
Halve maan 

 

Zomer betekent voor mij blote voeten op een strand, geoliede huid, koek en 

limonade in een tas, rolmatjes op heet zand, houten stoelen met doorhangend 

gestreept linnen, verschoten kleuren, witte petjes en hoedjes tegen de zon.  

Met de kleinkinderen naar de Halve Maan. Telkens een feest. 

Uitgelaten als jonge honden rennen ze de ladder op van de nieuwe brede 

waterbaan en proberen al glijdend alle mogelijke houdingen uit.  

Kijk, opa! Kijk dan toch! Ze houden een wedstrijd om zo ver mogelijk te 

plonsen. Van op mijn badhanddoek hou ik een oogje in het zeil, maar af en toe 

kattenspin ik.  

De zon dekt me met warmte toe. Ik kijk tegen de binnenzijde van de oogleden. 

Als in het glas onder een microscoop glijden tegen mijn knipvlies 

pantoffeldiertjes, amoeben, trilhaartjes, schijnvoetjes en achteruitdrijvertjes. Ze 

schuiven kurkentrekkervormig voorbij. 

Ik moet denken aan het begin van de grote vakantie in 1972 en wel aan onze 

eerste reisdag. We woonden en werkten in Duitsland en besloten vooraleer naar 

Spanje te vertrekken langs het Hageland te passeren om bij de grootouders goeie 

dag te zeggen. 

We arriveerden tegen de middag in Diest en stortten ons op de zo lang gemiste 

zak frieten met mayonaise. Het was bloedheet en impulsief stelden we het 

bezoek aan ouders en schoonouders nog even uit en trokken met zoonlief naar 

de Halve Maan. 

Onze tweejarige amuseerde zich kostelijk met zijn schopje en emmertje, bakte 

zandtaartjes en waagde zich tot aan de enkels in het water. Mijn vrouw zwom 

een paar rondjes en ik lag, door de hitte en de reis geveld, uitgestrekt in de rode 

linnen lap van een strandligbed. Heerlijk, het begin van een eindeloze vakantie! 

Enkele uren lang was er geen spreekwoordelijk wolkje aan de lucht, maar 

daarna ging het snel: de hemel betrok, werd dreigend zwart en plots was er fel 

licht, gevolgd door een dreun. Flits! Eén, twee, drie, vier …er volgde weer een 

klap als van een immense ijzeren plaat op ijzeren plaat. Scheurend.  

Het werd de vlucht naar Egypte.  

‘Wacht daar, zei ik tot vrouw en nazaat en wees naar de kleedkamers, ‘ik haal 

de auto wel.’  

De kleren half aan, het ligbed als een paraplu boven het hoofd, spurtte ik naar de 

auto. Ik had de afstand onderschat en moest onder een boom schuilen. Toch 

werd ik kletsnat. Even snel als het onweer was gekomen, was het ook voorbij. 

De hemel was weer stralend blauw. 

Bijna op de parking, hoorde ik mijn naam. Mijn vrouw, die met zoontje toch 

was achterna gekomen, wou me met heftige gebaren iets duidelijk maken. Ze 

lachte.  



‘Maar kijk dan toch, ' zei ze hikkend. Toen pas merkte ik dat de kleur van het 

ligbed zich volledig naar mijn hemd en broek had verplaatst! Ik stond daar 

doorweekt van kop tot teen onder tomatenrode verf. 

In de autokoffer staken de valiezen uiteraard helemaal onderaan.  

‘Trek alles uit en doe dit aan.’ Ze haalde uit de plastiek zak met ‘het nog te 

wassen goed’ een pyjamabroek met bijhorend vestje. Een ogenblik twijfelde ik, 

maar het alternatief was alles uit- en weer inladen. 

Uitgedost als de langste van de Daltons reden we naar onze geboortegrond. 

Daar zaten de mensen, wat toen heel gebruikelijk was, op een stoel voor de deur 

en commentarieerden geamuseerd het reilen en zeilen in hun straat. 

Op die bewuste zonnige zomerdag in de late namiddag zagen zij tot hun 

verbijstering een chauffeur uitstappen in gestreepte pyjama, razendsnel de straat 

oversteken en nummer 39 binnenduiken. Nu waren ze heel wat gewend, maar dit 

gaf stof voor een geanimeerd gesprek:‘Zag jij wat ik zag? Ja, ik dacht al. Komt 

die zo uit Duitsland? Is die halsoverkop van zijn ziekenhuisbed gelicht?’ 

De naaste buurman wist het: ‘Die zijn ze zeker gaan halen in Geel.’ 

Tien minuten later waagde ik me in andere kleren weer op de stoep, een deuntje 

fluitend alsof er niks aan de hand was. Ze keken me onderzoekend aan, duidelijk 

een uitleg afwachtend. 

‘Ik kwam van de Halve Maan,’ zei ik dwaas, lachte hen bemoedigend toe en 

wou weer naar binnen.   

Ik hoorde een van hen mompelen: ‘ Halve Maan? Halve Maan? Halve gare, ja.’ 

 

 

‘Opa, kijk eens! Wij doen om ter gekst!, roepen de kleinzonen en glijden in de 

meest clowneske houdingen het water in. 

’t Zit in de genen. 
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