
IN MEMORIAM NICOLE CORNILLE 1943 - 2020

(decor: leeszaal van het rijksarchief te Brugge; enkele bezoekers zitten stilzaam, godvruchtig 
of is het godvrezend? en ingetogen gebogen over of is het gebukt onder? hun stukken; links 
zien we een zware open schuifdeur - die meestal beter toe ware geweest (?) - met 
daarachter het microfilmlokaal; meerdere vrijwilligers zijn druk in de weer met …)

S.: (komt binnen in het ‘filmkot’ en op half vragende maar zéker geheel opgeluchte toon) 
“Nicole!? (dat is altijd raak, want Nicole IS daar) ter is ier een madamtjie da zoe willen 
beginnen an eur stamboom, mo ze wit nie goed oe da ta goat.”

(Een oprechte verontschuldiging ten overstaan van verbruikers van ’t Minardje of ’t Echt 
Antwaarps Teater is hier zeker op zijn plaats.)

Nicole: (kordaat, recht op doel, om vooral geen tijd te verspillen) “kom binnen en zet je, en 
doe mo je mantel of, en toog eens wat dat je mee hebt.”

Madamtjie: (het ‘slachtoffer’ niet beseffend dat het daar in het eerste uur niet buiten 
geraakt, een beetje verbouwereerd, schichtig spiedend naar al die activiteit achter de 
filmlezers, haalt een doodszantje en een doodsbrief uit haar kaba) “dat heb ik gevonden in 
een schoedoos bij tante Poldine, die verleden maand gestorven is, en ‘k dacht dat dat van 
haar broer moet zijn.”

Nicole: (heeft al lang doodszantje en doodsbrief ingepalmd, heeft al onmiddellijk een jaartal 
gevonden dat ouder is dan 100 jaar, in haar www.vrijwilligersrab.be Schuiferskapelle ingetypt
en triomfantelijk) “kiek, dat is ier de gebortenakt van jen achternoenkel.”

Madamtjie: (heeft geen tijd gehad om te bekomen van haar verwondering, of Nicole is al 
druk bezig met uitleggen hoe dat zit met burgerstand en parochieregisters, Mormonen en 
kwartierstaten, volkstellingen en kiezerslijsten, staten van goed en wezenakten, 
erfenisaangiften en notarisakten; ’t is ondertussen al 10 uur – gepasseerd, hoe kon het 
anders? - en dat betekent koffiepauze) “nee, danke Madam, nee echt waar, ‘k aan al kaffie 
gedroenken eer da ‘k naar ier kwamen.”

Eer dat ‘madamtjie’ het goed beseft dat ze de rest van haar boodschappen ‘mag’ gaan doen 
(nee, want de winkels zijn ondertussen al gesloten op de middag) is ze al uitgeridderd met 
een kwartierstaat 3 generaties op een duidelijk A-4-tje, is ze gebeten van een microbe 
waarbij C-19 verbleekt én heeft ze beloofd dat ze de volgende week eens gaat terugkomen 
om te kijken hoe dat in z’n werk gaat om te indexeren (nieuw woord voor haar, maar haarfijn 
door Nicole uitgelegd of is het ingepeperd?).

De rest van het verhaal kent iedereen: ‘madamtjie’ indexeert na 20 jaar nog steeds even 
nijverig…  en ik verwed er m’n hebben en houden op dat op dit eigenste moment iemand in 
Manilla, Paramaribo of Antananarivo op zoek is naar de ‘gebortenakt’ van zijn 
‘achternoenkel’ tussen Nicole’s 20.306.038 familienamen.

NICOLE, DANK JE

Martin Lievens

http://www.vrijwilligersrab.be/

