
de punt van haar tong

Ode aan de post.   

"Ik heb een draadloze telefoon, zei de man voor me aan het loket, die ik aan 
mijn moeder wil zenden.  Hebt u daar ook dozen voor ?"
"Zeker, antwoordde de postvrouw, is het voor Frankrijk ? Wenst u aangetekend, 
met ontvangstbewijs ?  Of als lettre suivie ?"  Ze zei een prijs, de man was okee, 
ze nam een karton en een formulier.  "Vult u dit alvast even in, terwijl ik de 
telefoon inpak." 
Vakkundig vouwde ze het karton open, tot het de vorm kreeg van een doos. 
Daarin stak ze de telefoon, dat paste net.  Vlokken wit piepschuim vulden de 
plek die overbleef.  "Geen briefje erbij ?"  "Nee, dank u.  Mijn moeder begrijpt 
het wel."
De postvrouw trok een wit, plastic strookje weg, waardoor een kleefband 
zichtbaar werd.  Zorgvuldig sloot ze de doos, en drukte die nog 's aan.  "Voilà."
Toen besefte de man, die zijn formulier mooi had ingevuld, dat hij ook nog de 
lader had, en die zat niet in de doos.  Maar dat was geen probleem.  Er waren 
ook grotere dozen.  Zei de vrouw.

Achter mij was een lange rij ontstaan, misschien wat nieuwsgierig, maar vooral 
ongeduldig.  Men had wel wat anders te doen.  Ook ik had voor het loket 
gekozen, 'envois et réceptions de courriers', eerder dan voor de frankeermachine 
die enkele meters verder stond.  Een kaartje voor Frankrijk, één voor België, en 
één voor Canada.  Die zegels heb ik thuis wellicht ook, dacht ik nog, maar niet 
hier op vakantie, niet hier in deze stad.  Een zending voor Canada, je weet nooit 
wat de prijzen zijn.  En ik word graag bediend.  [Ik ben een goed mens, denk ik 
dan, die liever met mensen dan met machines praat.  Al kan ik ook zwijgen.]
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Een postman wiens taak het blijkbaar was er over te waken dat alles vlot 
verloopt, begon zich zorgen te maken.  Hij stapte naar de rij, en sprak iemand 
aan.   "Voor uw zending kan u ook aan het loket ginder terecht, mijnheer.  En u, 
mevrouw, ik zal u tonen hoe de frankeermachine werkt, kom met me mee.  En 
u ? een kaartje voor Canada ? (bezorgd)  Blijf dan maar hier, aan dit loket."  De 
rij was weg, maar ik stond er nog.

Inmiddels had de postvrouw een grotere doos genomen, en trachtte ze de eerste 
weer open te doen.  Maar dat lukte haar niet.  Ze zocht naar een schaar, die ze 
bij een collega vond.  Op gevaar van leven (of toch van een flinke wonde in 
haar hand) duwde ze het scherpe ding met kracht in de doos, die zo snel niet 
begaf.  De post verkoopt goed materiaal.  De man keek bezorgd, de lader in zijn 
hand.  Uiteindelijk ging de doos toch stuk, werkelijk stuk, kwam de telefoon er 
weer uit, onbeschadigd, en werd alles (telefoon en lader) in de grotere doos 
gestopt.  Weer vlokken piepschuim erin en weer een wit, plastic strookje eraf, 
weer kleefband en weer een mooi gesloten doos.  Perfect.  De vrouw las het 
formulier, joeg het door een machine die er wat cijfers op ratelde, trok het in 
twee, kleefde de ene helft op de doos en gaf de andere helft aan de man.  Die 
betaalde.  Een tevreden klant is de beste reclame.

Toen was ik aan de beurt.  Eén zegel Frankrijk en twee zegels buitenland, dus.  
Die scheurde ze zorgvuldig uit grote, geperforeerde zegelbladen, bracht ze één 
voor één aan de punt van haar tong, en kleefde ze op de kaarten, een vuistslag 
en nog een stempel erop.  Ik betaalde, bedankte en groette, nog een mooie dag, 
en verliet het kantoor.  Naar de zon die buiten scheen, naar het vervolg van 
mijn avontuurlijk bezoek aan de stad.

Jef Van Staeyen, juli 2019      
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