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Antwerpen, Steenplein, SS Anversville 
2 juni 1904, middag

In keurige reuzenletters stond zwart op wit op de steven geschil-
derd: . Rondom de twee masten fladderden vaandels 
in diagonalen tegen het strakke blauw. Aan de flank hingen vier 
reddingssloepen stevig opgetakeld. Het gedruis van de stad en de 
kade was verwaaid en had plaatsgemaakt voor een polyfoon con-
cert dat uit het ruim leek op te stijgen. Meeuwen krijsten over onze 
hoofden heen. Uniformen waren in het getouw, schrobden het dek, 
riepen elkaar heldere klinkers toe. Ik zie de perfectionist op zijn con-
troleronde nog voor me, met een pot witte verf in de rechter- en een 
kwast in de linkerhand. De koperpoetser kweet zich gewichtig van 
zijn taak. Meevaren met de Compagnie Belge Maritime du Congo 
moet zo ongeveer het hoogste zijn geweest wat je toen als zeeman 
kon bereiken. 

De warmte jubelde en zinderde over de hoofden van de dragers 
die de  Anversville vulden met onze bagage. Van zo hoog aan 
dek vond ik de loopbrug er smal en onbetrouwbaar uitzien. Mijn 
blik haakte zich vast in de eindeloze stoet blauwe kielen die alles de 
onverzadigbare buik van het schip indroegen. Een oude dame naast 
me keek er zorgvuldig op toe hoe haar doodskist aan boord werd 
gehesen. Ik wist wel dat de oversteek overleven niet vanzelfsprekend 
was – La Métropole had een populaire rubriek van overlijdens op de 
Kongoboot. Maar ik was jong. Ik zou sterker en slimmer zijn dan de 
verliezers van dit serieuze spel. 

Bij wijze van houvast dwaalden mijn gedachten naar de kisten 
met mijn initialen die nu opgeborgen werden in het ruim. Daarin 
zat de hele uitzet die ik stiekem had gehamsterd: een kampbed van 
Vuitton, een tropenhelm, kininepillen, de Japy schrijfmachine die 
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ik van Albert had gekregen, vier Mechelse koekoeken (drie kippen 
en een haan), zelfs een handnaaimachine. Mijn kostbaarste reisgoed 
was een mahoniehouten Noblesse fototoestel 13x18 cm in bruikleen 
van het Koninklijk Museum in Tervuren, compleet met Zeiss-lens, 
statief en kisten vol gelatine glasplaten, cadmiumbromide en zilver-
nitraat. En natuurlijk de foto van ons gezin, het schilderijtje van mijn 
zus Paule en het portret dat haar lief Léon – ik vond dat ze beter 
verdiende – van haar had gemaakt. Wat had ik me de dag ervoor 
nog veilig gevoeld toen alle kisten waren gevuld en op de trein gela-
den van Brussel naar Antwerpen. Van daaruit en calèche de Keyserlei 
over, langs de Meir tot hier aan het Steen. Een zorgvuldig afgekruiste 
bagagelijst, die me de garantie had geleken op een voorspoedige reis, 
verschrompelde nu tot naïef bijgeloof. Kwam het door de warmte dat 
het zweet me uitbrak? 

Komaan Gaby, niet twijfelen, probeerde ik mezelf gerust te stel-
len. Waar een wil is, is een weg. Over drie jaar sta je hier behouden 
terug.

Pérou, P’tite mère en Paulette leken daar niet van overtuigd. Ik 
stond te hoog en te ver van hen om alle lijnen in hun gezichten te 
herkennen, maar hun gespannen trekken kon ik nog wel aflezen – ik 
kende hen natuurlijk door en door. 

Dit vertrek was sterker dan mezelf, dan mijn leven. Ik nam de 
afdruk van de drie silhouetten tegen de zon in me op en sloot die in 
mijn hart. 

Ik keek om me heen en probeerde me voor te stellen welk tableau 
vivant mijn familie als laatste indruk van mij met zich mee zou 
nemen. Iedereen stond op het dek, vooral jonge mannen in de fleur 
van hun leven, met stevige snorren en strak achterover gekamd haar, 
een stijve witte boord en een donker kostuum. Ze staken hun stro-
hoed of hun chapeau melon op bij wijze van groet, maar niet op een 
uitbundige manier, eerder als in een vertraagde film, bijna konink-
lijk. De meesten keken ernstig en ook ik voelde ondanks mijn jeugd 
geen aandrang om te juichen of te dansen. Het was een ingetogen, 
haast religieus moment. 
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Drie eerbiedwaardige missionarissen stonden in slagorde naast 
elkaar. Met hun bedachte houding, handen gekruist op de rug, hun 
toegeknoopte zwarte pijen waar alleen een reepje witte kraag onder 
tevoorschijn kwam en vooral hun forse donkere baarden, zagen ze 
er veel ouder uit dan hun levendige ogen deden vermoeden. Ook 
zij zeiden niets en keken alleen rond, dachten er klaarblijkelijk het 
hunne van. 

Er bestaat een lichtdrukmaal van dat verstild moment. Te mid-
den ervan sta ik, Gabrielle Sillye-Deman, het buitenbeentje uit Brus-
sel. Ik was een jonge vrouw, een meisje haast nog, vol idealen, maar 
vond mezelf al een hele dame. Onder mijn imperméable droeg ik 
mijn lievelingsjurk, rood met witte stippen. Met mijn fijne kloshak-
jes, zorgvuldig opgestoken kapsel onder een grote hoed, de zwarte 
voilette met stippels die mijn rimpelloos lachende gezicht bezaaide 
met taches de beauté, viel ik op tussen al die vroomheid. 

Net links van me stonden vier zusters, van kop tot teen in witte 
kappen en habijten. Zij hadden nog het meeste plezier. Hoewel ze 
zeker ouder waren dan ik, smiezelden en schaterden ze als kostschool-
meisjes op hun eerste schoolreis. ‘Is het echt waar? Is Monseigneur 
Grison aan boord?’ hoorde ik hen fluisteren. Ze fezelden over hem 
alsof hij een notoire rokkenjager was uit het Brusselse nachtleven. 

Albert, mijn kersverse echtgenoot, en Siffer, zijn onafscheidelijke 
luitenant, hadden het ook gehoord. ‘Dat moet een populaire pastoor 
zijn,’ meesmuilden ze. 

Laat hen toch even dat gekke gevoel van een veulen op een verse 
lentewei, dacht ik. Als ik me met mijn libertijnse opvoeding al wil 
bevrijden van dat Europese keurslijf, hoe moeten deze provinciale 
gezusters zich dan wel niet voelen?

Op een veilige afstand van de reling stonden nog drie missie- 
zusters met indrukwekkende zwarte kappen en witte onderkap. Hun 
habijten waren zwart, behalve de smetteloos witte guimpes en mou-
wen. Zij hielden hun handen ingetogen voor zich gevouwen, net 
onder de scapulier die aan een lange ketting rond hun hals hing. 

Als die nonnen zich enigszins nuttig willen maken in dat zwarte, 
warme land, dan zullen ze hun maagdelijke mouwen toch moeten 
oprollen, dacht ik bij mezelf. 
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Alsof ze gevoeld had dat ik hen aan het observeren was, maakte 
een van de zusters zich los van haar geestesgenoten, zweefde op me af 
en stelde zich met een verrassend krachtige handdruk voor.

‘Gegroet, het is zeker uw eerste reis naar Afrika? Ik ben zuster 
Consolata.’

‘Aangenaam. Mijn naam is Gabrielle Deman. Ik bedoel, Gabrielle 
Sillye. Dit is mijn huwelijksreis, mijn man is commandant Sillye.’ Ze 
sloot mijn beide handen in haar warme handpalmen.

‘Moge God barmhartig voor ons zijn, lieve kind.’ En ze schreed 
weg. Ik probeerde me haar gezicht in te prenten. Zuster Consolata, 
troosteres der zwarte ongelovigen. 

Op deze missiezusters, de vrouw met de doodskist en mezelf na 
waren er geen vrouwen aan boord en ze gaven me het gevoel dat ik 
de enige was op maidentrip. Alle anderen leken met het gemak van 
een habitué klaar te staan voor vertrek. Zo onopvallend mogelijk liet 
ik het frivole boeket met witte bloemen in mijn handen zakken op 
de reling. Het gedicht van mijn vriendin Marie, dat inmiddels was 
gepubliceerd, danste in flarden mijn gedachten binnen. 

… J’ai de grands souvenirs et de folles étreintes, 

pour ce bouquet flétri, dans mes deux mains pressé  …

De bloemen waren het laatste cadeau van Paulette. Ze zouden de 
kaptafel in de kajuit versieren tot kaap Finisterrae. Daar zou ik ze 
overboord gooien en een wens doen, dat had ik haar beloofd. Alleen 
de witte rozen, symbolen van vriendschap, zou ik drogen en in mijn 
blikken trommel bewaren. De enige wens die nu in me opkwam, 
was dat ik over drie jaar opnieuw haar lach zou horen. Het leek alsof 
de schaterlach van Paulette, die vrolijke muziek die me mijn hele 
leven had begeleid, meteen begon te vervormen en te vervagen in de 
actie van de haven. Mensen, rennend met of flanerend zonder doel, 
wemelden door elkaar in een slordige kruissteek, doorweven met 
trams, fietsen en landauers. Een Joods kindermeisje jakkerde een 
imposante kinderwagen over de kasseien, haar lange jurk omklemde 
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haar benen. Wat zou het leven voor ieder van ons in petto hebben? 
Wie op ons schip zou behouden terugkeren via dit zonnepad, tussen 
de breedgeschouderde Schelde en de open zee? 

Al die tijd, terwijl zoveel impressies door me heen raasden, stond 
Albert naast me onverstoord te glimlachen, met zijn handen in zijn 
zakken. Hij haalde diep adem. 

‘Gabijtje, ruik je die heerlijk verzengende tropengeur? Ze mogen 
die houten dekken nog zo vaak boenen, ik blijf hem herkennen. Het 
is het meest verslavende parfum dat er bestaat.’ Hij sloeg zijn arm 
beschermend om me heen. Over onze schouders hingen lange beige 
gabardine jassen van Burberry (die men tien jaar later in de loop- 
graven trenchcoats zou gaan noemen), bestand tegen regen en wind, 
een cadeau van Pérou. Door Alberts gebaar, door de draden van deze 
identieke jassen, gesponnen uit hetzelfde katoen, voelde ik mijn lot 
met het zijne verbonden alsof het garen en de stof nog niet waren 
verknipt, alsof wij in dezelfde cocon waren opgesloten, een vlinder- 
tweeling. Ik keek langs mijn schouder omhoog en ving zijn blik. Ik 
zag het monkelende trekje om zijn mond dat me al was opgevallen 
toen ik hem voor het eerst had gezien in het leeskabinet in de Berg-
straat. 

Wat doe je toch, Gaby? Je laat je zomaar ontvoeren naar zijn 
tweede thuisland dat je alleen kent van verhalen, flitste het door me 
heen. Hier hangt een stank van smeerolie, verf en mest, en hij proeft 
alleen het aroma van zijn zwarte continent. Ken je hem wel? Besef 
je wat je doet? Ik wist het antwoord niet. Geen enkel woord kon 
ik bedenken. Geen enkele zin. Zin. Onzin. Waanzin. En toch. In 
gedachten dreef ik weg naar de eerste brieven die ik als verloofde van 
Albert had gekregen aan het begin van zijn vorige termijn in Kongo. 
Meer dan een maand tussen de eerste twee had ik al doodsangsten 
uitgestaan. Mijn hele toekomst haast aan diggelen! In Afrika liep 
er een dunne lijn tussen leven en sterven. Ik zou Gods bijstand, die 
zuster Consolata me daarnet had aangeboden, voorzichtigheidshalve 
bij mijn bagage voegen. 
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‘Boma, nacht van 25 op 26 april 1900, 2.45 uur in de ochtend  

– IN HAAST

Mijn liefste Gabijtje, 

Nog maar pas in Kongo aangekomen of we moeten al achter een 

nest rebellen aan. Het zijn rekruten die ongeschikt zijn voor mili-

taire dienst en daarom werken als soldats travailleurs in het fort van 

Shinkakasa. Ze hebben vorige week het wapenmagazijn geforceerd 

en geprobeerd Boma en de haven te bombarderen, uit onvrede dat 

ze al zeven jaar hun straf uitzitten en nog altijd niet terug naar huis 

mogen. Hun opstand is mislukt – waarmee ze hun ongeschiktheid 

nogmaals hebben bewezen – en het leger wilde het fort tot de uithon-

gering belegerd houden, maar de klungels hebben hen laten ontsnap-

pen! Het gouvernement verwacht mirakels en ik doe mijn best, maar 

er zijn maar twee mogelijkheden: slagen of sneuvelen.

 

Als ik moet verdwijnen, hoop ik dat je alleen mooie herinneringen 

aan mij overhoudt. Mijn laatste gedachte zal in ieder geval naar jou 

gaan, aangezien ik alleen maar aan jou denk. Dank voor alles. Als ik 

niet meer terugkeer, liefste: ik heb Samuel, de beste accra van Afrika, 

alvast gevraagd om onze trouwringen te smeden. Ik zorg ervoor dat 

de jouwe je in ieder geval bereikt, ook als ik het niet haal. Hij komt 

met een boot naar Europa gevaren, met of zonder mij. Ik hoop hem 

ooit aan je vinger te zien. 

Bij leven en bij dood de jouwe, 

Albert’ 
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‘M’Bamou, tweeënvijftig kilometer ten westen van Brazzaville, 

22 mei 1900

Mijn liefste Gabijtje,

De operatie tegen de rebellen is eindelijk afgelopen. Het was de hel, 

maar dat is nu allemaal niet meer belangrijk want ik leef nog. Ik 

wou gewoon dat ik bij je was. 

Ik had vlak voor de strijd twee rode rozen geplukt in Lukungu, een 

voor jou en een voor mij, als geluksbrenger. Rozen zijn zeldzaam 

in Kongo. Nu ik het gevecht heb overleefd, droog ik ze tussen mijn 

boeken en bezorg ze je als teken van mijn liefde. Ik zal je ook mijn 

uurwerk opsturen, het glas is gebroken, de strijd was hevig. Laat het 

alsjeblieft herstellen en hou het dicht bij je tot ik terugkeer. 

Eindelijk weet ik ook waarom ik nog altijd geen brief van je kreeg. 

De post is in het water gevallen en tot marmelade gereduceerd. Hope-

lijk ben ik al lang je echtgenoot terwijl ze hier nog altijd vechten. De 

lelijkheid van de mens steekt schril af bij de schoonheid van het land. 

Gelukkig is er nog de liefde. 

Jouw

Albert’

En nu stond hij aan mijn linkerzijde, monkelend achter zijn stevige 
snor. Ik kwam niet eens tot aan zijn schouders, zelfs op hakken en 
met die belachelijke hoed vol bloemen en vogels op mijn hoofd. We 
zouden zo meteen koers zetten naar Kongo, de meest avontuurlijke 
huwelijksreis die ik me kon wensen. Maar was dit wel een huwelijks-
reis? In mijn oneindige drang naar avontuur had ik mezelf schaakmat 
gezet. Precies een week geleden waren we getrouwd. Op die dag had 
ik al wat ik had, al wat ik was, in zijn handen gelegd. Hij was mijn 
ticket naar Kongo. Hij zou de komende drie jaar mijn enige basis 
zijn. Ik moest me nu gewoon door hem laten leiden. Ik, die bij het 
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dansen de grootste moeite had om niet zelf de leiding te nemen, laat 
staan dat ik welwillend de touwtjes van mijn leven uit handen gaf. 

Mijn vrijheidsstrijd had me tot op deze plek gebracht en zou me 
verder weg laten drijven van deze Europese oever, naar dat verre 
Afrika. Ik moest vertrouwen hebben, zoals ons schip zich gedragen 
wist door de zee. Intussen had ik over het zwarte continent zoveel 
gelezen en gestudeerd dat het voelde alsof ik ernaar terugkeerde. Ik 
had geleerd welke vruchten er aan de bomen groeiden, welke ertsen 
er in de bodem zaten – maar ik wilde weten hoe het vóélde. Het 
was vreemd vertrouwd om al zoveel onvergetelijke herinneringen te 
koesteren aan een land dat ik nog nooit met eigen ogen had gezien. 
Ik had de strijdtaferelen van Albert beleefd in zijn verhalen en brie-
ven. Het was alsof ik er zelf bij was geweest: de Arabische campagne 
tegen de slavenhandel, de wraak op sultan Enguettra, de revolte van 
Shinkakasa. In de brieven van Albert was Kongo tot leven gekomen, 
de moed van Siffer en van de andere strijdmakkers beschreven, de 
trouw van de zwarte soldaten bejubeld of hun domheid bespot. Ik 
had de Afrikaanse grond leren kennen en beminnen, lang voor ik er 
een eerste voet op had gezet. 

Net op dat moment in de eindeloosheid, waarop niemand scheen 
te weten of we ooit nog zouden afvaren, of we zouden huilen of 
lachen, onszelf van boord wensten of echt wilden vertrekken, toen 
het afscheid voor sommigen te saai werd en voor anderen te pijnlijk, 
doorbrak de scheepshoorn het tafereel en werd de keuze voor ons 
gemaakt. Een ranke tros, die schijnbaar achteloos rond een bolder 
was gegooid en in zijn eentje het reuzenschip had belet om weg te 
varen, werd gelost. Een drijvende wereld van drieduizend ton zette 
zich in beweging. De schoorsteen braakte een roetwolk uit. Met een 
kleine schok kwamen we onherroepelijk los van de kade. De fanfare 
blies crescendo. De kade werd kabaal, kakofonie. Mijn hart juichte 
en huilde in stilte. Tot ziens, mijn land, tot over drie jaar! De statige 
huizenrij langs de promenade, mijn familie, de kathedraaltoren, zelfs 
het Steen, alles werd allengs onooglijker en kwetsbaarder. Nu gaan 
zwaaien zou een zinloos gebaar zijn. 

Kongokorset.indd   18 20/04/18   09:59



19

Is dit vertrek een droom, of is het echt? Mijn gedachten waren 
als de wenkende horizon, beide leken vanaf nu nooit meer stabiel te 
zullen worden. 

De groepjes die zich op het hoofddek hadden gevormd, gingen 
langzaam uiteen en zochten elkaar voorlopig niet op. Iedereen leek 
verzonken in zijn eigen gedachten, in de grootsheid van de zee die 
op ons vooruitliep. De zon doopte haar staart van zilveren schubben 
in de zee en lokte me naar het zuiden. Hoewel ik haast niet kon 
wachten om in Kongo te zijn, wenste ik dat de tijd nu zou blijven 
stilstaan, dat we hier en nu konden blijven, voor altijd. Met alleen 
illusies en fantasieën over mijn huwelijk, deze reis, dit avontuur, zon-
der de tegenslagen en problemen die ons de komende jaren zonder 
twijfel stonden te wachten. 

Een langzaam langsvarende aak onderbrak het getintel van licht. 
Ontwaakt uit mijn dagdroom werd ik me plots bewust van het 
deinen van de Anversville. We kwamen in volle zee. Ik moest mijn 
draaiende maag duidelijk maken dat die maar beter snel kon wennen 
aan de ritmische cadans die ons tot in Kongo zou vergezellen. Wat ik 
nodig had, was een afleidingsmanoeuvre. Waar was Albert? 

‘Luitenant, kom je mee naar het rooksalon? Ik kan wel een borrel 
gebruiken,’ hoorde ik hem enthousiast naar Siffer roepen. Op korte, 
wijde zeebenen kwam die aangelopen, tot groot jolijt van zijn twee 
foxhonden, die hem met strakke lijnen vooruit trokken, tong uit de 
bek, vrolijk blaffend. 

Albert kon beter zijn stafkaarten lezen dan mijn gedachten. Ik 
had nieuwsgierig uitgekeken naar onze wittebroodsweken op de  
oceaan, de ontdekking van een mannenlichaam en al het nieuws dat 
daarbij hoorde, maar voelde me nu zo misselijk dat ik blij was dat 
Albert gezelschap zocht bij de mannen. 

Dan maar puur op karakter zeeziekte overwinnen, dat is een mooie 
eerste uitdaging, dacht ik. Ik schommelde naar onze scheepshut. 
Dankzij Alberts gouden medaille in de Koninklijke Orde van de 
Leeuw en zijn promotie tot kapitein-commandant, hadden we recht 
op eerste klasse. Onze kajuit was bijzonder ruim, maar de inrichting 
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ervan kon ik niet naar mijn hand zetten. Alle meubelen, zelfs het 
bureau en het salon met banquette, waren met koperen bouten stevig 
vastgeschroefd in de vloer en de wanden. Onze twee metalen bedden 
stonden vast in de verste uithoeken: hoe moesten we hier onze lang-
verwachte huwelijksnacht voor elkaar krijgen? Het boeket haperde, 
viel op de vloer. Ik liet me neerploffen op het linkerbed. Diep onder 
mij stampten de motoren, scharrelden de kippen, vloeide de bodem-
loze oceaan eindeloos door de scheepsraderen, en ik – ik was alleen 
op de wereld. Ik kwam overeind, klom de hut uit tot aan het dek, 
ging buitenboord hangen en offerde mijn laatste Belgische maaltijd 
aan Neptunus.
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2

Brussel, Bergstraat 86
27 januari 1881 – 23 november 1899

‘Wie komt er mee naar mijn kantoor? Ik heb vorige week een tele-
foontoestel laten installeren. Nummer 1419. Voilà, drukkerij Deman 
gaat mee met deze wonderlijke tijd.’ Het was zaterdagavond en mijn 
vader hield een van zijn beroemde soirees. We verdrongen ons rond 
het magische ding, dat er eigenlijk heel spartaans uitzag: een kersen-
houten omhulsel waar een kleine koperen trompetmond uitstak met 
een bel eronder. Pérou – zo noemde ik mijn vader, zo noemde ieder-
een hem eigenlijk – haalde de hoorn met houten handvat van het 
haakje en hield het aan zijn oor. ‘Hallo,’ riep hij luid in het apparaat. 

‘Goeienavond, welke verbinding wenst u tot stand te brengen?’ 
De stem van de telefoniste kwam uit het niets. 

‘Mon Dieu! Mais d’où vient cette voix? ’ Madame Jeannot zeeg neer 
op de bureaustoel van Pérou. P’tite mère was meteen bij haar met een 
zakdoek en een flacon vlugzout. 

Het hysterische gegil had onze kinderlijke nieuwsgierigheid aan-
gescherpt. Paulette en ik trokken om het hardst aan Pérous mouw. 
‘Papa, papa, wat gebeurt er? Wie is deze vrouw? Waarom kunnen we 
haar wel horen maar niet zien? Waar zit ze verstopt?’ Onze vragen 
buitelden als acrobaten door de ruimte. 

Oncle Odilon kruiste zijn armen en leunde argwanend achter-
over. Oncle Emile en oncle Armand leken zuilen van zout en keken 
elkaar met open mond aan. Oncle Maurice bleef er rustig onder; 
Pérou had klaarblijkelijk alles onder controle.

‘Mijn excuus, mevrouw, dit is maar een demonstratie voor mijn 
vrienden hier.’ 

‘Geen probleem, mijnheer.’ De damesstem verdween van waar ze 
gekomen was. 
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‘Dit is dus telefoneren. De wereld is vanaf nu binnen handbereik,’ 
sprak Pérou. We waren diep onder de indruk. 

‘Kunnen we nu naar de hele wereld te-le-fo-ne-ren, papa? Ook 
naar Afrika?’ vroeg ik. 

‘Nee, voorlopig alleen naar andere mensen in België, nog niet 
naar de hele aardbol. Maar dat zal niet lang meer duren.’ 

‘Mag ik ook eens proberen, papa?’ vroeg Paulette. 
‘Non chérie, eerst moet je leren je bord leeg te eten.’ En hij trok 

vaderlijk aan het lichtblauwe lint rond haar vlechten. 
Papa was meestal de zachtaardigste man die je je kan voorstel-

len, de vrouwelijkste in alle positieve betekenissen van het woord, 
en toch heette hij Deman. Misschien had hij zijn gevoel voor humor 
geërfd van zijn voorvaderen uit de tijd van Napoleon, toen de Belgen 
hun eigen familienaam hadden mogen kiezen. Onze familie had dan 
even ironisch Legrand kunnen heten, met onze één meter vijftig of 
daaromtrent.

Pérou had een speciale gave: talenten van schrijvende en beel-
dende kunstenaars ontdekken, combineren en vereeuwigen in druk. 
Mensen overtuigen dat ze het konden en vervolgens gewoon toe-
kijken hoe ze zichzelf overstegen. Als rond een bijenkorf zwermden 
kunstenaars van Wenen tot Parijs, met buitengewoon artistiek talent 
maar verstoken van enige commerciële flair, om hem heen. Hij was 
discreet van nature en leefde voor het plezier van zijn boeken en 
zijn vrienden. Ik geloof dat zijn geheim als uitgever was dat hij zijn 
auteurs en illustratoren tot zijn zielsverwanten maakte. Hij was een 
integere en vrijgevige magneet waarrond een levendige groep van 
vrienden cirkelde. Allemaal noemden ze hem Pérou, zijn geuzen-
naam, zijn eretitel. 

Tot tranen toe was hij bewogen wanneer hij net een nieuwe dicht-
bundel op de wereld had gezet en deze bij zijn verafgode verzameling 
van eigen kunstzinnige uitgaven kon voegen. Het was een ereschap 
dat je je nauwelijks kan voorstellen, met auteurs als Emile Verhae-
ren – vaders beste vriend – en verder Stéphane Mallarmé, Iwan Gil-
kin, Maurice Maeterlinck, Gustave Kahn. De originele frontispices 
en illustraties van al zijn boeken hingen ingelijst op zijn kantoor, 
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familiaal bijeen: Odilon Redon, Édouard Manet, Fernand Khnopff,  
Félicien Rops, Auguste Renoir, Qéo Van Rysselberghe, George 
Minne, Georges Lemmen, Armand Rassenfosse. Deze mannen 
zaten op onze canapé naast elkaar. Met hen waren we opgegroeid, zij 
waren onze oncles, gewoon, altijd kind aan huis zoals wij. 

Op zondagochtend, als na de drukte van het salon asbakken 
waren geleegd, glazen gespoeld, kamers gelucht, straatklanken ont-
waakt, zaten Paulette en ik het allerliefst tussen de boeken van de 
bibliotheek en boekhandel, met Berlioz luid spinnend op schoot. 
La Lecture universelle was nu meer dan honderdduizend titels rijk, 
inclusief gespecialiseerde en waardevolle banden achter glas. We 
beeldden ons altijd in dat zij Pérous behekste fragiele zonen waren. 
Als kind mochten we ze nooit aanraken, alsof ze bij het eerste con-
tact als poeder uit elkaar zouden vallen. Veel later mocht het wel, 
maar enkel met witte handschoenen aan – en dan nog voelde het als 
heiligschennis. 

Tussen al die ruggen van leer en karton, elk met hun eigen geur 
die samen het perfecte parfum uitademden, groeide ik op met 
Catherine van de woeste hoogten en Crusoë van nog veel verder 
weg. En dan Dracula, uit de streek van P’tite mère. Een zwart-witte 
papieren wereld lag aan onze voeten. 

Paulette vond het altijd maar eventjes heerlijk als ik voorlas; ze 
was een paar jaar jonger dan ik en vooral veel wispelturiger. Zij keek 
liever naar de prentjes. Een verleidelijke baklucht uit de keuken van 
P’tite mère was genoeg voor haar om weg te rennen en een stukje 
torta of kifli te gaan bedelen, en dan te gaan kleuren aan de teken- 
tafel of in onze stadstuin achter Berlioz aan te rennen. Ik daarente-
gen hoorde, zag of rook helemaal niets meer zodra ik me in een boek 
begroef. 

Verwant als ik me voelde met Jules Verne, keek ik reikhalzend uit 
naar zijn nieuwe romans, die elk jaar verschenen en me meenamen 
rond de wereld, naar de maan, onder de zee … In de Oer-wouden 

van Afrika werd mijn absolute favoriet. Wanneer ik na het openslaan 
van de harde kaft, rood met een zilveren zeilschip en sierlijke letters, 
meezeilde naar de Kongolese jungle, voelde het alsof ik er in een 
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vorig leven had gewoond en verloor ik mezelf en alle besef van hon-
ger en horloge. Tot kleine Paule terugkwam uit de keuken of de tuin 
om over mijn schouders mee te kijken.

‘Vertel eens, Bibiche,’ vroeg ze dan, en nestelde zich naast mij. Ik 
begon. 

‘Kijk, ken je ze nog, Max en John, de blanke helden die de tropen 
in trekken om allerlei avonturen te beleven? Ze zijn op zoek naar een 
volk dat in de bomen leeft en willen te weten komen of het mensen 
of apen zijn, of iets ertussenin. Hier worden ze achtervolgd door een 
grote kudde olifanten. Kijk wat voor een reusachtige tanden ze heb-
ben! Die zijn van ivoor, waarvan de witte toetsen van mama’s piano 
zijn gemaakt. Daarom wordt er op hen gejaagd. In de rivieren zitten 
nijlpaarden een vlot met zwarten achterna. En hier, twee gevaarlijke 
neushoorns! Stel je voor dat we die met eigen ogen zouden kunnen 
zien!’

‘Maar Bibiche, we hebben toch al eens een grote neushoorn gezien 
in de zoölogie van Antwerpen?’

‘Ja, maar zo’n eenzaam exemplaar achter tralies, dat is toch niet 
hetzelfde. Stel je voor, zo’n kudde neushoorns die langs je heen draaft, 
dwars door de eindeloze savanne.’ Al dromend en lezend reisde ik 
overal naartoe en zo vloog de zondagnamiddag voorbij. 

Op maandagochtend haastten we ons door de Brusselse straten naar 
school en kwamen beslist niet zeer damesachtig de poort doorgehold 
met daarboven een bord   , net voor het luiden van 
de bel. Madame Gatti de Gamond probeerde streng naar ons te kij-
ken, maar het getwinkel in haar ogen verraadde haar steevast. 

‘Wel wel, meisjes, van de Bergstraat tot de Broekstraat is toch 
bergaf? Dat zou toch snel moeten gaan? Waarom moeten jullie dan 
altijd hollen?’ Dan giechelden we gespeeld bedeesd en gingen in de 
rij staan. 

Ik heb oneindig veel ontzag voor deze grande dame, nu nog veel 
meer dan toen. In haar eentje probeerde ze te zorgen voor gelijk 
onderwijs voor meisjes en jongens in Brussel. Voor jongens, die 
zogezegd van nature intelligent en leidinggevend waren, was er de 
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lagere school en daarna de klassieke Latijn-Griekse humaniora of 
de moderne wetenschappelijke richting. Zij had een lagere school 
opgericht voor meisjes, vervolgens ook een middenschool waar huis-
houden, handwerk, piano en dans op het programma stonden om 
ons te leren gastvrouw, moeder en huishoudster te zijn. Daarnaast, 
dat vond ze veel belangrijker en daarmee vormde ze een grote uit-
zondering in haar tijd, kregen een paar meisjes dankzij haar ook 
wiskunde, talen, geschiedenis en wetenschappen op hoog niveau. De 
lessen godsdienst had ze vervangen door gymnastiek. Het was haar 
grote droom om ‘haar’ meisjes naar de universiteit te loodsen. 

Paule zat intussen in het tweede jaar en vond wiskunde en weten-
schappen maar niets. Haar lievelingsvakken waren talen en hand-
werk, vooral tekenen en schilderen. Ik wilde in ieder geval gaan stu-
deren, al wist ik nog niet precies wat. Ik had geen wiskundeknobbel 
en een getalenteerde huishoudster zou ik zeker nooit worden. Maar 
verder: talen, literatuur, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie; 
alles interesseerde me. In theorie mochten meisjes wel naar de Brus-
selse universiteit, maar daarvoor was een diploma nodig van de klas-
sieke humaniora en die was niet voor ons. Schaakmat, maar dat was 
buiten de koningin gerekend!

‘Jullie zijn mijn ultieme motivatie, voor jullie doe ik het,’ bezwoer 
Isabelle Gatti de Gamond ons. We waren met zijn zessen dat jaar, de 
meisjes van de cours d’ éducation, de pre-universitaire sectie. Het was 
een driejarige opleiding die ons voorbereidde op de Centrale Jury, 
onze enige hoop op een entreeticket voor de universiteit. 

‘Ik wil geen meiden creëren over wie door ijlkoorts bevangen 
koorknapen dromen in hun wilde fantasieën. Jullie zullen geëman-
cipeerde vrouwen zijn, respectabel door jullie eigen werk, talent en 
kennis.’ Ik voelde me persoonlijk aangesproken. Zij stoomde ons 
klaar voor een nieuwe wereld – die nog niet bestond, of in elk geval 
nog niet klaar was voor onze generatie. 

‘Olga, je bent waanzinnig!’ riep onze buurvrouw Jeannot uit toen 
ze hoorde dat mijn moeder het goed vond dat ik wilde slagen voor 
het examen van de Centrale Jury. ‘Dat kan je niet toestaan! Je gaat 
je dochters toch niet ongelukkig maken? En later hun mannen. Wat 
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moeten die met zo’n vrouw die gestudeerd heeft en denkt dat ze alles 
beter weet?’ 

Wij noemden haar Le Dragon. Haar enige dochter Henriëtte 
moest maar twee dingen leren: mooi zijn en zwijgen. Helaas bezat ze 
voor geen van beide enig talent – enkele jaren later hoorde ik dat ze 
desondanks een bankier aan de haak had geslagen. 

 ‘Ik ben geslaagd!’ Compleet buiten adem was ik, de hele weg van 
school naar huis had ik bergop gehold zonder te stoppen. Euforie 
pompte het bloed door mijn lijf, deed me de steken in mijn zij ver-
geten. 

‘Hoera, applaus voor Gabye! Edmond, Olga, dat is toch fantas-
tisch!’ Dat was Marraine, de moeder van mijn vader en mijn grootste 
fan. Ze sprong op van enthousiasme.

En zo, dankzij het zeilschip van Verne en de inspirerende vrouwen 
om mij heen, kreeg mijn plan om wetenschappen te gaan studeren 
stilaan vorm. Misschien was het ook wel door de atmosfeer te mid-
den van schrijvers, dichters, beeldhouwers en schilders waarin ik was 
opgegroeid dat mijn verlangen vlam vatte om de kunst in levenden 
lijve te gaan beleven, in verre landen met vreemde dieren, in een 
wilde natuur vol mysterie. Weg van pastels en terpentijn, naar oer-
woud en oervolkeren. Niet denken en dromen, maar doen. 

Madame Gatti de Gamond zou trots op me zijn. Zij had ons 
het geloof gegeven dat wij als eerste generatie vrouwen ons eigen lot 
konden kiezen, na al die eeuwen dat het lot voor ons had beslist. 
We zouden broeken kunnen dragen of bayadères. We zouden op reis 
kunnen gaan, de boot of de trein nemen, zelfs achter het stuur van 
een automobiel zitten en beslissen waar we heen zouden rijden. We 
zouden brieven opstellen die de wereld werden rondgebracht, boeken 
schrijven die werden gedrukt en vertaald, we zouden ze niet meer 
onder een mannelijk pseudoniem hoeven uit te geven om serieus 
genomen te worden. Ik zou mijn grenzen verleggen en die van alle 
vrouwen die na mij kwamen. Het was opeens helder.

‘Ik weet wat ik wil gaan doen met mijn leven,’ kondigde ik op een 
warme augustusavond aan tijdens het souper. We zaten maar met 
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ons vijven aan tafel: Pérou, P’tite mère en Marraine, Paulette en ik. 
Dat gebeurde niet vaak, dus nam ik de kans te baat. 

‘Ik wil naar de faculteit natuurwetenschappen.’ Het werd stil aan 
tafel. 

‘Na-tuur-we-ten-schap-pen,’ herhaalde P’tite mère langzaam, met 
nadruk op elke lettergreep, als om zichzelf te overtuigen. Ze her-
pakte zich snel. ‘Natuurwetenschappen. Natuurlijk bijzonder inte-
ressant. Maar wat wil je daar in godsnaam mee gaan doen?’ 

‘Ik wil er mijn beroep van maken. Ik wil onderzoekster wor-
den. Planten, dieren, mensen. Fossielen, geraamten, gesteenten. Het 
allerliefst wil ik gaan reizen. Zoals Columbus en Cook, en Verne en 
Stanley – misschien naar Afrika of zo.’ Het bleef stil. 

Pérou kuchte. ‘Liefste Gabrielle. Het is moeilijk voor een meisje 
aan de universiteit. In dat bastion van mannelijke professoren en  
jongensstudenten komt er af en toe eens eentje binnen, maar echt 
welkom is ze niet. Ik heb weet van een paar vrouwen die afgestu-
deerd zijn in talen, godsdienst of opvoedkunde en zij kunnen les-
geven in meisjesscholen – tenminste zolang ze niet getrouwd zijn. 
Maar de enkele vrouwen in andere richtingen, met een fel bevochten 
diploma rechten of geneeskunde, worden niet aanvaard bij de orde 
van genees-héren of aan de balie en kunnen hun beroep nooit uit-
oefenen. Ook in de wereld van de wetenschap is geen plaats voor 
een vrouw. Een vrouw kan geen wetenschappelijk beroep uitoefenen. 
Reizen kan ze nog minder. En al zeker niet in den vreemde. Naar 
Afrika, bij God, stel je voor! Je herinnert je Achille toch nog? Een 
beer van een vent, hij stapte op de Kongoboot en kwam niet terug. 
En jij, een meisje? Misschien kan je je een paar jaar begraven in een 
laboratorium, tot je trouwt, maar is dat wat je wil?’ Naarmate zijn 
stem zachter was gaan klinken, klonk mijn innerlijke stem luider. 

‘Ik weet niet waarheen mijn diploma me zal leiden, maar ik wil 
het graag proberen. Pérou, je móét me begrijpen. Iedereen in huis 
heeft hier een roeping. Wanneer jij een nieuw boek hebt uitgegeven, 
dan gaan je ogen fonkelen alsof je een pasgeboren zoon in je armen 
houdt. Geef Paulette een doek en verf, en ze is volmaakt gelukkig.’ 
Ik wendde me tot mijn moeder.
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‘Jij bent al content wanneer je kan zorgen voor anderen, of een air 
speelt op de piano. Maar ik ben niet gemaakt om een P’tite mère te 
zijn. Met alle respect, maar ik kan mijn leven niet vullen met kousen 
breien en soep koken. Ik wil mijn ware roeping ontdekken. Waar die 
ligt, weet ik nog niet, ik weet alleen dat ik ze hier tussen de boeken-
rekken niet zal vinden.’

Het werd stil aan tafel. Gelukkig kon ik altijd rekenen op de steun 
van Marraine. Ze legde een sussende hand op die van haar zoon. ‘Je 
kan het Gabrielle toch niet kwalijk nemen dat ze een Deman is? Een 
Deman heeft de ambitie om zijn grenzen te verleggen in het bloed, 
dat zou jij maar al te goed moeten weten. Je dochter is zo, jij was 
precies hetzelfde en je vader was dat voor jou. In plaats van die eigen-
schap te vervloeken, zou je ze moeten eren. Anders zat jij nu nog 
altijd ergens ginderachter in Dunkerque knopen aan te naaien! Of 
nee, anders was jij niet eens geboren. Want dan hadden je vader en 
ik elkaar nooit ontmoet.’ Achter haar gecraqueleerde hand giechelde 
ze als een jong meisje.

Als oudste kende ik de kronieken van de Demans wel. Marraines 
man Eugène, de grootvader die ik nooit heb gekend, had zich de 
woede van diens vader op de hals gehaald door van Dunkerque 
naar Brussel te emigreren. In Dunkerque had de bourgeoise fami-
lie Deman naam en faam verworven als meester-kleermakers, bor-
duursters en hoedenmakers voor de crème de la crème. Toch was 
mijn grootvader naar Brussel getrokken om de concurrentie van zijn 
familie te ontlopen en te overstijgen. Op de Warmoesberg, boven 
elegante etalages met zwartgelakte omlijsting, had een stoet van 
behaagzieke gouden letters hem uitgedaagd; orfèvrerie, garnisseur, 

dentellière, serrurerie, couturière, bonneterie … De volgende dag had 
hij een pand gehuurd, elegante kaartjes laten drukken met daarop  
‘Chapellerie parisienne’ en was hij zich gaan voorstellen bij alle artisans 
in de bruisende buurt. Daarbij was zijn kennersoog gevallen op de 
getalenteerde borduurster Léopoldine. Hij had haar uitverkoren als 
zijn zakenpartner, zijn vrouw, de moeder van zijn kinderen, mijn 
Marraine. Edmond, mijn vader, was hun jongste zoon. Eugène was 
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nooit meer naar Dunkerque teruggekeerd, behalve voor de begrafe-
nis van zijn vader. 

Ik ontwaakte uit mijn bepeinzingen, stond op en begon de tafel af 
te ruimen. Er hing een onbehaaglijke stilte maar toen ik mijn mond 
opende om die te doorbreken, legde Marraine subtiel een wijsvinger 
op haar lippen en loodste me naar de bibliotheek. 

‘Je vader draait wel bij, Gaby’tje. Laat hem even wennen aan de 
gedachte. Je moet weten, net zoals madame Gatti de Gamond er 
voor jou is, zo was er lang geleden een broeder-directeur die je vader 
de weg naar het college wees, en zo naar de universiteit. Daarmee 
maakte hij mijn dagdromen waar en gooide die van zijn vader aan 
diggelen. Je bent pas achttien, Gaby’tje, we zullen wel zien waar je lot 
en je leven je leiden. De wereld ligt aan je voeten.’

Diezelfde nacht schreef mijn vader me een brief.

‘Brussel, 15 augustus 1899

Liefste dochter, 

Jouw dwaze dromen over je roeping katapulteren me terug naar een 

andere nacht tussen de boeken, meer dan dertig jaar geleden, die 

bepaalde hoe ook mijn leven niet langs de geleidelijke lijnen van dat 

van mijn vader zou lopen. Je Parrain had een toekomst voor mij 

gedroomd in zijn chapellerie, maar daar deugde ik niet voor. Het 

enige wat ik leuk vond, was lezen. Ik wist dat Marraine daar stie-

kem van genoot, want zij was ook een leeskous net als jij, dat weet je. 

Je lijkt als twee druppels water op je grootmoeder. Lezen doet dromen 

van andere werelden. Voor mij is dromen en drukken genoeg, maar 

blijkbaar ben jij meer een doener dan een dromer. 

Toen ik naar het college mocht, herleefde Marraines ambitie die 

veel verder reikte dan hoedenlinten. Zo vertrok ik aan het einde van 
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de zomer naar het pensionaat van Namen, meteen voor een heel 

trimester, tot Kerstmis. 

Het was anders dan ik had gedroomd, Gaby. Dromen zijn leugen-

achtig. We waren een grote kudde schapen, geleid door liefdeloze 

herders in de ijdele naam van God. Ik was eenzaam en toch snakte 

ik vooral naar alleen zijn. De koude lakens voelden als bordpapier. 

Als ik sliep, was ik omringd door slapers. Als ik at, was ik omsingeld 

door eters. Marraine was nooit een keukenprinses geweest, niet zoals 

onze P’tite mère, maar de kostschoolkost van eerwaarde broeder-kok 

Jérôme stilde alleen de honger van de maag. Mijn week kende maar 

twee hoogtepunten: op maandagochtend de les Griekse mythologie, 

en het uitdelen van de brieven van thuis op vrijdagmiddag in de 

refter. 

“Deman,” riep broeder-prefect dan, het mooiste woord van de 

week. Want samen met mijn schoolambitie was ook Marraines pen 

ontwaakt. Om ons gemis te verzachten, hielden wij tweeën er een 

sprankelende wekelijkse correspondentie op na. 

“Bewaar de postzegel op deze enveloppe goed, het is een speciaal 

exemplaar ter ere van het veertigjarig bestaan van België,” schreef 

Marraine in haar vijfde brief – het was inmiddels oktober. Hoe kon 

dat? Ik kreeg mijn brief elke week zonder enveloppe en had daar 

eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik raapte mijn moed bij elkaar. 

“Broeder-prefect, mag ik u alstublieft iets vragen? Hoe komt het 

dat onze brieven niet meer in de enveloppe zitten? Mijn moeder 

schrijft over een speciale postzegel. Maar waar is die dan?” 

“Wij zijn hier om u te beschermen, Demanneke. Dat betekent 

dat wij eerst moeten nalezen wat voor rommel uit de buitenwereld 

gij allemaal krijgt toegestuurd. Gij hebt nog geen benul van wat er 

allemaal op ons afkomt. De vrouwelijke jonkheid van tegenwoordig 

heeft geen enkele scrupule meer. Hoe kunnen onze jongens zich op 

hun studie concentreren met al die zedeloze afleiding!”

“Maar, broeder-prefect, ik krijg geen brieven van meisjes. Alleen 

brieven van mijn moeder! Die zijn toch niet – niet zedeloos?” Ik had 

gehakkeld van verontwaardiging. 
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“Dat is waar, maar ge kunt het niet bedenken hoe sluw sommige 

meiskes zijn. Die steken hun liefdesverklaringen dan in het geheim 

bij de brieven van zussen of broers. Wij kennen dat. Dus wij doen 

alles open en daarmee gedaan. Trouwens, de briefwisseling tussen u 

en uw moeder, die volg ik met veel plezier!” Het vuur laaide op naar 

mijn wangen en sloeg op mijn lippen om zoveel onrechtvaardigheid. 

“Maar dat is schending van het briefgeheim!” 

De refter viel stil. Een eerstejaars die zo luid tegensprak, diens 

kop moest snel worden teruggeduwd in de rij onder het maaiveld. 

“Awel, gij hebt precies veel noten op uwe zang? Is dat omdat meneer 

altijd met zijne wijsneus in de boeken zit, dat hij peinst dat hij beter 

is dan een ander? Zelfs beter dan zijn eigen prefect? Geen eten van-

avond! En voor de rest van de dag naar de bibliotheek, ge komt er 

niet uit tot ik het zeg! Leest dan maar verder, tot ge alles beter weet. 

Ook en vooral hoe ge dient te spreken tegen uw meerdere!” 

Het was akelig stil toen ik de refter verliet en ik voelde honderd 

paar ogen in mijn rug priemen. Maar mijn hart juichte. Geen eten, 

alleen boeken, dat was voor mij geen straf maar een beloning. Ik 

bleef in de bibliotheek en las de hele nacht. Broeder-prefect vergat 

het voorval. En hij vergat mij. En ik was veel te koppig om van mijn 

plaats te komen. In die lange nacht begonnen de boeken voor het eerst 

tot mij te spreken en fluisterden ze me mijn roeping in. Ze werden 

mijn vrienden voor het leven. 

Toen Parrain hoorde dat ik een hele nacht in de bibliotheek was 

“opgesloten”, kwam hij me persoonlijk ophalen. Op de lange terug-

weg naar huis begreep ik dat hij me niet opnieuw zou begraven tus-

sen de hoeden. Ik voelde dat hij me nu accepteerde, respecteerde zelfs. 

Hij vertelde me als aan een man, hoe hij zelf van Dunkerque naar 

Brussel was gekomen om zijn eigen leven te leiden. Hij had daar 

zeker over nagedacht in die tijd dat ik in Namen zat. Zoals ik nu 

nadenk over jouw toekomst en mijn geschiedenis. Ik mocht naar het 

college van Doornik, studeerde met brio af in de retorica en kon zo 

naar de universiteit, als eerste van mijn familie. Toen leerde ik je 

moeder kennen en kregen we jou. Vanaf het begin was je een eigen- 

gereid en verrassend creatuur. 
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