
Tussenstation 

Ik liep het station uit, ik zag Trocadero en ik werd gek. 

Eindhoven. Eindstation. Alleen Helmond klonk erger. 

Ik herinner me een grote rode mond die me toelachte vanaf de gebouwen 

aan de overkant van het stationsplein. Alsof er iets te lachen viel 

nu ik mij hier kwam begraven. 

Ik was 21 en kwam uit Brussel, waar ik twee jaar gewoond had, vanwege 

mijn studie aan l'Ecôle International de Théâtre Lassaad. 

Brussel, dat was mijn stad. Dat was een Stad. 

Een zolderkamertje in een hoog herenhuis in de chique wijk Uccle. 

Trams die je 's ochtends uit bed trillen. Suizende metro's. De Marché 

du Midi op zondag, vol exotisch eten. Arabische muziek bij donkere 

mannen op karren vol sinaasappelen "Allez mademoiselle, cinq kilo: 

cent francs, allez allez, c'est pas cher!" Tafels vol munt. Couscous 

eten Chez Moustaffa, waar de kakkerlakken over tafel lopen. Asbak 

erover, klaar. Nog geen Europese regels chez Moustaffa. 

Soupe aan het Vosseplein, na de vlooienmarkt, waar iedere dag hele 

mensenlevens op straat liggen, in weer en wind. Zwart-wit foto-albums 

met gezichten uit voorbije tijden, die ernstig de camera inkijken. 

Inboedels van voorbije levens, dozen met troep, maar daartussen 

prachtige borden of glazen die wij Nederlanders al decennia terug 

wegdeden in ruil voor Ikea-design. 

Vaak op café. 's Ochtends voor school nog een koffietje Chez 

Christiane, een Griekse die ons, theaterstudenten uit heel Europa, 

moederlijk verwent met Griekse zoetigheid of zelfgemaakte 

gehaktballetjes bij de Redsina. Iedere ochtend voor 9.00 hangt de 

wijkagent aan de bar aan het bier, voor hem gratis. Politie die voor 

het immense Justitiepaleis dreigt mijn banden lek te schieten als ik 

toch weer op de fiets stap, 's nachts, zonder licht. In België heeft 

autoriteit nog autoriteit. 

Met kloppend hart naar la Mort Subit, een grand-café vlak bij de 

Koningsgalerij, met goudomlijste spiegels, rood pluche banken, gerund 

door een vijftal stokoude obers en serveersters, koningen en 



koninginnen in hun café. Door hen afgesnauwd worden is naast de 

heerlijke sandwiches en bieren de grootste attractie van de 

Onmiddelijke Dood. 

Tapas in een Spaans café, onder hard tl-licht, na een avondje met 

vrienden en Spaanse wijn het mooiste ambilight ooit gezien. Dansen 

met Reveillon, oud-en-nieuw, in de Jugenstilcafé's  bij het 

Beursgebouw, waar jong en oud, arm en rijk, de nacht aan stukken 

danst, de vrouwen op hoge hakken, met getoupeerde haren en felrode 

monden en nagels. 

Picknicken in dromerige zomerse parken, tussen verliefde stelletjes, 

studenten, Arabische families op kleedjes. Baklava van de gastvrije 

Turkse huurfamilie van mijn Vlaamse vriendin, hun kinderen spelen met 

haar tovertheateratributen. 

Brussel, internationale stad, smeltkroes van culturen. Voelbare 

connecties met verre continenten. Ik hou van het Frans, de mooiste 

taal van de wereld, in al z'n tongvallen: plat Brussels, pedant 

Parijs', lijzig Zwitsers, zangerig Canadees', nasaal Grieks, rond 

rollend Afrikaans, snel staccato Arabisch-Frans. Je suis une 

Bruxelloise. 

Eindhoven 1989. Ik steek het 18 septemberplein over. Omdat ik vroeg 

ben drink ik een koffie in een cafeetje in de Hermanus 

Boexstraat, het is er niet meer, net zomin als de lachende mond bij 

het station. Gelukkig, de serveerster snauwt ook als ik de weg vraag 

naar de Sofia van Würtemberglaan, waar ik mijn kamerjacht wil 

beginnen. Welkom in Eindhoven. 

Al 21 jaar woon ik er nu. De helft van mijn leven. Ik ben van deze stad gaan houden. In ieder geval 
van de mensen er in.


