De Bank
Aanzet tot een sociaalartistiek traject in Nieuw Gent

April ’15.
Als je er middenin staat, tussen de blokken, dan weet je dat Gent wel degelijk een stad
is: twee derde van mijn leven woon ik al in de Arteveldestad, met een zekere zin om
haar te leren kennen. En toch, waarschijnlijk ben ik hier in al die tijd nog nooit geweest.
Nieuw Gent.
Ik waan me in één of andere banlieue in Parijs.
Ik sta er en schaam me een beetje, omdat ik het niet ken.
Ik sta er en er passeren heel veel vragen…
Deze plek vraagt ook: wat sta jij hier te doen? Heel imposant stelt ze die vraag, vanuit
de gebouwen en de grijze luchten. En ik denk, reageer heel schuchter: ik zou hier iets
willen doen. Rustig, op ’t gemak, zonder al te veel druk. Kijken, mensen en ideeën laten
groeien in mijn hoofd. Wat ik wel al weet: ik ga niet op zoek naar een thema, ik ga op
zoek naar mensen.
Ik geloof in mijn medium: vertellen, theater, spelen. Als je je er aan waagt in een vrije
sfeer, wat je achtergrond ook is, dan krijgt je fundamenteel zelfvertrouwen een boost.
De Zuidpoort heeft een verrijdbare bank, met een vet wiel aan één kant: je rijdt
ermee zoals met een kruiwagen. Hun ‘babbelbank’. Steven van de Zuidpoort plant die
bank al ’s ergens op het gras, en mensen kunnen er komen babbelen.
Een bank is een voorwerp van ontmoetingen en vertellingen en ontboezemingen en
ontroeringen, een grote tegenstelling tegenover haar homoniem, de bank van het geld.
Die bank kun je al eens haten.
De ‘goeie bank’ brengt een logisch maar mooi beeld met zich mee: de ouderling die
kijkt naar het spelend kind. En die de kans krijgt om te vertellen, gelijk wat te vertellen.
Dus: laten we een (oudere) verteller een plek geven op die bank, met een kussen
desnoods; hij of zij moet zich comfortabel voelen, op zijn of haar gemak. Dat hij of zij
kan genieten. Ja, laat ons rondrijden met die bank en de mensen laten vertellen in de
scholen.
Gewoon, vertellen.
’t Is gelijk waarover het gaat.
Dit is een begin.
Wennie - Verhalencoach

Christa
Christa heb ik ontmoet via Liesbet, maatschappelijk werkster bij LDC De Regenboog
- OCMW.
We hadden afgesproken in een eetcafé, met zicht op het UZ. Christa is hier gekend.
Hier mag ze haar hondje Tofic meebrengen. Tofic is een kruising tussen een Maltezer
en een poedel, ontzettend slimme beestjes. Ik woonde ooit ’s samen met een vriend,
die had er zo eentje. Ik gebruikte uiteindelijk geen wekker, die hond wekte mij, door
zachtjes met zijn neus tegen mijn achterhoofd te duwen. Onvergetelijk.
Christa en haar twaalfjarige Tofic vormen een twee-eenheid.
Zonder Tofic, geen verhaal.
Ik zit nog niet neer, of ik voel haar bereidheid. Haar ogen spreken, leven: wat het inhoudt, wat het is: verdriet en geluk. En zorg.
Want Christa zorgt. Dat moest haar leven zijn. De dingen zijn wat ze zijn; dat is wat
Christa doet: zorgen. Ik zal snel merken dat ze niet alleen met Tofic vergroeid is, maar
ook met één of andere grote plastieken zak. En wat zit daarin? Vooral brooddozen. Of
iets anders dat hoort bij een kind. Christa zorgt, voor haar kleinkinderen. Zes heeft ze
er, bijna zeven.
Een verhaal vertellen?
Ja. Ja. Ja. Haar hele wezen knikt ja.
Ze spreekt mijn naam onmiddellijk juist uit. Gebeurt zelden. Ik vermeld dit, omdat ook
zij mij snel vertrouwde. Het ijs moest niet gebroken worden. Er was geen ijs.
Christa zal mij iets bewijzen, of bevestigen: haar leven van zorg is simpelweg juist,
logisch en waardevol. Het lijkt zonder meer absurd dat onze maatschappij dat niet
compenseert. Er is nog veel werk.
Christa vertelt over “Dumper”, naar het boek van Anke de Vries. Maar ze maakt er een
heel eigen versie van.

Dumper
De hond Dumper zit in een asiel, ergens in Nederland. (‘Dumper’: hij die gedumpt
wordt…)
Een man haalt hem er uit weg maar zal onze vriend uiteindelijk heel slecht behandelen,
Dumper houdt er zelfs littekens aan over. Uiteindelijk weet Dumper te ontsnappen. Hij
zwerft rond in de buurt van Bos-en-Meer. Rond het meer in het bos komen heel dikwijls kinderen spelen, en gaan mensen vogels voederen – Dumper overleeft op resten
van brood en zo. Op een dag heeft Dumper het lef om bij een lieve jongen te gaan
zitten, hij legt zijn kop in de schoot van die jongen. Het klikt al snel tussen die twee. De
jongen heet Lucas. Lucas loodst Dumper binnen bij hem thuis, een rijke thuis… Na
wat heen en weer gepraat mag Dumper blijven, op voorwaarde dat hij zich goed laat
wassen.
Dumper maakt na verloop van tijd echt deel uit van het gezin.
Zo maken ze dikwijls lange strandwandelingen.
Op een dag op ’t strand blijft Dumper rennen, keert niet terug naar zijn baasje, ook
al roept Lucas zich te pletter. Lucas herkent zijn papa in de verte; Dumper was erop
afgerend. Maar de papa zat toch in Duitsland, voor zijn werk?
En bij de papa staat er een knappe jonge vrouw.
Ja, de poppen gaan aan het dansen.
Papa moet zijn leugens toegeven, de mama ziet het niet meer zitten.
De papa verhuist en gaat samenwonen met zijn ‘groen blaadje’.
Die nieuwe vriendin voelt zich echt wel te jong om er nu al een kind en een hond bij
te nemen, dus gaat ze weg. Papa blijft niet bij de pakken zitten en vindt algauw een
nieuwe vriendin. Deze dame heeft een dochter, Irma, een Barbie-trut van jewelste die
zich supervals gedraagt tegenover Dumper. Ze doet hem pijn als niemand kijkt en
beweert het omgekeerde.
De boel loopt uit de hand.
Lucas’ papa zal uiteindelijk partij trekken voor zijn zoon en zijn hond…
En papa valt weer alleen.
Lucas is degene die zijn vader er weer bovenop helpt.
…
Ze gaan regelmatig ontbijten in ‘’t Croissantje’, en drinken een kop warme choco.
Dumper mag daar binnen. De lieve dame van ’t koffiehuis heeft ook een hond, Doortje.
Doortje en Dumper worden… verliefd!
…
Uiteindelijk gaan de mama en de papa van Lucas ook geregeld een koffietje drinken in
‘’t Croissantje’.
…

Ze hangen aan haar lippen, de kinderen.
’t Charmeert enorm, Christa op de bank met Tofic op haar schoot.
De inkomhal van ’t Prisma gonst van haar vertelling.
Terwijl er een fototoestel klikt. Maar Christa heeft er geen last van, ze is volledig benomen
door haar verhaal…
Op een gegeven moment brengt iemand onze vertelster een glas water, omdat haar stem
begint te raspen. Christa vergeet het glas,houdt het gedurende minuten op zo een 15
centimeter van haar lippen. Het water balanceert schuins op de rand. Ze drinkt net op tijd,
totaal onbewust van ’t feit dat ze bijna had gemorst…
In Sint-Jozef, waar Christa ook goed op dreef was, wou Wim de kinderen het verhaal laten
evalueren. Er waren een aantal kaarten waarop ‘heel goed’, ‘OK’, ‘beetje moeilijk’ en ‘moeilijk’ op vermeld stond. De kinderen moesten er hun persoonlijke wasspeld aan bevestigen.
Iedereen, op twee kinderen na, knipten hun speld op ‘heel goed’. De twee kozen voor ‘ok’…
Frappant was dat de kinderen niet nadachten, het was vlug gebeurd.
Groter kon het bewijs van appreciatie niet zijn.
Christa blonk, met vochtige ogen.

GeorgeS
82 jaar is hij.
Maar sommige mensen hebben iets leeftijdsloos.
Georges is zo iemand.
Tevredenheid straalt hij uit. Een vorm van aanvaarding.
Iets guitigs ook, jongensachtig. In voor een grap. Nooit stout.
Hij is een kind van zijn generatie, maar met een open geest. Een positieve mens.
Maar hij ontkent niets, hij ontwijkt niets, probeert de dingen van alle kanten te bekijken; we hebben het regelmatig over de actualiteit. Hij is nog altijd betrokken. Ook al
ziet hij de cirkels in de geschiedenis: de dingen die terugkeren. Georges herinnert zich
ontzettend veel; hij heeft werkelijk een formidabel geheugen.
Hij zal vertellen over het ontstaan van Nieuw Gent.
Hij is er jarenlang wijkagent geweest. Het is zijn wijk, hier heeft hij geleefd. Iedere zestigplusser uit de buurt kent hem.
Hij is ontzettend goed ter tale. Die taal stamt ietwat uit een andere tijd, archaïsch heet
dat – maar ik vind die bijklank te negatief, want zijn taal is rijk, zijn taal charmeert.
Georges is een geboren, gedreven verteller.
Georges was graag journalist geworden maar het heeft niet mogen zijn. ’t Ging verdorie ne goeie geweest zijn, wees maar zeker…
Het ontstaan van Nieuw Gent.
Hij heeft niet getwijfeld over zijn onderwerp.
Af en toe verliest hij zichzelf in zijn vertelling, wat zalig is om te zien: hij zit op een
roetsjbaan en geraakt er niet meer af, hij geniet. Hij dendert verder. Maar: zijn zinnen
blijven welgevormd; ik vind zijn taal bij momenten gewoonweg machtig. Ook zijn taal
evoceert, niet alleen de feiten. Zijn taal nestelt mij in een verleden, verwelkomt mij.
Zijn eerste sessie duurt bijna een uur.
We moeten het inkorten naar twintig minuten.
Iedere week zullen we er een stukje afpellen.
Het is bijna zonde.

Het ontstaan van Nieuw Gent
Je ziet het voor je.
Weiden, akkerland, enkele boerderijen… Boeren met paard en kar die hun boter en
melk verkochten in de nieuwe tuinwijk, ergens in de jaren ’30, voor WOII.
En dat die weiden regelmatig overstroomden.
Dat die gronden anderhalve meter lager lagen dan de Zwijnaerdsesteenweg, en dat je
dat nog kunt zien aan de trappen naar de Leebeek toe. En dat de stad moest groeien, dat er meer mensen kwamen. En dat de grond van het graven van de Ringvaart
gebruikt werd om die anderhalve meter helemaal te vullen; dat er buizen waren die
modder spoten, dat die grond dan jaren braak moest liggen, tot ze ‘bouwrijp’ was, dat
er bloemen en planten groeiden, dat het in de lente een kleurenpracht moest geweest
zijn, dat het een gigantisch speelplein was, dat de soldaten er kwamen oefenen, dat er
nog een houten kerkje heeft gestaan, dat er een kruis geplant werd waar de nieuwe
kerk ging komen, dat de Kikvorsstraat zo heet omdat er vroeger in de beken veel kikkers zaten, dat…enzovoort, en zo verder. Stilletjes herbouwt Georges Nieuw Gent.
Je ziet het zo voor je.

Ik mocht Georges’ assistent zijn. Om plekken aan te wijzen op de plattegrond van de wijk.
Ik ben daar niet goed in, en hij wel: soms moest hij de plek herhalen en aanwijzen, met een
gezond ongeduld want hij wou voort met zijn vertelling…
Het is fantastisch hoe snel Georges zich aanpast aan zijn publiek; hij stelt vragen – waardoor ’t spannend blijft, op een heel gedreven manier; hij staat voor zijn zaak…
Kunt ge u een beetje voorstellen hoe het er vroeger uitzag?
Hoeveel mensen zouden er op Nieuw Gent wonen?
Hoeveel nationaliteiten?
Georges: ‘Al die nationaliteiten, dat is niet altijd even gemakkelijk.
Maar ’t heeft ook wel iets hé, al die kleuren.’*
*Julienne, de vrouw van Georges, bij de koffie, de eerste of tweede keer dat ik er kwam:
“Ik heb meer last van de Belgen dan van die vluchtelingen.” Ik weet wel dat ze opzettelijk
overdreef, maar het was een statement van jewelste… “Mé al ulder ‘probleme’ zoeken.’’
‘Georges en Julienne’: tachtigers, zestig (60!) jaar getrouwd, volkse mensen met een grote
dosis gezond verstand; ze vonden hun weg in leven en geloof, maar lopen helemaal niet
verloren in een hels veranderende wereld. Chapeau.

MARIJKE
We ontmoeten mekaar bij het buurtontbijt.
Veel uitleg had ze niet nodig.
‘Ik wil dat wel doen ja’. En dan krijg je direct haar lach; als ze breed lacht dan kan ik mij
zonder moeite het meisje Marijke voorstellen. 76 is ze.
Om ons voor te bereiden spreken we iedere keer af in de Zuidpoort, waar ze vrijwilligster is.
En we hebben een paar keer geluk, het herfstweer laat toe om in de tuin te gaan
zitten. Ik verrijd de bank en maak een herfsttafereel onder een notelaar. Marijke vertelt
‘Pepijns geheim’ (van Eckhardt Tolle) onder de gelige herfstzon, op een veelkleurig bladertapijt. Herfstkleuren komen alleen maar tot hun recht in herfstlicht. En we duiken in
het moment: wat we doen klopt met het verhaal; een verhaal over de kracht van het
nu. Symbolisch, maar heel toegankelijk.

Pepijns Geheim
Pepijn heeft een geweldig geheim. Hij is een gelukkige, levenslustige jongen tot hij op
school gepest wordt door Kevin. Hij wordt bang en begint zwaar te piekeren over wat
hem zal overkomen als hij Kevin weer tegenkomt. Door de wijze woorden van zijn
opa en een droom, ontdekt hij een groot geheim. Hierdoor beseft hij iets heel belangrijks: de enige manier om gelukkig te worden is door in het Nu te leven.

Hé Pepijn… Toen was toen. Dat was eergisteren. Niets meer aan te doen. Het is voorbij.
Dan is dan, jongen. Dat komt nog. Dat moet nog gebeuren. Daarover weten we niets.
En nu is nu. Alleen ‘nu’ bestaat. En Kevin is er nu niet…
We hebben het erover, met de kinderen. Dat je dat echt kan voelen, het nu. Dat je voeten
en handen kunt voelen tintelen, als je je erop concentreert. Dat je het licht kan voelen…
Wat we voelen en hoe we erover praten, het klinkt helemaal niet ijl, het is niet raar of zo.

ANNIE
Ik had kennisgemaakt met Mohamed, straathoekwerker.
Een man van het veld.
Dat zie je, voel je.
- Mannen van het veld kennen het systeem, kijken ernaar, halen hun schouders op en
doen keihard verder, niet uit gebrek aan inzicht maar uit gebrek aan tijd. Enfin, Mohamed sprak zomaar iemand aan, terwijl we stonden te babbelen voor de
uitgang van het buurtcentrum. Annie. Gewoon, rechtstreeks, op de vrouw af: ‘Geen
zin om een verhaal te vertellen aan kinderen?’ Annie zei ja. En voor ik het goed en wel
besefte stapte ik met Annie mee in de richting van haar appartement in de Smaragdstraat. ’t Was beklonken. Annie is zonder twijfel mijn gemakkelijkste rekrutering geweest.
Ze houdt van katten. Ze houdt van dieren.
Net als vele kinderen.
En hoe dieren van kinderen kunnen houden, ook dat is iets aparts.
Annie zal het verhaal van Tippi vertellen, het wonderkind van Afrika.
Als ze het wonder zelf voelt, als Annie haar eigen ernst vergeet dan is ze op haar best:
’t Is toch ongelooflijk hoe dat kind omgaat met dieren… En dat dat echt gebeurd is.

Tippi
Een fotografenkoppel beslist om hun leven in de Afrikaanse natuur door te brengen.
In de Kalahariwoestijn in Namibië. Ondanks ’t ruwe leven roept het moederschap, en
Tippi wordt geboren.
Er is iets bijzonders met Tipi. Haar eerste speelgoed is een schedel van een nijlpaard…
Als peuter lacht ze zich te pletter met de dieren. Later blijkt ze vriendschap te kunnen
sluiten met een luipaard, speelt met zebra’s, maakt de weg vrij voor gevaarlijke slangen,
zwemt met nijlpaarden, gaat douchen met de olifanten, sluit een heel hechte vriendschap met Abu, een oudere olifant, die ze haar ‘broertje’ noemt… En als enige mag ze
bij Abu slapen.
Tippi slaagt erin om van in ’t begin dieren als compleet evenwaardige wezens te zien.
En de dieren, ze lijken dat te begrijpen.

De kinderen zijn zelfs een beetje achterdochtig… Dat kan toch niet: een klein meisje,
spelend met een luipaard, met een gevaarlijke slang, op tocht met wilde olifanten?...
Jawel, toch is ’t echt gebeurd.

INGE
Ik ontmoet Inge in de Zuidpoort.
Ik kan haar overhalen.
Ze heeft al toneel gespeeld.
Ze heeft zottigheid in zich, dat vermoed ik al heel snel.
’t Was zalig om haar af en toe zover te krijgen.
We hebben veel gelachen tijdens onze voorbereidingen.
En soms waren we behoorlijk luid bezig, dat hebben ze geweten in de Zuidpoort.
Ik kan niet veel meer voor haar betekenen dan het losmaken van een enthousiasme.
Inge doet mij ook denken aan later: misschien, wellicht lanceer ik hier ’s een heus wijktheaterproject, wil ik haar nog eens ‘echt’ op de scène zetten…
Want, als ze gewoon staat en kijkt, Inge, dan heeft ze al heel veel te vertellen.
‘Straffe madammen’ gaat over twee vrouwelijke verschoppelingen die uiteindelijk beloond worden voor wat ze kunnen; dat is iets dat Inge toch wel bezighoudt. ‘Als ge niet
veel hebt dan zien ze da niet meer, dat ge ook nog iets kunt.’

Straffe madammen
Hilde en Lea bellen aan bij Griet.
Hilde en Lea zijn zwervers, maar ze zijn sterk, echt gespierd.
Ze vragen Griet of ze geen werkje kunnen opknappen.
Ja, dat kan. Ze mogen hout kappen in de tuin.
Want Griet heeft een zere pols.
Griet gaat naar binnen.
Haar vriend, de clown, belt haar op.
Hij vraagt of ze ’s avonds niet naar zijn feest wil komen.
Op dat feest zullen heel wat circusacts te zien zijn.
Grietje ziet het niet zitten, haar pols doet nog te veel pijn.
Als ze de tuin ingaat ziet ze dat het hout netjes gekapt is, op wel zeer korte tijd.
Maar ze ziet nog veel meer.
Hilde en Lea blijken acrobaten te zijn die zo maar eventjes in haar tuin aan het oefenen gaan. Zonder de minste moeite maken ze salto’s, flikflakken, en zo meer…
Griet nodigt het duo uit op het feest van de clown, waar ze een voorstelling geven. En
’t is een daverend succes.
Uiteindelijk krijgen ze een prijs… En belanden voor de eerste keer in hun leven in een
vliegtuig.

Inge’s vertelling is bestemd voor de kleinsten, en het is de bedoeling om het interactief te
maken, door te trommelen: aankondigingen, op weg zijn…
De kinderen van De Panda waren een beetje overenthousiast, het bleek niet zo gemakkelijk
om niet te trommelen.
Maar we komen nog eens terug, en dan trommelen we op onze dijen…

BRIGITTE
Op mijn zoektocht passeer ik ook in het Geraarken, waar je tweedehands kleren kan
kopen; er is ook een maandelijkse voedselbedeling.
Ik spreek af om eventuele kandidaten aan te spreken op een crea-namiddag. Dit bleek
geen al te simpele opdracht: er hing een soort gêne, misschien kwam mijn uitnodiging wat al te dwingend over. Niemand reageerde echt, keek op van zijn of haar werk.
Ik speurde de gezichten af, ‘zag’ wel een paar mensen die echt wel in aanmerking
kwamen. Er kwam hoegenaamd geen reactie, geen oogcontact. Op één iemand na.
Brigitte. Haar ogen blonken wel.
Toen ze zei dat ze dat wel wou doen, kwam ook haar glimlach erbij. En dan mag je niet
twijfelen.
Werken met Brigitte geeft me extra zekerheid rond het basisidee: vertellen, spelen en
een forum bieden, geeft het fundamenteel zelfvertrouwen een boost!
Brigitte heeft een eigen versie gemaakt van het schitterende kinderverhaal ‘Kruimeltje’
van de Nederlandse schrijver Chris van Abkoude (1923).
Kruimeltje – zo genoemd vanwege zijn gestalte – gaat over een straatjongetje van een
jaar of tien dat na een behoorlijk hels leven zijn ouders terugvindt en zo de kans krijgt
om toch nog het geluk te vinden.
Brigitte legt echt persoonlijke accenten in haar verhaal: waar ze zich als mens door
aangesproken voelt zet ze extra in de verf. Uiteindelijk zet ze op die manier het hele
verhaal naar haar hand…

Kruimeltje
Stel je eens voor dat je niet eens weet wanneer het je verjaardag is?
Kruimeltje heeft al drie, vier dagen bijna niets gegeten. Jullie weten misschien een heel
klein beetje wat honger is, maar stel je voor dat het dagen zou duren…
Hij heeft nu zijn mama terug. Zijn mama.

Als Kruimeltje zijn mama en uiteindelijk ook zijn papa terugvindt, dan is Brigitte’s inleving
onwaarschijnlijk oprecht; voor zo een fenomenale ervaring zijn weinig woorden nodig: haar
mond valt open, ze geraakt er niet uit. Ze blijft hangen in ‘het ongelooflijke’. Mooi om te
zien.
In Sint-Paulus De Deyne zat er een jongen naast mij die wel degelijk wist wat echte honger
en dorst hebben betekent. Confronterend.
In de Panda lagen de kinderen naast mekaar op een dikke mat geboeid te luisteren, met
hun hoofd op hun handen. Terwijl het zonlicht in repen binnenviel. Een mooi beeld.
Er deed zich een misverstand voor: een bewijs van Brigitte’s enthousiasme: na haar eerste
sessie dacht ze dat ze vanaf dan iedere week naar de scholen mocht trekken.
‘Dat kan niet, hé, Brigitte, er zijn nog deelnemers...’

Wat de toekomst betreft…
Ik was niet op zoek naar thematiek, zelfs niet naar een hoogstpersoonlijk verhaal, maar
toch komt de persoon naar voren in de keuze van de verhalen, hoe ze die vertellen.
Onderhuids of zelfs onbewust zeggen ze iets over wat hun persoonlijk aanbelangt, iets
waar ze mee leven. Ik zie dit kleine project als het begin van een traject, als een soort
uitgebreide kennismaking. Ik wil nog oudere buurtbewoners leren kennen. Volgend jaar
trekken we dan opnieuw naar de scholen. Zo wordt ‘De bank’ een gegeven, iets wat
de kinderen kennen. De verhalen zullen langzaamaan minder vrijblijvend zijn. Ik wil dan
ook zoeken naar een manier om de kinderen uitgebreider te betrekken, mee te laten
spelen. Ieder jaar komt er iets bij. De thema’s zullen zich gaandeweg tonen, dat weet ik
zeker. Uiteindelijk maken we misschien een heus theaterstuk met jong en oud uit de
wijk, ook met zang en dans en muziek.
Zoals ik al zei, dit is een begin.
Groetjes,
Wennie

Dikke merci: David, Liesbet, Melate, Mohamed, Fernand, Steven.
Voor de enthousiaste ontvangst: Freinetschool Het Prisma, Basisschool De Panda, Basisschool Sint Paulus (RerumNovarum en De Deyne) en Orthopedagogisch Centrum
Sint Jozef.
Met bijzondere dank aan Els, Ann en Ingrid.
Ik wil ook de mensen die ‘net niet’ hebben deelgenomen bedanken voor de hartelijke
ontvangst.
‘De bank’ is een samenwerking tussen: Brede School Nieuw Gent, WOCK, Buurtwerk
Nieuw Gent, LDC De Regenboog – OCMW, IN-Gent, Straathoekwerk – Dienst Outreachendwerken, Kring Kristus Koning, De Zuidpoort vzw.

