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Hilde Van Mieghem.

COLUMN
Waarom?

De hele week was ik in Amsterdam als
grootmoeder en nanny van mijn
 kleindochter, Gloria. Terwijl mijn
 jongste dochter en schoonzoon met
Ivo van Hove aan een nieuwe voor -
stelling werkten, ging ik met haar de
hort op. Het weer was ons gunstig
 gezind. Uitbundig scheen de zon en
zette de stad in een betoverend licht. 
De beelden van de tijd dat mijn
 dochter nog geen drie was en we
samen zes maanden lang in Wenen
woonden, vochten in mijn hoofd om
voorrang. Af en toe vergiste ik me van
naam en noemde Gloria bij de naam
van haar moeder. Waarop zij guitig
zei: ‘Nee, moemie, ik ben Glolia, ik
ben niet mijn mama!’ 
En net zoals toen gingen we de hele
dag op stap, naar park, speeltuinen en
theater. 
Er zit een muis in de kelder, heette het
toneelstuk waar we naar gingen kijken
en ook nu zag ik nauwelijks wat zich
op het podium afspeelde maar keek ik
enkel naar het gezichtje van het kind.
De grote verwonderde ogen, de lach
die af en toe losbarstte, de ernst waar-
mee ze de bewegingen van acteurs en
poppen volgde en de diepe zuchten
die ze af en toe slaakte als het muisje
net ontsnapt was aan allerlei gevaren. 
De vele waarom-vragen, de hele dag
door. Waarom blaft die hond? Omdat-
ie misschien een beetje bang was.
Waarom? Omdat er een grote hond
langskwam die hem schrik aanjoeg.
Waarom? Omdat kleine hondjes een
beetje bang kunnen zijn van grote.
Waarom? Omdat dat nu eenmaal zo is.
Waarom? Jij was toch ook een beetje
bang voor die muis net. 
Ja… Waarom? Dat weet ik niet, weet jij
het? Stilte. 
Het is een kunst om antwoorden te
blijven vinden. Ik weiger te zeggen:
daarom.
Het heeft iets om alles in vraag te stel-
len. Het maakt je bewuster van hoe
blind je als volwassene door het leven
gaat, hoe vanzelfsprekend je alles
vindt en vooral hoe weinig tijd je nog
neemt om ergens gewoon rustig te
 zitten kijken en helemaal op te gaan in
het verwarrende wonder dat de we-
reld is. Zonder een oordeel te vellen. 
’s Avonds, als haar ouders thuiskwa-
men, was mijn rol uitgespeeld. Er

werd nadrukkelijk gevraagd hoe alles
verlopen was en Glorissima en ik
 vulden elkaar aan in het verslag van
de dag. Daarna had niemand nog oog
voor mij.
Waarom? Daarom. 
Het gaf mij de kans om gade te slaan
hoe die drie-eenheid, dat kleine gezin-
netje, omging met elkaar. Voor het
eerst zag ik wat een team die twee ou-
ders zijn, hoe attent en warm ze elkaar
en hun kind bejegenen. En elke avond
weer, als ze verstrengeld in elkaar op
bed lagen waar ze speelden, lachten,
knuffelden en boekjes lazen voor het
slapen gaan, overspoelde me een golf
van jaloezie en gemis. 
Hoe volkomen is het leven als je
warme, aandachtige ouders hebt? Hoe
veilig groei je dan op? Hoe stevig ben
je gewapend om de vele waaroms die
zich aandienen je leven lang het hoofd
te bieden? 

Elke avond weer
overspoelde me 
een golf van 
jaloezie en gemis

Hilde Van Mieghem heeft het druk, 
maar neemt de tijd voor een gloedvolle blik 
achter de schermen van haar leven.
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Cockerill-Sambre. Toen hij in la cité ardente zijn
Italiaanse vrouw leerde kennen, begon hij samen
met haar een ijssalon. Ze kregen kinderen en keer-
den nooit meer naar Italië terug. 
“Aanvankelijk waren mijn grootouders ontgoo-
cheld in België”, zegt Lara Gasparotto. “Ze dachten
dat alles hier van goud ging zijn. Het was even
schrikken toen ze de zwartgeblakerde gebouwen
van Cockerill-Sambre zagen. Maar mettertijd zijn
ze van België gaan houden. En hebben ze hier een
heel mooi leven uitgebouwd. Ondanks hun res-
pectabele leeftijd zijn ze altijd jong van geest ge-
bleven. Mijn grootvader is 95 geworden. (verdrietig
lachje) Toen hij onlangs stierf, zei mijn grootmoe-
der, die zelf ook al 92 is: ‘Pauvre Papino, il est parti
beaucoup trop vite.’
“Mijn grootvader zei me ooit: ‘Het moeilijkste aan
ouder worden, is dat je ziel niet mee veroudert. Ik
voel me nog altijd een jonge gast, maar iedereen
ziet in mij een oude man. Dat voelt heel onrecht-
vaardig aan.’ Ik begreep perfect wat hij bedoelde.
En ik vermoed dat ik later exact hetzelfde ga voe-
len.” 
Zonder dat ik erom vraag, maakt ze de tussentijdse
balans van haar eigen leven op. “Ik heb een rust
gevonden die ik vroeger niet had. Ik ben de man
van mijn leven tegengekomen, heb de beste vrien-
den ter wereld, woon bijna op het platteland, ...
Ik begin stilaan het leven te leiden waar ik altijd al
van droomde: ver weg van het lawaai, maar dicht
bij mijn dierbaren.
“Ook artistiek breekt er een boeiende periode aan.
Met Solstices sluit ik naar mijn gevoel een periode
af. Het is tijd voor de volgende stap in mijn ontwik-
keling. Het belangrijkste is dat mijn werk oprecht
blijft. Dat het vanuit een noodzaak ontstaat. Alleen
al daarom is het goed dat ik me nu en dan grondig
in vraag stel. Soms denk ik: ‘Ik kan toch niet mijn
hele leven foto’s blijven maken? Dat is toch veel te
futiel?’ Maar tegelijkertijd weet ik dat ik mensen
ontroer met mijn werk. En dat het dus toch een

bepaalde legitimiteit heeft.” 
We nemen afscheid, ze
moet het Belgische ver-
keersreglement nog instu-
deren met het oog op haar
nakende rijexamen. Ik
vraag of ze het examen al
vaker heeft afgelegd. Ze be-
dekt haar antwoord onder
een glimlach die zegt: ‘Wat
een onbeschaamde vraag.’
Vintage Lara Gasparotto:
een beetje hard, een beetje
zacht. 

‘ALS IK VIND DAT 
DE EMOTIE IN EEN BEELD
BETER TOT ZIJN RECHT
KOMT ALS IK HET MET 
EEN KLEURPOTLOOD

ONDER HANDEN NEEM, 
DAN DOE IK 

DAT GEWOON’

Lara Gasparotto, 
Solstices, 
Stockmans Art Books,
256 p., 50 euro, 
stockmansartbooks.be


