
LAEVE MAEKERS

Soms denk ik dat mensen elkaar ook 

helemaal niet wíllen begrijpen...  

Zojuist duwde de postbode de brief 

door mijn brievenbus. Dat zal ‘m zijn, 

denk ik meteen! Met de geopende 

enveloppe nog in mijn hand bekijk 

ik snel de inhoud. Een aantal formu-

lieren, met een heleboel vragen. Dat 

verbaast me. Van de eerste vragen 

krijg ik het meteen op de zenuwen. Zij 

hebben mij verdomme die brief toch 

gestuurd? Waarom vragen ze me dan 

om mijn naam en adres? En waarom 

moeten ze al die andere dingen nou ei-

genlijk allemaal weer opnieuw van me 

weten? Het irriteert me mateloos. Als 

ik de pagina omdraai, zie ik een vraag 

waarvan ik het antwoord niet paraat 

heb. En sommige dingen weet 

ik gewoon echt niet! Spaans 

benauwd krijg ik het er van. Ik 

had alles toch altijd redelijk zelf-

standig op orde? Waarom dan 

nu weer al deze vragen? Gaat er 

weer wat veranderen? Het ging 

toch prima zoals het was? Die 

vriendelijke mevrouw die me 

vorige week heeft bezocht, zei 

dat ik me nergens druk over hoefde te 

maken? Nou, lekker dan. Zij zou alles  

regelen, zei ze. En ik zou daar een 

verslag van krijgen. Daar zou precies 

in komen te staan wat we hadden af-

gesproken. En nou zit ik hier met deze 

onzinnige vragen. Dat was toch niet de 

afspraak? Wacht, ze heeft me toen haar 

kaartje gegeven. Ik ga haar meteen 

bellen... Hallo? Shit, een antwoordap-

paraat. Druk twee voor wélke afdeling? 

En wat was één? Aargh.. Maar even 

opnieuw bellen, en even goed naar die 

riedel luisteren.  Hij gaat over.. Heej!  

Nu is er ineens wel iemand! 

Fijn... 

Bert Laevemaeker

Het kan anders...

De column Laevemaekers gaat altijd over anderen. Nooit over u. Tenzij u het idee heeft dat 
het misschien wél over u zou kunnen gaan, maar dan berust dat louter op toeval. En op uw 
vermogen om u te kunnen verplaatsen in anderen. Maar dat is niet aan iedereen gegeven. 
Misschien ook wel niet aan u. Daarom gaat het altijd over anderen. Nooit over u. Of toch wel?


