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Bang in het donker

Nu de donkere dagen er weer zijn, is het om vier uur al bijna donker buiten. De stad wordt al weer vrolijk aangekleed 
met lichtjes en klaargemaakt voor de feestdagen. In de parken, waar het laatste blad nu bijna gevallen is, geeft de vroege 
duisternis vooral stilte en rust. Een mooi soort van somberheid, kent u dat?

Zelf vind ik het altijd opvallend, als ik nu door een donker Sonsbeek loop, hoe dichtbij de stad is. En nu hoor ik u denken: 
maar dat weet je toch zeker wel? Jawel, maar als het blad van de bomen is, komen de lichten van de stad weer ver het 
park in. Als je midden in de zomer door het park loopt, houden de bladeren eigenlijk alle lampen en lichten wel tegen. 
Maar nu dringt het licht van de stad soms wel meer dan een kilometer het park in. Sta je midden in Sonsbeek, dan zie je 
nu ineens weer het licht van de KEMA-toren. 

Vaak vragen mensen of ik het niet eng vind in het donkere park. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik een keer zó geschrok-
ken ben, dat ik het bijna in mijn broek deed. Ik denk dat het een jaar of tien geleden was, toen ik door een donker bos 
op Gulden Bodem liep. Ik was de honden aan het uitlaten en liep rustig met een sigaartje mijn laatste rondje voor ik naar 
bed zou gaan. Als ik in het donker loop, heb ik vaak een zaklamp bij me om mijn honden te kunnen vinden.
En daar was ik een beetje mee aan het schijnen, niet echt bewust naar iets kijkend, tot ik opeens vlakbij mijn hoofd een 
bosuil zag, die zijn vleugels uitspreidde en zijn poten naar voren stak. Nu moet u weten dat een uil bijna geen geluid 
maakt als hij vliegt. Op dat moment deed hij me meer aan een monsterachtig beest met klauwen denken dan aan een 
lief uiltje. 
Natuurlijk besef ik dat het voor de uil in kwestie ook geen pleziertje was, zo’n lamp in zijn snufferd. Maar als ik de lichten 
van de stad weer zie, denk ik toch nog altijd even aan die ontmoeting.


