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Zaterdag 17 februari...nog vlug de babysit de laatste instructies geven, tonen waar ze de 4-uurtjes kan 

vinden, ons voor de zoveelste keer laten overtuigen dat ze het wel zal aankunnen en dan de auto in, 

richting Brussel. 

Na het hele arsenaal vloekwoorden gebruikt te hebben, (je weet wel, vrouw rijdt en man weet het altijd 

beter) rijden we de Anspachlaan in en vinden we, totaal onverwacht, een parkeerplaats.  

Op de trappen van de Beurs treffen we de rest van de groep aan, ieder met zijn eigen verwachtingen. 

De stilte die volgt op het obligate heen-en-weer gekus geeft aan dat men klaar is voor de inleiding tot 

het veelbelovende spel. 

Plots klinkt een stem boven het straatlawaai uit. Het is die van Holdie, die blijkbaar onze honger naar 

spanning en sensatie goed heeft begrepen. In een waas van mysterie, maar met de nodige structuur, 

wordt het spel uitgelegd. Guy en Holdie vullen elkaar perfect aan zodat op het einde van hun betoog de 

Challenge van vanmiddag ons heel duidelijk is: 

 Zoek Meneer X. 

Meneer X zwerft rond binnen de grenzen van de zogeheten Kleine Ring, te voet of met de Metro. Hij 

belt regelmatig naar een centraal telefoonnummer om zijn positie door te geven, die gekenmerkt wordt 

door het serienummer van de telefooncel van waaruit hij belt.  

Wij krijgen een kaart mee, waarop diezelfde telefooncellen staan aangeduid en elke groep mag om de 

20 minuten naar de centrale bellen om de positie van zowel X als de andere groepen op te vragen. De 

enige beperking die  Meneer X krijgt opgelegd is dat hij slechts 1 station ver kan reizen met de metro.  

 

Een eerste oproep, dan de warme telefoonstem die ons leert dat X zich aan de uiterste kant van Brussel 

bevindt. Wij de metro in, erachter aan, boven komen, bellen en te weten komen dat X zich in de buurt 

bevindt van waaruit wij komen. Dit systeem schijnt niet te werken. Dan maar de telefoonlijst van de 

eigen GSM raadplegen en iemand van een concurrerende groep vragen om samenwerking. 

 

Dit levert tenminste al om de 10 minuten informatie omtrent de positie van X op.  

Ondertussen maakt een jeugdig gevoel zich van ons meester, met de daarbij behorende emoties van 

spanning en geestdrift. En zoals dat gezonde adolescenten past, kunnen wij ook niet weerstaan aan de 

drang om de spelregels licht in ons voordeel aan te passen: er wordt niet meer vanuit een telefooncel 

gebeld, maar wel met de gsm. 

In de groep ontstaat gaandeweg het idee dat er wel eens een strategie achter het traject van Meneer X 

zou kunnen zitten, iets in de trant van een rekenkundige rij. Als dit zo is dan zouden we in staat zijn om 

de volgende stap van X te kennen, aldus te anticiperen om hem ten slotte te vatten, hetgeen nog altijd 

de bedoeling van het spel is. Maar zelfs het grootste brein slaagt er niet in om enige systematiek te 

ontdekken in het door Meneer X afgelegde parcours. We besluiten dan maar om alles eens op een rijtje 

te zetten en met wat kan je dit beter doen dan met een kop lekkere koffie in een typisch Brusselse 

brasserie. Buiten een gepeperde rekening levert dit ons echter niets meer op.  

Drie metrostations en 6 telefoontjes verder komt dan het langgevreesde bericht dat X gevat is door een 

andere groep en meer nog…door onze partnergroep.  



 

 

Op de samenkomst terug aan de beurs, wordt er druk nagepraat en voorstellen gelanceerd voor andere 

spelregels en invalshoeken. Toch kan iedereen zich vinden in de consensus dat dit een leuk spel is en 

dat Brussel een stukje minder onbekend terrein is geworden. In een aanpalend café gaat de discussie 

verder totdat het tijd wordt om af te zakken naar een pizzeria in de schaduw van de Basiliek van 

Koekelberg.  

Niettegenstaande de ontnuchterende confrontatie met het tijdsbegrip en gevoel voor timing van de 

Italianen, heerst er een gezellige sfeer die erom smeekt om verder gezet te worden in de Brusselse 

cafés.  

Via de Sint-Gorikshallen, langs de Kafka en de Cocque met daartussen nog een praatje met Josse De 

Pauw, belanden we in Het Groot Genoegen, waar we om half zeven ’s morgens geen drank meer 

krijgen. Of de reden daarvoor nu ligt in het feit dat men wil sluiten of omdat men vindt dat ons alcoholpeil 

al een angstwekkend niveau heeft bereikt , is ons niet meteen duidelijk. Ik weet alleen dat we weer een 

stukje geschiedenis hebben geschreven in de annalen van Oud-leiding Paloke. 

 

 

       Huug 


