
‘Ga slapen, schatjes, tot het weer zomer is’ 

 

Die vrijdagnacht had het gesneeuwd en het sneeuwde nog toen ik de gordijnen 

openschoof. De wereld was wit maar niet zacht en wollig. De sneeuw kwam niet 

neergedwarreld in speelse dikke vlokken maar in kleine, naaldscherpe strepen. 

Zoals regen soms doet in een nijdige bui. 

Toch maakten ook die streepjes de wereld wit. Op een wat povere manier dan wel: 

dunnetjes gespreid op zwarte wintertakken, rustend op gras dat er met stoute, 

groene sprieten doorheen boorde, verwelkomd door de kleine, dappere bloemen 

wier naam met ‘sneeuw’ begint.  

Het was mooi maar van korte duur. Het asfalt bleef zwart terwijl de sneeuw nog 

viel. Tegen de middag mochten alleen pannendaken, twijgen van hoge kruinen en 

de kerktoren met kruis en haan, lieflijk schuilen onder een suikerachtig 

poederlaagje. 

Ook dat was mooi. Sneeuw, hoewel vaak lastig voor mensen onderweg, is een 

altijd welkome gast. En wordt, zoals alles wat schaars is, aantrekkelijker 

naarmate we er minder van krijgen. Alleen op kerstkaarten blijft het aanbod 

groot. Op gepenseelde daken, met romantisch rokend schoorsteentje, op 

geschilderde sparren, velden, wegen, bergen en niet te vergeten op de stal van de 

pasgeboren Messias: altijd is er sneeuw à volonté. 

Veelzeggend, denk ik, zoals alle clichés. 

Op Internet schreef ene Rinald D’Souza dat een wandeling in de sneeuw ‘een reis 

naar binnen is’. D’Souza bleek een Indische jezuïet te zijn die tijdelijk in Leuven 

verblijft. Op dezelfde vrijdag dat ik de streepjes-sneeuw zag, maakte hij in 

opperste verrukking een stad in witte windertooi mee. Tot dan toe behoorde 

sneeuw voor hem tot een fantasieland dat hem herinnerde aan Lewis Caroll, 

schrijver van ‘De avonturen van Alice in Wonderland’. Caroll schreef ooit: ‘Ik 

vraag me af of de sneeuw houdt van de bomen en velden, die hij zo zachtjes kust 

en toedekt met een wit laken… En die misschien zegt: ‘Ga slapen, schatjes, tot de 

zomer weer komt.’ 

Toen D’Souza zag hoeveel Belgen – spijt corona-waarschuwingen en chaos - naar 

het ‘winterwonderland’ van de Hoge Venen trok, besefte hij dat er iets magisch in 

sneeuwval zit. Goed toch van die jezuïet: hij heeft het snel begrepen. 

Misschien ontdekt hij in Leuven ook nog hoe sneeuw tot vele kunstvormen – met 

verf, foto’s, woorden –  leidde en blijft leiden. Om bijvoorbeeld die poëzieregel 

van Herman de Coninck te citeren: 

  

Zo lang er sneeuw is, is er hoop…. 

Meer recent en beter nog, is er de tedere zin waarmee Lieven Tavernier, op zijn 

nieuwste plaat ‘Verloren tijd’, een song laat beginnen:  

 

Vraag aan december niet waar juli blijft 

Onder de sneeuw slapen de rozen… 



 

Wie zegt het beter? Mooier? 

Niet dat dat nodig is… 

We mogen het immers lezen, beluisteren, hardop herhalen, meezingen. Waarop de 

woorden ons meevoeren naar een wit en stil dromenland. Dat iedere mens af en 

toe broodnodig heeft. 

Maar heel soms is het helemaal écht! Moet je alleen een gordijn openschuiven. 

Of kijken naar een besneeuwde stad. Wat zelfs een Indische jezuïet met 

verstomming sloeg. 

T.S. 


