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'Zou iK een kee;rbij u mogenkomen naaien?'Dikke Freddyvroeg het aan

Jeannèke~

. ..

'Ge blijft van mijn lijf,' antWoordde
zehem, 'ik heb al genoegmiseriegehad.'
'Jamaar,verdomme,ik wil echt naaien.Met eennaalden eendraad.'
'Had dat dan gezegd.'

. En zo belandde Freddy op de.kamer van Jeanneke. Hij

had een gele lap stOf
bij zich en met zijn tong uit zijn mond van de inspanning zat hij daaraan te knippen.
Hoeken en kanten. Tot hij een vijfpuntige ster overhield. En die ster naaide hij met
flinke steken vooraan op zijn overjas.
'Zijt gij nu helemaal zot geworden?'vroeg Jeannekehem.
'Ik doe wat van mij verlangd wordt,' was zijn cryptische antWoord en tOen
vroeg hij of zehem ook nog een blad papier en een enveloppe kon bezorgen.Maar zulk
gerief had Jeannekeniet. Mensen die amper kunnen lezen en schrijven hebben zulk
gerief zelden ip huis.
.
Freddy ging grommend en mompelend deur uit. Jeanneke hoorde hem nog
fulmineren toen hij de trap afstommelde maar ze kon niet verstaan wat hij allemaal
uitkraamde.
,

EendageerderhadFreddyvan de maatschappelijk
werke~van het OCMW

een
kaartje
gekregendat hij aan de tram' of buschauffeurmoesttonen om gratiste
kunnen
meerijden.
'

Nu wil het geval dat Freddyal jaren gratis met trams en bussenrijdt. .Een
kwestievan gewoonopstappenen gaanzitten op eenbankjevlak bij de uitgangsdeur
zodater vlug kan wordenuitgestaptwanneereen conducteurin het vizier verschijnt.
Een mensmoet dan wel wakkerblijven en maghoogstenseen klein beetje gedron,
ken hebben,anderskomt er gezevervan. Aan dat geklooi zounu een eindekunnen
komen\nu hij eenvrijgeleidevan hogerhandop zakhad.
Maar het liep al 'misvan bij de eerste.keer.Freddystaptemet bredeborst op
tram 11 en toonde ostentatiefzijn kaartje aan de man achter het glaswandje.Die
bekeekFreddyvan boven tot onder,voot zo ver dat ging'van achtér dat glaswandje,'.
en zei danlaconiek: 'Ge weet toch dat'gij moogt rijden met het geld dat zevan mijn

pree'afhouden...'
Freddywassprakeloos
endat overkomthèmzelden.

'

Hij zocht een bankje, uit gewoontevlak bij de uitgangsdeur,en hij. Zètte
zich daar zwaarneer.Colèrig en beschaamd.Hij realiseerdezich met de slagdat die
rotchauffeurnu eensvoor altijd wist dat hij steuntrekkèris. En Freddyzat zich daar
behoorlijk op te winden. Hij waskwaadop dè hele wèreld:kwaadop zijn vrouw (die
rotteef) die hem twintig jaar geledenin de steekhad geiaten,kwaadop de maatschap'
pelijk werkèrvan het OCMW (dat sociaalaccident),~waadop zichzelf(een dwaze,

,..~

,~-

1pnt"p 7{yv)

~

kloot van gaat daar liggen), en vooral kwaad op die clo.wn van een trambestuurder (ik
blaas hem op). Wat dacht die aap in zijn blauw tenue,ke wel! Freddy was zo diep in
gedachten verzOnkendat hij twee haltes te ver reed.
Toen de ellendetram in de verte verdwenen was, haalde Fteddy zijn OCMW,
kaartje uit zijn zak. Hij probeerde het in twee te scheuren maar dat lukte niet.~t
het rotding was geplastificeerd. Gewoon wegwerpèn dan maar. N iet toevallig op het
deksel van een rioolPut. Vervolgens schoof hij het met zijn voet naar een van degleu,
ven zodat het terechtkwam waar het moest terechtkomen: bij het afval. Freddy voelde
zich meteen al een beetje bevrijd.
Hij zette zijn tocht verder. Naar de voedselbank. Daar ging hij de laatste tijd
twee keer per week een pakketje oppikken. De helft om zijn eigen honger te stillen en
de anderehelft voor de verkoop.Enfin soit, om zijn eigen dorst te lessen.
'Ikbulderde
ben hier
weer vrolijk
om in toen
grotehij
dankbaarheid
uw gulle giften .in ontvangst te
nemen,'
Freddy
het gebouwbenad.
'Hebt

u

een

attest?'

Het

mens

achter

de

voedselbankbalie
.

had

een

stem

als

een

nagelvijl.
'Een attest?'
'Ja, een verwijsbriefje van een consultatiebureau of een BIG-certificaat...'
'Nein, Frau Obersturmfurher.' En Freddy keerde zich driftig om. Hij kieperde
nog twee stoe\en en een paraplubak om vooraleer hij de deur achter zich "dichtsloeg.
Op dat eigenste"moment ontstond bij hem het plan om een jodenster op zijn jas te
naaien en om een brief aan de minister v~ welzijn en dat soort aangelegenhedente
schrijven.
.

Ma~e

Vogels,

Mijn naam is Frederik De Meester maar in bepaalde buurten van Antwerpen
ben ik beter gekend onder de titel: 'Dikke Freddy'. Het antwoord op dezebrief kunt
u laten geworden aan café De Nieuwe Nachtegael, Sint~Jansplein, Tweeduizend.en~
zoveel in Anrwerpen. Ik ben daar dagelijks tegenwoordig behalve 0P dinsdagwant dan
is het spijtig genoegwekelijkse rustdag.
Het gaat om het volgende. Ik word er godverhemelste zo colèrig van dat ge
als mens die geen nagel heeft om aan rijn gat te krabben tegenwoordig voor vanalles
kaarten en kaartjes moet hebben. Volgens mijn maat, de genaamdeJaak~~Botsauto,
kregen bedelaarsin vroegere tijden een brandmerk op hun voorhoofd. Hewel, tegen~
woordigwordt een mens die geen planken heeft om pijlen te maken met geplastihci~
eerde kaartjes gebrandmerkt: een kaart voor de ijzeren weg..., een cheque om, godbe~
ten, op vakantie te gaan..., tot een BIG~kaart toe... Ik weet niet of dat allemaal tot
in uwvarken,
bureau doordringt,
maar een
BIG~kaan
is geenGe
kaan
voor
een
klein
neen,dat ismadame
eenkaánVogels,
voor Beperkt
Inkomen
Genieters.
kunt
u niet
"

voorstellen hoe ik daar dagelijks van geniet, van mijn beperkt inkomen...
Beste madame Vogels, ik zou willen, dat ge dat.allemaal afsChaft,dat kaarten~
gedoè, en dat ge de mensen gewoon een serieus in plaats van een beperkt inkomen
geeft. Ge gaat zeggen,want ik ken dat spel, dat is mijn bevoegdheid niet. Maar mijn
gedacht is dat uw bevoegdheidwel. Ge rijt minister van welzijn en mijn welzijn wordt
danig verpest door mijn BIG~kaart en mijn kaan om zonder betalen met de tram en
de trein te mogen rijden.
Ik heb trouwens nog andere calamiteiten voor te leggen. Ik heb vorige week
een tand moeten laten trekken. Op zichzelf al miserie genoeg,zou ik denken. Tot ach~
teraf bleek dat mijn christelijke riekenkas voor geen frank tussenkomt. Een mens kan
niet trekken voor het trekken van tanden. De riekenkas komt daarentegenwel tussen

wanneer rijke mensen hun tanden laten plomberen of bruggen laten zetten. Met het
welzijn van de welgesteldeburger is het duidelijk beter ge$telddan met.het welzijn van
de sukkelaar die van miserie zijn tanden moet laten trekken.
.
Ik zpu u zo nog tientallen calamiteiten kunnen voorleggen maar ik ga het niet
doen want ik zou op de lange duur van astrantie malheuren gaan doen. Ik zou al con.
tent zijn als gij de sossenen d~ glibberalen ervan overtuigt om de kosten van de
geplastificeerdekaarten voor sukkelaarsuit te sparen zodat het geld in kwestie recht.
streeks rechtstreeks aan de betrokkenen te goed zou komen. Zo gauw dat geregeld is,
zal ik de gele ster weghalen die ik nu ten teken van protest op mijn frak heb genaaid.
Ik d~k u bij dezehoogachtend,

De MeesterFrederik LeonieJoseph

[Bic]
Dikke Freddyis het hoofdpersonage
uit eencolumn van Erik Vlaminck,
Enk Vlaminck is schrijver.
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