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Woord vooraf 
 
 Waar oude mensen samen zijn, daar gonst het van de verhalen. 
Zij lopen al een hele tijd rond in deze wereld en hun reiskoffer zit 
overvol. Je hoeft enkel op het juiste knopje te drukken en het deksel 
springt open. Dat is wat ik heb gedaan.  
 In Sint-Job-in-‘t-Goor, aan de Zandstraat, staat ’t Zand, een 
complex met 36 flatjes onder de noemer Assistentiewoningen. De 
bewoners zijn gemiddeld 85 jaar en ze brengen hun dagen samen 
door, de een al wat actiever dan de ander. Allemaal hebben ze hun 
verhalen en zij vertellen die heel graag aan een geïnteresseerde 
luisteraar zoals ik. Niet met een laptop maar gewoon met pen en 
papier in de hand, belde ik bij hen aan en achter hun deuren 
kwamen heel wat verhalen weer tot leven. Toen ik hen achteraf 
vroeg of ik hun naam mocht vermelden, stelden ze me verbaasd de 
vraag: “Wat anders? Het zijn toch onze eigen verhalen.” Dat zijn ze 
inderdaad: waargebeurd met een franje fantasie. 
 Sommige verhalen zijn lang, andere kort, sommige bevatten 
humor, andere klinken schrijnend, maar allemaal zijn ze oud, net 
zoals de mensen die ze vertelden. Naar hen luisteren was voor mij 
een hele ervaring. Ik heb vaak met hen mee gelachen en ook in 
stilte geglimlacht maar soms werd ik echt helemaal stil van hun 
verhalen die emotioneel erg geladen konden zijn. Hoe belangrijk 
luisteren is, werd me gaandeweg heel erg duidelijk.  
 Het idee voor deze verhalenbundel is spontaan tot stand 
gekomen tijdens de praatactiviteit Ieder z’n zegje. De bewoners van ‘t 
Zand kwamen op die momenten meer van elkaar te weten, maar ze 
herkenden ook vaak elkaars verhalen waarin heel wat verborgen 
gevoelens aan bod kwamen. In de verhalen over het leven zoals het 
vroeger was - vooral in de eerste helft van de 20ste eeuw - geven de 
vertellers een kleurrijk beeld van hun jeugd. 20 frank, soepzegeltjes en 
balletslippers wordt zo een doorleefde bron van kennis voor jong en 
oud.                                                                                                                                     
 Onlangs las ik de spreuk Ouderdom betekent dat jij alle antwoorden 
kent maar niemand meer de moeite neemt om jou iets te vragen en ik besefte 
dat die inderdaad veel waarheid bevat. Ik ben blij dat ik met deze 
reeks verhalen die waarheid even kon doorbreken. 
 
Gilberte Vandrise, juni 2018 


