
Goedenavond. Mijn naam is V9.38. Ik zag het levenslicht in 1942 en ben geboren uit de aarde. Ik ben gemaakt uit een witte klei met de klinkende naam ‘kaolien’, uit zilverzand en uit veldspaat, een deel van de aardkorst. Het resultaat van deze mix is een uiterst stevig materiaal dat de tand des tijds moeiteloos doorstaat en door de doorsnee mens ‘hotelporselein’ genoemd wordt.  Ik ben uniform wit en ook de fiere drager van een keurmerk. Op mijn onderkant prijkt namelijk een arend met gespreide vleugels en de letters FL. UV. Ik ben dus niet de eerste de beste Duitse kop. Ik draag een stempel. En ik heb de wereld gezien. Zo kwam ik op 31 augustus 1944 aan op mijn zoveelste reisbestemming: de campus van het Heilig Hartinstituut in Heverlee. Ik maakte deel uit van een veel-KOP-pig treintransport, al waren er ook heel wat schoteltjes en diepe borden onder ons gezelschap, stuk voor stuk stevig materiaal gebakken uit dezelfde klei. Allemaal met dezelfde stempel. Een massa mensen wachtten op ons. Zij konden niet zonder ons. Zij waren al 10 dagen eerder gearriveerd vanuit Kortrijk en Arras. Zij waren personeelsleden van het Duitse legerhospitaal. Lang hebben we niet in elkaars gezelschap vertoefd. Op 4 september werden Leuven en Heverlee bevrijd en werden wij in allerijl achtergelaten. Alsof we gewoon serviesgoed waren. Meer dan een maand werden we aan ons eenzame lot overgelaten, maar gezien we vervaardigd waren uit wat men toen ‘het witte goud’ noemde, kon het niet zijn dat ons korte leven al voorbij was. Daarvoor waren we te belangrijk. We droegen een stempel. Toen de Duitsers een maand later vervangen werden door de Engelsen, hadden deze meteen door dat we uit goed materiaal gebakken waren. Bovendien is een mens een mens en een mens moet ergens uit eten en drinken. Toen ook de Engelsen het pand verlaten hadden, waren het de zusters annuntiaten, de oorspronkelijke bewoners van het gebouw, die ons zagen voor wat we waren: een stevige aanwinst. We begonnen aan ons derde leven. Dat is omdat we belangrijk waren. We droegen een stempel. Jarenlang werden we elke dag beroerd door de kindermonden van de externen die uit ons dronken. Dankzij het duurzame materiaal waaruit we bestonden, konden we immers elke doelgroep aan die onze stevigheid op de proef stelde. Sterke legerhanden of glibberige kinderhanden die ons lieten vallen: niets kon ons breken. We waren zo nuttig op alle gebied dat mijn collega-schoteltjes zelfs gebruikt werden als onderzetje voor bloempotten.   



En toen gebeurde er iets. Toen werd alles anders. Toen veranderde ons leven… Eén van die mensenhanden hield een schoteltje ondersteboven en was er meteen ook zelf ondersteboven van. Het was de stempel. Dat piepkleine hakenkruis sloeg onze wereld aan diggelen. We waren niet langer onbreekbaar. Wat eens als een keurmerk beschouwd werd, was plots een banvloek. Van de ene dag op de andere. Het was een ware nachtmerrie: velen van ons werden gedeporteerd. Ikzelf werd achter slot en grendel getopt. Als een krijgsgevangene. Plots had ik geen bestaansrecht meer. Ik was taboe. Vanaf dat moment was ik geschiedenis. Heel erg foute geschiedenis. Gelukkig heelt de tijd alle wonden en was ik zo sterk als men beweert dat ik ben. Ik heb die donkere periode in het diepst van de vergetelheid overleefd en men kreeg mij weer in het oog. En daarmee ook mijn stempel. Plots werd de banvloek opgeheven. Ik was opnieuw gewild. Ik werd opnieuw naar waarde geschat. Sindsdien word ik behandeld als een VIP: a Very Important Piece. Ik heb een mooie plek gekregen tussen andere VIPs en ik krijg regelmatig bezoek, al mag ik mijn gasten geen koffietje meer aanbieden. Ik heb nu een andere rol als gastheer. Ik mag mensen eraan herinneren dat elk van ons een boeiend verhaal te vertellen heeft, al spreken wij zonder stem. Ik ben ook een stille getuige van een tijd waarin er nog geen sprake was van een wegwerpmaatschappij. Alles werd vervaardigd om een leven lang mee te gaan. Of twee levens. Of drie. Of zo veel levens als nodig is om verleden en toekomst te verbinden. Ik wil mijn bewaarders bedanken, want zij hebben mij vandaag een stem gegeven. En een naam. Want ik ben niet zomaar een Duitse kop. Ik ben belangrijk. Ik ben V9.38. 




