
Getuigenis Tom Peeters 
Een melaatse in Central Park 

  
 
Nooit van mijn leven zou ik het doen, een marathon lopen. Een overbodige, saaie en 
tijdrovende bezigheid. Zo dacht ik erover in de zes jaar waarin ik op mijn eentje hardliep, in de 
bossen, langs het kanaal en door de heuvelachtige straten van Brussel. Tientjes en twintigjes, 
en op tijd en stond een halve marathon, dat volstond voor mij. Tot 28 mei 2016. Die dag viel 
een mail in de bus die – al besefte ik dat niet - mijn leven ingrijpend zou veranderen. In bijlage 
stak een ticket voor de marathon van New York. Het lag gewoon voor het grijpen. Het enige 
dat me te doen stond, was lopen. Lopen. En nog eens lopen. (En een artikel schrijven voor de 
krant.) 
 
Tomas Valcke werd een zomer en herfst lang mijn second opinion. Een crack in zijn vak: kalm, 
geduldig en empathisch. Mijn loopcoach stelde een pittig programma op. Vijf maanden later 
had ik meer dan 900 kilometer in de benen. Zes weken voor de start – in de dagen voor mijn 
eerste ‘dertigers’ – was ik de uitputting nabij. In paniek belde ik mijn trainer op. Of ik alsjeblieft 
één sessie mocht overslaan. Vooruit dan, eentje. Maar geen twee. Neen, Tomas. Prima, 
Tomas. Als jij het zegt, Tomas. ‘Ben je met Tomas getrouwd?’, hoorde ik mijn vrouw vragen.  
 
Van de marathon zelf staan wel duizend beelden op mijn netvlies gebrand. Een bloemlezing. 
De start aan de Verrazano Bridge, die Staten Island aan Brooklyn koppelt, was 
absurd.  Duizenden nerveuze hardlopers die in een veel te enge koker samentroepten: stond 
ik echt aan de start van de moeder van alle marathons? Op de brug was het knokken voor een 
plekje. Na een halve kilometer viel mijn smartphone op de grond. Genoot ik? Eerlijk: nee. Ik 
was bezig met overleven op een veel te smalle brug. 
 
De brug af en Brooklyn in. Daar, in de eerste bocht, gebeurde het. Drie onnozele woorden, 
gegild door de eerste supporter die ik langs de weg zag staan. Een zwarte vrouw met een 
spandoek. Welcome! In! Brooklyn! Ik kreeg een daverende energieboost. Ei zo na tranen in 
de ogen, ook. 
 

 
‘If Trump can run, you can!’ Ergens in Williamsburg zag ik de 
aanmoedigingsslogan in een flits voorbijkomen. Het was in een 
modeste woonwijk waar oude Brooklyners op de stoep dansten 
en kinderkoren voor ons zongen in hun schooluniform. 

 
 
In een desolate bocht in Queens – halfweg ongeveer – was er 
die Metallica-coverband. Ze speelden ‘Enter Sandman’ terwijl 
ik – nog steeds gezwind, onversaagd en vermetel – voorbijliep. 
Ik grijnsde en balde mijn vuist – zanger James Hetfield 
indachtig. We’re off to never never land! 

 
 
De Queensboro Bridge. Geen volk langs de weg. ‘Je gaat 
alleen voetstappen horen, en de ademhaling van de andere 
lopers’, had Wilfried me gezegd – wel vier keer.  
 

Wilfried. 78 jaar, 36 marathons in de benen. Oude man met het energiepeil en de gretigheid 
van een kleine jongen. Vat vol anekdotes. Stond in 2013 in Boston ter hoogte van kilometer 
32 met de Belgische vlag te zwaaien toen terroristen aan de finish twee bommen tot ontploffing 
brachten. ‘Het was alsof een tank een gebouw binnen ramde’, zei hij in de krant. Maar de 
Boston Bombers kregen Wilfried niet klein.  



 
Op Wilfried staat simpelweg geen rem. Toen ik hem voor de praktische afhandeling van dit 
stukje aan de telefoon had (‘Waar blijft je tekst? Je bent me toch niet vergeten, hé?’), kon hij 
het niet laten om me enkele looptips van de hand te doen. ‘Blijven trainen in de winter, Tom. 
En af en toe een twintigje.’  
Beloofd, krasse oude jongen. Beloof jij me dan ook dat je je gezondheid een beetje in de gaten 
houdt? 
 
Terug naar New York. Op First Avenue vond ik mijn vrouw niet terug in de mensenmassa. Bye 
bye ingestudeerde high-five. Kilometer 32: de brug naar de Bronx. Voor deze helling was ik 
niet gewaarschuwd – of had weer niet goed opgelet? De eerste barsten in het glas.   
 
Van Harlem herinner ik me mijn eerste krampen en ga ik nooit ofte nimmer dat stukje banaan 
vergeten dat me begeerlijk aankeek vanop een schotel op een tafeltje: broodnodige energizer.  
 
5th Avenue. Spierpijn. Sterretjes. Spierpijn. Sterretjes. 
 
Kilometer 38: ik tuimelde ei zo na over een loper met evenwichtsproblemen. Twee kilometer 
verderop – tweeduizend meter die er wel tienduizend leken, zo traag meende ik vooruit te gaan 
– zette mijn vrouw onze gemiste high-five recht met een handmep die zo hard binnen kwam 
dat het leek alsof mijn hand en arm in brokstukken van mijn zwalpende lichaam kwakten. Het 
gevoel een melaatse te zijn, in Central Park in New York : ik ken het. 
 
Aan de finish staken andere lopers triomfantelijk hun armen in de lucht. Ik probeerde hetzelfde, 
tevergeefs. Out of order. Nadat ik over de meet was gestrompeld, voelde ik of mijn armen er 
nog waren. Oef. Met dezelfde armen tastte ik naar mijn benen. Check. Ik kon het niet geloven: 
niet dat ik zonet de marathon van New York had uitgelopen, wel dat ik met mijn hele 
lichamelijke hebben en houden over de finish was geraakt.  
 
Terwijl ik mijn medaille rond mijn nek kreeg, veegde ik de tranen uit mijn ogen. Geperst in één 
luttele seconde flitsten beelden van vijf maanden aan noeste trainingsarbeid door mijn hoofd. 
Ik was leeg, maar zielsgelukkig. Op dat magische moment, op zondag 6 november 2016 in 
Central Park in New York, besloot ik: jij gaat elk jaar een marathon lopen, jongen. 
     
Als u me nu wil excuseren, ik moet gaan trainen van Wilfried. 

 


