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Alweer twee weirdo's verdwenen...

Hubert Van Eygen & Max Lindemann

“Waar slaap ik vanavond dan?” vraag ik.
Ze maakt een allesomvattend gebaar. “Vele caravans hebben nog wel een
plaatsje. Of anders op om het even welke achterbank. En je eet en drinkt
waar je wilt.”
“Prima.” Ik overweeg om haar mijn verhaal te doen, over mijn vrouw die
zoek is en hoe ik weer de snelweg op raak, maar het lijkt volslagen irrelevant,
en ik zeg ik er niks over. Ik eet een hapje uit de voorraad van de vrachtwagen,
haal wat verderop een drankje, en trek verder. Het begint lichtjes te regenen,
maar dat deert me niet.
Na een poos zijn mijn kleren doorweekt en zoek ik beschutting op. Ik vind
een aftandse Mercedes en installeer me op de achterbank. Het gaat harder
regenen, en iedereen zoekt een schuilplaats. De werkelijkheid krimpt in elkaar
tot het gekletter van de regen op het dak en het wazige zicht uit de natte
ramen, en ik kijk wat doelloos naar buiten tot de vermoeidheid zijn tol
begint te eisen en mijn ogen dicht vallen.
De volgende ochtend word ik wakker door het zonlicht dat schuin door het
raam naar binnen valt. De regenzone is weggetrokken. Ik stap uit, ga snel een
ontbijt halen bij die vrachtwagen wat verderop, en een blikje frisdrank. Ik
voel me nog altijd slaperig en kijk wat verdwaasd om me heen. Was ik niet
naar iemand op zoek? Wie dan wel? En waarheen was ik op weg? Ook dat is
niet helemaal duidelijk, maar dat heeft weinig belang. Die herinneringen komen
echt wel terug.
Er is nog niet veel volk op de been, maar ik trek verder. Het is duidelijk dat ik
de richting uitga van het oudste deel van de vrijstaat, want onkruid,
struikgewas en zelfs boompjes schieten hier hoog op tussen de geparkeerde
voertuigen. Als ik mensen zie zitten ze zwijgend of mediterend op een
motorkap, starend in het niets. Is dit het eindpunt van de evolutie van de
vrijstaat? Mens en vegetatie op hetzelfde niveau, een delicaat evenwicht tegen
een decor van roestige en definitief tot stilstand gekomen voertuigen?
Ik hou halt bij een tankwagen die vrijwel volledig schuilgaat onder onstuitbaar
oprukkende klimop. In een opwelling klim ik via de motorkap op het dak van
de cabine, vanwaar een mooi panorama zich ontrolt. Zover als het oog reikt
zie ik weelderige vegetatie, wuivend in de wind, waartussen overwoekerde
voertuigen vaag zichtbaar zijn.
“Een mooi uitzicht, niet?” Het is een vrouwenstem die me vaag bekend in de
oren klinkt. Ik kijk naar beneden, zie inderdaad een vrouw die naar me
opkijkt.
“Een nieuwe samenleving, een sociaal experiment, zo werd me verteld,” zeg
ik. “Ik zie enkel roestende voertuigen, een groene vloedgolf en mensen die

 Hans Devroe (1939-2022)

Op 24 november schreef Max Lin-
demann me een brief (ja, dat ge-
beurt nog...) waarin hij meldde dat
onze collega-tijdschriftuitgever Hans
Devroe overleden was. Het was voor
mij een schok om opnieuw een me-
destrijder van de literaire tijdschriften
naar de andere kant te zien verdwij-
nen... Het is de zoveelste schrijver/
redacteur van mijn generatie (die
begonnen te schrijven in de jaren ’80
van de vorige eeuw) die er het bijltje
bij neerlegt. Om hem te eren laten
we hier een kort stukje uit de brief
van Max Lindemann volgen:

Hans Devroe werd op 23 augustus
1939 te Brugge geboren. Na een
loopbaan als leraar, journalist (o.a.
voor De Standaard, Het Nieuwsblad en
radio 3) en universitair assistent
stichtte hij in 1980 aan de KU Leuven
(’t Stuc) de eerste schrijversschool in
ons taalgebied.

Zijn literair tijdschrift Wel startte in
1983 en verscheen driemaandelijks.
Vanaf 2018 werd Wel alleen nog digi-
taal gemaakt (onder de naam Digiwel).
Hans was een zéér erudiet man met
uitstraling en een zeker charisma. Op
wikipedia vind je een overzicht van
zijn belangrijkste publicaties waarvan
we ‘Het schaakspel van Leuven’ (Houte-
kiet, 1987) zeker niet mogen verge-
ten. Hij benadrukte in zijn lessen dat
het naast goed schrijven ook belang-
rijk was om een goed mens te zijn.
Die lessen gingen steeds door in ge-
huurde lokalen van de KUL (vooral
sociologie in de buurt van Alma 2 en
het MSI in het Erasmuspark.

Hans woonde vele jaren aan de Ka-
pucijnenvoer zodat hij steeds dichtbij
zijn favoriete Kruidtuin was.  Sinds en-
kele jaren was hij ‘op de sukkel’. Na
een val thuis werd hij overgebracht
naar Gasthuisberg waar hij zes maan-
den zou verblijven. In augustus 2022
werd hij overgebracht naar het WZC
Het Booghuys (vlakbij het Leuvense
stadspark) waar hij aangepaste zorg
kreeg. Hij overleed in Leuven op 22
november 2022.

Meer info over Hans kan je o.a. vinden
op http://uwel.welkomstraat.be/
hansdevroe.
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