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HET WEESJE MEENEMEN.  Als ik in een kring-
loopwinkel bijvoorbeeld een mooie collectie glazen 
zie, heb ik vaak de neiging om een even getal mee te 
nemen. Het weesje er dan toch bijkopen, geeft me een 
goed gevoel.

MIJN GEBOORTESTA D BRUGGE 
BINNENRIJDEN EN DE TORENS 
ZIEN. 

TWEEDEHANDSE BOE-
K E N E E N BE ST E M-
MING GEVEN.  Er zijn 
boeken die iets voor 
mij hebben betekend 
en die ik niet kan 
laten liggen als ik ze 
ergens tweedehands 
vind. The catcher in 
the rye van Salinger, 
of een boek van Carson 
McCullers. Soms hou ik 
ze zelf, soms schenk ik ze 
weg. 

DE VAK ANTIE MEEBRENGEN 
NAAR HUIS.  Niet de vaas uit de toe-
ristenwinkel, maar de rozenstruik van bij de 
Normandische tuinier of de stenen en schelpen die ik 
heb opgeraapt op het strand. Die krijgen een plek in 
mijn werkkamer tot de herinnering aan het moment 
is vervaagd. 

EEN EENPANSGERECHT KLAARMAKEN.  Het 
liefst voor veel mensen, voor meerdere dagen of voor 
mocht het ooit oorlog worden. 

DE VOORPRET BIJ HET OPENEN VAN EEN BRIEF 
ZONDER LOGO. 

FINS.  Ooit klikte ik via Youtube door naar een num-
mer van de Finse zangeres Chisu. Sindsdien ben ik 
geboeid, door het staccato van de taal, het niet kun-
nen detecteren van wat wordt gezegd en de harde ‘r’. 
Ik heb ook al haar cd’s besteld in Finland. 

‘BLAME IT ON THE BOOGIE’ VAN THE 
JACKSON FIVE.  Er is veel muziek 

die me op de dansvloer krijgt, 
maar slechts één nummer 

zeker. Dronken of niet. 
‘Can’t stop the feeling’ van 

Justin Timberlake is wel 
zware concurrentie. 

EEN BOEKENK AST 
OPRUIMEN.  De hori-
zontale verticaal zet-
ten, wegdoen wat niet 
geweldig was, er na 

afloop naar zitten kijken 
en denken: wat een rust in 

mijn werkkamer. 

EEN DOOSJE VAN DE ONDER-
GANG REDDEN.  Ik koop graag 

mooi papier in speciaalzaken, waarmee 
ik doosjes die ik bijhoud, beplak. Op die manier 

maak ik van verpakkingen met een merk erop iets 
persoonlijks en straks. De meest complexe dozen, met 
een speciale flap of magneet, zijn de spannendste. 

MIJN COLLECTIE KERSTMANNETJES.  In de 
boom van mijn ouderlijk huis hing een kerstmannetje 
dat ik als jongste vaak mocht ophangen. Ondertussen 
heb ik zelf een collectie van een mannetje of twintig, 
van Delfts blauw tot feestelijk lelijk, en merk ik dat ik 
geniet als ik de kinderen van mijn broers ernaar zie 
kijken. 

DOODGEWONE DINGEN
ELKE WEEK VRAGEN WE EEN INTERESSANTE VLAMING NAAR DE DOODGEWONE DINGEN DIE ZIJN HART DOEN  

ZINGEN. DEZE WEEK: SCHRIJVER BART MOEYAERT.
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