naar St-Vith 
en dat is blijkbaar ook België dus zo heel ver van de grens zat ik dan toch niet Nu passeren we in Prümtal Wat ik wel vind is vooral in Luxemburg dat al 

die dorpjes heel sterk op elkaar lijken en het landschap ook toch wat de streek betreft waar ik ben door gereden Het is iets minder zo in Duitsland maar het 
heeft er ook wel iets van mee en ik vraag me af of dat ik dat nu ook eigenlijk heb met België? Ik denk het niet maar ik ga daar nu toch wel eens op letten 

of ligt het gewoon aan het feit dat ik het ken? En dat het voor mij daarom gewoon anders is dan België maar op zich dan wel allemaal op elkaar lijkt 13:52 
Winterspelt en Lomersweiler is al België misschien moet ik hier afrijden Tahlbrücke Ihrer Ziet het er hier al Belgisch uit? Niet echt Winterspelt richting 

Prüm ik moet zoveel mogelijk naar rechts denk ik dus dat gaan we doen Hemmeres en Elgerath Elgerath gemeine Winterspelt Eiffel Kreis Bitburg zie die 
straatlichten Er is hier een verjaardagsfeest 40 jaar te klein Burg-Reuland ah dat is richting België 14:11 Auel A.U.E.L. hmm bakstenen! Stiffeshausser 

St-Vith Ouder Ourer Oudler en zijn we dan nu al in België? Maspelt Bracht? En dit is dus Burg-Reuland Ja Belgische nummerplaten Alster? Er stond wel 
maison à vendre dus spreken ze hier dan Frans? De post Bepost Oudler Burg-Reuland Toch nog wat Duits getint en ze spreken hier nog Duits denk ik 14:27 
ik was ingeslagen richting St-Vith ik moest kiezen tussen links naar Luxemburg of rechts St-Vith en ik vind toch wel dat het er steeds meer Belgisch uitziet 

Grüflingen Of zo een soort mengeling De kerk ziet er wel nog heel Duits uit Ze  hebben zo’n typisch dak puntig dak Meispelt Alster St-Vith of Tongen of 
Alster Zie je die kerk? En wat je ook ziet is zo veel meer boeren aan het werk 14:35 Ouren Burg-Reuland Bracht Lommersweiler i ga toch eens naar links 

Lommersweiler maar mag ik hierin? Ok niet dus 14:41 kom ik hier in de problemen? Ik hoop van niet Zie die brug Is dat België? Hebben we ook zo een nog 
in België? Waar ben ik? Zitbankje Mijn Diesel is bijna op Dat moet ik ook in de gaten houden Zit ik hier in Bellefontaine? Het begint erop te lijken 14:47 

Hemmeres ha ik kom hier weer uit Tpisch ik zit weer in Duitsland Misschien moet ik de grote baan weer opzoeken Belgien! Nu richting St-Vith aan het 
rijden Best eerst een benzinestation opzoeken voor ik verder ga De oude douane verlaten St-Vith St-Vith Ardenne-Yfel Yfelardennen Houffalize ik ben hier 

dus al geweest Ik ga even doorrijden totdat ik kan tanken Het weer veranderd nu rijd ik richting Verviers Malmedy en St-Vith-Nord 15:01 Malmedy   
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6 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 08:30
Temperatuur 4°C buiten 7°C binnen
Ontbijt Sandwiches met préparé en exotische salade
Middagmaal Croque uit de pan met ham, gruyèrekaas, 
  champignonsaus, tomaat en spiegelei 

Vertrokken 13:18
Plaats Malmedy
Aangekomen 14:27
Plaats Dolhain (Limbourg)
Aantal km 45 

Avondmaal Scampi’s in curryroom looksausje 
  met rijst en broccoli
Radio Viva cité, Radio 2, Impact fm 
Opmerking Gedoucht in sportcenter van Malmedy en 11 flessen
  water gevuld in standplaats Malmedy
Slaaptijd 23:305

trajectwoorden 6 DECEMBER 2014

Malmedy 13:18 eindelijk nog eens kunnen douchen hier in een sportcentrum in Malmedy Daarnet alles kunnen aanvullen qua water Ook het klein 
toiletje eens kunnen uitkuisen enzo en het allerbelangrijkste Mijn chauffage doet het weer! Dus voila we zijn er weer helemaal klaar voor om verder 

te gaan La Warche rivier Stavelot Francorchamp Deze keer is het niet mijn plan om de autosnelweg op te rijden Maar hier kan het lijk niet anders Spa 
Marche Huy Trois Points Stavelot Francorchamps Burnenfille en Francorchamps 13:26 nu richting Spa en Luik 13:37 Le paysage de l’Ardennes Blues De 

Blauwe Ardennen Nog nooit van gehoord eigenlijk 13:40 Daarnet een superschoon landschap gepasseerd op mijn linkerkant open velden maar aan drie 
zijden omringt met bomen en het had zoiets rood oker rossig van kleur Le relais de Sovenaires 13:42 Spa Le Brittanique Internat pour garçcons? Jalhay 

J.A.L.H.A.Y. Eupen Nivezé Eurpen Verviers Jalhay Ja Eupen Verviers Jalhay 13:46 Sart S.A.R.T. Jalhay 13:49 Tiège 13:54 Ik ga richting Verviers niet meer 
richting Eupen en Jalhay 13:55 Polleur 14:00 Nieuwsbericht over de begrafenis van koningin Fabiola over de uitvaartplechtigheid van Luc Devos in Gent 

en over de begrafenis van de vermoorde Beatrice in Arles Theux Ik zal toch eens inslaan naar Jalhay 14:04 Ik heb mij bedacht ik ga toch naar Verviers 14:06 
Stembert Stembert richting Eupen en Limbourg 14:12 Hier op de rechterkant een schoolgebouw volledig verlaten Limbourg Dolhain (Limbourg)
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7 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 08:00
Temperatuur 9°C buiten 12°C binnen
Ontbijt Chocolade
Middagmaal Brood met préparé en krabsalade 
  met minuutsoep van courgette  

Vertrokken 13:17
Plaats Dolhain (Limbourg)
Aangekomen 15:40
Plaats Aubel
Aantal km 49 

Avondmaal Puree met witloofhespenrolletjes in kaassaus
Radio Maximum (région Liège)
Slaaptijd 00:45

trajectwoorden 7 DECEMBER 2014

Dolhain 13:19 nu in Dolhain (Limbourg) en ik weet niet waar ik straks ga belanden Rechtdoor naar Welkenraedt Eupen en Baelen Eupen Aachen 
Welkenraedt Lontzen of Maldedy Jalhay Verviers Baelen Ik ga rechtdoor Raeren Richting Walhorn La Calamine Lontzen Kettenis (Eupen) terug richting 
Luik aan het rijden Urbanus op de radio Richting Henri-Chapelle Welkenraedt Luntchen? Nu in Herbesthal Lontzen Dat was het Lontzen L.0.N.T.Z.E.N. 
Je kon ook naar rechts afslaan en de autostrade oprijden richting Aachen of naar links de autostrade richting Verviers en Luik maar goed ik ga rechtdoor 

Daarnet getankt in Dats Het voordeel van een snapshot snap ik niet klinkt het op de radio in een nummer van Bart Peters Of naar Aachen Plombières Kelmis 
(La Calamine) Lontzen of naar Verviers Herzé Thimister-Clermont en Henri-Chapelle Ja het laatste Henri-Chapelle Welkenraedt Richting Maastricht 

Visé Aubel of Verviers of Herzé Misschien moet ik toch eens richting Maastricht? Maastricht Visé Aubel Waarom zetten ze toch overal in België dezelfde 
huizen? Nieuwsbericht met Peggy Demeyer over de staking morgen Richting Battice B.A.T.T.I.C.E. Froidthier F.R.O.D.T.H.I.E.R. Valdieu La Planke Aubel
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“Quand	ils	passent	la	tunnel	là,	on	arrive	
dans	un	autre	monde.”

Wanneer ik gisteren doorheen een tunnel het 
domein van de eigenaars, aan wiens oprit ik 
geparkeerd stond, binnenwandelde, was ik 

me nog helemaal niet bewust welk ‘paradijs’ 
ik aan het betreden was. Ik presenteerde 

me aan de man des huizes en vroeg of het 
ok was als ik een nachtje mijn caravan zou 
parkeren naast zijn oprit. “Aah. Mais vous 
pouvez aussi mettre votre caravan sur le 

parking ici. Avez-vous besoin du courant?” 
’s Avonds kwamen ze eens aankloppen en 

ik nodigde hen uit voor een tasje koffie 
of thee. Voor ik het wel en goed besefte, 

begonnen Ruth en Jean-Pierre me het 
verhaal van hun vakantiehuis uit de doeken 
te doen en reflecteerden ze graag mee over 
wat ‘landschap’ zou kunnen betekenen. “Le 

paysage, c’est quelque chose qu’on peut 
façonner et construire.” “La nature, elle 
dégage les choses. Il n’y a pas seulement 

le visuel, mais il y a de l’énergie aussi 
qui circule.” “Le paysage a façonné, a 

construit aussi les esprits et les coutumes, 
les manières dans les gens vivent.” “Être 

sur le chemin de devenir.” “Moi, je déguste 
chaque jour.”
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8 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 08:10
Temperatuur 6°C binnen
Ontbijt Brood met krabsalade en sardienen in blik
Middagmaal Croque met ham, kaas, champignon, tomaat en spiegelei

Vertrokken 15:46
Plaats Aubel
Aangekomen 16:35
Plaats Maastricht (Nederland)
Aantal km  

Avondmaal Gaan uiteten ‘In Den Hoof’
  Hertenmedaillon met preiselberensaus
Radio Maximum, Contact
Slaaptijd 00:00

trajectwoorden 8 DECEMBER 2014

Aubel 15:45 Remersdael (Voeren) We zijn hier in de Voerenstreek en in rijd in de richting van De Plank 16:08 We zijn in Nederland denk ik Schilberg 
16:12 De Limburgers heten u welkom Noorbeek Sleenaken Reijmers…? Hoogkruts Ik ga nog wat rechtdoor denk ik Ter Linden Gulpen Maastricht 16:20 

Margraeten Kadier en Keer Maastricht (Nederland)
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9 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 09:10
Temperatuur 4°C buiten 12,5°C binnen
Ontbijt Platte kaas met muesli en honing
Middagmaal Restje rijst scampi broccoli met curryroomsaus  

Vertrokken 12:09
Plaats Maastricht
Aangekomen 16:15
Plaats Genk
Aantal km 135,9  

Avondmaal Kreeftensoep uit blik en brood 
  met worst van foie en vleesbrood
Radio StuBru, MNM, Radio 2, Contact, Pure fm
Slaaptijd 00:45

trajectwoorden 9 DECEMBER 2014

Maastricht 12:15 grote kamping op mijn linkerkant aan de andere kant van het water Visé Lixhe L.I.X.H.E. Marco Borsato op Radio 100%NL Lix-Nivelles 
Nog eens Marco Borsato op de radio met het nummer Het is Kerstmis Kom maar binnen het is hier warm en buiten is het te koud zingt hij  Liège Haccourt 
Visé Wat is dit? Villa Témoin Net gaan winkelen in de Aldi en ondertussen iets gegeten Vreemd want ze spreken hier Frans? Ik ben nog steeds in de buurt 

van Visé denk ik Love is all you need klinkt het op de radio Bassonge Oupeye Oupeye is richting Liège Nu snap ik het We zijn gewoon terug in België 
in Wallonië Heure-le-Romain Hermée of Liège Herstal Vivegnis Op linkerkant heb ik ook een grote industriële zone gezien misschien moet ik wel eens 

gaan kijken We zitten hier in Hermal of toch in de richting daarvan Hermalle H.E.R.M.A.L.L.E. Ik heb nog nooit een sociale woonwijk gezien met zoveel 
verschillende soorten en vormen van sociale woningen We zijn hier nog steeds in hetzelfde dorpje maar ik ben nu de naam al vergeten Ik heb het daarnet 

nog gespeld Per ongeluk een paar kilometers gereden op de autosnelweg en nu afgereden in Diepenbeek We zijn in Limburg Do it again op de radio Nu in 
Genk rechtdoor Opglabbeek Zwartberg Winterslag Bree Jabbeek naar links Bokrijk Ingeslagen in Winterspelt hier staan we aan de Euroscoop Genk
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Ze hebben een verdachte aangehouden

 in de moordzaak op Beatrice. Ik moet 
terugdenken aan die avond in Luxemburg. 

Aangezien ik ongemerkt op het Luxemburgs 
netwerk was beland, kon het thuisfront me 
even niet bereiken. Het was net de avond 
waarop het nieuws had aangekondigd dat 

Beatrice vermoord was. Een tafereel die zich 
evenzeer in Luxemburg afspeelde. Thuis 

waren ze super ongerust geweest. Moest ik 
net nu op mijn eentje onderweg zijn? Het 

zette me aan het denken. Het 14 jarig meisje 
werd vermoord op het vertrouwde pad van 

school naar huis. Vervolgens zou ik zo 
denken dat het niet per se ‘gevaarlijker’ is 

om onvertrouwde paden op te zoeken?
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10 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 09:00
Temperatuur 10°C buiten 14,5°C binnen
Ontbijt Brood met kaas, bloedworst met sinaas en 
  grand marnier en foie worst
Middagmaal Broodje met pesto, mozzarella, gandaham,
  zongedroogde tomaatjes 

Vertrokken 15:25
Plaats Genk
Aangekomen 17:15
Plaats St-Guibrechts-Lille (Neerpelt)
Aantal km 54 

Avondmaal Vispannetje met kroketjes en warme groenten
  en een gigantische Dame blanche
Radio MNM
Slaaptijd 01:15

trajectwoorden 10 DECEMBER 2014

Genk 15:25 daarnet nog eens naar C-Mine gaan kijken en we zijn weer weg Ik heb honger dus ik ga eerst op zoek naar wat brood Richting Bree 
Opglabbeek (Nieuwkempen) Wijshaegen (Meeuwen-Gruitrode) Meeuwen (Meeuwen-Gruitrode) Peer of Houthalen Helchteren of naar rechts Wijshagen 

Peer Kinrooi Bree Wauberg Linde Meeuwen-Gruitrode Erpekom richting Andere richtingen Stop bij de Aldi Richting Kaulille K.A.U.lille en Grote Brogel 
Bocholt Kaulille (Bocholt) Hechtel-Exel Peer Neerpelt Achel of Weert Hamont Lozen Sint-Huibrechts-Lille (Neerpelt) Bocholt-Herentals kanaal  

Sint-Huibrechts-Lille (Neerpelt)



200 201

11 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 08:30
Temperatuur 6°C buiten 11°C binnen
Ontbijt Brood met confituur en kaas
Middagmaal Broodje smos 

Vertrokken 15:28
Plaats Sint-Huibrechts-Lille (Neerpelt) 
  Overpelt Weidestraat 12
Aangekomen 17:16
Plaats Helmond (Nederland)
Aantal km 65,3 

Avondmaal Puree met ‘saucisse campagne’ en witte bonen 
  in rode saus met look
Radio StuBru
Slaaptijd 00:40

trajectwoorden 11 DECEMBER 2014

Sint-Huibrechts-Lille (Neerpelt) 15:28 nu in Overpelt aan het zwembad en ik kom eigenlijk van Neerpelt maar ik heb hier nog iets mogen eten en ik ben 
weer weg Nu Neerpelt aan het uitrijden en richting Hamont en Weert Nu richting Budel aan het rijden B.U.D.E.L. en blijkbaar zijn we weer in Nederland 

Dat ging snel Hamont Weert Eindhoven Hastel Ik neem Eindhoven Weert Eindhoven Maarheeze Per ongeluk weer op de autosnelweg beland richting 
Eindhoven Valkenswaard Heeze ik zal hier eens afrijden Per ongeluk weer op de autosnelweg beland ja dus ik zal nu weer afrijden maar waar? Veldhoven 

Waalre Venlo Eindhoven In Eindhoven Richting Helmond aan het rijden Helmond (Nederland)
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12 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 08:45
Temperatuur 6,5°C buiten 13°C binnen
Ontbijt 
Middagmaal 

Vertrokken 15:00
Plaats Helmond (Nederland)
Aangekomen 16:30
Plaats Mol
Aantal km 90 

Avondmaal Spruitjes met kotelette en puree
Radio 3 fm Q-music, Mol fm, Stubru, MNM
Slaaptijd 

trajectwoorden 12 DECEMBER 2014

Helmond Aarle-Rixtel (Gem. Laarbeek) Ik kom net uit Helmond en ik ging daar nog zoeken naar het gemeentemuseum maar ik heb net niet gevonden 
en ondertussen  ben ik nu hier al beland maar misschien keer ik straks nog eens langs daar terug 15:00 nu in de Brabantse Kluis op aanraden van Rachel 
van wie Aarle-Rixtel haar woondorp is maar zij zit in Gent goed we gaan verder Terug richting Eindhoven Automotievencampus dat is waar ik vannacht 

stond Ik film snel een vreemd aangelegd rondpunt in de diepte Daarnet weer door delen van Eindhoven gereden en nu opgereden op de autosnelweg 
richting Antwerpen om mij weer even te kunnen oriënteren om terug in België te geraken Kempisch bedrijvenpark Zijn we nu al in België? Ik denk het niet 
Rechtdoor richting Retie België binnen 1km terug in België Vlaanderen We zijn in de provincie Antwerpen in de streek van de Kempen en ik ben afgereden 

in Retie Mol en Arendonk en nu ben ik linksaf geslaan richting Retie en Mol Nu in Retie en ik ga richting Mol en Dessel 16:30 in Mol
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13 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 09:10
Temperatuur 4,5°C buiten 14°C binnen
Ontbijt Middagmaal  

Vertrokken 15:12
Plaats Mol
Aangekomen 17:43
Plaats Tielen
Aantal km 35,1? 

Avondmaal Lasagne?
Radio Q-music, Radio 2
Slaaptijd 23:00

trajectwoorden 13 DECEMBER 2014

Mol 15:20 daarnet door achterbos gereden en nu in Millegem nog altijd de streek van Mol en als ik het goed op heb ben ik nog steeds nu in de richting van 
Geel aan het rijden En we zijn weer in Mol Maria Carey op de Radio met All I want for Christmas is you Naar links richting Diest Tessendale Meerhout 

Laakdal Hasselt de autosnelweg maar ook richting Geel en nog iets maar ik kan het niet lezen Winkel-om-heide dat was het Nog steeds richting Diest Vorst 
Laakdal en Eindhout We zijn net terug in de provincie Limburg in Schoot een deel van Tessenderlo Engsbergen (Tessenderlo) Schaffen in Diest Molenstede 

in Diest en ik rijd richting Tienen maar er stond ook tussen Leuven Westerlo enzovoort Hier staat het richting Geel Westerlo of richting Hasselt Leuven 
of Tienen of richting Aarschoot naar rechts Averbode en Zichem Ok we gaan richting Lier Aarschot Scherpenheuvel en Kaggevinne Richting Herentals 

Herselt en Zichem Averbode Averbode Scherpenheuvel Zichem Nu in Herselt Blauwberg (Herselt) Richting Herentals maar blijkbaar is dat nu ook terug 
richting Geel en Westerlo Herentals Geultje Zoerle Parwijs dus toch niet meer richting Geel en Westerlo maar de andere kant op Ofwel Westerlo ofwel 

Herentals Geultje en Zoerle Parwijs ofwel Mechelen Heist-op-den-berg en Hulshout of Aarschot en Herselt Ik blijf doorrijden richting Herentals Geultje en 
Zoerle Parwijs Voortkapel in Westerlo Oosterwijk (Westerlo) Olen Sint-Jozef-Olen Onze-Lieve-Vrouw-Olen en Herentals Nog via Lichtaard gereden en nu 

aangekomen in Tielen

trajectwoorden 14 DECEMBER 2014

Tielen Nieuwsbericht Poederlee en richting Lille aan het rijden Weghelderzande in Lille en we zijn op weg richting Malle en we rijden door Oostmalle 
Richting Westmalle en Antwerpen Interview met de maker van film Image Op de radio speelt ook een nummer van de dvd van Woodstock Richting 

St-Antonius en Antwerpen Nu in Schilde en richting Wijnegem en nog steeds richting Antwerpen aan het rijden Muziek van Amelie Poulin op de radio 
Beneden langs het lange kanaal zijn we verhaal naast verhaal naast verhaal staat hier op die fabrieksmuur geschreven Kapellen Braschaat Ekeren Nu in 
Vriesdonk Braschaat en richting Kapellen en Ekeren aan het rijden Nog steeds richting Kapellen en ook richting Bergen-op-Zoom Mariaburg Kapellen 

Richting Woensdrecht en Putte Rechts was naar Rosendaal en Kampthout Weer in Nederland Ik ben gekeerd Putte Richting Stabroek en Hoevenen Richting 
Stabroek en werkelijk aan de grens met Nederland Rechts naar Antwerpen en haven ah nee dat is links en rechts naar Wuustwezel Kapellen Puttekapellen 
en Kanthout Even een pauze gemaakt van rond 14:15 tot nu nu is het 16:10 op een parking voor trucks daarnet met een trucker gesproken en voilà we zijn 

weer weg 4,95 euro tol betalen Waaslandhaven-Noord De provincie Oost-Vlaanderen heet u welkom Daarnet Doel gepasseerd Afgereden in Haasdonck 
Steendorp Temse Temse en Beveren Sint-Niklaas Belsele Puivelde en 17:15 Sinaai 21:45 De route wordt berekend Aalst 23:30 Erembodegem

14 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 09:20
Temperatuur 0°C buiten 9°C binnen
Ontbijt Muesli met sojamelk
Middagmaal Asperge minuutsoep met brood en
  beenhespsalade

Vertrokken 11:52
Plaats Tielen
Tussenstop Antwerpse haven
Aangekomen 17:15
Plaats Sinaai
Hervertrokken 21:45
Tussenstop Aalst
Aangekomen 23:30
Plaats Erembodegem
Aantal km  

Avondmaal Spaghetti (Heinz saus)
Radio StuBru, Radio 2, Klara
Opmerking Kort gps naar station van Aalst ingevoerd
Slaaptijd Laat
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15 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 11:00?
Temperatuur 4,6°C buiten 14°C binnen
Ontbijt Brood met kaas
Middagmaal Brood met hesp en beenhamsalade
  en minuutsoep van courgette  

Plaats Erembodegem
Aantal km 0 

Avondmaal Pasta carbonara vlinderpasta met kaassaus
  en gebakken spekjes en champignons
  en Café Latté Filliers
Radio Klara
Opmerking De treinen staken
Slaaptijd 21:45?

trajectwoorden 15 DECEMBER 2014

Geen traject

16 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 10:30
Temperatuur 5°C buiten 15°C binnen
Ontbijt Honingnotenbrood met melk
Middagmaal Minuutsoep van tomaat 

Plaats Erembodegem
Aantal km 0 

Avondmaal Restje pasta carbonara 
Radio Klara, Radio 1
Opmerking Politiecontroles de hele dag door
Slaaptijd 22:15

trajectwoorden 16 DECEMBER 2014

Geen traject





210 211

17 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 09:40
Temperatuur
Ontbijt Cruesli met melk
Middagmaal Minuutsoep van courgette en hartige ciabatta
  met gedroogde tomaat  

Vertrokken 11:20
Plaats Erembodegem
Aangekomen 18:28
Tussenstop Doel
Aangekomen 18:28
Plaats Oosteeklo (Assenede)
Aantal km 129 

Avondmaal Spekburger met puree en warme worstels en courgette
Radio Radio 1
Opmerking Gps doel ingesteld naar Doel
Slaaptijd 01:49

trajectwoorden 17 DECEMBER 2014

Erembodegem 11:20 ik ben hier wel drie nachten blijven slapen en nu ga ik eigenlijk eens iets doen dat ik normaal niet doe dat is mijn gps instellen maar 
de reden is dat ik onlangs langs Doel ben gepasseerd en ik eigenlijk nog eens in Doel wil stoppen dus ik ga nu naar Doel rijden De route wordt berekend 

Doel 18:28 Oosteeklo (Assenede) 
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wringt en hun aanwezigheid toont ergens 
hun noodzaak. Ruimtes van wanorde waar 
dingen kunnen plaatsvinden die binnen de 
geordende ruimte geen plaats krijgen. Wel 
moest ik toegeven dat het verhaal van Doel 

op een grote schaal getroffen werd en er 
dus nog heel wat andere perspectieven bij 
komen kijken die inderdaad ‘triest’ kunnen 

genoemd worden. Zelf noemden ze de 
‘ghosttown’ stervend in vergelijking met de 

dynamische haven van Antwerpen die aan de 
andere kant van het water lag. Een van hen 

sprak trouwens over het Europees landschap 
als een zeer geordend gegeven. 

Ze waren van de ‘Russian Public TV’ 

en maakten een reportage over de 
“Ghosttown of Belgium”. Ze hadden nog 
geen levend wezen kunnen strikken om 
te interviewen en maakten snel van de 

gelegenheid gebruik om me enkele vragen 
te stellen: Wat ik hier deed? Waarom ik 

koos voor een dorp als Doel binnen mijn 
onderzoek naar landschap? Of ik dit alles 
ook ‘triest’ zou noemen? Of deze situatie 
uniek was voor België, etc. Het bracht me 
terug naar het fenomeen van ‘onbepaalde 

stedelijke ruimte’ en wat dergelijke 
‘achterkanten’ voor de stad vandaag kunnen 
betekenen. Ook putte ik enkele inzichten uit 

mijn huidig onderzoek en stelde de vraag 
of we vandaag wel nog nauw betrokken 
zijn bij ons landschap? Het ‘hedendaags’ 
landschap weliswaar, minder ‘tableau-

achtig’ dan dat soort landschappen waar 
we vaak nostalgisch – of noem ik het beter 
melancholisch – naar terug verlangen. Het 

deed me o.a. nadenken over de hele heisa die 
heerst rond het plaatsen van ‘windmolens’ en 
hoe dat ‘het landschap zou verwoesten’. Een 

stelling waar ik niet meteen mee akkoord 
ga. Voor mij zijn het de hedendaagse 

‘elektriciteitspalen’. Ook die werden ooit 
overal in het landschap neergepoot maar 
we zijn er al zodanig aan gewend geraakt 
dat onze blik er haast niet meer over valt. 

Echt negatief was ik dus niet aan het praten 
over achterkantruimten als Doel. Het zijn 

plekken die de maatschappij in vraagt stelt. 
Ze laten voelen waar het huidig systeem 
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18 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 09:15
Temperatuur 11°C buiten 15°C binnen
Ontbijt Brood met provençaalse paté en varkenssalami
Middagmaal Brood met hesp 

Vertrokken 14:42
Plaats Oosteeklo (Assenede)
Aangekomen 17:18
Plaats Wenduine (De Haan)
Aantal km 80,9 

Avondmaal Rest puree gemengd met wortel en courgette
  en stukje spekburger
Radio Radio 1, StuBru Music For Life
Slaaptijd 23:45

trajectwoorden 18 DECEMBER 2014

Oosteeklo (Assenede) 14:42 Nu terug toevallig in Nederland en momenteel in Kaprijke links Waterland Kerkje rechtdoor Oostburg en Sluis Naar links Sint-
Margritte Sint-Kruis Aardenburg en naar rechts Oostburg en Sluis ik ga naar rechts Nu even afgestaan naar links ik kon richting Draaiburg rijden maar ik 

ben eigenlijk gewoon rechtdoor gereden Nog steeds in Nederland in Zeeland Het waait echt superhard Draaiburg (Gem. Sluis) Nu richting Zeebrugge of we 
zijn eigenlijk al in Zeebrugge 17:18 Wenduine (De Haan)

19 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 09:30
Temperatuur
Ontbijt
Middagmaal Brood met paté en camembert 

Vertrokken 15:37
Plaats Wenduine (De Haan)
Tussenstop Haven Zeebrugge
Aangekomen 18:12
Plaats Zedelgem
Aantal km 65 

Avondmaal Frietjes met mayo en viandel
Radio StuBru 
Opmerking Politiebezoek
Slaaptijd 

trajectwoorden 19 DECEMBER 2014

Wenduine (De Haan) 15:38 ik ga even terugkeren naar de < want gisteren een gigantisch schip gezien met gigantisch veel containers en hopelijk staat hij 
daar nog En natuurlijk wordt ik weer weggejaagd van de politie dus ja dat gaan we dan maar doen he terug weggaan maar ik heb wel beelden dus dat is 

het belangrijkste Nu richting Brugge aan het rijden Aan de linkerkant is er hier een dorp die Dudzele noemt D.U.D.Z.E.L.E lijkt op Dadizele maar het is 
Dudzele Aan mijn rechterkant is Blankenberge en rechtdoor nog steeds richting Brugge St-Andries-Brugge en je kan ook richting Jabbeke en Sint-Annas 

Rechts was er een café Café In de vriendschap Varsenare van Jabbeke Links kon je naar Snellegem rechtdoor is richting Gistel en Jabbeke en rechts kan je 
dan Brussel en Brugge de autosnelweg op dus ik ga rechtdoor Ik ben teruggekeerd en het dorp Snellegem ingestaan ik ben teruggekeerd omdat ik anders 
terug in Nederland zou belanden want ik zag plots weer Oudenburg verschijnen waar ik eergisteren al langs ben gereden Nu ga ik richting Zedelgem en 

Aartrijke 18:12 Nu in Zedelgem
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Vastberaden 

wou ik nog even naar de haven van 
Zeebrugge terugkeren. Gisteren was ik er 
bij zonsondergang langs gereden en had 
er een gigantisch schip zien aanboorden 

met ontelbaar veel containers op gestapeld. 
Het leek wel een drijvende containerberg. 
Jammer genoeg heb ik het enorme schip 

niet meer kunnen terugvinden, maar na heel 
wat rondrijden heb ik me dan toch even 

gewaagd op het haventerrein. Ik parkeerde 
mijn caravan en haastte me enkele beelden 
van binnenuit te maken. Haasten inderdaad, 
want na een kwartier stond de politie alweer 

aan mijn deur.



218 219

20 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 09:35
Temperatuur 8°C buiten 12°C binnen
Ontbijt Muesli met sojamelk
Middagmaal Brood met paté en twee curry minuutsoepjes

Vertrokken 14:50
Plaats Zedelgem
Aangekomen 17:42
Plaats Beernegem (Zwalm)
Aantal km 108

Avondmaal Gekookte aardappelen met gemarineerd
  rumsteak en gebakken champignons
Radio StuBru, Radio 1, Radio 2
Slaaptijd 00:30

trajectwoorden 20 DECEMBER 2014

Zedelgem 14:50 en we zijn weer weg Rechtdoor Ruddervoorde links Brugge en rechts Torhout ik ga rechtdoor Veldegem op de rechterkant Waardamme 
in Oostkamp Rechtdoor richting Pittem en Wingene links was naar Beernem Herstberge Zwevezele van WIngene Richting Beernem en Wildenburg Naar 
rechts richting Knesselare en St-Joris maar ik blijf rechtdoor rijden richting Beernem Nu richting Woedegem of Oedelem Knesselare Maldegem was naar 

links en nu richting Knesselare Knesselare en de provincie Oost-Vlaanderen heet u welkom die had ik niet zien aankomen ik dacht dat we nog in hartje 
West-Vlaanderen zaten Rechtdoor is Eeklo en Ursel links Maldegem rechts Aalter dan ga ik naar rechts We rijden hier langs Sint-Maria-Aalter Nog steeds 

St-Maria-Aalter in Aalter Knesselare Ik kom hier nu dus uit op exact dezelfde plek als daarnet schoon toertje weer rondje Deze keer ga ik dan rechtdoor 
richting Ursel en Eeklo Nu in Ursel van Knesselare en ik kan rijden richting Nevele en Zomergem ja ik zal dat doen Zomergem Nu ingeslagen richting 

Bellem en Hansbeke Nu in Hansbeke van Nevele Nu in Vorselare en ik kan richting Deinze en St-Martens-Latem Sint-Martensleerne (Deinze) Nu richting 
Deurle en ook nog St-Martens-Latem en blijkbaar ook Nazareth We rijden nu over de Leie Deurle (Sint-Martens-Latem) Nu in Nazareth Rechtdoor richting 

Gavere en Deinze links Eke rechts Astene hmm rechtdoor ja richting Deinze Gavere en Kruishoutem ik ga die nemen Nu ga ik dus naar links richting 
Gavere Eke en Kruishoutem dat is zo werkelijk de weg die ik anders op de autosnelweg zie passeren wanneer ik van het thuisfront naar Gent rijd maar nu 
zie ik die dorpen toch eens van dichterbij of die gemeentes Rechtdoor Gavere en rechts is Ronse en Oudenaarde Ik ga eens rechtdoor nog richting Gavere 

Nu in Asper van Gavere Nu in Gavere en net de Schelde over gestoken Dikkelvenne in Gavere naar links was het Draaibos kan dat? I am thé passender 
klinkt het op de radio Meilegem (Zwalm) zijn we dan terug richting Nederland aan het rijden? Want ik dacht dat ik terug naar Frankrijk toe toch aan het 

rijden was? Maar het begint weer zo Nederlands te klinken allemaal 17:42 Beernegem (Zwalm)

trajectwoorden 21 DECEMBER 2014

Beernegem (Zwalm) 12:45 ik ga op zoek naar een plein een dorpsplein waar er nog werkelijk mensen passeren en een dorpsplein die niet getransformeerd 
is in een parking ik zal eens zien of ik dat vind die zijn precies moeilijk te vinden Ik dacht dat ik hier op een plein stond ik sta hier aan een kerk ik sta hier 

bij bushaltes maar weinig ‘roering’ Ik ging net Gundelgem binnenrijden rechtdoor was het terug richting Aalst en Zottegem dus ik ben rechts afgestaan 
richting Oudenaarde Nu in St-Maria-Latem (Zwalm) Hier was het plein als het al een plein kan genoemd worden ook een soort parking voor een café 

Nederzwalm (Zwalm) Rechtdoor Oudenaarde rechts St-Denijs-Roekel en links of nee rechts Zingem en Kruishoutem maar ik ga rechtdoor En na nu in 
Welden (Oudenaarde) Florence and the machine op de radio Mater links Welden rechts Nederename (Oudenaarde) Ik ben eens ingeslagen in Nederenamen 
Mijn verwarming zal nu wel weer uitgevallen zijn want net aan die kant ben ik in een enorme plas gereden Omleiding Weerbericht Beveren (Oudenaarde) 
Petegem-aan-de-Schelde (Wortegem-Petegem) en daarnet door Oudenaarde gereden maar werkelijk alle pleinen waren veranderd in parkings en als er dan 
nog hier en daar een stukje plein overbleef dan stond er met verschillende borden aangeduid dat het verboden was om het te betreden of dat je er zeker en 

vast niet mocht parkeren noch even stilstaan Ik ben daarnet langs een soort weggeleider gereden Zouden dat de nieuwe pleinen kunnen worden? Daar staat 
er alleszins niet dat je er niet mag parkeren Wortegem naar rechts en ik zie dat ik ook in de richting van Kortrijk aan het rijden ben nog 27km naar Kortrijk 
Elsegem we zullen eens gaan zien Ja het kerkplein is dus een parking Wortegem-Petegem misschien moest ik naar Moregem plein gaan? Dat is precies een 
klein paadje ik ga zoeken toch naar Moregem plein Er stond op een plakkaat dat Moregem verbroederd is met Moringhem van Frankrijk Goed waar is dat 

plein van Moregem? Tot hier is het plein dus daar mag je niet op Ok Moloko op de radio met The time is now Anzegem  De provincie West-Vlaanderen heet 
u welkom in Anzegem Hier nu in Anzegem en ik rijd richting Waregem en hier is het waarschijnlijk dat die kerk is afgebrand ik denk het toch Afgebrande 

kerk Vichte was naar links Wortegem naar rechts en rechtdoor nog steeds Waregem Rechtdoor Ingelmunster en Wielsbeke en links is Biest Naar links 
ook nog Deerlijk en Vichte maar ik blijf rechtdoor rijden Rechtdoor is ook nog St-Eloois-Vijve en nog een naam maar ik ben dat nu vergeten en ook nog 
Desselgem Nu in Wielsbeke en rechtdoor naar Ingelmunster nog en Oostrozebeke Ik ga nu richting Ardooie Tielt en Meulebeke ook Emelgem de andere 
kant was Kortrijk op en ik luister heel even naar Radio Maria want God heeft de mens op de aarde geplaatst als een sierlijke steen in wiens glans heel de 

schepping zichzelf aanschouwt omdat hij boven alle schepsels is en daarom is het niet geoorloofd dat voor de hardvochtigheid de mens niet meetelt en dat 
ze zich tegenover hem verhard want die hardvochtigheid is het ergste kwaad van het kwaad… We rijden over de Gistelbeek daarnet had ik Tielt gevolgd 
maar nu ben ik dan toch terug Ardooie aan het volgen Rechtdoor Zwevezele rechts Pittem en links Lichtervelde ik ga naar links want die andere namen 

daar ben ik al ongeveer langs gepasseerd Daarnet reed er ook een Tabbert caravan voorbij Jammer ik had moeten zwaaien Sint-Henricus van Torhout en 
ik rijd richting Diksmuide en Kortemarkt Waar is het plein hier? een plein dat niet verander is in een parking Naar links was Hooglede en Staden maar ik 
ga rechtdoor richting Diksmuide nog steeds en ook Zarre Koekelare was naar rechts Noordkaap Ik hou van u op de radio Nu in Werken Ja ik ga richting 
Koekelare Bovenkerke en Vlatslo de andere richting was richting Handzame Nu in Vlatslo van Diksmuide Richting Leke en Koekelare De Mokke van 

Koekelare Nu in Koekelare Nu richting Kortemark Handzame (Kortemark) Op weg tussen Kortemark richting Koekelare 15:58 Kortemark

21 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 09:55
Temperatuur 6,5°C buiten 14°C binnen
Ontbijt Brood met préparé en speculoospasta
Middagmaal 

Vertrokken 12:45
Plaats Beernegem (Zwalm)
Aangekomen 15:58
Plaats Kortemark (Koekelare)
Aantal km 121,2  

Avondmaal Rest gemarineerd rumsteak met
  gebruneerde aardappelen en perenmoes
Radio StuBru, Nostalgie, Radio 1, Viva cité 
Slaaptijd 02:35
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22 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 08:00
Temperatuur 10°C buiten 14°C binnen
Ontbijt 
Middagmaal 

Vertrokken 14:57
Plaats Kortemark
Aangekomen 16:10
Plaats Reninge
Aantal km  

Avondmaal Ravioli
Radio StuBru
Opmerking Bezoek Hans en Heike
Slaaptijd

trajectwoorden 22 DECEMBER 2014

Kortemark 14:57 Nu in Kortemark met Heike en Hans en we zijn weg Richting Gits en Lichtervelde Diksmuide en Zarre Nu naar links Hooglede en 
Staden ik kon daarstraks ook kiezen voor Roeselare maar ik heb het niet gedaan gewoon omdat ik Roeselare te goed ken en dan raak ik precies ook al te 

dichtbij bij het thuisfront Nu in Hooglede Handzame Roeselare of Hooglede richting Handzame St-Jozef-de-Geite (Hooglede) Nu terug richting Diksmuide 
en Zarren Nu in Zarren (Kortemark) Ik ben hier al geweest en de andere keer was ik dan ingestaan richting werken maar nu ga ik dus rechtdoor richting 

Diksmuide Marina op de radio Esen (Diksmuide) Of Ieper Woumen Heernisse of Houthulst of Kortemark of Diksmuide Kaaskerke Oude barrière ja ik ga 
toch Diksmuide blijven volgen Ieper Veurne Nieuwpoort Ieper Merkem Woumen Of Ieper Merkem en Woumen of Roeselare en Esen Ik ga rechtdoor Nu in 
Woumen (Diksmuide) dus W.O.U.M.E.N. Hans en Heiek rijden nu achter mij en ik vraag me af wat ze zich allemaal afvragen Of ze een logica zien in mijn 
rijden of niet want eigenlijk is er niet zo heel veel logica aan denk ik? Maar misschien zien zij wel meer dan wat ik zelf door heb Rechtdoor Ieper Merkem 
en links Klerken ik ga eens naar links denk ik Richting Langemark Poelkapelle en Houthulst Ik wou niet rechtdoor gaan want anders reed ik weer richting 

Langemark dus nu in Jonkershove (Houthulst) Merkem (Houthulst) Of ik ga rechtdoor richting Oosvleteren Reninge of links richting Ieper en Boezinge of 
rechts Diksmuide ik ga rechtdoor gaan Merkem Richting Oostvleteren en Reninge naar rechts links is naar Ieper Noordschote (Lo-Reninge) Noordschote 

15:59 voilà En ja op het plein waar ik met mijn vader heb leren achteruit rijden met de caravan of toch geoefend 16:10 Reninge

trajectwoorden 23 DECEMBER 2014

Reninge 15:10 mijn laatste rit gaat van start wel heb ik beloofd nog een bezoek te brengen aan mijn nicht Fien die hier woont en daarna is het naar huis Ik 
zal zelfs mijn kaart niet moeten boven halen want ik ben ik gekende streken of vertrouwde streken dus ik ken de weg naar huis Nu 16:00 en ik ga vertrekken 

van bij Fien naar huis Normaal rijd ik altijd de autostrade op richting naar huis op dit punt maar er moet toch wel een andere weg zijn ook denk ik dan Dus 
naar rechts was de autostrade richting Menen en Kortrijk en nu ben ik eigenlijk in de richting terug van Poelkapelle en Kortemark aan het rijden Nu straks 

zal ik ook wel ergens naar rechts kunnen Afslaan richting St-Jan Nu in Broodseinde daar heb ik nog nooit van gehoord rechtdoor Roeselare Moorslede 
rechts Wervik Beselare en links Brugge en Torhout en WestRozebeke en Passendale dus voor mij is het rechts Nu kom ik heel dichtbij Beselare 4 km Dus ik 

schat zo binnen een 6 km ben ik thuis Beselare van Zonnebeke Is dat van Zonnebeke? Dat wist ik zelfs niet Vreemd wel dat ik dus toch nog andere wegen 
ontdek om naar huis te rijden wegen waar ik precies nog nooit bewust toch langs gereden ben en die liggen zo dicht blijkbaar van mijn huis Ah nu herken ik 

mij nu passeer ik langs mijn tante aha en straks moet ik naar links Zie de kerk van Beselare voor ons Dus dat is eigenlijk richting Roeselare en Moorslede 
dat ze ons sturen ah nee het is nog wat verder Ik dacht al ik vond het al vreemd richting Roeselare Hier is het te doen richting Dadizele dat is hem Ter Hand!  

Hier is mijn huis Eerst draaien en dan oprijden Ik zal me even aan de kant zetten Het is dus 16:50 34,2 km Thuis

23 DECEMBER 2014 logboek

Wektijd 09:05
Temperatuur 6°C buiten 16°C binnen
Ontbijt
Middagmaal 

Vertrokken 15:10
Plaats Reninge
Tussenstop Nicht Fien
Aangekomen 16:50
Plaats Thuis Peperstraat 6 Geluwe
Aantal km 34,2 

Avondmaal 
Radio StuBru
Slaaptijd







Lentedwalen
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trajectwoorden 7 APRIL 2015

Thuis Peperstraat 6 Geluwe 10:00 richting de zee 11:30 Oosteroever Oostende

trajectwoorden 8 APRIL 2015

Geen traject
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Oostende 12:31 Nu in Oostende Vooraleer we Oostende buiten rijden zou ik nog stoppen aan een tankstation Brugse Ommeland Ik heb dat nu nog nooit 
gehoord Brugse Ommeland? Nog nooit op gelet Heel leuk op reis trouwens dan zie je overal van die plakkaten en weet je meteen de specialiteiten Niet 

alleen de naam maar ook de afbeelding om de streek te vertegenwoordigen Gesprek met Cynthia over het landschap in Frankrijk En over reizen naar Spanje 
Nieuwsbericht over Will Tura en het niet strafbaar zijn van voyeurisme Radio Nostalgie We zijn al in Brugge 12:45 Wingene Beernem 13:14 Meetjesland 
Het land van de meetjes en de provincie Oost-Vlaanderen heeft u welkom 13:22 Dus we gaan afrijden in Drongen Daarnet hebben we over het kanaal van 

Schipdonk gereden Links rechts ik zou het niet weten Wat doen we? Proberen we die plek terug te vinden? Ik zou gewoon verdergaan De Blaarmeersen 
verschijnt ook al op de borden Nu zou je gewoon zo wat kleine stomme wegjes moeten vinden Misschien moeten we naar links gaan? Ja wat dwalen Ik 

moet alleen opletten van te smalle baantjes in het geval er een tegenligger komt aangereden Zie dat kapelletje Heb je een voorkeur? Ja die kant Hier stond 
er geen aanwijzing bij Bizarre plaats zo langs de spoorlijn We doen een toer en dan terug zo Ga ik naar Drongen? Het maakt echt niet uit We komen van 

Baarle rechtdoor is Vlinderhoute rechts Drongen en links Merendree Gaan we naar Merendree? En wat ligt er achter Merendree? We hebben tijd Fijn dat 
je zo langs de weg groenten en eieren kunt kopen van de lokale boeren 13:53 Hansbeke ingeslagen Bellem 14:16 Ursel (Knesselare) Links rechts Heb 

jij een voorkeur? Je bent al eens in Knesselare gepasseerd? Links Rechts Links? Waar moet je zijn, vraagt een man langs de weg? Hoe moet je dit gaan 
uitleggen aan de mensen? We hebben eigenlijk geen bestemming Moest er hier nu ergens gewoon een zijstrook zijn waar ik kan staan Rechtdoor? Dat is bos 
Rechtdoor ja We kunnen hier op zich ook al staan Of gaan we nog een beetje verder? Gaan we nog wat verder? Nee, ik wil eigenlijk wel graag stoppen Voila 
Yes Gewoon even pauzeren In de winter zou ik het hier niet mogen riskeren aangezien het vroor 19:25 Ik moet dit alles trachten in een werk te gieten zonder 
dat het een soort ‘reisrelaas’ wordt Choreografie? Back on track Rond wanneer waren wij hier aangekomen? Drie uur? Het zou me niet verbazen als wij hier 
om twee uur al waren We zijn weer weg Het gras wordt vochtig Ik heb zin om gewoon rond te rijden Zalig Soms zie je ook een caravan midden in een veld 

Knesselare Ik weet het zo niet Het zijn precies allemaal kleine straatjes Dat gebouw ook Om een foto van te nemen k zal er ook een foto van nemen  Wel 
dit is pas landschap zeg En dat mos dat zo in dat beekje gaat Dat is ook ergens weer een fake Romantiek zo die industrielandschappen zegt Cynthia En dat 
is hetzelfde als het destructieve van vroeger bij bergen ofzo, verlaten rare, zo extreme ingrepen in de natuur zijn dan weer even interessant Of interessanter 

We houden van België Dus waar zaten we weer? Aalter Jij wist wel waar Aalter ongeveer lag Waar lag dat weer ten opzichte van Gent? Eigenlijk ja Gent 
Deinze dan verder terug een beetje tussen Deinze en nog iets maar dan naar beneden naar het zuiden toe Ten zuidwesten van Gent? Het klopt wel We van 

kompas aan het spelen Als de zon daar is… 19:48 Adegem Maldegem richting Eeklo Bizar die stroken onderaan de windmolens om het wat groener te laten 
lijken of wat is de reden? Waarschoot is ook niet zo ver van Gent Het is raar dat ze nooit zeggen waar Eeklo Ik ben afgereden in Eeklo of zijn we in Eeklo? 

We zijn in Eeklo Ah centrum ja misschien rijd ik dan gewoon rechtdoor of links? Links We gaan weer richting Delhaize Aalter is ook deze kant op 20:01 
Waarschoot Zomergem Lovendegem Net niet Breskens En je had nog dat ander hoe noemde het weer dat bij Breskens stond? Was het iets met schoot? Nee 

dat was Waarschoot Ik weet het niet meer? Lieve…? Ja we weten het al niet meer Ik dacht dat Eeklo dichter lag van Gent Of is het misschien Oost-Eeklo 
die er zo vlak naast ligt? We zitten nog op 10 km van Gent Mariakerke 20:30 Ik herken hier enkele dingen Ik denk dat ik hier naar links moet om op de ring 
uit te komen Hebben we dat nodig? Het ligt langs de ring toch? Juist ik ben hier nog gaan fietsen en kwam toen van daar Als ik loop rond de Coupure draai 
ik hier Nu zitten we in de Rooigem Vreemd om zo van een heel andere kant Gent binnen te rijden Je hebt anders altijd hetzelfde herkenningspunt Zou je er 

ook moeten betalen? Wanneer ik te dicht in een buurt kom waar je parking moet betalen denk ik dat een caravan snel verdacht wordt Ik zit op de goede weg 
he? Ik ben daar misschien nog maar één keer naartoe geweest of misschien twee keer? Volgens mij moeten we daar naar rechts We zijn bijna aan ‘t school Ik 
zal hier afslaan Watersportbaan Bij de volgende zullen we ons beter kunnen oriënteren, niet? Rechtdoor? Ik weet niet zo goed Daar ligt er ook water he? De 

Blaarmeersen (Gent)
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Gent 15:03 Nu in de Blaarmeersen in Gent en het is de eerste dag dat ik terug alleen ben en alleen verder ga De start van dinsdag was eigenlijk een beetje 
een halve start want ik wist dat ik naar Oostende moest rijden voor een in situ project We hadden de haven van Oostende uitgekozen Daarna ben ik richting 

Gent gereden, ook omdat één van de groepsgenoten terug in Gent moest zijn en ik ook nog een andere klasgenoot wou steunen in een project waar ik 
gisterenavond nog naar ben gaan zien Dus in feite start de dwaaltrip pas echt vanaf vandaag Daarnet een toer langs de watersportbaan gaan lopen Het was de 
eerste keer eigenlijk 15:26 richting Vinderhoute Het is werkelijk helemaal anders om deze rit te doen met zonnig weer Zeker nu ik niet alleen begonnen ben 
Het had een extra vakantie gevoel Ik zat trouwens met een dilemma Ik kan me soms eenzaam voelen, zoals bij de vorige trip, maar tegelijkertijd keek ik er 

naar nu naar uit om terug op mijn eentje te zijn Vlinderhoute dorp is naar rechts Dor rondpunt met witte betonnen blokken en grauwe struiken Vlinderhoute 
is een deel van Lovendegem Over de Bierstalbrug Ik heb nu al het gevoel dat ik helemaal ergens anders zit Dit is een gebied rond Gent waar ik nooit kom 

Rechts kan je terug richting Zomergem en Lovendegem. Links Eeklo, rechts Gent Ik ga toch rechts want ik kom van Eeklo en eigenlijk ook van Gent 15:52 
Daarnet via Wondelgem ingeslagen en nu richting Zelzate Links kan ook dat is richting Evergem We zitten hier ook in het havengebied Ik lijk zo ergens 

een rust teruggevonden te hebben Ik denk dat het vooral ligt aan het feit dat ik nu echt begonnen ben Reflecties over het in situ project, feest Monoliths en 
worsteling met mezelf Ik zou wel eens richting Doornzele en Langerbrug durven rijden We zijn hier in Kerkbrugge, Langerbrugge van Evergem Kan mijn 

project een manier van leven worden? Ik moet nog een kaart terugschrijven naar Chris van Limelette en ook nog Anna op de hoogte brengen dat ik opnieuw 
vertrokken ben Alles kan niks moet Dat moet ik ook onthouden Rechts is naar Gent maar ik ga toch naar links als dat mag Ik herinner mij dat ik hier de 

vorige keer gereden heb Het was toen al avond Ik kwam van Doel en kwam hier terecht in het havengebied Die industriële sites fascineren me wel Volgens 
mij staat hier nu een constructie van Luc Deleu met zijn containers Daarnet was ook wel een plek waar je gemakkelijk zou kunnen staan Overnachten is 
misschien een ander verhaal 15:55 Het is hier enorm open Open maar met een voorgevoel dat ze dit ook heel sterk zullen aanleggen met het zicht op de 
uitbreiding van de haven Dit hier was ook een plek waar ik de vorige keer aan had gedacht om misschien te stoppen Ik ga dat even doen Zelzate 17:15 

Hopelijk geraak ik hier uit 17:35 Gent Nieuwsflits over de files 17:47 Ik arriveer hier in Nederland Terneuzen Havens Sas van Gent Ofwel naar Sluizen 
Terneuzen ofwel Ik ga even richting Terneuzen nog Terneuzen Goes Rechts richting Sluiskil Je herkent het meteen aan de huizen onder andere dat we in 
Nederland zijn De typische vorm en afgewerktheid Moet super zijn om hier zo te wonen met zicht op het havengebied Rechts Terneuzen Hulst Hoes en 
Middelburg Misschien toch even naar Terneuzen zien 17:58 Dit havengebied is echt gigantisch District Westerschelde 18:15 Net terug in België Ik ben 

terug in de richting van Gent gereden Sas van Gent en Antwerpen Nu niet meer Sas van Gent gevolgd maar ik weet niet hoe het gebied noem waarlangs 
ik nu België binnenrijd De provincie Oost-Vlaanderen heet u welkom Rechts is richting Zelzate rechtdoor richting Gent 18:20 Afslaan in Wachtebeke 

Puyenbroeck En we zijn in Wachtebeke Overslag is links Andere richtingen rechts en Puyenbroeck is ook rechts Richting Moerbeke Moerbeke-Waas Ik kon 
daarnet ook nog kiezen voor Lo-Christi of Wetteren Moerbeke
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Moerbeke 16:00 Rechtdoor Lokeren Stekene Moerbeke-centrum links richting Nederland Richting Stekene Het is 12 graden Daarnet was het ook duidelijk 
dat we echt niet ver zitten van Nederland want ik kan heel goed de Nederlandse radiozender Sky nemen Zelfs de huizen hier neigen naar de stijl toe van 

Nederland Zelfs de kleur van de straatbordjes hebben iets Nederlands lichtblauw met witte letters Klein-Sinaai (Stekene) dat betekent dat ik Sinaai nader 
Is dat niet meer in de buurt van Antwerpen? En dat was ook niet zo heel ver van Aalst als ik het mij goed herinner? Sinaai Sint-Niklaas Stekene centrum 

De zus van Helder woont hier ergens in de buurt 16:37 rechtdoor Sint-Gillis-Waas rechts naar Sint-Niklaas en Kemzeke centrum en links naar Hulst Ik ga 
rechtdoor Radio Joe fm Ik zat ook nog te denken Is dat nu het België waar we schrik moeten van hebben? Ik weet, het overkomt mij ook Euh rechts kan je 

naar Sint-Pauwels ‘s avonds wanneer je gaat slapen en het wordt donker dat de vraag mijn hoofd kruist Waar zit jij nu? Waar ben je nu mee bezig? Straks 
overkomt jou nog iets Ook de mensen rond je heen hebben het over de vreemde tijden vandaag en dat ze dit niet zouden doen Tegenover dat beeld zit ook 

een heel onschuldig beeld waardoor ik al die vragen en gevoelens van angst relativeer want wanneer ik door België rijd zijn er niet meteen veel plaatsen die 
me heel veel schrik aan jagen Net die straten, de Vlaamse bebouwing, blijven me dan ook het veilig en onschuldig gevoel dat ik niet zo ver zit van thuis Ik 
dacht nog naar de Colruyt te gaan maar die is niet open blijkbaar 16:48 Door Vrasene gereden en nu richting Beveren 17:02 Een eigen huis een plek onder 

de zon op de radio Ik ben hier in Waasland schat ik en nu richting Melsele Het regent Rechtdoor richting Zwijndrecht links Kallo centrum Nu in Melsele 
(Beveren) Ik merk toch dat ik soms moeite heb om te proberen geen plan te hebben Maar ik zal het toch proberen Ook om niet te hervallen in het ritme die 
ik bij mijn vorige trip gevonden had Het hoeft niet per se dezelfde trip te worden als de vorige maar wat wordt het dan wel? Ik herken ergens een soort van 
sleur in wat ik aan het doen ben en daar moet ik zien van af te komen Of is het de regen die mij zo doet denken? We zijn in Zwijndrecht ik kan Zwijndrecht 
blijven volgen ofwel richting Kruibeke Ik ga Zwijndrecht nog even volgen Euh Ik zie daar iets van 3,5 ton staan maar het staat geschreven in het bord, dus 

dat is niet voor mij Dat gaat over beladen toestand 17:06 Ik ga mijn brieven posten 17:10 Breda Luik Brussel of Antwerpen Linkeroever Waar ben ik? Ik 
ben denk ik bijna Antwerpen aan het binnenrijden of toch Beveren Ja Antwerpen Hoe geraak ik hier uit? 17:12 Nieuwsbericht verongelukte havenarbeiders  

Dat van die arbeiders vond plaats in Beveren-Waas Antwerpen Beveren-Waas dat is net waar ik door aan het rijden ben 17:31 Burcht (Zwijndrecht) Richting 
Kruibeke 18:23 Nu in Basel rechtdoor was Temse en ik heb rechts ingestaan richting Haasdonck 18:40 Ik kwam weer uit op hetzelfde punt in Basel en reed 

deze keer richting Temse en ben afgestaan richting Rupelmonde
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Rupelmonde 16:02 18,7 graden Celsius Ik sla linksaf op de Nieuwebaan en dat is richting Steendorp. Steendorp is deel van Temse en Beaumonde was een 
deel van Kruibeke 17:00 Ik volg de weg op aanwijzingen van Mariska in Temse 17:34 Sombeke Waasmunster en net gepasseerd door Elveringe Richting 

Dendermonde en Hamme En ook richting Zele  17:46 Grembergen (Dendermonde) is nog iets anders dan Grimbergen schat ik Grembergen Grimbergen en 
daanet door Sogge gereden Sogge van Hamme Ik belde daarnet een vriendin van me op van wie ik weet dat ze in Temse woont maar ze was er niet ze zat 

in Brussel Ze gaf de tip naar de kade van Temse te rijden ik vroeg haar eigenlijk om de brug de oude brug Nu hebben ze er een nieuwe brug naast gebouwd 
Rechtdoor is Moerzeke Links Sint-Niklaas en Hamme rechts Dendermonde Ik ga rechtdoor En het viel me op als ik dan door de straten van Temse reed 

Het is wel een streek die wat lijkt op mijn geboortedorp De plek waar ik ben opgegroeid Geluwe Dadizele Menen Gelijkaardig in zijn simpelheid in zijn 
banaliteit Al leek Temse op een bepaalde manier wel groter vergeleken met die van mij Ik ben geneigd om nu te proberen meer het binnenland binnen te 
rijden maar ik ben niet zeker of ik de juiste kant op ga als ik nu kies voor Moerzeke we zullen zien Ik zou het nog eens moeten uittekenen welke route ik 

nu precies heb afgelegd de vorige keer maar ik herinner me dat ik in mijn hoofd een soort van lus had gemaakt beginnend bij Wallonië en dan de hele toer 
van België eigenlijk in tegenwijzerzin en nu vraag ik me af of het mij zou lukken om meer in een zigzag beweging België te doorkruisen en meer ook niet 

enkel de grensgebieden maar ook dorpen van het binnenland te kruisen 18:14 Ik heb weer in rondjes gereden en kom terug uit op het punt waarbij ik kon 
kiezen om rechtdoor te rijden naar Moerzeke of rechts naar Dendermonde Deze keer ben ik nu rechts gegaan richting Dendermonde Nu nog in Grembergen 

Dendermonde Ik leek Dendermonde nogal te vermijden Is misschien weer typisch Aan wat zou dat kunnen liggen? Te veel kranten gelezen Baasrode was 
naar links Dendermonde naar links Lokeren en Zele rechts Ik kies voor links en heb het gevoel dat ik hier al op dit punt gestaan heb Ja ik herken deze brug 
en hoe deze straat draait om te splitsen maar toen was het avond of het was misschien wel hetzelfde uur maar toen was het al donker 18:19 Nog zo’n oude 
brug Wat doe ik? Richting Aalst en Wetteren of gewoon rechtdoor? Gewoon rechtdoor Dendermonde blijkt toch ook een behoorlijk grote gemeente te zijn 

Kan ik het stad noemen? Ik denk van wel Richting Sint-Gillis en Lebbeke 18:24 Ik kan richting Opwijk Wieze of richting Burgerhout? Buggenhout Nu 
rijd ik door Lebbeke 18:28 Ik heb zin om alle dorpen op te lijsten waar ik langs gepasseerd ben en die te leggen naast alle dorpen waar ik nog niet geweest 

ben en te ontdekken hoeveel de lengte van de lijsten van elkaar verschillen En wat ik dorp noem is niet noodzakelijk een dorp Want wat is een dorp nog? 
Goed ik bedoel alle namen van dorpen gehuchten kleine steden steden die ik ben tegengekomen op mijn pad 18:36 De provincie Antwerpen heet u welkom 

en we zijn in Sint-Amands rechts richting Opdorp en Malderen rechtdoor richting Mechelen Ik ga rechtsaf Terug in Buggenhout Rechts Buggenhout 
rechtdoor Malderen en Steenhuffel 18:50 Nog Lippelo zien staan van Sint-Amands en Londerzeel Nu geen idee in welke richting ik aan het rijden ben Er 

stond Andere richtingen Richting Andere Richtingen Ik heb iets met overwegen Ik heb altijd de neiging om te vertragen en zelf te kijken of er geen trein op 
komst is maar soms is dat ook gevaarlijk want dan dreig ik stil te vallen met heel mijn getrek En we zijn in Steenhuffel (Londerzeel) Ik heb al verschillende 
plaatsen tegengekomen waar ik mogelijke had kunnen stoppen maar ik ben toch blijven doorrijden Wat is het eigenlijk die me doet stoppen? Het zijn soms 

verschillende dingen Of ik ben nog maar net terug vertrokken waardoor ik niet snel geneigd ben om al te stoppen of ik ben nog te nieuwsgierig welke 
dorpen achter de dorpen liggen waar ik door aan het rijden ben of de omgeving zegt me niet genoeg De plekken kunnen zeer banaal zijn maar ergens kies ik 

toch voor diegene die zelfs al zijn ze banaal spreken in hun banaliteit Soms heeft het ook te maken met plekken waar ik toch niet al te dicht bij de baan sta 
Toch niet indien het een drukke weg is Indien het een minder drukke weg is, is dat niet zo erg En vaak zoek ik ook naar plekken waar ik kan staan waar het 
langs de ene kant ok is om mijn deur open en dicht te doen en naar buiten te komen en mijn ding te kunnen doen Nu met dat weer kies ik er ook graag een 

plek uit waar ik in de zon sta zodanig dat ik niet teveel hoef te verwarmen Een plek waar ik me veilig voel Ik ben vaak geneigd om voor het karakteristieke 
van de plek soms meer open of verlaten plekken uit te zoeken maar ik ben niet altijd geneigd om daar dan te blijven want om te overnachten op dergelijke 

plekken overvalt mij dan toch altijd een gevoel van onveiligheid Een sterk alleen zijn En je weet nooit wat er kan gebeuren Rechts is richting Merchtem 
Meise ja dat ga ik eens doen richting Merchtem en Meise Hier lijkt het ook wel nog aangenaam Eens zien of ik kan draaien Ofwel keer ik terug naar het 

dorpsplein ofwel zet ik me hier Eens zien wat het geeft Ik keer terug naar het dorpsplein van Steenhuffel
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Steenhuffel 14:34 Het is 14,2 graden Celsius en ik ben weer weg Richting Meise 14:55 Hof van Commerce op de radio Meise van Meusegem en richting 
Wortegem aan het rijden Naar links richting Vilvoorde Het was niet Wortegem maar ‘t was Wolvertem  15:09 Rechtdoor richting Grimbergen Meise centrum 

links richting Aalst Merchtem Nieuwenrode en St-Brixius-Rode Richting Nieuwenrode en Westrode of richting Londerzeel Wolvertem Imde en Merchtem 
en net door St-Brixius-Rode gereden Ik kies voor Nieuwenrode en Westrode Links of rechts? Rechts hier zijn we in Nieuwenrode van Meise Nieuwenrode 

Kappellen-op-den-bos 15:17 Nu in Humbeek van Grimbergen Indrukwekkende laadbrug 15:34 Nu in Zemst Laar van Zemst Daarnet gepasseerd langs 
Putweg Eppegem was naar rechts 15:43 Queen speelt op de radio The show must go on Nu in Weerde Rechts kon ik naar Elewijt 15:58 Rechtdoor 

richting Boortmeerbeek links Steenokkerzeel rechts is Waterloo links is Mechelen en Hofstade Rechtdoor  Boortmeerbeek Kampenhout en Plankendaal 
16:03 Rechts was richting Wespelaar en Boortmeerbeek Laar Links richting Hever Hier nu in Boortmeerbeek Richting Rijmenam Keerbergen Nu dus in 

Rijmenam van Bonheiden daarnet kon ik ook afslaan Haacht 16:11 Rechtdoor richting Putte of Peulis we naderen dus de Waalse grens? Richting Schriek 
Putte en Schriek Door Grasheide gereden en nu richting ik ben de naam vergeten Nu een andere richting op Iets met Beerzijde ofzo 16:20 Het was Beerzel 

en nu rijd ik richting Heist-op-den-berg 16:26 Er is toch wel één soort huis Ik heb het al één keer gefotografeerd Een soort huis die toch overal terugkeert 
Zou dat het De Taeye huis zijn waar Renaat Braem over spreekt? Misschien moet ik er eens meerdere fotograferen en ze naast elkaar leggen of filmen 

Aarschot Begijnendijk Westerlo of Lier en Berlaar Die neem ik Eigenlijk was het ook wel een goede plek daar langs de laan van Heist-op-den-berg maar 
ik heb nog steeds geen supermarkt gevonden om boodschappen te doen dus nog even verder rijden dan 16:33 Nu in Berlaar en richting Lier aan het rijden 

Koningshooik? van Lier 16:46 Nu richting Herentals en Kessel Ik ben de Carrefour van Lier niet tegengekomen maar ik ben Lier dan ook niet ten volle 
binnengereden Ik zag dat het opnieuw een grotere stad was en dat wil ik liever vermijden Kessel van Nijlen Het zijn toch allemaal wel namen waar ik nog 
niet door ben gereden of die ik nog niet ben tegen gekomen Grotere namen als Herentals wel natuurlijk maar deze nog niet 16:51In Kessel-Statie Richting 
Nijlen is rechts Rechts Herenthout Bevel links Zandhoven en Ranst Ik ga links 17:00 Rechts richting Antwerpen Malle Zandhoven links Lier en Emblem 

links zie ik Ploeghem van Ranst en rechts Viersel (Zandhoven) ‘t Kempens Kiekekot dus we zitten hier in de Kempen Massenhoven van Zandhoven 17:29 
Het Pulderbos en nu in Pulle En links richting Vorselaar Herenthout Herentals Nu in Grobbendonk 
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Grobbendonk 16:50 het is 24,8 graden Celsius Rechts richting Herentals Herenthout en Vorselaar Antwerpse kempen Hier stond het echt vol met van die 
typische Vlaamse huisjes met een raam en een deur en een typische vorm maar elke keer ook verschillend Net door Vorselaar gereden linksaf richting Malle 

en Lille Poederlee Poederlee (Lille) nu richting Gierle en Turnhout aan het rijden ofwel richting Turnhout ofwel richting Geel en Herentals ofwel richting 
Tielen en Lichtaard Ja Nu in Kasterlee rechts was richting Geel en rechtdoor richting Retie dus ik ben rechtdoor gereden Door Ten Aard gereden Nu in 

Geelen linksaf richting Retie en Mol Ik moet kiezen tussen Arendonk Retie Dessel of Baelen en Mol dan ga ik links richting Arendonk Retie en Dessel De 
plaaktjes van Retie en Dessel stonden op nog geen honderd meter van elkaar Hoe kan dat? Hier wel weer heel veel open ruimte nu richting Arendonk Ik 

wou eigenlijk afslaan richting Postel maar ik heb de afslag gemist Ik was wel benieuwd naar Postel maar goed nu al in Arendonk en ik denk dat ik er toch 
helemaal niet in slaag om richting Wallonië te rijden Volgens mij ben ik nog steeds aan de bovenkant in het noorden van België want hier nu hier verschijnt 

ook al richting Eindhoven dus dat is Nederland weer Ik zal zien waar ik uit kom Ravels Oud-Turnhout Reusel Nog nooit van gehoord maar klinkt steeds 
meer Nederlands Ravels Reusel links Oud-Turnhout rechts Reusel Ik ga voor rechts Voor mij staat er Kruisberghoeve bereikbaar omleiding opgelet Ravels-
Eel niet bereikbaar vanaf 23 februari 2015 Ik zie Eindhoven al staan Eindhoven is naar links maar dat zal ik dus niet nemen Ik zal rechts afslaan Overzicht 

files op StuBru Open your eyes open your mind beat that machine that works in you head Naar lyrics van Guano Apes op de radio Ben ik dat aan het doen? 
Zoiets toch Of ik een machine in mijn hoofd heb is nog een andere vraag maar ik probeer te zoeken hoe het eruit ziet Nu in Oud-Turnhout Het klopt dus Nu 

staat er heel duidelijk naar rechts richting Nederland naar links richting Andere richtingen Naar links dus Nu richting Hoogstraten en Malle Is dat de goeie 
richting uit? Ik weet het niet Voor een of andere reden heb ik geen zin om richting Herentals te rijden want de vorige keer wanneer ik door Herentals reed, 
heeft mij dat niet echt geïnspireerd maar wat ik niet meer weet is of dat Herentals misschien wel de kant is richting Wallonië? Dat weet ik niet meer maar 
goed ik ga richting Hoogstraten en Merksplatz of -plat Ik kon ook kiezen voor Rijkevorsel maar ik blijf richting Hoogstraten gaan en dan verscheen ook 

weer Weelde-Statie maar daar ben ik al gepasseerd Misschien had ik dan toch Herentals moeten volgen? Maar ja nu in Wortel van Hoogstraten Nu richting 
Meerle en Minderhout Breda Meerle of Zundert en Weer Breda klinkt alweer als Nederland dus de andere kant op Nu in Meer Hoogstraten dan toch weer in 
Nederland beland Nog steeds in Nederland ik geraak er precies niet uit Nu in de richting van Meersel? Kan dat? aan het rijden Ofwel richting Meersel-Dreef 
Ulvenhout Breda Eindhoven Galder Ik ga richting Meersel Dreef even stoppen net uit Meersel-Dreef van Hoogstraten en ik kan richting Meerle en Meer dus 
ik denk dat ik nu terug in België ben Ik zag daarnet ook nog veel Belgische nummerplaten tussen de Nederlandse staan dus we moeten wel echt op de grens 

zitten Nu in Meerle van Hoogstraten Breda of Hoogstraten? Dan keer ik terug naar Hoogstraten Links Baarle-Hertog en Chaam. C.H.A.A.M. Maar ik blijf 
rechtdoor rijden Beerle Wortel Herentals Merksplas Gierle
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Gierle 17:25 Het is 25 graden Celsius Nu in Gierle en straks weet ik nog niet Richting Herentals en Tielen Door Tielen gereden van Kasterlee en nu rechtsaf 
richting Herentals en Lille 17:54 Olen was linksaf richting Bobejaanland maar ik rijd nog steeds richting Herentals Links Sint-Jozef Olen rechtdoor richting 

Aarschot rechtdoor 18:16 Precies of er verschijnen hier alleen nog borden met namen waar ik al gereden heb Lier Aarschot Geel Olen Herenthout ik ga 
linksaf richting Aarschot Geel en Olen en er is ook de autosnelweg richting Hasselt Naar euhm naar rechts richting Heist-op-den-berg en Noorderwijk maar 

daar ben ik ook al langs gereden Rechtdoor richting Aarschot Westerlo en Olen centrum 18:24 Ik gaan nu toch wel even de autosnelweg op richting Luik 
en Hasselt ander blijf ik toch maar in dezelfde streken ‘gevangen’? rondjes draaien Luik 88 Hasselt 42 Geel 11 Geel west 5 km Er is hier een afrit Westerlo 

Geel en Mol maar ik ga nog even door We rijden over de Grote Nete rivier de Grote Nete volgende afrit is Geel Oost Afrit Diest Eeckhout en Laakdal Ik 
ga deze nemen denk ik Diest Laakdal en Meerhout Tessenderlo en Vorst is links Geel Meerhout Veerle Eindhout rechts Dan ga ik links maar ik moet wel 

opletten want Vorst 18:38 Richting Weerle Vorst Schoot Tessenderlo Nu zijn we dus in Vorst van Laakdal ik ga richting Schoot provincie Limburg Schoot 
(Tessenderlo) provincie Limburg heet u welkom rechtdoor is Diest rechtsaf is Weerle Nu in Engsbergen van Tessenderlo 18:45 De provincie Vlaams 

Brabant heet u welkom Nu in Schaffen van Diest dat klinkt al beter Mocht ik nu nog in Waals Brabant geraken Nee maar dit is ook al heel goed De goeie 
richting op Links was Vleugt V.L.E.U.G.T Vleugt Diest ofwel Lummen en Beringen Ik ga voorlopig toch in de richting van Diest blijven rijden Dus dat is 

rechts 18:52 Ofwel richting Hasselt ofwel richting Leuven niet richting Hasselt alleszins Dus ofwel richting Leuven en Tienen Molenstede van Diest Hasselt 
Leuven Tienen Aarschot of Geel en Westerlo Nee dat eerste dus dat is naar links Ik heb hier al gereden denk ik Ik kan ook naar Averbode en Zichem Nee 

Richting Leuven Tienen Aarschot Rechts is naar Lier Aarschot Scherpenheuvel en Kaggevinne Ik denk dat ik de andere keer die kant ben opgegaan Links is 
Hasselt en rechtdoor is Leuven en Tienen dus ik ga rechtdoor Bebekem? Assent van Bekkevoort 19:10 Scherpenheuvel Zichem linksaf richting Leuven en 

Schoonderbuken 19:16 Tielt van Tielt-Winge (Bekkevoort)    
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Geen traject
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Bekkevoort 17:35 We zijn vandaag 17 april nu in Bekkevoort dichtbij Tielt-WInge hier twee nachten geslapen bij of naast een voetbalpleintje en nu weer 
weg Glabbeek Molenbeek-Wersbeek euhm en nog twee namen Rechts was naar Leuven Nu in Meensel van Tielt-Winge naar rechts Binkom Lubbeek 

Glabbeek links Molenbeek-Wersbeek naar rechts 18:12 Attenrode was naar links Kerkom rechts Attenrode Wever was links en rechtdoor is Tienen 18:21 
Vissenaken gepasseerd en nu in Kumtich van Tienen Oorbeek Hoxem Willebringen  Oorbeek Tienen of Maldert en Hoegaarden Maldert en Hoegaarden 

naar rechts Ik zou beter nog eens draaien en terugkeren 18:51 Nu door Hoegaarden centrum aan het rijden en ben ik dus heel zeker dat Hoegaarden Belgisch 
bier is 19:01 Arctic Monkeys When the sun goes down op de radio Richting Sint-Truiden Linter Hannuit en Charleroi Rechtdoor Charleroi Namen en 

Geldenaken rechts Hoegaarden en blijvend links Goetsenhoven Outgaarden terug is richting Tienen ik denk Goetsenhoven en Outgaarden 19:06 Rechtdoor 
Ezemaal Meer rechts Hannuit en Hélécine Ik ga nog eens rechtdoor gaan Meer Heylissem? van Hélécine Tierlemont daarvoor moest ik terugkeren Maison 
communale Police vanaf hier is het in het Frans Ah nu toch even weer in Vlaanderen Vlaams Brabant Ezemaal (Landen) de provincie Vlaams Brabant heet 
u welkom Het is een heel dunne grens hier Naar Linter nog 7 km Linter Precies of het was de poort terug naar Vlaanderen Eliksem van Landen Wange van 
Landen daarnet kon je ook inslaan richting Neerwinden  Nu richting Neerhespen 19:21 Linter Orsmaal Ik kon ook naar Overhespen Sint-Truiden Helenbos 
Sint-Truiden rechtdoor 19:25 Helenbos en Melkwezer Nu in Dormaal van Zoutleeuw Halle Kooienhoven Ik kan ook naar Wilderen Nu zijn we in provincie 

Limburg Wilderen (Sint-Truiden) Ik ben Wallonië uit aan het rijden precies 19:36 Nu ben ik richting Luik aan het gaan Luik Heers Brustem Brustem (St-
Truiden) Tongeren Borgloon en Brustem-Centrum naar links Waarom ben ik eigenlijk door gereden? Ik bevond me eigenlijk wel tussen leuke plekken Aalst 

(Sint-Truiden) blijkbaar ben ik hier in Aalst kan dat? Zo raar Aalst ligt op één kilometer zo raar Kerkom en Borgworm  19:42 Nu in Mielen-boven-Aalst 
van Gingelom Buvingen had je ook op de rechterkant Borlo Jeuk van Gingelom 19:50 We zijn hier weer in Corswarem je kan ook naar Waremme of naar 

Landen Alweer terug in Vlaanderen nu Daarnet nog in Petincourt nu Vlaanderen Provincie Limburg Rukkelingen-Loon (Heers) De Limburgers heten u 
welkom We zijn in Rukkelingen-Loon (Heers) Mechelen-Hovelingen (Heers) 19:59 I am the passenger speelt op de radio Boekhout Haspengouwroute 20:12 

Opheers  (Heers)
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Opheers 17:00 13,8 graden Celsius 18 april nu in Opheers en ik ga naar Aalst. Aalst in zijn dubbelzinnigheid, in zijn gespletenheid. Ik zie het zelfs wanneer 
ik de gps ingeef die ik niet zou gebruiken in mijn project maar omdat ik vandaag specifiek naar een bestemming rijd, zal ik het vandaag toch eens doen En ik 
zie het hier ook al Ik was een Aalst tegengekomen in de buurt en er is ook een andere Aalst meer naar Gent toe waar ik vandaag moest zijn Ik dacht dat ik al 
in de buurt was maar blijkbaar niet Er bestaat ook een Aalst in de buurt van Sint Truiden. Ik ga dus van de ene Aalst naar de andere in één lijn of toch in één 

uitgestippeld traject. Eens zien hoe ver het is naar die van Oost-Vlaanderen De route wordt berekend Blijf de weg volgen 112 km een uur en twintig minuten 
rijden 19:05 Aalst
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Aalst I’m with Antigone Do you talk? I would talk yes and start with It’s 13:15 now I’m in Aalst where it’s 13,6 degrees and then I would say which towns 
I pass to keep up the track and sometimes things that are on my mind So now we are looking for the translation It’s a funny death end here It’s a death end 

but it’s organized So that’s where we slept last night? That’s where we slept Bye René Bye Jessica We reflecteren over haar werk en de manier waarop 
men kan werken aan een kunstproject I think I see a sign there that says Station but I cannot go in here Let’s make a turn Yes we took this road yes yes yes 

It is funny that I will end up at the station of Aalst now again because during my first trip there was a friend of mine who was stuck in Aalst because of 
the train strike end then I went to find him This was a nice coincidence Good luck with Geographia Good luck with the project Once you are online again 

we can talk and I’ll do my best to come before Graduation Thanks good luck bye bye! 13:46 De route wordt berekend Sla hier af naar rechts Richting 
Ninove en Erpemere Terwijl ik nu toch bezig was met de uitzondering om een bestemming te hebben zoals gisterenavond richting Aalst de andere Aalst 

dan ik eigenlijk was Is het nu misschien ook wel het moment om die ene bestemming te doen die ik beloofd had te done tijdens mijn vorige trip Ik heb dat 
beloofd aan Chris en Jacqueline van Limelette en van Aalst zie ik dat dit ongeveer 68 km is die ik ook in één rit ga afleggen om van daaruit het dwalen 

terug te dwalen 13:57 Even veranderd ik ben toch gestopt de gps te volgen Ik kan richting Nieuwerkerke maar ik ga richting Geraardsbergen Nu in Haaltert 
Nu in Kerksken K.E.R.K.S.K.E.N. 14:02 Denderhoutem was linksom maar ik blijf rechtdoor rijden Nu in Heldergem Aaigem ook naar rechts Outer links 
O.U.T.E.R. En nu in Nederhasselt (Ninove) Aspelare van Ninove Appelterre Eighem en Zandberg waren naar links maar ik nog steeds rechtdoor richting 
Geraardsbergen Smeerebbe-Vloerzegem van Geraardsbergen Eens kijken of ik hier in kan rijden  Overleefd Ik zat vast in de moerassige grond naast het 
meer Ik had dat moeten weten naast een meer maar het is gelukt en ik heb goeie helpers gehad Het heeft de mensen terug samengebracht Het is nu 16:20 

en we gaan verder Ophasselt of Schendelbeke Ik ga richting Geraardsbergen Ik was het nog gaan vragen naar ene boer maar twee van de boeren waren 
niet thuis en toen kwam er een tractor langs gereden De boer stopte maar hij had eigenlijk geen tijd om me uit de nood te helpen Ik dacht toch wel dat ik 
daar zou moeten overnachten Echt super dat die mensen daar mij geholpen hebben Het heeft hen toch wel een uur van hun vissersactiviteit weerhouden 

Bergen Geraardsbergen Gent Zottegem rechts Deftinge Errance van Raymond Depardon en ik moet denken aan wat hij zei over le lieu acceptabel Hier nu 
in Nederboelare En over dat je je constant afvraagt van ‘Qu’est-ce que je fous là?’ Dat je noch in een voyage zit noch in een wandeling Maar eerder dus dat 
je je telkens afvraagt van Wat doe ik hier? Naar links is Edingen rechtdoor Lessen en Brakel En dat had ik nu wel Ik had me vastgereden Het was geen zo’n 
lieu acceptable als stonden ze wel paraat om me te helpen 16:56 Provence de Hainaut Henegouwen Nu in Lessine Even gestopt in Rue des anes om foto’s te 

maken en te filmen Het is nu 17:23 De route wordt berekend Indien mogelijk keer om alstublieft 19:24 Limelette
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Limelette 14:53 het is 18 graden Celsius Ik ga nog de boeken oppikken die ik gekregen heb van Jacqueline aan haar huis en daarna nog Mme Léonard 
vinden die hier ook in de buurt woont 17:40 Daarnet nog een bezoekje gaan brengen in Rue des Vergiers 2 waar madame woont Het was een heel mooi 

gesprek weer Ik was daar natuurlijk onaangekondigd en ze vertelde me dat ze eigenlijk heel moe was want ze had er een trip naar de Ardennen op zitten 
maar ze had haar slaappillen niet mee en dus had ze gedurende die drie dagen heel weinig geslapen Een van de dingen waar ze ook over sprak was hoe ze 

merkte dat de keuze om haar kinderen op te voeden in een huisje op het platteland Ze wou hen laten opgroeien te midden van de natuur maar ze merkte 
dat één van haar drie kinderen daar toch heeft onder geleden net omdat je daar niet zo’n sociaal leven kon opbouwen Ze had heel veel bedenkingen bij de 

beslissingen die ze had genomen Al hadden we het er ook over dat bepaalde dingen ook heel sterk te maken heeft met wat haar kinderen in de loop van hun 
leven nog hebben meegemaakt Wel waren we akkoord dat hoe je in het leven staat en naar de dingen kijkt gelinkt is aan de plek waar je bent opgegroeid 
Richting Bourgeois Chris zelf was gisteren voor de hele week naar Spanje vertrokken dus haar heb ik gemist Gisteren maakt Jacqueline speciaal nog wat 

tijd vrij ondanks haar zere rug en de telefoontjes die ze nog moest doen Ook vandaag heb ik haar nog gezien Ze had nog massa’s Franse boeken liggen 
waar ik enkele mocht uitkiezen om mee te nemen Nu op zoek gaan naar een supermarkt want het is dringend tijd om boodschappen te doen want ik heb 

bijna niks meer om vervolgens steeds meer af te stevenen richting de Ardennen met hoogstwaarschijnlijk nog een tussenstop in Namen om de mooie plek 
nog eens te gaan zien waar ik de andere keer niet ben gestopt jammergenoeg Vandaag had ik opnieuw nog eens bezoek van de politie Het was weer niet 

voldoende geweest om bij één huis te gaan aanbellen Een ander huis in de straat had mijn caravan ook opgemerkt en dat maar verdacht gevonden Maar het 
was heel aangename politie Ik mocht gewoon blijven staan Ze hebben wel mijn identiteitskaart gevraagd en mijn gegevens opgeschreven Graag zou ik met 
hen eigenlijk eens willen praten over hoe zij denken over het hele systeem en het feit dat alles zo verdeeld is in eigendommen en het feit dat hoe je je op elk 

stukje grond moet gedragen al op voorhand bepaald is 18:13 Couture-St-Germain (Lasne)  Céroux-Mousty links Genappe Heel heuvelachtig heel veel groen 
Glabais (Genappe) 18:20 Rechts Bruxelles Waterloo links Charleroi ik ga links Stop in de Colruyt 19:21Nu richting Charleroi Villers-la-ville Genappe of 
Charleroi Villers-la-Ville dat was waar Jacqueline over vertelde dat het echt de moeite was Dat is dan voor een volgende keer ik heb meer zin om zo snel 

mogelijk richting de Ardennen te gaan Loupoigne rechts Villers-la-Ville en Baisy Thy naar links ik ga toch naar links 19:49 Villers-la-Ville
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Villers-la-Ville 14:43 het is 19,1 graden Celsius Marbais links naar Tilly T.I.L.L.Y. rechtdoor naar Nivelles en Namur Namur en Charleroi rechtdoor 
Nivelles 16 km of Wagnelée 2 W.A.G.N.E.L.E.E. Namur 27 Sombreffe 5 15:05 Links en rechts kon je naar Brye en Marbitou Brye B.R.Y.E. province de 

Hainaut zijn we nu dus Henegouwen province de Namur Sombreffe Fosses-la-Ville en Ligny is naar rechts Namur is rechtdoor Ik ga proberen die plek 
terug te vinden die industriële plek in Namen het was in Beez (Namèche) Chastre naar links Charleroi Fleurus Mons naar rechts of Tongrinne Tongrinne 

Tierlemont Jodogne Gemblouw Thoroux Neufchateaux Bruxelles naar links rechtdoor Namur Oteille Liège 15:54 Balaitre St-Martin rechts Er staat hier een 
vreemd monument Pays des vallées Namur zijn wij Het is een soort uitkijkpost veronderstel ik een wit huis links we rijden in een straat met een rij bomen 

Verder is het heel open hier Mielmont een soort kasteel is naar rechts windmolens een boer die zijn land keert een trucker die passeert elektriciteitsmast Spa 
rechts auto’s rijden mij voorbij want ik rijd te traag groene en bruine kleuren en bovenaan blauwe kleuren blauwe verkeersborden volle lijnen stippellijen 

een witte bmw passeert Op het verkeersbord staat Namur en Eghezee rechtdoor groene auto kantoorgebouwen links en ik ben aan een rondpunt waar ik 
denk ik al eens langsgereden ben Ik blijf rechtdoor gaan op de betonnen weg Nu is er een middenberm waar gele beplanting verschijn Rechtdoor kan je 

ook de autostrade oprijden richting Liège en Luxemburg naar rechts autostrade richting Mons en Charleroi maar ik ga rechtdoor op een 100 meter van 
mij is er een brug Er is ook een luchthaven blijkbaar in Namur Links van mij een werf Jemeppe is naar rechts Isnes naar links Ik rijd nu onder de brug 

er zijn werkmannen bezig Het licht springt op groen dus ik moet niet stoppen Temploux rechtdoor De bomenrijen blijven Een grote hangar verschijnt op 
mijn linkerkant en een bord met Namur capitale de la Wallonie links van mij een hele oude hoeve rechts van mij zie ik een soort dorp liggen in de verte 

Geen bomenrijen meer maar betonnen palen die de elektriciteitsdraden een plaats geven Hier mag ik nog 70 maar straks nog 50 want ik rijd de bebouwde 
kom bijna in Moustier is ook naar rechts Nu zijn we in Temploux in de bebouwde kom mar toch mogen we hier nog 70 blijkbaar Hier kom ik niet meer 

die kleinere standaardhuisjes tegen dus ik veronderstel dat we wel kunnen zeggen dat het meer Vlaams dan Belgisch is Een frituur op mijn linkerzijde 
krantenwinkeltje waar je de Lotto kan spelen rechts Fleurs à venter fleuriste ouvert Fiat service en nu alweer uit de bebouwde kom Nu in Suarlé van Namen 
espace Carpe idem en nu weer open ruimte met links bomenrijen en rechts in hetzelfde ritme straatverlichting Voor Floreffe moet je rechts afslaan Déviation 

Belgrade ook rechtdoor daar ben ik de vorige keer geweest Dat is de reden waarom ik deze weg herken en dat is wel goed want het was vanaf Belgrade 
dat ik dan die magische industriële plek heb ontdekt Betonnen weg met volle witte lijn, stippellijn maar ook rode fietsersstroken en nu rijd ik langs een 

commerciële zone met C&A Shoediscount Zeeman Brantano Aldi We zijn in Flawinne Flawinne? Ik denk dat ik hier ook nog heb stil gestaan op zoek naar 
een plek maar ik ben toen terug door gereden Bus gepasseerd pas de service Er staan ook enkele huizen langs de weg Links van mij een wijk met weer van 

die typische blokken Hier is er nu zelfs een rode middenstrook op de weg toch één fietser Ik moet opletten dat ik ook niet te veel praat en dat ik me wat 
focus op de weg De eerste aandacht gaat precies toch daar naar Nu in Belgrade Het wordt steeds drukker Misschien moet ik toch door Belgrade rijden om 

mijn weg te vinden Grieks restaurant rechts van mij Op de bus staat geschreven je monte je valide ING bank boucherie charcuterie Nettoyage à sec Nu 
ben ik in Saint-Servais van Namen Blijkbaar niet in Belgrade dus Reclame ook van Brico en veel apotheken hier langs de weg Radio Contact Nog meer 

de diepte in en nog meer reclame Veel zon veel schaduw Flawinne naar links Ben ik hier al geweest? Ja ik ben hier al geweest hier ben ik naar de bakker 
geweest maar nu dus weten waar ik heen moet Ik ga voorlopig rechtdoor Hier wel werken dus ik weet niet of ik rechtdoor kan Ik ga hier ook even inslaan 

denk ik Belgische vlag Autres Directions Even zien dus ik kan naar Arlon Liège Hannut en Dinant Ik moet eigenlijk nog een beetje in Namen blijven denk 
ik want er was nog een ander rond punt meer naar het water toe of was het? Ik ga misschien nog eens naar daar richting Louvain Sombreville Floreffe Dan 
moet ik hier onder Misschien moest ik zo daar boven gebleven zijn Even zien Maar nu ben ik op een ander rondpunt ik denk dat dit het rondpunt was waar 
ik de andere keer reed dus blijven draaien en ik ga zo langs de sporen denk ik richting Toutes Directions Naar links is richting Leuven en Bouge en kan ik 

rechtdoor? Ja Hannut of Beez Rechtdoor Liège Ik moet naar Beez Beez Namèche ja Beez 1 km Namèche 9 Het is hier wel een gevaarlijk punt zie ik Ik heb 
het gevonden! Opletten voor vallende brokstukken en herten Marche-les-Dames (Namur) De weg versmalt want de rots steekt uit Nog een wegversmalling 

want de rots steekt uit en er staat een huizenrij maar velen ervan staan leeg blijkbaar Zie daar het wonderlijk industriegebied verschijnen Ik hoop dat ik 
er kan stoppen deze keer Taverne la ferroviaire Gare Marche-les-Dames  Gigantische goederentreinen met rood en groen blauwe hekken sortie camion 

verboden toegang Ik rijd nu de brug op Het stof begint hier al op te waaien Namèche (Andenne) Waar kan ik stoppen? Er zijn hier veel vrachtwagens 
Misschien kan ik wel even daar stoppen als ik mag Misschien nog een beetje verder even zien echt fantastisch 15:55 Beez Namèche Ik ga eens zien of ik 

nog verder kan Geel blauw buizen die de lucht in gaan de rotsen in staalconstructies met huizen er tussenin en ook een kanaal en groen Alles ineen hier Ik 
ga eens gaan zien Het is 17:53 het was zalig om hier beelden te maken Ook nog kunnen spreken met iemand die hier woont en natuurlijk was het vroeger 

allemaal anders Veel meer natuur en dat wonen in het stof is toch maar niks maar hij zei soms kies je dat niet Ik vroeg of hij nog zou willen verhuizen maar 
hij zei dat niet altijd alles mogelijk is Zelf werkt hij ook in de mijnen maar bij de concurrent van deze van hier waarop hij zei dat als ze de steenmijnen 

sluiten zouden er veel mensen hun werk verliezen dus hij kan het ergens wel relativeren en het toont dat hij er ergens ook een band mee heeft Het is 21,7 
graden Celsius Richting Perwez Leuze Vezin Misschien moet ik toch eens de andere kant op dus richting Liège Namur Andenne  Faulx-les-Tombes Links 

richting Liège en H.U.Y. Richting Liège of Vézin Liège Bonneville was rechts Andenne Richting Liège en Seilles Ciney Ohey Liège Huy of Landenne 
Seilles Ik ga eens naar Ciney Ohey en ook richting Dinant 18:27 Ciney of Lustin Ik ga naar Ciney Haillot H.A.I.L.L.O.T. was naar links 18:53 Hesves was 
naar rechts  Links is naar Havelange Evelette Durbuy richting Dinant Duitse radio Florée (Assesse) 19:13 Maybelle was links Rechtdoor richting Spontin
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trajectwoorden 22 APRIL 2015

Spontin 18:31 hier in een camping in Spontin 13 graden Celsius en we zijn weg Ik moet wel nog een brief posten 19:04 Dorinne Ik heb er echt een heel 
mooie ontmoeting op zitten op de kamping met Kamiel die kwam op mijn deur kloppen en bleek even hard zich vragen te stellen en bijna dezelfde vragen 

te stellen als deze die ik stel Hij heeft me tal van boeken aangeraden en hij bewonderde me voor het project die ik aan het doen was Ik ben links gegaan 
richting Dinant Lisogne De weg naar het centrum van Dinant is onderbroken 19:11 Die wegjes hier in Dinant zijn echt pittoresk sprookjesachtig Ciney 
Sorinnes Dinant Spontin naar rechts 19:23 Gemechaine Nog steeds in de streek van Dinant Ik kan kiezen voor Dinant rechtdoor of rechts richting Les 

Grands Champs grappig wel dat dit op een bordje staat Les Grands Champs hier hebben ze wel echt grands champs Dinant Neufchateau Rochefort Houyet 
Celles Givet Beauraing Falmignoul Anseremme 18:41 Dinant
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trajectwoorden 23 APRIL 2015

Dinant 18:06 richting Beauraing B.E.A.U.R.A.I.N.G. Anseremme onderdeel van Dinant Het is wel echt een feit dat je hier heel rustig van wordt Ik weet 
niet of het gewoon de timing van mijn trip is of ook het weer maar toen ik hier gisteren arriveerde en langs het water stond na de vele baantjes doorheen de 
rotsen van de Ardennen heb ik mij gewoon eens op mijn caravanbed gelegd met de deur open en daar eigenlijk gewoon wat gelegen Ik was volledig rustig 

en voldaan precies Mesnil-St Blaise was naar rechts Houyet H.0.U.Y.E.T. Vreemd soms zo van die blauwe bordjes met gele sterren waarin er zo staat dat 
het dorpje verbroederd is met één of ander dorpje uit het buitenland Links richting Achène en Celles En Bouillon en Beauraing is nog steeds rechtdoor 

Hulsonniaux naar links Ik rijd nog even rechtdoor Hastière naar rechts 18:18 Wat een overzicht Baronville van Beauraing Beauraing Beau ik moet denken 
aan Beautje mijn kat van 15 jaar oud is vandaag overleden Mijn zus stuurde me daarnet een bericht Ik vind het jammer dat ik er niet bij was Beauraing 

18:21 Rechtdoor en Felinne ook Hier in Pondrome Arlon St-Hubert Wellin naar links Ik ga nog wat rechtdoor rijden richting Bouillon en Gedin Gedin? 
Froidfontaine Ik denk dat ik dan niet zo heel ver ben van Bellefontaine 18:57 Vingt-Simon rechtdoor Bouillon meedraaiend naar links Malvoisin van 

Gendinne 19:05 Nu in Patiney links naar Rochefort Wellin Haut-Faye en autostrade richting Brussel en Namen Rechtdoor nog steeds richting Bouillon en 
Gedinne-Gare Rechts Charleville en Gedinne Louette-St-Denis 19:19 Bièvre Radio Contact Volgens mij kom ik steeds dichter in de buurt van Luxemburg 
Ik heb zo’n vermoeden door hoe de wegen eruit zien hoe het landschap eruit ziet De huizen ook die veranderen Houdremont is naar rechts De platte egale 

betonnen wegen met links en rechts duidelijk witte volle lijnen aan de randen van die witte paaltjes dan ook die lange smalle bomen bosvlaktes Ik kan 
richting Graide G.R.A.I.D.E. Ik zal hier eens inslaan Die egale wegen, die bomen, die huizen met die blauwe daken en die gevels zo in ‘crepy’ in alle 

kleuren Waar ben ik nu eigenlijk? Bellefontaine naar links nog 4 km Kunnen we wel eens langs passeren en ook Horschémont Ja En nu Petit Fay Monseau 
19:29 Hier mag ik wel niet plat vallen Rechts naar Nafraiture Orchimont en nu in Fresse Village d’art 19:37 richting Membre en Beauhanne 19:38 Membre 
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trajectwoorden 24 APRIL 2015

Membre 18:35 het is 20,5 graden Ik stond hier eigenlijk op een private parking van een hotel maar dat hotel ziet er nogal gesloten uit en ik heb hier zicht 
op een kamping maar ik maakte er zelf geen deel van uit maar het was fijn om te zien wat er gebeurde en sowieso zagen zij mij ook Ik vond het wel een 

plezante wisselwerking Ik ga nog mijn brieven posten in Bohan want ik zag staan op de brievenbus hier dat ze in het weekend de brieven niet ophalen en ik 
zie in Bohan wel nog morgenochtend Monthermé Bohan naar rechts Charleville was rechtdoor Toen ik keek naar de kampeerders beneden in mijn zicht zag 

ik op een bepaald moment een man en een vrouw zitten alsof ze zouden picknicken maar die vrouw zat zo in een houding dat het me deed denken aan een 
bepaald schilderij Hautes-Rivières Voila brief gepost in Bohan Nu richting Soigny Heel zijn gezicht was vervormd maar de man sprong meteen om me te 

helpen de brief te posten 19:05 Bouillon Sugny rechtdoor Gedinne Membre naar links Charleville naar rechts Ik ga nog even richting Bouillon maar ik weet 
niet waar ik dan zal uitkomen Ik ga misschien toch even de gps instellen want ik heb nu toch weer een bestemming ik moet de richting uit naar Leuven voor 

het in situ project De route wordt berekend 21:18 Thorembais St-Trond (Perwez)
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trajectwoorden 25 APRIL 2015

Thorembais St-Trond (Perwez) 17:57 in Perwez het is 15,3 graden Celsius en ik ga Arne oppikken in het station van Leuven Dat was Martelarenlaan De 
route wordt berekend dat is 31,7 km ik zou er zijn rond 18:29 en hij komt aan om 18:40 19:00 Leuven
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trajectwoorden 26 APRIL 2015

Leuven 19:31 nu in Leuven aan de Benedictijnenabdij Het is 13,2 graden regenachtig gisterenavond en vandaag bezoek gehad en nu weer alleen Ok 
Vandaag hier iets gegeten in Opek 19:54 richting Wijgmaal Herent Mechelen Kampenhout of Wespelaar Tildonk Nu in Veltem-Beisem 20:09 richting 
Mechelen Moortmeerbeek Haacht of richting Brussel en Kampenhout centrum ik ga hier inslaan 20:15 nieuwsbericht over aardbeving Nepal Richting 

Waterloo is 25 km en Steenokkerzeel centrum 20:22 richting Zaventem en Korteberg Kortenberg ik ga blijven rijden richting Waterloo Daarnet was er een 
vliegtuig geland hier op die brug fantastisch maar er hangen er nu even geen in de lucht hierop dus hierboven landen er vliegtuigen Nu zijn we in Nossegem 

Zaventem 20:29 Daarnet in Sterrenbeek nu in Wezembeek De politie heeft net een jongen opgepakt twee jongere gasten geen idee waarom Er stond daar een 
zo met een baseball knuppel Kraainem Stokkel was naar echts Tervuren naar links Waterloo rechtdoor En de autostrade richting Bergen Charleroi en Namen 

is ook rechtdoor Ik kan naar Luxemburg Namen of Brussel en ik kan naar Bergen Charleroi Waterloo Dat laatste 20:41 Ik zou hier kunnen afslaan naar 
Terhulpen Watermaal Bosvoorde Hoeilaan maar ik ga rechtdoor Zuid-Amerikaanse muziek op de radio Ik zie hier Lasne en Genappe 20:54 Nu afrijden in 

Ophain daarnet ook nog Nivelles gezien Ophain O.P.H.A.I.N. Er is ook Ittres en Bois-Seigneur-Isaac Ophain was eigenlijk de andere richting uit maar goed 
Haut-Ittres rechtdoor is Halle en Braine-les-Chateaux links is Rebecq Itrres en Haut-Ittres Zou ik me hier durven zetten? 21:03 Haut-Ittres



trajectwoorden 27 APRIL 2015

Haut-Ittres Muziek van de Pixies op de radio Here cokes jour man 14:49 en 13,7 graden Celsius Nu in Haut-Ittres 15:04 Ophain Bois-Seigneur-Isaac 
Lillois Nivelles rechtdoor Wil ik naar Nivelles? Nee Lillois terug Nivelles rechtdoor E19 of Waterloo of Braine-le-Comte 15:21richting Hal en nu in 

Essenbeek Dworp is rechtdoor nee is rechts maar de omleiding is rechtdoor Edingen Hondzocht of Zinnik Tubeke Lembeek of Nijvel Kasteelbrakel of 
Brussel St-Pieters-Leeuw Ninove Ik denk Edingen die kant ben ik nog niet geweest en zo nader ik wel meer het thuisfront Niet per se Gent maar toch meer 

het westen denk ik 15:52 Heikruis Pepingen en Bellingen is naar rechts Edingen en St-Renalde is rechtdoor Ik ga rechtdoor nog En nu zijn we terug in 
province du Brabant Wallon Saint-Tubize 16:42 Enghien Nu in Bièrge Lepinnes was naar rechts Rechtdoor naar Ath Enghien links Rebecq-Rognon rechts 

Heikruis Province de Haunaut provincie Henegouwen 16:53 Soigny Zinnik Hove richting Tournai of autostrade Brussel maar Edinghen (Enghien) 
315



316 317



318 319



320 321



trajectwoorden 29, 30 APRIL & 1 MEI 2015

MayDay MayDay festival. Ik woon in Campo Victoria. Geen traject

trajectwoorden 28 APRIL 2015

Edingen (Enghien) 13:04 om twee uur zou ik in Gent aankomen zo goed als mijn eindbestemming Het is nu 14,1 graden Celsius Mijn eindbestemming 
voor ik naar huis ga Ik sta in Edingen en het is 62,5 km naar Gent De route wordt berekend 14:33 Watersportbaan Gent 18:00 Naar Campo Victoria 

Fratersplein 7 Gent
323322



trajectwoorden 02 MEI 2015

Gent 00:00 via de vertrouwde autosnelweg 01:00 Geluwe Thuis
324



Epiloog



Negen weken ben ik onderweg geweest. Al snel werd ik met vele vragen overspoeld; “En? Hoe was het? Was 

het leuk? Wat heb je nu bijgeleerd? Vertel eens.” Ik vind het moeilijk hierop een éénduidig antwoord te 
formuleren. Enerzijds omdat ik niet weet wat eerst te vertellen en anderzijds omdat ik niet in één zin kan 
verwoorden wat in nu heb ‘bijgeleerd’. De vraag ‘Wat is landschap’ heeft me sterk bezig gehouden en 
intrigeert me nog steeds, maar het is nooit mijn doel geweest om dé definitie van landschap neer te kunnen 
pennen. Noch is het mijn opzet geweest om de tocht ‘leuk’ te laten wezen. Het is natuurlijk mooi meegenomen 
als zich wat ‘leukheid’ voordoet maar deze vraag naar het ‘leuke’ van de negen weken confronteert mij met 
de blik en verwachting van de mensen rondom mij heen die veronderstellen dat ik negen wegen ‘op reis’ ben 
geweest. Voor mij was het geen reis. Maar hoe verwoord je zoiets dan wel? Het was een ‘dwalen’. Regelmatig 
vroeg ik me af ‘wat ik hier eigenlijk deed?’. En ja, deze vraag kwam ook door anderen vaak boven duiken. 
“Wat deed jij daar dan de hele tijd alleen in je caravan?” Ik reed rond, ik maakte beelden, ik las boeken, ik 
schreef gedachtes neer, ik keek door mijn raam, ik ging naar buiten, ik praatte met mensen. Over landschap? 
Ja, over landschap en over andere dingen die op dat moment ter sprake kwamen. Over hun leven. Over hun 
wonen en waarom ze hier wonen. Of ze er graag wonen en of ze liever ergens anders zouden willen wonen. 
Over wat zij zien als ze door hun raam kijken. Over hoe de dingen veranderd zijn. Over hun huis, over mijn 
huis, over mijn caravan, over de straat en de buur, over het dorp, over de wereld. Negen weken ben ik 
weggeweest en vele weken zullen nog volgen want mijn dwalen is nog niet ten einde. Kan die ooit ten einde 
zijn? Ik denk het eerlijk niet. Bewegen zonder bestemming doet je heel anders in de wereld staan. Het 
landschap en de zoektocht naar wat landschap nog kan betekenen vandaag, heeft een heel groot deel 
uitgemaakt van mijn tocht. Al moet ik aangeven dat mijn negen wegen nog over heel wat anders ging dan het 
landschap alleen. De focus lag ook sterk op de methodologie, de ‘praktijk van het dwalen’ in het onderzoek 
naar ruimtes en architecturale/stedenbouwkundige vraagstukken via ‘ervaren’. Zich werkelijk in de te 
onderzoeken ruimte gaan bewegen, eerder dan er van op een afstand met kaartmateriaal over te gaan spreken. 
Het toont een noodzaak om architectuur te gaan onderzoeken via ‘kunst’, of in het algemeen, via een andere 
weg. Ik stel me dan ook de vraag in hoeverre het interessant kan zijn om architectuur te gaan vatten en 
begrijpen via andere invalshoeken dan die van de architectuuropleiding. De praktijk van het dwalen heeft 
bovendien als kracht dat je op den duur niet meer goed weet waar je nu precies naar op zoek bent. Als je al 
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iets aan het zoeken was. Want het dwalen schuift niet alleen elke bestemming van de tafel, evenzeer laat het 
je bewegen zonder enig doel, zonder enig vraagstuk, zonder enig project. Wat zou mijn project worden? Hoe 
meer ik te midden van mijn dwalen zat, hoe minder ik soms op deze vraag leek te kunnen antwoorden. En 
inderdaad, ik noem dit een kracht. Voor mij althans, zowel als persoon als binnen mijn werk. Vaak vecht ik 
tegen mijn neiging om steeds ‘productief’ bezig te zijn en de noodzaak om ‘resultaatsgericht’ te werk te gaan. 
Productiviteit is dan ook iets wat verweven zit in de manier waarop ik ben opgegroeid, naar voorbeeld van 
mijn moeder en grootmoeder, en in de manier waarop ik in het dagelijks leven sta, zowel op persoonlijk als 
op professioneel vlak. Thuis wordt vaak gesproken over het woord ‘reglement’. Hiermee wordt gewezen op 
‘de vaardigheid om alles efficiënt georganiseerd zien te krijgen’. Keuzes maken en ‘voor de vooruit’ zijn, op 
tijd komen en geen tijd verliezen. Het maakt allemaal deel uit van de manier waarop een dag gepland moet 
worden. “Wie geen reglement kent, zal nooit nergens zijn in het leven”, luidt het dan ook vaak in huis. 
Dromen en twijfels, daar wordt bijgevolg het ‘nut’ niet van ingezien. En dat wringt... Het doet me terug 
denken aan het gesprek tussen Jérôme en Kamiel uit Spontin. Jérôme noemde zichzelf ‘un cartésien’ en 
noemde Kamiel ‘un philosophe’. Twee ‘persoonlijkheden’ die tegenover elkaar zouden staan. In het gesprek 
konden ze complementair zijn, op het werk waren ze contradictorisch volgens Jérôme. Een gespletenheid die 
ik herken en die ik zelf ook belichaam. Er zit zowel een ‘cartésien’ als een filosoof in mij. Volgens mij zit 
deze gespletenheid dan ook in iedere mens maar vraagt de maatschappij ons vaker van ‘cartésien’ te zijn. Is 
het de maatschappij of is het mijn beleefwereld? Binnen architectuur is het ergens heel ‘evident’ om heel 
productief, efficiënt en resultaatsgericht te werk te gaan. Ook binnen mijn dagelijks leven lijk ik vaak een 
strak schema voor mezelf op te bouwen. De orde van de dag, mijn portie ‘reglement’. Vaak heb ik dan ook 
moeite om dergelijk vooropgesteld schema los te laten en me te laten mee bewegen door de toevalligheden 
die zich elke dag voordoen. Met de praktijk van het dwalen probeer ik dit alles om te gooien. Losbreken uit 
dat strak schema van me en een soort vrijheid opzoeken waar een andere ‘orde’ kan gelden. Of helemaal geen 
orde hoeft te gelden. Al bleek ik vaak in een nieuw soort ‘schema en productiviteit’ te hervallen wanneer ik 
de trip aan het doen was. Vroeg opstaan, koffie zetten, boek lezen, de afwas doen, beelden maken, alles klaar 
zetten voor vertrek. Zelfs de klok was heel duidelijk aanwezig in mijn caravan. Op elke video, vastgelegd in 
mijn huis op wielen, hoor je de klok duidelijk voort tikken. Wanneer ik me bewust begon te worden van een 

soort ‘sleur’ in dit alles, trachtte ik mezelf telkens te activeren en de boel weer om te gooien. Een dwaling 
met mezelf. Een gespletenheid tussen productiviteit en … onproductiviteit? Zo zou ik het niet noemen. Een 
soort ‘openheid’ eerder naar datgene wat buiten de ‘focus op productiviteit’ ligt. Mijn dwalen kan bijgevolg 
nog niet ophouden. Er valt nog zoveel te zien. Er valt nog zoveel te ontdekken. Er valt nog zoveel te 
onderzoeken. Dit laatste kan de vorm van mijn project dan misschien wel het beste omschrijven; ‘onderzoek’. 
Is dat dan wel een vorm? Geen onderzoek die neigt naar grote conclusies. Neen. Geen onderzoek die neigt 
naar dé ‘afgewerkte vorm’. Neen. Een onderzoek die focust op vertwijfeling, het in vraag stellen, contradicties 
tegenover elkaar legt, zich open stelt voor alle mogelijke perspectieven. In dit alles wou ik me in de eerste 
plaats bewust laten worden van het eigen ‘systeem’ / ‘landschap’ / ‘denkkader’ waar ik me in beweeg. Kan 
ik er buiten treden? De woorden van François Julien over het onderscheid tussen het Europees concept van 
‘Paysage’ en het Chinees concept van ‘Montagne(s)-Eau(x)’ zette me alvast sterk aan het denken. Het deed 
me beseffen dat ik inderdaad ook vertrokken was vanuit een soort ‘vastgeroest’ idee. Ik zou naar het 
‘landschap’ kijken vanuit mijn ‘caravanraam’. Alsof ik er me van distantieer, om er als een ‘uitgesneden ding’ 
die voor me ligt, naar te kijken. Tegelijk heb ik ervoor gekozen om het landschap te bestuderen door me er 
bewust in te gaan bewegen. Een beslissing die al iets dichter komt te liggen bij het concept van ‘bergen-
wateren’. Daar is dan ook geen sprake van een subject die zich losmaakt van zijn omgeving, maar wordt het 
‘landschap’ beschouwd als samenspel van tegenstellingen waar je als mens zelf deel van uit maakt. Evengoed 
had ik op mijn bureautje kunnen blijven zitten en het landschap bestudeerd hebben met kaartmateriaal waarbij 
het landschap als een overzicht voor me ligt, als een ruimte die ik kan bevatten, waar ik op kan ingrijpen. Een 
soort van vogelperspectief waarmee we vandaag zo vertrouwd zijn binnen de virtuele ruimtes als die van 
‘Google Maps’. Het doet me ook de rol van mij als architect in vraag stellen; als persoon die pretendeert over 
een bepaald stuk grond te ‘domineren’ en te beslissen hoe hier op kan ingegrepen worden. Wat gezegd wordt 
over dat ‘sémantisme du territoire’ en in het Europees idee over landschap schuil gaat, brengt me terug op 
enkele gedachtegangen uit mijn eerste trip. Vaak heb ik sterk het gevoel met mijn caravan nergens ‘thuis te 
horen’ aangezien ik noch op privégrond noch op publieke grond welkom ben. We weten allemaal heel goed 
hoe we ons op ‘elk stukje grond’ moeten ‘gedragen’, wat wel en niet hoort, etc. Misschien is dat ook één van 
de redenen waarom we soms over landschap praten als ‘iets wat we verloren hebben’, als iets pittoresk uit 
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schilderijen, vol nostalgie. Mochten we allemaal voor een bepaalde duur een ‘stuk grond’ ons even eigen 
kunnen maken, zoals ik probeer tijdens mijn dwalen - niet alleen een stuk natuur maar eender welke omgeving 
(industriegebied, woonwijken, etc.) – dan zouden we misschien wel helemaal anders spreken over ‘landschap’ 
en er meer in slagen een dichtere en meer geactiveerde relatie met onze omgeving aan te gaan? “The issue 

about walking is not that it would offer us a better view (and we could replace view also by reading or 

interpretation) or a more true view, a more adequate, more complete view, that it would allow us to attain a 

different perspective, to transgress the limits of one’s perspective and getting to a new perspective, by 

confronting it with other perspectives, but that it allows us a view beyond every perspective, a view that 

transforms us (and therefore is experience) while its evidence commands us. It allows for a view beyond 

every perspective since a perspective is bound to a standpoint in the sense of a subjective position, which is 

exactly also the position of a subject in relation to an object or objective. Walking is about putting this 

position at stake; it is about ex-position, begin out-of-position… This command is pushing us. It does not tell 

us where to go, but pushes us to move from where (who) we are.” (MASSCHELEIN, 2010) Ook Jan Masschelein 
- onderzoeker in educatie, cultuur en samenleving - heeft het over het verschil in ervaring wanneer je je op 
een bepaalde weg begeeft, dan wanneer je diezelfde weg van bovenaf uit het vliegtuig bewondert. Het 
onderscheid zit hem sterk in de ‘beleving’ die je op doet wanneer je je werkelijk op die weg bevindt. Dat 
‘wandelen’ geeft ons andere inzichten. Met bovenstaande woorden gaat hij echter nog een stap verder. Het 
gaat er hem niet alleen over om verschillende perspectieven naast elkaar te leggen. Veel belangrijker nog is 
dat we kunnen kijken doorheen het mechanisme van onze blik. Iets waar Emma Watts mij al van bij het begin 
mee intrigeerde met haar beschrijving over landschap als iets wat zich aan de ‘tegenovergestelde kant van het 
perspectief bevindt’ (WATTS, 2012). Een plek van waaruit we betekenis, context, gevoel van veiligheid en 
identiteit, tot begrip over het ‘onbekende’, afleiden. Reeds verschillende artiesten hebben zich verdiept in de 
wereld van het ‘wandelen’. Zo denk ik o.a. aan Francis Alÿs en Hamish Fulton. Waarom heb ik er voor 
gekozen om mij met een camionette en caravan doorheen het landschap te bewegen? Uiteraard heb ik tijdens 
mijn dwalen veel wandelingen gemaakt, toch zou het dwalen helemaal anders geweest zijn, moest ik me 
enkel en alleen ‘al wandelend’ voortbewogen hebben. Concreet herinner ik me nog dat ik me wou focussen 
op landschap en hierbij al snel het idee ontpopte dat ik een ‘raam’ zou nodig hebben om het landschap te 

aanschouwen. Niet alleen een raam, ook wou ik onderzoeken hoe het ‘buiten’ als landschap een soort ‘binnen’ 
zou beïnvloeden. En vice versa, hoe het ‘binnen’ als landschap de waarneming van het ‘buiten’ dan weer kan 
kneden. Als ‘binnen’ besliste ik een caravan mee te voeren. Uiteraard kon dat binnen ook de vorm van ‘mijn 
lichaam en mijn gedachtes’ aannemen. Toch vond ik het boeiend te onderzoeken hoe een soort verplaatsbare 
ruimte, die op zich altijd dezelfde blijft, toch ‘veranderd’ naar gelang wat er zich ‘buiten’ afspeelt. Vooral 
tijdens de herfsttrip is dat ‘binnen’ een heel sterke rol gaan spelen. Naar gelang de gordijnen open of dicht 
waren, kon die ‘beleefwereld’ van mij sterk veranderen. Veel ervan zat dan ook in de verbeelding. Alsof ik 
ertoe in staat was het landschap om me heen puur als ‘zicht’ af te sluiten en te doen alsof de wereld buiten 
mijn caravan niet meer aanwezig was. De dunne wand van dit huis op wielen liet dit echter niet altijd toe en 
zo heeft mijn verbeelding een sterke rol gespeeld in de manier waarop ik het ‘buiten’ voor me zag, zelfs al 
was het zicht uit mijn raam een zwarte vlek geworden. Ondanks het feit dat ik me niet altijd letterlijk ‘midden 
in het landschap’ bevond, had ik toch sterk het gevoel dat ik me werkelijk ‘in het landschap’ bewoog, net door 
het feit dat dat ‘buiten’ elke dag veranderde en invloed had op hoe ik me in dat ‘binnen’ al dan niet voelde. 
Naast dit alles moet ik ook opmerken dat ik een sterk gevoel van ‘vrijheid’ link aan het ‘onderweg’ zijn. Meer 
specifiek, het ‘onderweg’ zijn terwijl je in de auto zit. Het is iets wat ik als kind al enorm fascinerend vond. 
Wanneer mijn moeder weg reed, begon ik zoals vele kinderen die achter blijven, in tranen uit te barsten. Al 
was het niet zo meteen omwille van het feit dat ik mijn moeder zou missen, maar veeleer omdat ik de kans 
verkeken had mee met haar in de auto te kunnen zitten en ‘ergens naartoe te rijden’. De bestemming maakte 
niet zo veel uit. Dit ‘onderweg’ zijn is bovendien iets wat ik wekelijks ervaar, in de rit van Geluwe naar Gent 
en van Gent naar Geluwe. Een moment in de auto die ik koester en mijn hoofd tot rust brengt. Het in de auto 
zitten maakt duidelijk een groot deel uit van de tijd waarin ik en velen van ons vandaag leven. Bovendien 
wou ik het hebben over landschap, een begrip die mij meteen aan een zekere schaal doet denken die ik groter 
acht dan wat je ‘te voet’ zou kunnen afleggen. Uiteraard hangt dit alles sterk af van hoe je het bekijkt, maar 
de beslissing om er mijn camionette en caravan bij te halen is er één geweest die ik behoorlijk snel en intuïtief 
genomen heb. Het doet ergens ook meteen verraden wat ik op dat moment onder ‘landschap’ en het ‘dwalen’ 
begreep. Zo overvalt me ook meermaals de gedachte dat ik graag elk deeltje op de wereldbol zou willen 
gezien hebben, vooraleer ik sterf. Een absurd idee uiteraard, maar deze gedachte heeft me toch beïnvloed in 
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de manier waarop ik het land heb weten te doorkruisen. Ik wou als maar meer zien, meer en meer ‘dorpen’ 
doorkruisen. Al was het zelfs niet altijd duidelijk wanneer ik me nu wel of niet in een ‘dorp’ bevond. Het kon 
variëren van dorp naar kleine stad, van tussenstad naar lijnstad, etc. In volgebouwd Vlaanderen is het echter 
niet meer zo duidelijk wanneer een bepaald bebouwd gebied zich onderscheid van een ander. Zonder kaart 
en gps was ik sterk gefocust op de plekken waar ik me in bevond. Tegelijkertijd werd ik telkens des te 
nieuwsgieriger naar welk dorp er achter het dorp zou liggen dat ik op dat moment aan het verkennen was. Ik 
vond het fijn af en toe eens te kunnen ‘verdwalen’ in mijn eigen land. Hoe meer ik ‘verdwaalde’, hoe groter 
de neiging om verder te rijden en te ontdekken hoe lang ik nog ‘verdwaald’ zou blijven. Want eens je een 
bord tegenkomt waar een grote stad op aangeduid staat, is het verdwalen voor een stuk afgelopen in klein 
België. Een totaal verschillende ervaring van de manier waarop ik anders ‘onderweg’ ben, me bewegend van 
Geluwe naar Gent en terug. Dit laatste speelt zich echter telkens af op diezelfde niks zeggende autostrade. 
Met een minimum waterverbruik die zo’n 70-tal flessen telt van 5l - negen weken overbruggend - en een zo 
goed als elektriciteitsloos bestaan, hoop ik wat te kunnen compenseren voor de verreden brandstof die ik de 
lucht heb ingeblazen. De weg was mijn dagelijkse metgezel. Mijn constante in het dwalen. Mijn bondgenoot. 
Geen bestemmingen. Geen vooraf uitgestippelde toeristische plekjes. Geen internet, geen gps (op enkele 
uitzonderingen na). Het deed me nieuwe oriëntatie technieken ontdekken en een actievere relatie met mijn 
omgeving aangaan. Momenteel heb ik geen duidelijk overzicht van de exacte beweging die ik op de kaart van 
België heb afgelegd. Wel heb ik alle voorbij passerende dorpsnamen nauwkeurig trachten bij te houden, voor 
mocht ik de afgelegde route nadien eens willen uittekenen. Het Belgisch landschap construeert zich vandaag 
in mijn hoofd als een opeenvolging en netwerk van flarden. Allen uniek in hun gefragmenteerdheid. Geen 
synthese, geen allesomvattend overzicht, maar een oprechte puzzel aan authentieke impressies, ervaren op 
verschillende plekken binnen en buiten de landgrenzen. Ook de flarden en diversiteit aan taalgebruik, is een 
gegeven die mijn ‘beleefwereld’ sterk heeft vormgegeven. Zo zie ik me nog praten met de trucker uit 
Bulgarije. Zijn moedertaal zou ik helemaal niet begrijpen, dus trachtte hij zijn verhaal te communiceren via 
een moes van gebrekkig Engels en Duits. Ik volgde hem in dit improviserend spreken en aarzelde niet hem 
te vergezellen in het zoekend Duits. Hier en daar besloot ik zelfs een woordje Nederlands of Frans ertussen 
te smijten. Alles hielp om de boodschap over te brengen. Een onvergetelijk talenlandschap die ik ook in dit 

neerschrift voelbaar wou maken. Nederlands, Frans, Engels... voor mij kon en kan het allemaal door en naast 
elkaar bestaan. Geen wonder uiteraard, wanneer je je zo’n twee maand doorheen het Belgisch lappendeken 
beweegt. Aan elkaar genaaid in zijn landgoed, in zijn provincies en streken, maar evenzeer in zijn talenspel. 
Het feit dat ik dit alles op mijn eentje deed, maakte echter ook een belangrijk deel uit van mijn project. Me 
helemaal alleen bewegend in een ruimte die zowel vertrouwd als onvertrouwd aanvoelt, als een kind die uit 
huis is ‘ontsnapt’ en gaat zien wat er in de buurt te ontdekken valt. En er valt nog zo veel te zien en te 
ontdekken. Ik was dan ook geneigd om zoveel mogelijk bij te houden waar ik precies geweest en voorbijgereden 
was. Je kan het lezen in de ellenlange logboeken en dagboekfragmenten die in deze bundel zijn opgenomen. 
Een uitnodiging om nog vele uren samen met mij te (ver)dwalen, al was het alleen maar in de neergeschreven 
woorden, gedachten en boekfragmenten die ik tijdens de trip heb bijgehouden. Vaak moet ik mezelf aansporen 
iets minder vaak te ‘denken’ en meer dingen werkelijk te ‘doen’. Opnieuw één van de vele redenen waarom 
ik dit dwalen heb ondernomen. Uiteraard kon ik mezelf er niet van weerhouden mijn neus in de boeken te 
steken, wanneer het ’s avonds donker werd en ik op ‘mezelf terug gesmeten’ werd. In de audiofragmenten 
hoor ik me geregeld tegen mezelf spreken. De eenzaamheid is voelbaar. Hier en daar lijk ik het zelfs te 
negeren, want vele malen hoor ik mezelf in de ‘wij’ vorm praten. “En we zijn weer vertrokken.”, alsof ik 
ontken alleen onderweg te zijn. Ook bij het lezen van de boeken, had ik het gevoel wat gezelschap te hebben. 
Een ‘imaginaire stem’ waar ik mee aan de slag kon. Stemmen die mijn vertwijfelingen nog meer laten 
verstrengelen en zich aan andere stemmen, naast die van mij, nestelen. Het was boeiend deze boeken te 
kunnen lezen, terwijl ik de trip aan het doen was. Het zou helemaal anders geweest zijn, de boeken te lezen 
van aan de ‘studeertafel’ thuis. Meteen had ik het gevoel dat ik de vele woorden over de praktijk van het 
dwalen, over landschappen, over de Belgische ruimtelijke ordening, en wat dan ook, kon plaatsen. Ik werd 
me bewust van de manier waarop ik vaak naar de dingen keek, net omdat ik er niet alleen over aan het 
‘nadenken’ was, maar ik me tegelijk in dit alles aan het ‘bewegen’ was. Af en toe heb ik ook met moeilijkheden 
gekampt en werden bepaalde fysieke en mentale ‘grenzen’ voelbaar. Zo moest ik de ‘angst’ overwinnen waar 
ik, vooral bij het eerste vertrek, mee opgezadeld zat. De mensen om me heen waarschuwden me voor alles 
wat zou kunnen mislopen. Het deed me beseffen dat velen van ons veel te ‘angstig’ door het leven gaan. Ook 
de eenzaamheid was soms confronterend. Na een drietal weken begon ik te voelen dat ik er enorm naar uit 

334 335



keek nog eens ‘onder het volk’ te zijn en terug met vrienden en vriendinnen een avondje uit te gaan. Wel werd 
ik soms ook gesterkt door een warme stem. Je kan het lezen tussen de lijntjes van mijn dagboekschrijven 
door. Of had ik dat enkel gedroomd? Ook wanneer de verwarming het meerdere keren begaf tijdens de 
herfstmaanden, was het even slikken om op m’n eentje een oplossing te vinden. Het zorgde vaak ook voor 
mooie momenten, zoals die keer wanneer ik me had vastgereden in moerassige gronden en meteen zes 
vissersmannen paraat stonden om mij eruit te helpen. De trip was trouwens helemaal anders in de herfstperiode 
dan tijdens het lenteseizoen. Gedurende de aprilmaand stond de zon zo goed als elke dag boven mijn 
caravanhuis te schitteren. Deze keer geen kaarsen meer aansteken vanaf 17u, maar pas vanaf 21u. De dagen 
waren veel langer. De gordijnen bleven vaker open. Ik hoefde niet meer om 14u al te kijken om te vertrekken, 
maar had daar na 18u nog meer dan tijd genoeg voor. Ik kwam vaker buiten. Geen drie dekens nodig. Geen 
slipgevaar op glad wegdek. Geen ‘vastvriezen’ op groene ondergrond. Vooral wanneer ik op het einde van 
mijn trip terug tot ‘stilstand’ kwam, merkte ik waarom dit dwalen mij zo fascineert. Vol enthousiasme liet ik 
me onderdompelen in de drukte van het MayDay MayDay festival in Gent. Het was een hele ervaring om 
vanuit de ‘stilte en beweging’ plots in de ‘drukte tot stilstand’ te komen. Intens om deze clash te voelen. Mijn 
lichaam en hoofd moesten nog een hele week nazinderen. Vaak betrapte ik mezelf erop bepaalde gesprekken 
niet meer te kunnen volgen en er met een ‘wolkerig hoofd’ wat bij te zitten. Iets wat me wel vaker kan 
overkomen, al was het op dat moment opvallend vaak. Vermoeid door de vele indrukken, wou ik ook heel 
graag vertellen over de vele ervaringen die ik er op had zitten. Maar hoe vertellen over deze trip? Het lukt me 
niet in één duidelijk samengevatte zin. En dat hoeft ook helemaal niet. Ik heb vele flarden nodig. Ik vertel er 
dan ook het liefste over aan de hand van flarden. Flarden beeld, flarden namen, flarden lijnen, flarden 
landschap, flarden radio, flarden gesprek, flarden gedachtes, flarden boeken, flarden brieven, flarden van mijn 
‘beleefwereld’. Enkel op deze manier slaag ik erin boven te halen wat dit dwalen allemaal in mijn hoofd en 
lichaam heeft doen teweeg brengen. Een stapel waar ik nog een heel eind verder aan de slag mee wens te 
gaan. Laat het geheel van deze scriptie een uitnodiging zijn om me hierin te vergezellen. Blader mee in dit 
alles, chronologisch neergepend zoals de flarden zich ook aan mij gepresenteerd hebben. Een bundel van 
dwalingen die ik maar al te graag als mentaal en fysiek ‘landschap’ op zak zal hebben en met groot amusement 
nog uren in verder zal (ver)dwalen.      
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