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een beetje over haar hongerig naar brain-input-week-dier-leven in deze rendier-maatschappij vol boeiende mensen en al hun wensen

Sandra Elisa Maes
is een co-ouderschapsmoeder (een week geen 3 kinderen, een week wel) al 25 jaar gekend als
de journaliste SaM ,van 46 jaar die door dit 25-uren-per-dag-curriculum niet veel tijd heeft maar dit , nèh, toch lekker doet, om het haar 'zijn' is- om achter al haar scenario-of
interviewideeën aan te hollen, die tijdens autoritjes-op-muziek, bij het pakken van de
mayonaise, bij het ruiken aan getuilleerde wijn of tijdens het schilderen als bruistabletten in
haar gedachten opborrelen. Dankzij maar ook ondanks haar drie kinderen zonder pauzeknop,
dertien hongerige huisdieren, voelt ze dat die drang tot creativiteitsvoltooiing ooit ingevuld zal
raken, maar zal ze om die reden 97 moeten worden -hoewel ze zich in haar kweldagen serieus
afvraagt: ‘Waarom?’ Gedreven als ze doorgaans is, legt ze even taogewijs, kordaat, alles naast
zich neer, wanneer de rustnood hoog is of haar huis stilaan weer op een opvangoord begint te
lijken. Kortom; deze dame bruist van de creativeit en ...moet die kwijt.
Pauzeknop van kuddegeest
Zoals iedere mens, wanneer ze eens een verliesmoment heeft, trapt deze spiritueel atheïste de
pauzeknop van de kuddegeest meteen in. En gaat ze mediteren, fietsen of drastiger, pakt ze voor
een paar dagen haar rugzak en trekt ze zich terug uit deze rendierachtige
consumptiemaatschappij om weer even in haar eigen molluskengrot te duiken- de abdij van
Orval is haar favoriete plek. Langzaam diept ze dan haar echte ik -een vreemd soort weekdier-

weer op en begint ze van nature fictieve of non-fictieve verhalen, stripscenario’s of gedichten te
schrijven. In de non-fictiewereld mondt dit vervolgens uit in het interviewen van mensen, soms
detecteert ze zo zelfs onmensen. Steeds komt ze na een paar dagen levensrust weer vol
levenslust terug van ergens uit de wereld met indringende participatiereportages van mensen of
feiten die ‘(k)raken’. Reportages die ze voelt te moeten publiceren voor wie er ook op zit te
wachten, ook al heeft ze soms moeite met de moraliteit van sommige journalistieke activiteiten
zoals die nu bestaan.
De Overlevers-deadlineval
Kortom: het ren-dier-balletje van de kuddegeest begint als vanouds te rollen en ze beseft dat ze
langzaam, opnieuw in haar eigen overlevers-deadlineval zal hollen… Deep down weet ze dat haar
eigen l’histoire zich altijd répète. Ze gelooft er immers heilig in dat je steeds de schepper van je
eigen leven, je eigen god, bent, hoewel een nodige portie geluk en gezondheid hierbij een
noodzaak zijn, natuurlijk. Kortom: elk mens moet doen wat ie moet doen. Zoals gedichten
schrijven op (www.sandramaes.be) die ontstonden na de het verwerken van de emoties van
sommige zware reportages. Vandaar dat haar dichtbundel 'Oerdrang' in januari 2014 een van de
best verkopende dichtbundels in Vlaanderen is, waarvoor ze genomineerd werd als
woordkunstenares. Ook het kinderdichtbundeltje KHOUT VAN JOU scoorde hoge
verkoopscijfers, ook in Nederland. Met de performances rond HET MOEDERSCHIP stond ze op
diverse podia in Vlaanderen, zelfs Nederland. Ze studeerde dan ook met grote onderscheiding af
van de kunstacademie-opleiding 'Voordracht & repertoire" in 2017. Haar gedichten zijn vertaald
in het Russisch, Arabisch, Engels, Frans, Latijn en zelfs Maaslands dialect.

Weekdierhart in oorlogszone
Deze voornamelijk, voormalige (kranten- en tv)journaliste schrijft tegenwoordig , niet meer op
één van de vele redacties waar ze menig halve etmaal huisde, maar in haar huis aan het water,
dat grenst aan Nederlands grondgebied waardoor ze ook deze taal ietwat beheerst, zoals de
eindredactie van een bekend vrouwenblad ooit ontdekte. Maar toen die haar oorlogsreportages
besloten te vervangen met historische wereldfeiten over nagellak, gooide ze deze vorm van
verdoken publi-journalistiek aan de kant en besloot ze dan maar ‘opzichtig‘ voor de schrijvende
reclamewereld te kiezen. Oneliners voor advertenties, politieke campagnes, tedere verhalen
over kussens; ze draait er haar schrijfhand niet voor om. Maar ook dit flashy beroepsbestaan wat
leeg in haar journalistiek weekdierhart. Dus besloot ze te blijven zoeken naar ‘het geheim van
het leven’ en zich in het (inter)nationale reisreportageleven te storten.
Ijzeren-paard-op-wielen
Met haar hartsvriendin, een fotografe die schrijft met het mooiste sfeerfotolicht ter wereld,
doorkruiste ze binnen- en buitenland in hun wrakkige, stoffige Defender-jeep op doortocht naar
tal van internationale (toeristische) sfeerreportages voor verschillende media. De psychologie
achter die automerknaamgeving en het bestofte uiterlijk van dit ijzeren-paard-op-wielen werkt
hoe dan ook mentaal gezond op haar in; ze maakt zichzelf graag wijs dat ze in deze auto op al
haar reisreportages en bedrijfsavonturen die soms meer als de jungle aanvoelen dan het
regenwoud van de koppensnellers, zich psychologisch kan verdedigen tegen alle kwaad in deze
wereld.
Werkelijke vrijheid versus ontmaterialiseren
Op haar schrijftafel-uit-eeuwenoud-vuurhout (zo-liet-ze-zich-wijsmaken-door-een-verkopermét-verkoopstechnieken-opleiding) uit een kerk van Tongeren, het dorp van Ambiorix- de
dapperste Belg der Belgen (dat-laten-àlle-Belgen-zich-wijsmaken) staat een fonkelende Mac en
in de keuken een even blinkende AGA. Ze streeft er stiekem naar -als ze eraan denktboeddhistisch te leven –in haar drang soms ook eens tot een bepaalde kudde te horen- maar ze

beseft deep down dat ze in feite ook deze religie niet kan aanhangen, vermits haar eigen
persoonlijke Heilige Drievuldigheid; een Aga, een Defender én een Mac; geen drie morele
waarden maar in feite drie materiële zaken het Walhalla voor haar zijn. Voor haar betekenen zij
immers; WCV oftewel Werkelijke Creatie Vrijheid waardoor zijzelf, gezin en gezondheid er
vanzelf wel bij varen. Voor de rest probeert ze keihard -écht waar- zichzelf , te
ontmaterialiseren, behalve dan toegegeven… voor schoenen.
Aankokende kok
Om een lang verhaal kort te maken, tussen die hypermoderne Mac, de stoere Defender en die
nostalgische Aga pendelt deze schrijfster, die zopas, na tien jaar praktijklessen nog drie
blinkende diploma's met de titels ‘kok’ en 'wijnkenner' en 'bedrijfsmanagement' toegestuurd
kreeg, nu al twee decennia dagelijks tussen alle werkscenario’s door; schrijvend, ploeterend,
fantaserend of informerend. Immers, wanneer ze een uur geen schrijfinspiratie heeft, gaat ze
meestal koken waardoor dé inspiratie vaak weer als hoofdingrediënt verschijnt , vervolgens
keert ze terug naar haar Mac en dan gaat zij weer schrijven op sfeermuziek naargelang haar
gemoedstoestand. Soms kookt de boel zo wel aan. Of zijzelf. Vooral bij onrecht verandert deze
vriendelijke vrouw soms in een rebelse innerlijke furie. En zo geraakt ze opnieuw aan het
schrijven.
Media Portfolio
Intussen creëerde ze al voor heel wat Vlaamse Media & Bedrijfsleiders : diepgaande
krantenartikels, toeristische storyteller-fietsroutes, regionale tv-scenario’s, intrieste gedichten,
trendy vrouwen-chicklit, ingrijpende oorlogsverhalen, bemoederende kinderverhaaltjes,
politieke persscenario’s of sfeerverhalen-gedrenkt-in-marketing (check www.hetverhaal.be) .
Op het moment is ze ook een kwaliteitsgids aan het samenstellen voor een bekende
gastromische gids en uitgeverij. En een stripscenario aan het redigeren.
Mijn vaderland van kennis
Haar levensvisie is : het vaderland van de mens ligt overal waar hij denkt nog wat van te kunnen
leren. Want bovenal is deze schrijfster als persoon gebeten om te weten én vooral te leren. Een
innerlijke ingebedde boodschap die ze in al haar moeder(on)kunde uiteindelijk het best kan
uitstralen naar haar kroost toe, die enkel leert door het (niet) volgen van voorbeelden, door het
botsen tegen muren om nadien liefdevol opgeraapt te worden. En hoewel haar leven voor de
goegemeente of de kuddemassa vrij chaotisch lijkt, zorgt net dit leven en creëren bij haar voor
heel wat innerlijke rust, zelfs uitmondend in bourgondisch plezier. Of zoals Wagner, het
filosofisch poneerde: ‘Vreugde zit niet in dingen. Vreugde zit in ons.’ Lang leve de vreugde, dus ,
voor al wie lang en gelukkig zijn eigen leven voort componeert…
Vriendelijke Groeten,
Sandra Elisa Maes

