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Verder

Chris De Stoop: ‘De kern is dat corona een ziekte is, zonder schuldige.’

Toen in december 2020 een corona-uitbraak 34 doden
maakte in het woon-zorgcentrum Hemelrijck, werd de
sint als superverspreider nagewezen. In zijn boek
‘Hemelrijk’ stelt schrijver Chris De Stoop dat beeld bij.

‘Het was een heksenjacht’
INTERVIEW
RIK VAN PUYMBROECK

Z

ou het uniek zijn dat in dezelfde klas van de middelbare
school ooit twee belangrijke
auteurs zaten? Het waren de
jaren zeventig in Sint-Niklaas
toen Chris De Stoop voor
de meeste lessen de banken deelde met
Tom Lanoye. Een van hun leraars was Anton van Wilderode, priester en schrijver.
Lanoye vertelde ooit over Van Wilderode:
‘Door hem haalde ik in de Wase boekhandel ‘Oostakkerse gedichten’ van Claus,
en dat werd de meest ondersteboven halende klap. Ik kon niet begrijpen dat iemand met taal zoiets kon creëren.’
Nu zegt De Stoop (63), jarenlang journalist bij het weekblad Knack, maar ook
al dertig jaar schrijver van literaire nonfictie: ‘Thuis, op de boerderij, was geen
boek aanwezig, dankzij onder meer Van
Wilderode ontdekte ik die wereld.’
We zitten in zijn woonkamer in Wommelgem, elk aan de andere kant van de
tafel. Dat vraagt hij expliciet omdat deze
week wat tv-optredens in Nederland gepland zijn. In november raakte De Stoop
besmet bij de plechtigheid voor de uitreiking van de Boekenbon Literatuurprijs in
Den Haag. Zijn genomineerde ‘Het boek
Daniël’ won niet, hij moest in quarantaine,
met omikron is hij nu liever voorzichtig.
Hij vertelt dus over Van Wilderode.
Maar schrijven dat hij alleen door hem is

gevormd, zou fout zijn. De boerderij was
van groot belang. Zijn vader en zijn moeder, hun werk, hun empathie. ‘Sociaal engagement is me met de paplepel meegeven’, zegt hij. En daar, in die boerderij in
Sint-Gillis-Waas waar hij nog elke dag
naartoe rijdt om te schrijven (‘ik maak
’s morgens mijn boterhammen en rijd erheen, in Wommelgem waar ik al 25 jaar
woon, heb ik nog geen enkel boek geschreven’), lag opnieuw de kiem van ‘Hemelrijk’,
zijn 15de boek. Een beklijvend en stilmakend mooi boek waarin je op bladzijde 15
leest: ‘Onweerstaanbaar is zo de drang in
mij gegroeid om hierover te schrijven.’
Zo. Dat woord is cruciaal. Zo, omdat
De Stoop in december 2020 zoals iedereen
het verhaal hoorde van wat een sinterklaasfeest in woon-zorgcentrum Hemelrijck (met -ck, terwijl de titel van het boek
gewoon ‘Hemelrijk’ is) in Mol werd genoemd. Hoe dat tot een uitbraak van corona leidde en hoe Guido, mantelzorger voor
zijn moeder, vrijwilliger én sint, als superverspreider 134 van de 169 bewoners van
Hemelrijck had besmet. Uiteindelijk zouden er 34 overlijden.
‘Enkele weken geleden nog verschenen
in de lichtere pers sensationele koppen
over wat in Hemelrijck gebeurde’, zegt
De Stoop. ‘Vanaf dag één werd ik door het
verhaal van Guido geraakt en aangesproken. Acht jaar lang was ik mantelzorger
voor mijn moeder. Gelukkig overleed zij
voor corona. Bij Guido zag ik dezelfde zorg
en toewijding. Dezelfde positiviteit: het

Acht jaar
lang was ik
mantelzorger
voor mijn
moeder.
Ik zag bij
Guido dezelfde zorg en
toewijding.
Dezelfde
positiviteit.

was nooit een last, het was wat zijn leven
betekenis gaf. Toen Hemelrijck hem vroeg
sint te spelen, nadat de bewoners bijna
een jaar opgesloten hadden gezeten, deed
hij dat. Maar het veranderde zijn leven.
Wat hij over zich heen kreeg, was onvoorstelbaar.’
‘Nadat ik dus heel 2020 had gedacht
níét over corona te schrijven, overleed
mijn schoonvader in januari 2021 door het
virus en kwam dat verhaal van Hemelrijck.
Dat was die onweerstaanbare drang. Ik
wilde schrijven over hoe het is om in een
woon-zorgcentrum te wonen, hoe zo’n
tehuis een epidemie doormaakt en hoe je
er tientallen doden later uitkomt. Hemelrijck stelde op scherp wat in woon-zorgcentra gebeurde, maar omdat ik het niet
van binnenuit kon meemaken, voegde ik
er mijn persoonlijke verhaal van mijn moeder aan toe. Als een spiegel en contrast.
Een vreselijk contrast: zo kan het zijn en
zo is het in een gevangenisregime.’
U wilde niet over corona schrijven,
maar bent u corona toch niet dankbaar
omdat het de mogelijkheid gaf dat verhaal over de tijd van uw moeder in een
woon-zorgcentrum te vertellen?
Chris De Stoop: ‘Ik zou dat verhaal op een
dag wel hebben geschreven. Meer dan duizend dagen ging ik bij haar op bezoek in
het woon-zorgcentrum in Sint-Niklaas.
Ik dacht dat ik daarover ooit een vervolg
op ‘Dit is mijn hof’ (zijn boek uit 2015 over
hoe de ouderlijke boerderij ten onder ging,
red.) zou schrijven. Over hoe mijn moeder
in woon-zorgcentrum Het Hof kwam.’
‘Corona versnelde het idee. Vaak worden rusthuizen gezien als sterfhuizen.
Guido zegt: ‘Alsof al dat goeds dat in zorgcentra ook gebeurt niet mag worden gezien. Alsof kwetsbaarheid en zorgbehoevendheid geen waardevolle onderdelen
van de samenleving zijn.’ Daarom begin
ik met een motto van Camus: ‘Van plagen
kun je leren dat er in de mens meer te bewonderen dan te verachten valt.’’
Eerlijk: tot voor het lezen van uw boek
was Guido ook voor mij ‘de superverspreider’. U schrijft dat hij het slachtoffer van onze schuldcultuur is.
De Stoop: ‘De kern is dat corona een ziekte
is, zonder schuldige. Maar in de ‘blame

game’ die onze cultuur is geworden, ontstond een heksenjacht. Op Guido als sint.
En op Hemelrijck, dat zogezegd slecht voor
de mensen zorgde.’
‘Je moet weten dat de Kempen in die
dagen (december 2020, red.) een hotspot
van corona waren. In bijna alle rusthuizen
in de omgeving was er een uitbraak. Maar
daar werd, gelukkig, nooit naar een zondebok gezocht. Terwijl ik weet dat in een
rusthuis op 1 kilometer van Hemelrijck
toen ook tot vijf doden per dag werden
geteld, zonder dat men daarover schreef.
De eindbalans was krak dezelfde: 20 procent sterfte.’
‘In de grote meerderheid van de
woon-zorgcentra werd toen een sinterklaasbezoek georganiseerd. Maar dat durfde niemand meer te zeggen. En de foto’s
ervan werden van de site gehaald.’
Bij een bedenking van een columnist
daarover in De Standaard schrijft u:
‘Wie de waarde van het sinterklaasbezoek niet inziet, is nooit in een
verzorgingstehuis geweest.’
De Stoop: ‘Voor de generatie die als kind
niet op skivakantie ging en geen Netflix
had, was sinterklaas een mijlpaal in
het kalenderjaar. Maar ik schrijf bewust
‘bezoek’. Er was in Hemelrijck geen sinterklaasfeest. Guido was een kwartiertje
op elk van de vier afdelingen, gemaskerd
en met afstand. In tegenstelling tot wat
de gouverneur beweerde, gaf hij geen enkel pakje af en kwam hij in geen enkele kamer.’
De Antwerpse gouverneur Cathy Berx
maakte als eerste het bericht van de sint
als superverspreider wereldkundig.
Ging het daar fout?
De Stoop: ‘Dat was op vrijdagavond. Een
dag later stond het in Gazet van Antwerpen, op een moment dat Hemelrijck nog
geen testuitslagen had en dat Guido nog
niet op de hoogte was. Hij en de bewoners
vernamen het in de pers. Het hele verhaal
vertrok op de verkeerde manier en het hek
was van de dam.’
‘In de media en op de sociale media
ontstond een jacht op medewerkers die
zich al een heel jaar bovenmenselijke hadden ingezet en van wie alle verslagen zeggen ze het voorbeeldig aanpakten. Toch

