
Weirdo's 140 - 31Weirdo's 140 - 6

Kom ik hier vanavond weer? Enkel als er geen betere optie is. Maar wat zal
de dag brengen? Raak ik hier ooit weer weg? Met of zonder Charlotte?
Het is nog frisjes op dit vroege uur, maar ik hervat mijn zoektocht, werk me
doorheen de overvolle parking, spreek af en toe mensen aan, vraag uitleg
over die zogenaamde vrijstaat, maar krijg geen zinnige antwoorden. Men
knikt, geeft me schouderklopjes, maant me aan om de ratrace te verlaten en
tijd te maken voor het echte leven. Dat echte leven bestaat blijkbaar uit
rondhangen, praten en drinken in kleine groepjes, zonder verplichtingen en
verantwoordelijkheid. Mijn bedenking dat zoiets niet eeuwig kan duren, dat
we vroeg of laat de snelweg weer op moeten en de draad van ons oude
leven weer opnemen, wordt weggelachen.
“Je draait wel bij”, zegt men, “als je hier een tijd bent. Pas je aan ons ritme
aan. Schud al het niet essentiële van je af. Ban alle storende ideeën uit je
geest. Omarm de ware vrijheid.”
De ware vrijheid? Hoe moet dit op langere termijn? Welke toekomst biedt
dit oord? Gaan mensen hier kinderen krijgen en grootbrengen, is een normale
samenleving hier überhaupt wel mogelijk? Heeft iemand daar al over
nagedacht? Of is nadenken ook al een voorbijgestreefd begrip?
Ik besluit om op mijn eentje verder te trekken en geen mensen meer aan te
spreken, want dat leidt tot niets. Naarmate ik vorder stel ik vast dat de
omgeving langzaam verandert.  Auto’s en vrachtwagens lijken hier al langer
te staan dan op de plekken die ik eerder bezocht. Ramen zitten onder het
vuil en het stof, banden zijn geleidelijk aan het leeglopen, tussen de voertuigen
door springt onkruid op uit barsten in het asfalt. De groepjes mensen die ik
zie zijn minder actief: men zit op motorkappen, leunt tegen vrachtwagens,
staart wat dromerig voor zich uit, de laatste gesprekken zijn al geruime tijd
afgerond.  Veel relaxter dan dit kan het niet worden.
Rond het middaguur stuit ik op een vrachtwagen met voedingswaar, die
uitgedeeld wordt aan wie honger heeft. Blijkbaar is dit de manier waarop
men hier voorziet in basisbehoeften. Wat verderop staat een vrachtwagen
geladen met frisdrank.
“Is dit gratis?” vraag ik.
Ik krijg verbaasde blikken. Een wat oudere vrouw zegt: “Natuurlijk. Alles is
hier gratis. Dit is de nieuwe wereld. Vergeet toch die regeltjes van weleer.”
“Ik heb nochtans betaald voor mijn overnachting.”
“Je hebt je in de luren laten leggen door profiteurs”, wijst ze me terecht. “Je
had moeten weigeren te betalen. Ongetwijfeld staat die hotelbus op een
recent ingepalmd stukje van het terrein. Gewoon zielig! Blijf daar weg!” Ze
heft een vermanend vingertje.

 Frank Decerf (1958-2022)

Zopas viel het nieuwe nummer van
De Auteur in mijn bus. De Auteur is het
driemaandelijks tijdschrift van de
Vereniging van Vlaamse Letterkun-digen
vzw. In de voorbije twee nummers
publiceerde ik in dit tijdschrift de
‘beknopte’ geschiedenis van ons tijd-
schrift Weirdo’s. Naar aanleiding hier-
van had ik dan ook nogal wat mail-
verkeer met de voorzitter Frank
Decerf.

Groot was dan ook mijn verbazing
toen ik het december-nummer van
De Auteur opensloeg en onmiddellijk
geconfronteerd wordt met de titel
‘In memoriam Frank Decerf (1958-
2022)’...

Frank was geen veelschrijver. In 1981
verscheen zijn eerste dichtbundel 'Na
de afwezigheid'. Daarna volgden nog
'Stof van spiegels slaan' (1991), 'Witte
brand' (1994), 'Helle-tijd' (1999) 'Kinde-
ren van niemand' (2001), 'Maria Cordo-
bès' (2006) en 'Getuigenissen' (2015).
Hij schreef ook enkele romans zoals
'Het bezoek' (2010) en 'Weg' (2020)
en de verhalenbundel 'Vrienden'
(1997).

Daarnaast was hij recensent voor
Dighter, De Auteur en De schaal van
Dighter. Sinds 2020 was hij voorzitter
van de VVL.

In 2013 schreef Guy van Hoof een
uitgebreid essay over zijn werk, onder

de titel 'De trage zandloper van het
geluk' (VKH Kunst Houtland, 2013).

Meer info over deze opmerkelijke
dichter kan je vinden op https://
www.oostende.be/kunstenaars/
detail/164/frank-decerf.

Zijn eerste publicatie in Weirdo’s
dateert al van 1994. In de nummers
26 tot en met 38 publiceerde hij 10
gedichten. Daarna bleef het stil tot
nr. 99 waarna nog één gedicht volgde
in nr. 130. In totaal verschenen 12
gedichtenvan Frank in Weirdo's. In nr.
136 publiceerde hij nog een recensie,
o.a. over Ingrid Strobbe.

In Weirdo's nr. 31 (augustus 1995) pu-
bliceerde ik een recensie over zijn
bundel ‘Witte brand’ (1994). Daarin
schreef ik o.a.: "Door over de 'witte
brand' in onze wereld te schrijven, tracht
Decerf ons wakker te schudden, ons te
behoeden voor de onderdrukking. Voor
hem is er maar één leidraad in het leven
- en daarmee eindigt de bundel ook -
namelijk "De kern van het zijn is vrijheid
en/of waanzin". De grens tussen die twee
is vaak heel moeilijk te trekken".

(HVE) 


