
 

 

Kluisweekend 3 en 4 juli 1999 

 

Even denken, het was op 26 en 27 juli, ni. Ja juni!  

Gelukkig hebben wij een plannetje om snel (in een slordig halfuur) ter plaatse te 

zijn. Richting Leuven en dan naar links, aan de spoorweg waardat de baan zich 

in tweeÎn splijt, maar eigenlijk niet helemaal, half naar rechts meevolgen tot aan 

ne straffen bocht half naar links, aan den bareel rechtsaf, als ge uit de juste kant 

komt en daar ist, ergens, allee, ge kunt eigenlijk ni missen. Jaaaa. 

 

Enfin, na een sightseeing van ongeveer twee uur kunnen we, mijn madame en 

ikzelve gezeten op een gammele bank onze masjig geworden pain francais met 

gekabbeld vlees en smosterij opsabbelen, en onze licht gechambreerde ijsthee 

in onze muil leeggieten. Buh.  

Gelukkig zijn er meer ervaren picknegers mee die allerlei lekkers uit hun 

koelboxen halen en uitdelen! "Mijn broodje was toch ni masjig en was wel heel 

lekker" merkt mijn Madame Patti (indien verder voorkomend m.M.P.) op. 

 

De groep kluizenaars splijt zich in tweeën, Frauen und Kinder links, Männer 

rechts. Enkele mannen, alsook ikzelve en in veel mindere mate (man zijnde dan 

toch) ook m.M.P. begeven zich onder de afdeling Frauen und Kinder. Het krioelt 

er van de kleine kindertjes, gezeten in buggy's, hangend in rug- en borstzakken, 

gelijk bij de indiens vastgemaakt aan de lijven van de respectievelijke 

draagmoeders en draagvaders. 

 

Een op zijn zondags gekostumeerde gids hobbelt licht trekkebenend aan een 

aan de lichtsnelheid grenzend tempo door het kluiswoud met ons, uitgedost in 

speciale wandel zoniet overlevingskledij, in zijn kielzog. Een deskundige uitleg 

van de zondager bevestigt wat we reeds wisten, wat kennen wij de natuur toch 

goed. Gelukkig weerhoudt de gids ons op uitstervend wild te jagen, mestkevers 

te verorberen alvorens ze te roosteren, ons te laven aan van kikkerdril vergeven 

meren en giftige bessen te voederen aan de kindertjes. 

 

Na een helletocht van een viertal snelvoorbijvliegende stonden bereiken we in 

verre staat van fysieke ontbinding ons kampement. Gelukkig beschikken we over 

een voorraad drinkbare frisdrank op wagen-in-de-zon-temperatuur zodat we niet 

om het leven komen door deshydratatie. Enige tijd later bereiken ook de Männer 



 

 

gezeten op bergfietsen, zwaar zwetend, bloedend en met ontbloot tandvlees het 

kampement. EÈn enkele bergfietsrijder, wiens naam we niet noemen (een 

Hollander met dikke lippen) moet zich zelfs even, als een aangereden kater 

afzonderen met een emmer om zijn wonden te likken. 

 

Terwijl de enen zich wagen aan een hard, doch fair spel, gelijkend op voetbal, 

beginnen anderen aan de voorbereidselen van het feestmaal. Vuren worden 

ontstoken op vlotte wijze en uiteraard volledig volgens de regels. Vlees wordt 

geschroeid, geroosterd en bruingebakken. Het hele zaakje loopt uit de hand en 

binnen de kortste keren kent de Kluis haar grootste schranspartij. EÈn 

deelnemer beveelt ten zeerste een bepaalt merk ijsthee aan, ook hier gebied de 

deontologie mij geen namen te noemen, maar hij heeft een baard en verteld 

graag Mobutumoppen. Diezelfde deontologie gebied mij dan ook eerlijk toe te 

geven dat de ijsthee best te buizen was. 

 

Toen zij niet langer de verschrikkelijke vreetorgie konden aanzien besloten 

enkelen, waaronder mijzelve en m.M.p, hun tent in elkaar te vijzen.  

Een mystiek schimmenspel voor tepelgevoelige kijkers werd door sommigen 

geapprecieerd en weer door anderen verguisd. 

Later aan het kampvuur werd de volledige levenswandel (waar wij ons allen met 

klem van distantiëren) van "diezelfde pait me vijfhonderd frang" door een 

deelnemer uit de doeken gedaan. Ook hier kan ik helaas geen namen noemen, 

toch verbaasde het ons allen dat een man die bekend staat als eerder 

"fijnbesnaard" zich tot zulk een goor woordgebruik liet verleiden. 

 

Na een korte nachtrust konden wij genieten van een heerlijk ontbijt met eieren en 

spek. Nog even de Kluis gezwabberd en dan terug naar onze residenties alwaar 

wij onze burgerlijke rol met glans weder opnamen.  

 

Des avonds konden wij nog even een trouwerij meepikken van oude bekenden 

die wonderwel in hun te kleine kostuums pasten. 

Wat is het toch fijn om af en toe ook eens mens te zijn.  

 

Jelle 

 


