
 
Wedstrijd  

Columns schrijven 
 

 
Altijd al eens een column willen schrijven? Twijfel dan niet en doe mee met onze column-wedstrijd.  
Een klein verhaal dat te maken heeft met Molenhoek.  U hoeft zelf niet uit Molenhoek te komen. Een column 
begint met vaak een kleine waarneming. dat kan een gesprek zijn wat u opvangt of iets uit de natuur of de straat. 
Als u een onderwerp heeft is het een kwestie van beginnen. Een column hoeft niet lang te zijn, 300 tot 400 
woorden zijn vaak al genoeg. Ik heb een column gemaakt over Molenhoek om u te inspireren. De waarneming 
(er is een huis weg) is de aanleiding geweest om deze tekst te schrijven.  Een column hoeft niet 
waarheidsgetrouw te zijn en mag ook een visie of een mening bevatten. 
Het gaat erom dat u meedoet. Soms lukt een column in één keer heel goed omdat u ineens weet wat u wilt 
vertellen. Blijf niet te lang peinzen over een geweldige slotzin. Het gaat om het hele verhaal. Doet u mee? De jury 
kijkt uit naar uw bijdrage.  

 
 
Lege plekken 
Ik loop door onze straat en ga de hoek om. Op de Middelweg in Molenhoek is er ineens een huis weg. Een lege 
plek. Ik probeer me te herinneren hoe dit huis eruitzag. Gek dat het me niet meteen te binnen schiet. Hoe langer 
ik nadenk, hoe minder ik weet van dit huis. Een lege plek, als uitvaartbegeleider heb ik er dagelijks mee te 
maken. Een toch nog onverwachte lege plaats door een overlijden, is heel wat anders dan een huis dat zomaar 
weg is.  De leegte van het verdwenen huis is zichtbaar voor elke vluchtige voorbijganger. De leegte die een 
mens achterlaat is blijvend voelbaar voor de nabestaanden. Dit intense gemis is voor een ander juist niet altijd 
zichtbaar. Het is voor een ander al gauw weer een hele tijd geleden. Huizen en mensen vaak  zijn er gewoon. We 
nemen ze waar maar we zien ze niet altijd. Op deze lege plek ligt nu een berg zand en er staan piketpaaltjes. De 
voorbereidingen voor een nieuw huis zijn al getroffen. Ik had graag eerst bewust afscheid genomen van het 
oude huis. Hoe vaak ben ik er niet langsgelopen? Waarom heb ik het eerder niet echt gezien? Nu het er niet 
meer is, is het te laat. Het nieuwe huis komt voor mij te snel. Ik  draai me om en loop terug mijn eigen straat in. 
Ik kijk heel bewust om me heen. Het zal me niet weer gebeuren dat er zomaar iets weg is wat ik me niet meer 
kan herinneren.  Ik groet een mevrouw die ik vaag herken maar ik weet niet meteen waarvan. Ze houdt me 
staande en gaat verder met een verhaal waarvan ik het begin vergeten ben. Ik heb de uitvaart van haar man 
destijds begeleid. Het begint gelukkig snel weer te dagen maar de details ben ik kwijt. Ik zie een lege plek naast 
haar maar ik kan me zijn gezicht niet meer voor de geest halen. Ik denk terug aan dat huis, even verderop in de 
straat. Ze praat door, het is stil in huis en zonder hem is alles anders. Ze is niet toe aan een nieuwe relatie. Ze 
koestert haar verleden. Ik loop door met de gedachte dat niet elke lege plek opnieuw gevuld hoeft te worden. Ik 
haal tegelijkertijd opgelucht adem, vergeten is iets voor passanten en niet voor de oorspronkelijke bewoners. 
Loes Rooijakkers-Jeuken, uitvaartbegeleider. 
 

 
Je kunt nog een column inzenden tot 1 september 

Zie elders op deze website  www.dorpsraadmolenhoek.nl 
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