
KERMIS IN OKTOBER 

 
Aan de rand van de stad staan ze klaar, 

de wagens voor de kermis van Sint Denijs. 
Ze brengen geuren en kleuren met sfeer 
in oude en jonge gedachten. Flitsend 

tot het wachten stilaan haar hoogtepunt 
bereikt en de stad klaar is om te vieren. 

 
Straten en pleinen van stof en vogelpoep  
ontdaan, ruiken naar vers water alsof het  

pas geregend heeft. Het trachten naar het  
moment dat al wat triest is, kan opzij  

gelegd en vergeten om dansend een nieuw  
avontuur te beginnen. Kermis in oktober. 
 

De molens zullen draaien, de auto’s botsen,  
visjes worden gevist en ezeltjes lopen  

heupwiegend met een kind op de rug tussen  
hun gezellen in het groen. De sfeer en het  

flaneren lossen op in het marktgebeuren.  
Tot de smoutebollen worden gesuikerd.  
 

Als de avond valt en de lantaarns worden  
aangestoken, tonen speeltuigen hun grenzen 

en flikkeren de lichtjes tegen het zwarte 
doek van de nacht. Wie kijkt, verdwijnt in  
een andere wereld. Wordt even koning van  

het heelal. Tot het duizelen begint. 
 

Waar staat de rups voor de opa’s en de oma’s? 
Waar de Calypso en de Break Dance voor de 
leeftijdlozen? Moeten zij naar de oktober- 

kermis in Luik, Leiden of München? Of gaan 
zij worsten knabbelen bij bier of wafels 

eten en frieten met een kwak mayonaise? 
 
Eeuwen geleden liep Dionysius op dit plein.  

Met zijn kop onder de arm. Van op zijn  
altaar was hij er voor iedereen. Zijn heilig  

spreekuur hield hij in oktober als de bomen  
van kleur veranderen en ook de mensen 
zoeken naar nieuw en ‘grootser’ leven.  

 
Even jezelf vergeten. Niet weten vanwaar  

je komt. Vergeten dat 1 plus 1 soms meer  
is dan 2. Dat oktober de maand is waarin  
bij het vieren de mist en het bier elkaar  

vaak voetje lichten, waardoor men vergeet  
waar men heen wil. Kermis in oktober.                                                   
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