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Ik, Robbert Van Lierde, was zes jaar toen op een regen-
achtige middag de bel als een vijand door ons huis 

drong.
‘ Niet opendoen, ze kunnen terugkomen als we klaar 

zijn met eten,’ siste moeder.
Iedereen gehoorzaamde. Vader sneed zijn vlees, hij rook 

naar tabak en zijn bruine kiel leek die geur nog te verster-
ken. Ik plette mijn bloemkool, mijn broers Thomas, negen, 
en Maxime, tien, ook. Mijn zus Sara niet, zij was twaalf 
en fiere meisjes pletten hun groenten niet meer door de 
aardappelen.

De beller gaf niet op. We deden alsof we doof waren, 
moeder keek ons een voor een in onze stoel, maar de bel 
werd langer en langer. Moeder gooide woedend haar vork 
in de afwasbak en stoof naar de voordeur. Vader trok zijn 
wenkbrauwen op, beducht voor wat komen zou. We kauw-
den niet meer en hielden ons bestek stil om het duel van 
mama met de bezoeker te kunnen horen, maar alleen wat 
vaag gemompel drong tot ons door.

Ze kwam terug met in haar zog een kleine man met 
ros haar. Ik had hem nog nooit eerder gezien en ik kende 
alle klanten, wist of ze kwamen voor sigaren, sigaretten of 
pijptabak. Raar dat zo’n nieuwe hier aanbelde in plaats 
van de poort van ons fabriekje binnen te gaan.

‘’t Is voor Amerika,’ zei moeder kortaf.
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De man knikte. Hij stond daar naast de keukentafel 
en wist geen raad met zijn klein lijf. Hij droeg een broek 
in een kleur die ik niet kon thuisbrengen en een opvallend 
hawaïhemd. Daaruit staken korte armen vol ros haar en 
sproeten. Ook zijn gezicht was een sproetenveld. Vader 
schoof een stoel achteruit als teken dat hij kon gaan zitten. 
Moeder zuchtte luid, ik vond dat erg voor die meneer.

‘’t Is voor Amerika,’ echode de man en hij zweeg alsof 
daarmee alles gezegd was.

Met sigaren rollen verdiende vader niet genoeg om onze 
auto te kopen en daarom werkte hij ook bij de Cunard 
Line, maar ik had meneer Cunard hier nog nooit gezien. 
Aan onze gevel hing een ronde, ijzeren plaat met een prach-
tig stoomschip erop. Alle kinderen die passeerden gaapten 
er vol bewondering naar en ik zei dat het de Queen Mary 
was en dat mijn vader er al meegevaren had van Engeland 
naar Amerika en dat wie mijn vriend was, kans maakte 
om ooit ook mee te varen. Zo’n prijs werkte goed en als ik 
uit het werkhuis dan nog wat sigaretten meegraaide, werd 
ik de grote leider van de Bende van de Zwarte Hand, tot 
grote ergernis van de oudere machojongens.

De man ging toch zitten, draaide ongeduldig op zijn 
stoel, maar stelde geen enkele vraag.

Vader gaf kauwend zijn uitleg. Een aparte kamer om 
de bootmensen te ontvangen hadden we niet en dat zou 
er zeker niet meer van komen. Het was al jaren geleden 
dat er nog iemand met de boot was vertrokken, want 
iedereen vloog naar Amerika. En de sigarenkopers liepen 
door het fabriekje en de achtertuin altijd naar onze keu-
ken. Daar kregen ze dan van vader twee, drie jenevers voor 
ze hun kistje sigaren betaalden, tot grote ergernis van 
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moeder die vond dat daarmee de halve winst al werd opge-
dronken.

‘Waarom ga je niet met het vliegtuig?’ vroeg vader.
‘Ik ben een moordenaar,’ zei de man en hij keek naar 

de rand van de tafel alsof daar een bord voor hem stond.
Mijn mond viel open en ik kreeg kippenvel. De ogen 

van Maxime zegden wow, Thomas werd een en al aandacht 
en Sara keek verschrikt naar moeder. Ik begreep niet 
waarom moordenaars niet vlogen.

Moeder begon plots af te ruimen, hoewel we nog niet 
klaar waren met eten. Ze ging uit het zicht van de bezoe-
ker staan en zwaaide naar vader: weigeren, niet doen, weg-
sturen! Het bracht vader in de war, ik voelde dat hij aar-
zelde, maar toch bleef hij vriendelijk zijn uitleg geven. Tot 
slot voegde hij eraan toe dat hij niet wist of ze in Amerika 
moordenaars toelieten en dat hij het aan Meneer Van 
Dycke zou vragen.

De man vroeg niet wie die Van Dycke wel was. Hij 
zweeg. Misschien leerden moordenaars dat in de gevange-
nis.

Meneer Van Dycke was een chique meneer van de 
Amerikaanse ambassade.

‘Ik denk niet dat Van Dycke zich zal verbranden aan 
moordenaars,’ zei moeder plots en ze begon luide muziek 
te maken met borden en bestek.

‘We laten u nog iets weten,’ zei vader sussend.
De man liet geen adres of telefoonnummer achter en 

niemand vroeg ernaar. Hij stond recht, maakte aanstalten 
om alleen weg te gaan, maar moeder volgde hem direct op 
de hielen, met druipende afwashanden. Moordenaars zijn 
waarschijnlijk ook dieven.
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Gelukkig voor die man was er opa. Moeder drukte vader 
plat, maar als opa verscheen werd ze een lammetje. Opa 
kwam elke maand onaangekondigd binnen, ging op een 
stoel zitten en zei droogweg: ‘Snij eens het haar uit mijn 
oren.’ Waarom hij dat nooit aan oma vroeg, was mij een 
raadsel en ik wist dat moeder dat karwei haatte, maar ze 
gehoorzaamde. Onherkenbaar was ze dan.

Dit keer kwam opa niet voor zijn oren, want hij bleef 
rechtstaan. Hij zette zijn voeten een beetje verder uit elkaar 
om stevig te staan, want hij was al oud.

‘Die man die naar Amerika wil, moet geholpen worden,’ 
zei hij.

Ik wist waarom hij dat zei. Soms nam hij mij op zijn 
schoot en vertelde hoe hij als doodarme, magere sprink-
haan van zestien als verstekeling in een koffer naar Ame-
rika was overgestoken om aan de armoede en zijn dronken 
vader te ontsnappen. Het was een verschrikkelijke over-
tocht geweest in die donkere koffer en in dat donker ruim 
van het schip en toen hij na een week in het zonnige Boston 
werd ontdekt en uit de koffer gehaald, zag hij geen steek. 
De douane dacht dat hij blind was en hij vloog de gevan-
genis in: Amerika kon geen gehandicapten gebruiken. 
Toen hij weer goed kon zien, werd hij met de hulp van een 
Vlaamse pastoor vrijgelaten. Opa wou dat de moordenaar 
een tweede kans kreeg en minder verschrikkingen zou 
tegenkomen op zijn reis.

Vader knikte, moeder deed alsof ze het niet hoorde, 
maar één ding was zeker: ik zou de moordenaar terugzien.

We wisten ondertussen dat hij zijn vrouw had dood-
gestoken met een mes en vervroegd was vrijgelaten omdat 
hij in zijn cel braaf was geweest. En dat hij nu om de hoek 
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woonde! Misschien was het toch beter dat hij naar Ame-
rika kon vertrekken.

De volgende dag stond hij daar terug, weer in dat 
hawaïhemd en met die smalle, kleurloze broek. Hij had 
geen mes bij zich en opa woonde de besprekingen bij.

‘Er is wel nog een klein probleem,’ zei de moordenaar, 
‘ik heb geen geld. Kan iemand mij het geld voor het ticket, 
het visum en zo voorschieten? Zodra ik ginder iets verdien, 
zend ik het geld onmiddellijk terug, met interest.’

‘Geen probleem,’ zei opa. ‘Frans, mijn zoon, zal dat 
voorschieten.’

De ogen van moeder werden vuurbollen. Dit keer 
begreep ik haar, want eigenlijk was het fabriekje nog altijd 
van opa en kreeg vader maar een half loon omdat de fabriek 
later van hem zou zijn en op het einde van de maand aten 
we ’s middags aardappelen met ajuinsaus en ’s avonds zat 
iedereen aan de smeerkaas, behalve Maxime, die lustte dat 
niet en mocht melkchocolade van Callebaut of Côte d’Or.

‘Dat is dan geregeld,’ zei opa, ‘mijn zoon zal u naar 
Cherbourg voeren.’

Nee, daarmee was niet alles geregeld.
Een uur later bleef ik alleen met mama achter. Haar 

ge  zicht stond op onweer, het voorval had haar humeur 
gekelderd. Ze voelde dat ik haar aankeek, keek terug en 
zei:

‘Ik heb pijn aan mijn staartbeen.’
‘Doet dat veel pijn?’ vroeg ik zacht.
‘Héél veel en elke dag!’
Dat vond ik raar, want het was de eerste keer dat ze 

dat zei.
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‘Hoe komt dat?’
‘Het is gebeurd bij je geboorte. Jij was veel te groot. Ik 

heb lang genoeg gezwegen, maar nu ben je oud genoeg om 
te weten dat het jouw schuld is!’

De tranen sprongen in mijn ogen en ik haastte me om 
me te excuseren en probeerde haar vast te pakken en te 
troosten, maar ze duwde me achteruit.

‘Je zal je straf niet ontlopen,’ zei ze met dreigende vin-
ger en verdween naar boven. Ik hoorde hoe ze de slaap-
kamerdeur dichtsloeg en op slot draaide.

Ik werd plots heel bang, omdat ik het niet begreep en 
omdat ik niet wist welke straffen me te wachten stonden. 
Zouden mijn vriendjes niet meer mogen komen spelen? 
Zou ze me opsluiten op mijn kamer? Zou ze me slaan als 
papa er niet was? En die kwam alleen in huis om te eten en 
te slapen. Ik wou het aan Sara gaan vragen, maar ik hoorde 
gestommel op de trap, moeder denderde naar beneden, 
daar was ze al! Ze nam mijn arm in een nijpende greep en 
trok me mee naar de kelder. Ze liet me los, maar ik voelde 
haar vingers nog in mijn arm. Ze rommelde in een mand 
vol oude schoenen, haalde er een paar houten klompen uit 
die ik nog nooit gezien had en gooide ze kletterend op de 
grond. Toen schikte ze die mooi naast elkaar in het gelid.

‘Op uw knieën!’
Ik ging op mijn knieën zitten op de koude vloer.
‘Dat zou al te gemakkelijk zijn!’
Ze trok me half op.
‘Met uw knieën in de klompen, niet ernaast!’
De houten rand was messcherp.
‘Een kwartier blijven zitten en riskeer niet vroeger op 

te staan!’
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Ik boog mijn hoofd en durfde haar niet aan te kijken. 
Ik was banger van haar dan van de moordenaar.

Ze stormde de trap op, ik bad dat ze het licht niet zou 
uitdoen.

Ze liet het branden, het was een troost.
‘Stilzitten, ik hou je in de gaten,’ riep ze met afgemeten 

stem.
De rand van de klompen sneed steeds dieper in het 

vlees rond mijn knieschijven. Maar die pijn was niets ver-
geleken bij het dreigende vooruitzicht dat zich voor mij 
opende. Als haar staartbeen elke dag pijn deed, zou ik hier 
dan elke dag moeten zitten?

Ik had er geen idee van hoe laat het al was, de kelder 
rook muf en vochtig. En wat als hier ratten zaten! Ik begon 
te snikken, steeds luider, in de hoop dat iemand me kon 
horen. Ik wist wel dat de kans dat vader opdaagde on -
bestaande was en Sara, die altijd liedjes nazong uit de 
hitparade, viel nergens te horen. Thomas was zeker op 
straat aan het knikkeren en Maxime, pff, die zou me niet 
helpen.

2

Twee dagen later, het was een zonnige woensdagna mid-
dag, wou ik graag naar mijn vriend Filip. Hij woon  de 
in onze straat en zijn vader was politieagent, waarschijn-
lijk kon hij nog meer te weten komen over de moordenaar 
en konden we samen vele geheimen over de misdadiger 
delen.
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‘Nee,’ zei moeder. ‘Haal je spaarpot, we gaan winkelen!’
Ik had helemaal geen plannen om iets te kopen, maar 

het was veiliger te gehoorzamen.
Ze stapte niet, ze rende bijna en af en toe gaf ze een 

ruk aan mijn arm zodat ik telkens bijna struikelde.
We hielden halt voor een winkel, waar we nog nooit 

geweest waren. In de etalage lagen rekverbanden, zolen, 
windels en akelige, valse benen. Ze trok me mee naar bin-
nen.

‘Ik telefoneerde u al,’ zei ze, ‘ik kom voor die band om 
op te zitten.’

Het meisje glimlachte, knikte en haalde vanonder de 
toonbank een roze ring die eruitzag als een zwemband, 
behalve dat hij vlak was aan één zijde.

‘Ik legde hem al voor u klaar,’ zei ze.
En toen wees moeder naar mij.
‘Hij heeft mijn staartbeen gebroken bij zijn geboorte, 

ik hoop dat uw band mijn pijn draaglijk zal maken.’
Niet weer, dacht ik bang. Het meisje keek niet beris-

pend naar mij. Ik dacht dat ze zelfs lief naar me keek of 
met medelijden.

Moeder haalde mijn spaarpot uit haar tas, zette die 
met een rammelende tik op de toonbank en gebood:

‘Betaal jij maar!’
Ik keek naar het meisje. Die aarzelde en zei dan dat het 

vierhonderd frank kostte, met de mededeling dat het heel 
goede kwaliteit was en dat de ring jaren kon meegaan.

Ik raakte helemaal in paniek, want ik vreesde dat ik 
niet zoveel geld had. Ik peuterde er eerst de briefjes uit en 
schudde dan voorzichtig mijn varken leeg op de toonbank. 
Het meisje hielp me bij het tellen, moeder zuchtte opval-
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lend. Ik was heel opgelucht toen ik merkte dat ik nog zeven 
frank overhield.

En alsof de duivel ermee gemoeid was, zat Maxime, 
toen we thuis kwamen, aan tafel zijn geld te tellen. Hij 
wilde een goal kopen om te sjotten in de wei, achter het 
huis. Hij kwam maar vijftig frank tekort en moeder beloof-
de bij te leggen.

‘Aan Robbert moet je niet vragen om bij te leggen,’ zei 
moeder, ‘die verspilt al zijn geld.’

Op zondag gingen we naar de mis van halfelf. Alleen moe-
der en ik. Mijn opa was socialist en mijn oma katholiek. 
Opa had beslist dat zijn kleinkinderen tot hun tien jaar 
naar de kerk moesten gaan en het nadien zelf mochten 
uitzoeken. Ik begreep niet wat hij met dat uitzoeken 
bedoelde. Vader bracht normaal moeder en mij met de 
auto tot aan de kerk en daarna leverde hij in verscheidene 
cafés zijn sigaren.

‘Vandaag gaan we te voet,’ zei moeder, ‘het is goed weer.’
Ik begreep het niet, want het was fris, van de zon geen 

spoor.
In de gang trok ze haar zondags jasje aan. Ze nam van 

bovenop de hoedenplank de roze ring en duwde hem in 
mijn handen. Ik droeg alleen mijn korte broek en een 
hemdje en kon de ring niet wegmoffelen. Ik klemde hem 
heel de weg onder mijn linkerarm. Doordat we te voet 
gingen, kwamen we te laat. De kerk zat vol, de dienst was 
al begonnen, maar we sloten niet onopgemerkt achter-
aan aan. Nee, we gingen door de middengang naar vo  -
ren. Iedereen keek naar dat lelijke roze ding. Kon ik maar 
in de grond zinken van schaamte. Ik beet op mijn boven-
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lip en slaagde erin niet te huilen. Moeder vond twee lege 
stoelen. Ze wees waar ik het ding moest neerleggen. De 
dienst ging aan mij voorbij. Ik wist alleen dat ik liever in 
de kelder in de klompen zat, dan die roze ring overal mee 
te dragen.

3

De vrolijke stemmen van de spelende kinderen op straat 
drongen door tot in onze keuken, maar stierven daar in 
het humeur van moeder.

Vader was weg met de moordenaar. Tegen haar wil in, 
maar met de dwingende goedkeuring van opa bracht hij 
de moordenaar toch met onze auto naar Cherbourg en 
alsof dat nog niet genoeg was, had hij de tickets betaald 
en hem geld gegeven om niet arm in Amerika aan te ko -
men. Van Snick zou het geld met een flinke interest terug-
betalen, zodra hij ginds werk had gevonden. Moeder zweeg 
zoals ze nog nooit gezwegen had, met de mond gesloten 
tot een zure lijn en met ogen die broedden op een plan. Ik 
was doodsbang, maar ze was zo met iets bezig dat ze er 
niet aan dacht me in de klompen te zetten.

Door het raam had ik gezien dat Filip naar de moor-
denaar was komen kijken, toen die in onze auto stap-
te. Een kwartier later belde hij aan om de gebeurtenissen 
met mij te bespreken, maar moeder zei dat ik niet thuis 
was.

Ik maakte me zo klein mogelijk met een stripverhaal 
van De Rode Ridder.
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‘Dat zijn boekjes van Maxime,’ zei moeder plots, ‘en uw 
haar is net een rattennest. Hier komen!’

Ze haalde uit de schuif van de keukenkast een borstel 
met stalen pinnen, ging zitten, nam me in de tang tussen 
haar knieën en schraapte met de borstel over mijn hoofd. 
De eerste beurt ging met rukken, want mijn haar zat strop, 
ik klemde mijn tanden op elkaar, ik zou niet wenen! Ze 
bleef te hard borstelen, eerst net boven mijn linkeroor, dan 
in het midden op mijn hoofd, daarna net boven mijn rech-
teroor. Aan de pijn op mijn hoofdhuid voelde ik dat er 
tussenstroken waren die ze niet kamde. Als het geen kam-
men was, wat deed ze dan eigenlijk? Droomde ze of pij-
nigde ze? Ik zou zo graag eens in haar hoofd hebben geke-
ken. Misschien was daar iets mis en kon ik haar helpen.

Van in de keuken kon je door de midden- en de voor-
plaats de straat zien. Filip kwam voor het raam staan, hield 
zijn linkerhand als een afdakje boven zijn ogen en tuurde 
naar binnen. Hij zag me zeker zitten in het licht van de 
keukenkoepel. Ja, hij tikte enthousiast op het venster, het 
verstoorde de beweging van moeder niet. Ik bewoog niet. 
Filip begreep er vast niets van, hopelijk zou hij niet kwaad 
op me zijn en nog met mij willen spelen.

Het werd avond in de keuken. Maxime had zijn huiswerk 
niet gemaakt en kreeg toch chocolade. Sara liet haar agenda 
tekenen: een negen voor aardrijkskunde en een acht voor 
wiskunde, dat betekende voor haar twee smeerkaasdrie-
hoekjes van La Vache qui rit, voor Thomas en mij elk eentje.

Het was de eerste keer dat de stoel van vader leeg bleef. 
Het gaf me een akelig gevoel, maar niemand anders maak-
te er een opmerking over. Ik moest me dus niet ongerust 
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maken. Om acht uur stuurde moeder ons naar bed. Op 
de overloop greep ik de arm van Maxime.

‘Papa is weg met die moordenaar en hij moest al lang 
thuis zijn,’ zei ik en ik voelde dat er tranen in mijn ogen 
stonden.

‘Ze brengen papa’s lijk wel naar huis,’ zei hij en ver-
dween schaterend in zijn kamer.

Thomas kon er niet om lachen en trok me tegen zijn 
warm lijf. Ik rilde. We sliepen in dezelfde kamer, maar ik 
durfde niet te vragen of ik bij hem in bed mocht kruipen.

In mijn hoofd lag vader met een mes in zijn borst, bloe-
dend in de berm en de rosse man reed grijnslachend weg 
met onze auto. En na dit beeld volgde een tweede hel: ik 
moest voortaan de dagen alleen met moeder doorbrengen.

Ik had geen lucifers om een kaars aan te steken, maar 
ik ging op mijn knieën zitten en bad voor de heilige Anto-
nius, alsof vader een verloren voorwerp was.

Midden in de nacht werd ik wakker. Moeder schreeuw-
de luid tegen vader. De ruzie maakte me blij.

’s Ochtends was moeder weg. Ik voelde me schuldig om -
dat ik vannacht blij was geweest toen ik ze hoorde ruzie-
maken, maar daar ging het toen toch niet om, ik was ge -
woon blij dat ik vaders stem hoorde, wist dat hij veilig 
terug was. Moeder had ons verlaten zonder afscheid te 
nemen, zonder boe of ba en vader gaf geen uitleg. Hij zat 
aan de keukentafel, keek ons met schuldige ogen aan, maar 
zei geen woord. We kregen geen warm eten, waar zou 
vader de tijd vandaan gehaald hebben om te koken? Sara 
kon al wat koken en ik zou haar helpen!
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Opa duwde de keukendeur open, stak alleen zijn hoofd 
naar binnen en zei:

‘Geen paniek, ze komt wel terug.’
Het fleurde vader niet op, maar opa was een wijze man, 

hij zou wel gelijk hebben.
We aten in stilte een boterham en zegden allen dat het 

ons smaakte. Vader kreeg de tranen in zijn ogen en ver-
dween. Hoe doe je dat: op het juiste moment de juiste 
dingen zeggen? Ik vond dat héél moeilijk. Nog iets dat ik 
wou leren.

Na het eten daagde oma op, ze hielp afruimen en zei 
dat we voortaan bij haar warm konden eten en legde uit 
wat er aan de hand was.

Vader had zonder medeweten van moeder 20.000 
frank van de rekening gehaald en aan de moordenaar gege-
ven. Het moest van opa, die ook 20.000 frank had gegeven. 
Opa was er zeker van dat die man dat dubbel en dik zou 
terugbetalen, dat hij, zoals opa, met veel geld zou terug-
keren uit Amerika. Pioniers moesten elkaar helpen, het 
was een ideale investering! Ik wist niet wat pioniers en 
investeren betekenden, maar opa deed soms toch wel raar. 
Als hij zoveel geld kon missen, waarom moesten we dan 
zoveel smeerkaas eten en kon moeder maar één keer per 
jaar een nieuwe jurk kopen? En vader had zonder twijfel 
bijna al ons geld meegegeven aan die kleine, rosse man.

Sara begreep dat moeder kwaad was en ik ook. Waar 
zou ze toch zijn?

Drie dagen later kwam moeder terug en deed alsof ze 
even boodschappen gedaan had. Niemand die het waagde 
over het voorval te praten. Later kwamen we te weten dat 
ze met haar valies gewoon naar oma was gegaan, maar die 
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had gezegd dat haar huwelijk heilig was en dat ze moest 
terugkeren naar haar man. Die oma zag ik niet zoveel: ze 
leek te veel op moeder en dat botste.

4

De tuin van opa was zo verzorgd dat hij bijna elk jaar een 
prijs kreeg van ‘Het Werk van den Akker’. En het was ook 
de grootste tuin, want hij lag achter ons huis, dat van opa 
en het fabriekje. De konijnen hadden een ren die verzon-
ken was in de grond zodat ze niet konden ontsnappen en 
de kippen een binnen- én buitenverblijf. We konden eigen 
appelen, peren, perziken, pruimen, stekelbessen en kersen 
eten en aardappelen en groenten moesten we nooit kopen. 
De groenten klaarmaken voor de winter was een feest. 
Dan zaten oma, opa, moeder en ik samen in de veranda 
te werken als een echte ploeg, de grote steriliseerketel werd 
op het vuur gezet, moeder was altijd goedgezind en als de 
laatste weckpot op zijn schap in de kelder stond, had oma 
als beloning voor iedereen een mattentaartje. Naar die 
lekkernij keek ik uit, want snoep ‘kwam bij ons niet bin-
nen’ en ik at op zaterdag de helft op en spaarde de an  dere 
helft voor zondag.

Die zaterdag, ik was zeven, waren er extra veel snij-
bonen en dat maakte me extra gelukkig, want als aan de 
snijbonen werd begonnen, was ik de kapitein. Opa klem-
de het snijmachientje vast op de rand van de verandatafel 
en ik alleen mocht de snijbonen in de gleuf steken en aan 
het wieltje draaien. Zonder mij geen snijbonen. Die dag 

REIS NAAR MIJN VADER-press.indd   18 28/08/18   16:47



19

was ik belangrijker dan Sara, Thomas en Maxime, niet dat 
ik dat wilde, maar het voelde zo fijn omdat het de enige 
dag was.

Toen alles klaar was en afgekoeld, werden de weckpot-
ten eerlijk verdeeld. Moeder zette onze potten in een hou-
ten bak, maar er bleven vier potten over. Ze stapelde drie 
potten naast elkaar in mijn armen en één pot erbovenop 
en hop langs het tuinpad achter onze huizen naar moeders 
kelder. Ik ging voorop en we liepen nog achter opa’s huis 
toen Kwinny, opa’s hond, lief tegen me opsprong en de 
bovenste weckpot kletterend op de grond uiteenspatte: 
de snijbonen leken wel zijn ingewanden.. Ik durfde niet 
om te kijken.

‘Zet die andere potten hier op de grond en naar uw 
kamer, nu!’

Heel voorzichtig knielde ik en slaagde erin de drie 
andere potten veilig op de grond te zetten. Moeder zette 
ook haar houten bak neer, versperde me even de weg, keek 
me aan met vuurspuwende ogen en zei: ‘Jij bent de nagel 
aan mijn doodskist!’

En toen rende ik zo snel ik kon naar boven, want mijn 
kamer was veel beter dan de snijdende klompen in de kel-
der. Maar wat bedoelde moeder met die doodskist? Ze 
zou toch niet door mijn schuld doodgaan? Ik wist niet wat 
ik moest doen! Als ik naar beneden ging, moest ik mis-
schien naar de kelder en als ik boven bleef, zou ik dan te 
laat komen om moeder te redden? Ik bleef muisstil op bed 
zitten en luisterde gespannen. Ik kon moeder nog horen 
beneden, maar na tien minuten werd het stil. Was ze terug 
naar de ve  randa van opa of … En toen wist ik plots wat 
ik kon doen: naar beneden gaan en vergiffenis vragen. Zo 
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ging die nagel van die doodskist misschien weg en ik kon 
tegelijk ook zien hoe het met moeder ging. Ik liep stil, op 
mijn tenen, naar beneden en was blij toen ik moeder in 
haar zetel zag zitten, bezig Het Rijk der Vrouw te lezen.

‘Ik kom verg …’
‘Naar je kamer jij, zo ga je er niet vanaf komen!’
Ik rende zo snel ik kon naar boven en moeder kwam 

me niet achterna. Het duurde een kwartier voor de span-
ning wat wegviel, maar toen dacht ik aan het mattentaart-
je dat ik had gemist en ik deed mijn uiterste best om niet 
te wenen.

5

Filip klopte op het venster en zwaaide triomfantelijk met 
zijn armen als een coureur die de Ronde van Vlaanderen 
heeft gewonnen. Ik was negen jaar en mocht niet naar 
buiten, want ik moest de afwas doen, maar ik liep toch 
even tot bij het raam om het hem te zeggen. Hij stond er 
geheimzinnig met zijn handen achter zijn rug en plots 
plakte hij fier een briefje van vijftig frank tegen het glas: 
voortaan zou hij elke week zakgeld krijgen!

‘Kinderen van negen jaar die zakgeld krijgen, dat is 
kinderen bederven, miskweken,’ vond moeder. Maar Sara 
was al vijftien en kreeg ook geen zakgeld en chouchou 
Maxime ook niet. Moeder of armoede?

Diezelfde week moest ik op zondagmiddag naar opa gaan. 
Elke dag deed hij ’s middags een dutje van een halfuur in 
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zijn rode skailederen zetel naast de stoof. Hij was net wak-
ker, bekeek mij op een plechtige manier en gaf me dan 
plots, zomaar uit het niets, vijfentwintig frank en daarna 
wees hij naar oma. Zij had ook vijfentwintig frank klaar! 
Wow! Ik wou mijn centen direct aan Filip tonen, maar ik 
moest eerst weer naast opa zijn zetel gaan staan.

‘Luister,’ zei hij, ‘je mag elke zondag je centen komen 
halen, maar je moet me één ding beloven: als jij je helikop-
ter hebt, moet je mij als eerste komen halen, want ik wil 
meevliegen!’

Ik knikte heel overtuigend en beloofde het meteen.
Opa was een beetje gek. Toen hij in Amerika aankwam, 

reden ze hier nog met de paardentram, maar in Boston 
reed er al een tram onder de grond! In Amerika kon alles, 
vond hij. Er waren daar ondertussen al mensen die een 
helikopter hadden in plaats van een auto. ‘Straks zijn er 
hier ook te veel auto’s,’ zei opa en hij wou daarom dat wij 
als eerste een helikopter zouden hebben die kon landen 
op ons huis.

Een week later mochten we ’s nachts opblijven om met z’n 
allen bij opa naar tv te kijken. De Amerikanen wilden lan-
den op de maan! Opa zou dus zeker gelijk krijgen met zijn 
verhaal over die helikopter.

We zaten allemaal op het puntje van onze stoel met 
open mond naar het scherm te staren, behalve opa. Nie-
mand werd moe en we moesten van moeder niet naar bed.

‘Ik ga slapen,’ zei opa plots. ‘Het is allemaal boeren-
bedrog, ze nemen dat ergens op in een studio en in een 
woestijn. Het is allemaal propaganda van de Amerikanen 
tegen de Russen.’
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Ik wist niet wat propa…… betekende, maar opa stond 
mokkend recht en bekeek ons hoofdschuddend als om te 
zeggen dat we goedgelovige onnozelaars waren. Ik begreep 
er niets van. Ik trok aan vaders arm en keek hem vragend 
aan.

‘Het is wel echt,’ fluisterde hij, ‘je ziet het toch zelf?’
De wereld verschoof een beetje. Mijn fantastische opa 

werd plots heel heel oud en vader, die elke dag vastgeroest 
zat te werken in zijn fabriekje, leek me gloednieuw.

6

Vader was met een volle kuip tabak in beide handen van 
het zoldertrapje zonder leuning gevallen, bots op het beton 
van de garage. Toch zat hij de dag nadien al met zijn been 
en elleboog in het gips op zijn zitbak in het fabriekje te 
vechten met zijn sigaren. Klanten gingen voor pijn. Ik vroeg 
aan moeder hem te bevelen een paar dagen rust te nemen, 
‘het is zijn fabriek en zijn pijn, hij moet het maar zelf weten’ 
was haar antwoord.
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