	
  

1	
  

Texte à traduire pour l’atelier de traduction « Found in Translation » du 9 novembre 2017
à Passa Porta, Maison internationale des littératures, Bruxelles.

WIL (extrait)
Jeroen Olyslaegers

EEN PLOTSE SNEEUWVAL. Het doet me denken aan de oorlog. Niet vanwege de kou of ander
ongemak, maar vanwege de stilte die de stad dan kort in haar klauwen heeft. Nu valt het met
pakken uit de lucht. Het is nacht. Ik hoor de geluiden stollen tot een dof niks. En dan moet een
mens zoals ik naar buiten, jongen, oud of niet. Ik weet dat iedereen denkt: straks valt hij en
breekt hij zijn heup. Straks ligt hij met zijn poten omhoog in een ziekenhuisbed in SintVincentius. En daarna is het gedaan met hem, finaal geveld door een bacterie die ze vooral in
ziekenhuizen kweken. Het is curieus hoe oude mensen besmet raken door de angst van anderen.
Door die angst laten ze zich opsluiten in tehuizen, laten ze zich voederen met flauwe kul en
koude pap, een bingoavond van kusmijnkloten en een Marokkaanse aan hun gat met een stuk
wc-papier. Iedereen mag zijn angst houden. Ik heb nooit angst gevoeld, nooit echt, en deze
versleten aap leert men geen nieuwe trucs. Buiten kraakt de sneeuw onder mijn bottines. Nee,
geen deftige schoenen, maar ouderwetse bottines die ik jarenlang in ere heb gehouden,
tientallen keren heb laten lappen en vrijwel elke week ingevet, stapschoenen die mij nu toelaten
achteruit de wereld van de tijd in te stappen. Er dwarrelen nog vlokken naar beneden. Onlangs
zag ik er een uitvergroting van in een van de gazetten in de leeszaal van de bibliotheek.
Allemaal pièces uniques, die sneeuwvlokken, allemaal schoon wiskundig in elkaar gestoken
werelden die nu zomaar op mijn jas vallen en mijn muts. Nee, ik ga er geen gedicht over
schrijven. Niemand leest ze nog en mijn vat is af. De sneeuw verandert de stad, en dwingt ze
niet enkel tot stilte, maar misschien tot nadenken, tot herinneren; bij mij in ieder geval wel. Als
het sneeuwt zie ik beter. Als het sneeuwt in de stad weet een mens wat ze echt betekent, wat ze
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verloren heeft, wat ze wil vergeten. Ze geeft de illusie op van de vervlogen tijd.
Voor mij ligt het Stadspark te blinken in wit. Ik wacht en sluit even mijn ogen. Het gele
licht op straat wordt blauw, zo blauw als het geverfde glas van de voormalige gaslantaarns.
Beeld u een stad in met nauwelijks licht. Flauw blauw licht op straat uit schrik voor het vuur dat
uit de hemel zou kunnen vallen. Wie van ons het geluk had over een zaklantaarn te beschikken
tijdens de nachtdienst beschouwde licht als een privilege waar geen Duitser zaken mee had,
oorlog of niet. Het was immers al donker genoeg. Ik kan mij herinneren dat de Duitsers razend
waren omdat ze dat maar niet onder controle kregen. Ze moesten dreigen met zotte geldboetes
en uiteindelijk de doodstraf vooraleer de stadsbewoners wat minder nonchalant met hun licht
omsprongen. Ik heb Feldgendarmen in een colère zien schieten omdat wij onze lantaarns
gebruikten zonder afscherming. Sabotage! En dit… en dat. Op het bureel keek onze adjunct ons
aan: ‘Allez, gasten… serieus blijven.’ Geen reprimande, we moesten serieus blijven en dat was
het. Soit, het Stadspark dat baadt in flauw blauw licht, daar waren we. Maar ik sla rechts af. Ik
stap traag de Quellinstraat in. Uw overgrootvader ziet geen etalages meer. Ik bezie de stad zoals
ze echt is, als een bloot vrouwmens met om haar schouders wit bont, een van wie de ene dokter
na de andere chirurg niet met zijn poten kan afblijven; een nieuwe boezem, dan weer een ander
gezicht.
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