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Hoofdstuk 1 – Wolvenstraat

In mijn verste herinnering woon ik als “laatstgeborene” met mijn ouders en mijn 5 jaar
oudere broer op nummer 1 in de Wolvenstraat in Diest. Mijn geboortehuis!
Daar was het dat ik, ondanks mijn heldmoedig verzet, door mijn moeder en de stevige
stadsvroedvrouw met vereende krachten de wereld werd ingeperst en ingetrokken.
Op dat adres betrok onze kleine familie de helft van een heel bescheiden
dubbelwoning: gelijkvloers waren er twee plaatsen; met daarachter een half overdekt
koertje dat als rommelplaats, wasruimte en keuken dienst deed.
In de verste hoek van het niet overdekte deel van dat koertje stond de klassieke
“sanitaire” constructie van die tijd: een houten plank met een gat erin. Boven een voor
een jonge knaap afschrikwekkende, onpeilbaar diepe put. Een onwelriekend vat dat
geregeld moest worden leeggemaakt door de plaatselijke “strontboer”.
Als wij destijds “naar achter” moesten dan gingen we écht, letterlijk, naar achter.
Naar ”de koer” dus…

Eens per week versneed vader een paar opgespaarde oude kranten in keurige
vierkantjes, want in die tijd was het luxeproduct WC-papier nog niet in de handel.
Op de eerste etage waren er twee slaapkamers: één voor pa en ma en één voor broer
en ik.

Daarboven onder het dak was er een ruime zolder waar in stevige houten kratten
allerlei producten waren opgeslagen die de tand des tijds zouden weten te weerstaan..
“Voor als het terug oorlog wordt…”, zoals mijn moeder steeds maar herhaalde. Want
ergens, daarginds in een ver land, dat we met de beste moeite niet op de aardbol
konden aanwijzen, dreigde, zoals men zei, een verwoestende nucleaire Koreaanse
oorlog.
Mijn hele jeugd heb ik op onze zolderruimte allerlei “schaarse” en “onbederfelijke”
producten opgeslagen geweten, producten die in de net doorstane oorlogsjaren zo
pijnlijk gemist werden: Sunlight zeep, rijst, suiker, zout, koffie, droge erwten en bonen
en velerlei groenten die, in glazen bokalen, tijdloos versmoord en geconserveerd
waren, voor als, indien, wanneer, mogelijk, eventueel, wie weet.…
Het sobere huisje huurden mijn ouders van apotheker Louis Dauphin die, samen met
zijn ongetrouwde, slungelachtige zoon Julot, op de hoek met de Hasseltsestraat een
welvarende officine runde.
Alwaar vader en zoon, naast enkele industriële zalfjes en pillen, ook vaginaspoelers,
“odeklonje”, breukbanden, hoestbonbons, pleisters en zelfs de door onze Moeder de
Heilige Kerk streng verboden voorbehoedsmiddelen aan de noodruftige man of vrouw
brachten. Benevens velerlei duistere, zorgvuldig afgewogen “magistrale” bereidingen,
waarvan zij alleen de samenstelling konden aflezen van het cryptische voorschrift van
dokter Geyskens, die halfweg de “Vèrkesmet” op zijn eigenzinnige, brutale manier
geneeskunde bedreef.
De andere helft van de dubbelwoning werd gehuurd door de familie Camps, een
haarkapersgezin met zes kinderen dat er blijkbaar op één of andere miraculeuze
manier in geslaagd was ieder kind zijn plekje te geven in de enige slaapkamer naast
die van de ouders.
De huurdersperikelen werden afgehandeld door de apothekersvrouw, Madame
Paulien, die, voorzichtig gezegd, niet geheel vrolijk in het leven stond.
Zij leed duidelijk onder onverklaarbare, chronische zuur-oprispingen, ter bestrijding
waarvan haar gif mengende man en zoon blijkbaar nooit de gepaste chemicaliën in
een mortier hadden weten samen te brengen.
Louis Dauphin was, in de uren nadat hij (pillendraaiend!) zijn uren had gedraaid, ook
een bekwaam pianist. Bij zijn dagelijkse vingeroefeningen drongen Chopin, Beethoven
en hun confraters voortdurend, door de dunne muren heen, eufonisch langs de
achterdeur bij ons binnen.
Op zondagvoormiddag evenwel stak de apotheker de straat over en ontmoette hij ten
huize Paula Géron, op de hoek met de Botermarkt, zijn melomane vrienden: Marcel
Melaerts die, (naar kenners zeiden) aan zijn cello de aan het instrument eigen typische
diepe klank wist te ontfutselen.
En Swa Beckx (aka Jef Sol..) die, zo bleek naar ik pas later ontdekte, getrouwd was
met mijn nicht Renée Haesevoets. Maar die niet tegenstaande en desalniettemin uit
zijn viool onwezenlijk hemelse uitstrijkjes wist te toveren…

Samen vormden ze het Diesters gelegenheidstrio “Da Draa” (“Die Drie”) dat, wanneer
in de zomer de ramen van het salon aan onze overzijde openstonden, de Wolvenstraat
al repeterend vulde met artistiek verantwoord straatlawaai.
Apotheker Dauphin werd in de straat ook een beetje als een bijna-oorlogsheld annex
bijna-oorlogsslachtoffer bewonderd.
Volgend verhaal werd nog jaren nadien monkelend herhaald.
Toen begin september 1944 iedereen via “den Ingelse radio” had vernomen dat de
geallieerden op komst waren en dat de bevrijding nabij was, hoorde de apotheker hoe
een kolonne pantservoertuigen in de Leuvensestraat naar beneden gerold kwam.
Met bekwame spoed en met een, lange donkere jaren onderdrukt openlijk patriottisch
enthousiasme, haastte hij zich naar de bovenverdieping van de apotheek om daar, ter
verwelkoming van de bevrijder, de al maanden lang voor de gelegenheid klaarliggende
en gekoesterde Belgische tricolore eindelijk triomfantelijk uit het raam te kunnen
steken.
Maar toen de pantserwagens de Botermarkt opdraaiden, zag hij, gelukkig net op tijd,
dat het niet de Engelse bevrijders waren die daar aankwamen, maar wel de laatste
Duitse troepen, op weg naar de Hasseltse poort, op hun roemloze terugtocht naar het
oosten, op weg “nach Mutti”, nach daarginds in de platgebombardeerde heimat… De
tricolore kon de apotheker nog overhaast en net op tijd binnenhalen…
Mijn vader had minder wilde patriottische opwellingen.
Na zijn manhaftig “gemobiliseerd” verweer tijdens de 18-daagse veldtocht van het
Belgisch Leger, had hij, vrijgelaten uit het Kriegsgefangene Lager van Brasschaat en
de bevelen van de bezetter stipt opvolgend, braafjes zijn militaire persoonlijke
inboedel op het stadhuis “in seinen wohnsitz,” afgeleverd en had hij de draad van het
leven van “voor den oorlog” goedschiks, kwaadschiks, terug opgenomen.

Het concipiëren van mijn politiek correcte Arische persoon kan natuurlijk niet als een
moedige daad van verzet worden beschouwd..
Mijn eigen actieve betrokkenheid aan de wereldbrand begon pas na de bevrijding.
Ik stond dan, als beminnelijke snotaap die nog maar amper kon praten, bij de voordeur
op de drempel, om telkens wanneer Engelse soldaten langskwamen, het riedeltje af te
dreunen dat mij zorgvuldig door mijn vader was aangeleerd:
“Halo Lala, sigaret Papa!”
Gezien mijn schattig voorkomen en het daarmee samenhangend succes (een
voorbode van wat later volgde…) rookte mijn vader in die tijd nogal wat Player’s
sigaretten.

Maar een échte oorlogsheld had de Wolvenstraat wel.
Op huisnummer 7 woonde de Heer Swiné die tijdens de eerste oorlogsdagen als
“politieke gevangene” naar een Duits gevangenenkamp werd gedeporteerd. Hij
woonde in een voor de Wolvenstraat “statig herenhuis” en was daarom waarschijnlijk
als “communist” bei nacht und nebel van zijn bed gelicht en aansluitend ambtshalve
ingecheckt op een trein van de Deutsche Reichsbahn naar het oosten. Niemand wist
er echt het fijne van…
Maar toen hij, eind 1945, bevrijd uit gevangenschap, ongeschonden terug thuiskwam,
liep heel de Wolvenstraat samen om aan zijn voordeur hulde te brengen aan “onze”
politieke gevangene.
Halfweg de straat was een stropop opgehangen die de afschuwelijke Adolf moest
voorstellen en die, als hoogtepunt van de viering, onder luid applaus met begeleidend
vuurwerk in de fik werd gestoken. “Hij schiet nog!” zou mijn broer in complete paniek
hebben gekrijst..
Een foto vereeuwigde de erkentelijke samenhorigheid van de Wolvenstraat.
Rechts bovenaan overschouwt apotheker Louis Dauphin de verzamelde patriotten,
terwijl links bovenaan haarkapper Camps boven zijn geknipt cliënteel uitsteekt…
En in dat kleine jongetje in het door mama gebreide pakje met bretellekes centraal op
de onderste rij, herken ik een heel vroege en veelbelovende uitgave van mezelf…

In de voorkamer van Wolvenstraat 1 hadden mijn ouders al van voor de oorlog een
bescheiden kruidenierswinkel opgezet, een kleinschalig initiatief dat vooral door mijn
moeder werd beheerd.
Vader, weliswaar schrijnwerker van “opleiding”, ging dagelijks “de baan op”, eerst met
de fiets en daarna met zijn eerste auto (een Perfect Imperial?) als handelsreiziger in
“Koloniale Waren”.
In loondienst van groothandel Verlinden – Hommelen, die halfweg de Botermarkt een
“depot” had.
Als het paste mocht ik met vader mee in de auto en die uitstapjes, die ons voerden
naar de landelijke kruidenierswinkeltjes (doorgaans annex drankgelegenheid) in de
omgeving waren heerlijke momenten.
Momenten gevuld met de luidruchtige maar warme gulheid van rondborstige
caféhoudende kruideniersvrouwen ofte kruidenierende cafébazinnen, die met
limonade en Big Victoria chocoladerepen, mij hemelse momenten bezorgden.
Mijn moeder Louise, die zichzelf levenslang Caroline liet noemen, (“Karlienke” voor de
bekenden), was afkomstig uit het nabijgelegen onooglijke dorpje Webbekom.
Een landelijke gemeente die door de grote baan van Diest naar Hasselt, als door een
Berlijnse muur, in twee werd gespleten.
Ze was de oudste dochter (en dus automatisch tegen wil en dank “kostwinner”…) van
een gezin dat met strenge hand werd geleid door mijn (volgens de overlevering, ik heb
hem niet gekend..) stuurse grootvader Hendrik Vandebroek (“Broek”!).

Die na zijn lange werkdagen in de schrale stal en op de kleine akker, nog de nodige
energie had gevonden om zijn broek aan de haak te hangen en vijf kinderen te
verwekken.
Met mijn moeder “Caroline” als tête de serie. Probatio si penis bene sit!
Zoals gebruikelijk in die dagen was mijn moeder, na het doorlopen van de lagere
school, als noodzakelijke kostwinner, moeten gaan “dienen”. In de nabije grote
wereldstad Diest.
Zij kon in de Niefstraat aan de slag, bij Nele Sannen, die daar een “crèmerie” uitbaatte.
Mijn vader woonde op het einde van die straat, waar zijn moeder, een onooglijk,
piepklein winkeltje runde. Waar ze onder meer nog het fijne witte zand verhandelde
waarmee houten vloeren van drankgelegenheden en zondagse woonkamers met
wisselend kunstzinnig succes traditioneel werden bestrooid.
En het kan natuurlijk niet anders of mijn pa en ma zijn mekaar daar op het einde van
die stille Niefstraat “toevallig” tegen het lijf (en tegen andere dingen) aangelopen.

Nu was “dienen” in die tijd wel een soort eufemisme voor “meid voor alle werk”: een
”dienster” poetste, ze ruimde op, ze waste en ze plaste.
Maar wat mijn moeder vooral deed, zoals ze later steeds fier vertelde, was de techniek
en de kunst om ijsroom te draaien “met haar ogen” te stelen.
Het moet dan ook niet verbazen dat toen ze later, na hun sober huwelijk, het
kruidenierswinkeltje in de Wolvenstraat openden, er in de winkelruimte plaats was
uitgespaard voor een klein ijssalonnetje.
Mijn vader had daartoe twee vierkante tafeltjes getimmerd, belegd met een glazen
blad, en acht taboeretjes. En hij had alles in een fris pistachegroen kleurtje gezet.
In mijn jeugdige herinnering zat het er op zomeravonden propvol.
Maar ja, in kinderogen is een beperkte winkelruimte met daarin ook nog twee
pistachegroene tafeltjes en acht taboeretjes, alras propvol gevuld…

Hoofdstuk 2 – Van Woluwé tot Webbekom

Was er na de Duitse inval in het Sudetenland (september 1938) nog geloof in het feit
dat toegeven aan Hitler een oorlog zou voorkomen, na de aanval op Polen (op 1
september 1939) was het plots glashelder dat de naïeve diplomatie van de Britse
Premier Neville Chamberlain tot niets had geleid en begon de stelselmatige mobilisatie
van het Belgische Leger.
Duizenden “jonge” mannen die hun legerdienst al hadden vervuld moesten daardoor
hun vertrouwde omgeving verlaten om zich opnieuw bij hun regimenten te vervoegen.
Zo ook ene Louis Bocqué, een 35-jarige Brusselse ket, perfect tweetalig: Frans en
Brussels Vloms.
Die werd plots zonder verwijl terug verwacht bij zijn eenheid van de reserve: het vierde
regiment van de Troepen van het Artilleriepark – 4/AP, gestationeerd in een Brusselse
kazerne.

Natuurlijk kon hij toen nog niet vermoeden dat hij, ingevolge die inval in Polen ("Seit
5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen"…), door de oorlogsperikelen en door een
wonderlijk toeval, in mijn leven zou stappen.
En dat hij tot het einde van zijn dagen mijn dierbare “Tonton” zou zijn…
“Tonton” was op het ogenblik van de mobilisatie aan de slag als kaderlid bij het
Belgische hoofdkantoor van Shell, gelegen Cantersteen bij het Centraal Station in
hartje Brussel.
Daar was, bij zijn in diensttreden enkele jaren vroeger, zijn als bekwaam
amateurfotograaf geoefend
oog, alras gevallen op
de
welbevallige
directiesecretaresse Marie (Mimi) Cattrel.

Zij zou spoedig onder zijn onweerstaanbare charmes bezwijken en een lang huwelijk
was het gevolg.
In 1934 bouwden ze een warm nest in het toen nog landelijke St Lambrechts Woluwe,
(Rue d’Octobre Nr 8)… Een adres waar ik later zoveel tedere momenten zou
doorbrengen…

Alzo bleef bij de mobilisatie die lieve Mimi in alle onrust alleen achter in dat door hen
pas gebouwde huis.
Alleen! Want er waren geen kinderen uit het huwelijk. Een huwelijk dat overigens ook
verder kinderloos zou blijven.
De artillerie-steuneenheid van de reservetroepen waartoe Tonton behoorde oefende
herhaaldelijk de beweging vanuit de Brusselse kazerne naar de geplande
“afwachtingsstelling” die bij oorlogstijd moest worden ingenomen.

Afwachtingsstelling van waaruit dan, het glorierijke moment gekomen (!), oostwaarts,
richting Berlijn en verder, zou worden opgerukt…
Zo kwam soldaat Louis Bocqué met zijn eenheid in het boerengat Webbekom terecht,
waar “den troep” bij de burger werd ingekwartierd. Terwijl de officieren, zo veronderstel
ik toch(!), logeerden in het Hotel du Progrès van de nabijgelegen metropool Diest.
Soldaat Bocqué kreeg zijnerzijds logement toegewezen in een tochtige Webbekomse
boerenschuur alwaar, volgens het (opgesmukte?) familieverhaal, een omgekeerde
tafel gevuld met stro hem als bed was toegewezen. Een bakske vol met stro! Hoe
vertederend.
Daar sliep hij, aldus de mondeling overgedragen familiekronieken, tot op het ogenblik
dat die oncomfortabele, haast incivieke, toestand werd opgemerkt door mijn
grootvader van moederskant (Hendrik Vandebroek, in het dorp gekend als “Broek”)
die, ziende wat hij zag, toen de historische woorden zou hebben uitgesproken: “Kom
joeng, ig hem thowes een echt bed veur oech!”. Dat hij zijn eigen bed bedoelde zou hij
er niet bijgezegd hebben…
En zo werd een warme vriendschap geboren tussen een Webbekomse boer en een
Brussels ketje.
En bij elke ontplooiingsoefening van zijn eenheid in Webbekom vond soldaat Bocqué
logement bij zijn vriend Broek.

Maar kijk, uit de goed bewaarde zakagenda die soldaat Bocqué bijhield (hij was
blijkbaar “schrijver” van zijn eenheid…) blijkt dat op het cruciale moment, op 10 mei
1940, zijn eenheid de beweging naar de afwachtingsstelling inzette om 17:00 uur maar
niet verder geraakte dan tot in Diest, waar ze om 20:00 uur het bevel kregen om zich
de volgende ochtend naar Hemiksem “terug te plooien”…

Na 18 dagen achterwaartse veldtocht capituleerde het Belgische Leger en na een
korte gevangenschap werden de meeste soldaten, ook soldaat Bocqué, gewoon naar
huis gestuurd met een Entlassungsschein.
Met daarop het bevel dat ze hun militaire uitrusting op het stadhuis van hun woonplaats
moesten binnenleveren en dat ze zich verder moesten onthouden van “vijandige
daden” jegens de bezetter.
Soldaat Bocqué heeft in zijn agenda zorgvuldig de lijst genoteerd van de povere
“militaire uitrusting” die hij ingaand op dat bevel op 13 juni 1940 op het stadhuis van
Sint Lambrechts Woluwé heeft ingeleverd. Het bewijst hoe zorgzaam hij was en het
toont meteen aan met welke povere korpsuitrusting de Belgische soldaat ten oorlog
werd gestuurd…

Aansluitend kon, zoals voor vele ambtshalve gedemobiliseerden, de draad van het
vooroorlogse leven min of meer terug worden opgepakt.
Als de oorlogstoestand het toeliet kwam Tonton geregeld tijdens het weekend, met zijn
Mimi ditmaal, terug op bezoek bij zijn vriend Broek in Webbekom. Eerst met de
tandem. Later met de trein.
En na elk bezoek werden er op de terugweg wel een paar, tijdens die oorlogsjaren in
Brussel schaarse, landelijke producten meegegeven: een pond boter, een
boerenbrood, een stuk van het illegaal geslachte varken… Gewaardeerde
aanvullingen op het bescheiden menu dat in Brussel de rantsoeneringszegeltjes kon
worden samengesteld.
Na het overlijden van mijn grootvader hield mijn moeder die, inmiddels getrouwd, in de
Wolvenstraat 1 in Diest woonde, de vriendschapsband levendig.
En zo werd ik, vanaf mijn geboorte in 1943, de chouchou van die lieve, zachte,
Brusselse mensen.
De chouchou!
“Boeleke”, zoals Mimi mij noemde.
Het feit dat ik een beeldmooie, brave en welgezinde modelbaby was zal daaraan wel
niet vreemd zijn geweest…
En zo gebeurde het dat gaandeweg Mimi en Tonton mij gingen behandelen als het
kind dat in hun huwelijk ontbrak. En was ik plots gelukkig gezegend met twee paar
ouders. Een liefdevol en zorgzaam, hardwerkend paar voor dagelijks gebruik en een
mij schandalig vertroetelend paar voor de vakantiedagen.
Want in mijn jeugdjaren bracht ik mijn schoolvakanties vaak door in dat fijne duplex
appartement in de Rue d’Octobre 8 te Woluwé, waarvan de speciale kruidige geur nog
altijd in mijn neus woont.
Gelijkvloers woonde de moeder van Mimi die ik “Bom” noemde, terwijl ik voor haar
“Jieke” was. En “wij” bewoonden de bovenliggende verdiepingen waar mijn slaapplaats
in de gezellige cosy-corner altijd op mij wachtte..
Bom werkte in de kleine drukkerij (“Sergraph”) die door Mimi werd geleid in de Rue
Jean Stas, een zijstraat van de Porte Louise. Bom hield zich bezig met het voor
verzending klaarmaken van het commercieel drukwerk dat gestaag van de persen
rolde. En het was fijn om ’s middags met Mimi te gaan lunchen in het restaurant van
de Sarma aan de Porte de Namur.
Ik vond het zalig om vrij te mogen rondsnuffelen in de drukkerij: het geratel van de
drukpersen, het hameren van de linotype, de geur van inkt en papier. En de babbeltjes
met de, voor het zoontje van de “patronne”, immer vriendelijke drukkersgasten.
Als ik in Woluwé op vakantie was dan vertrokken we ’s morgens met ons vier: Tonton
bracht ons tot aan de drukkerij en reed dan naar zijn werk op de Cantersteen.
’s Avonds werd het omgekeerd parcours afgelegd…

Bij thuiskomst zorgde Mimi dan, na een korte stop bij de beenhouwer, de bakker en
de kruidenier, voor een lichte maaltijd.
En hoe zalig was het als Tonton aansluitend dan in zijn krant “Le Soir” het Brussels
cinema aanbod had bestudeerd en een film ontdekte die we dringend moesten gaan
bekijken. Waarop we terug de stad in reden…
Ik kende al vlug in Brussel even goed de weg als in Diest..
In de grote vakantie ging zoon “Boeleke” samen “Papa” en “Mama” mee op stap tijdens
hun jaarlijkse vakantie. In Blankenberge logeerde ik voor het eerst een week lang in
een hotel.
En daarna verkenden we samen Zwitserland. En Frankrijk: Parijs en de kastelen van
de Loire. Waarna we samen een voor mij onvergetelijke tocht maakten langs de
Middellandse Zee, van Narbonne tot Monaco.
Wat een betoverende ontdekkingsreizen waren
kruidenierszoontje uit die kleine provinciestad…

dat

voor

dat

bescheiden

En wat een uitstekende gelegenheid was het voor Tonton om mij met enthousiasme,
stap voor stap, binnen te leiden in de wondere wereld van de fotografie.
Terwijl Mimi mij met de Franse taal en het Franse chanson vertrouwd maakte. Ik
ontdekte Brassens, Becaud, Brel en Aznavour die mij nooit meer zouden verlaten.
Later, in de periode dat ik ging studeren aan de Militaire School in Brussel, was het al
vlug een vaste gewoonte om af en toe op woensdagavond samen te souperen, “thuis”
op het bonbonière-appartement in Ukkel, waarnaar ze ondertussen waren verhuisd.
Daarna heeft mijn militaire loopbaan de contacten heel even ingewikkeld gemaakt.
De Duitse garnizoenssteden waarheen ik werd uitgestuurd om de Kozakken tegen te
houden, lagen te ver naar het Oosten om wekelijks de reis naar het beschaafde
Westen te maken. Het contact diende per brief te worden onderhouden.
In 1975 heeft mijn militaire loopbaan een bocht genomen. Gelukkig maar, want als
officier te velde was ik compleet waardeloos.
Door een onverwacht gunstig toeval geslaagd in het toelatingsexamen tot de School
voor Militaire Administrateurs, zou ik de rest van mijn “soldatendagen” bij de
administratie doorbrengen.
Eerst op de Aankoopdienst van het Leger, op de Financiële Directie bij de Staf van de
Landmacht, en uiteindelijk als verantwoordelijke voor het vormgeven van de begroting
bij de Generale Staf van de Krijgsmacht in Evere.
Begin 1991 werd ik overgeplaatst naar de Generale Staf van de Rijkswacht (na de
politiehervorming, van de Federale Politie) in Etterbeek, om er dienst te doen als
Directeur van de Begroting.
Zelf deed ik er altijd schamper over door op te merken dat het soort werk dat ik
jarenlang deed uiteindelijk deed helemaal niks “militair” had.

En dat ik hetzelfde gegoochel met begrotingscijfers even goed op het Ministerie van
Landbouw had kunnen doen.
En dan voegde ik er telkens grijnzend aan toe: “Maar dan had ik wellicht wel minder
boeren leren kennen!”
Met het geruststellend vooruitzicht nooit meer terug te moeten naar een eenheid in het
grauwe Duitsland kon ik met mijn klein gezin honkvast in Molenstede-Diest gaan
wonen…Onderweg waren er van het militaire zwerversleven onuitwisbare sporen
achter gelaten: Caroline werd in 1970 in Namur geboren en Sophie in 1974 in Soest
(Duitsland).
In het vooruitzicht van mijn terugkeer hadden Mimi en Tonton alvast in Paal, (dicht bij
“hun zoon”, zo zeiden ze) inmiddels een huis laten bouwen waar ze 25 jaar lang
gelukkig leefden.
Tot ze zelf voelden dat het hen over het hoofd groeide en ze me vroegen een rusthuis
voor hen te zoeken. Ik regelde hun opname in het pas geopende verzorgingstehuis
Sint Lambertus Buren in Zelem, waar Tonton, op het einde van zijn krachten, al vlug
overleed.
Toen, bij mijn wekelijkse inspectieronde, bleek dat er was ingebroken in het
leegstaande huis in Paal drong Mimi er op aan dat ik er zelf zou gaan wonen.
Dat deed ik in 1995.
Oneindig dankbaar.

Hoofdstuk 3 - Collegejaren

Het jaar 1949 lag nog na amechtig na te hijgen van de net uitgevochten wereldoorlog
(en de Koreaanse oorlog lag al geniepig op de loer…) toen ik, in september van dat
jaar, van het geborgen “kakschool-klasje” van Juffrouw Van Dijck in de Peetersstraat
de stap naar de overkant van de straat moest zetten. Naar het aldaar gelegen,
eerbiedwaardige Sint Jan Bergmans-college. De Grote School!
Ik zeg wel degelijk dat ik die stap “moest zetten”. Want persoonlijk zag ik daar echt het
nut niet van in. Wat mij betreft mocht Juffrouw Van Dijck gerust het eindpunt zijn van
mijn academische vorming.
Want hoezeer vreesde ik toch die enorme en roekeloze sprong in het onbekende Ook
al moest ik dus maar gewoon met een paar stappen de smalle straat oversteken…
Maar ja, je weet wel: a small step for man…
Ik liet ze dus diepbedroefd achter mij, die lieve moederkloek Juffrouw Van Dijck,
liefdevol broedend over andermans eieren. Die opgeschoten, magere muurbloem die,
met haar grijzend haar steeds in een strenge, aandoenlijke dot op het achterhoofd
samen gefrommeld, zonder één enkele klacht met hetzelfde liefdevolle gemak groene
snottebellen met een doekje achteloos wegveegde als dat ze emotieloos volgekakte
broeken verschoonde.
De valkuilen van het huwelijk had Juffrouw Van Dijck ontweken.
Misschien omdat ze zich tot hogere educatieve taken geroepen voelde…
Maar er kan, achteraf gezien, misschien ook wel wat anders aan de hand geweest zijn.
Misschien smeulden ergens diep onder de permafrost van haar eenzaam hart de
resten van een jammerlijk onbeantwoorde en aldus pijnlijk verloren maar nooit
vergeten liefde…
En vond ze daar in dat groezelige, gemeentelijk kleuterklasje in de Peetersstraat troost
in de zorg voor de vele kindjes die ze zelf nooit had gehad.
En zo blijft ze in mijn geheugen gebrand als een gesublimeerde onderwijsengel die,
ongetwijfeld, de gelofte van kuisheid en armoede had afgelegd om in dit muffe
schooltje snotapen zoals ik op de weg te zetten naar het Echte Leven.
Juffrouw Van Dijck troonde, alziend, vooraan in het klasje, op een verheven houten
constructie achter haar pupiter. Met in haar rug een enorm, afschilferend zwart bord
waarop ze in mijn herinnering nooit iets heeft geschreven. Waarschijnlijk omdat de
aankoop van het daarvoor benodigde krijt niet op de gemeentelijke begroting was
ingeschreven…
Achteraan in het schamele klasje stond, voor de veiligheid afgeschermd door een
stevig metalen hek, een enorme gietijzeren kachel die in de winter, roodgloeiend
ronkend, onaanvaardbare hoeveelheden CO2 mocht uitbraken.

Het mateloze verbruik van die kachel is waarschijnlijk nog jaren nadien als
doorslaggevend argument opgevoerd om de sluiting van een of andere Limburgse
koolmijn af te wenden.
Maar het klaslokaal werd in mijn geheugen toch vooral gedomineerd door een enorme
tafelconstructie met daarop een zinken bak gevuld met witte zand.
In dat zand was een mooi bucolisch tafereel opgebouwd, waar veelkleurige kabouters,
plastieken flora, een kerkje, knusse huisjes, scheve boerderijtjes, allerlei agrarische
vervoermiddelen alsmede een gevarieerde veestapel met zorg waren neergezet. Ik
vond het telkens weer een oogverblindend mooi stilleven.
Zo mooi en oogverblindend dat wij er natuurlijk niet mochten aan komen. Zo leerde die
zandbak ons alvast een nu in ongebruik geraakte leefregel: het is de aankomende
jeugd streng verboden ergens aan te komen.
Bij Juffrouw Van Dijck leerde ik “matjes vlechten” en “figuurtjes uitprikken”, technieken
die mij, zonder dat ik het op het ogenblik zelve besefte, in het verdere leven natuurlijk
onnoemelijk veel baat hebben gebracht.
In het College aan de overkant van de straat zou ik mij bij mijn 5 jaar oudere broer
Emile vervoegen. Emile: mijn broer! Mijn grote sterke broer! Die mij, volgens mijn
moeder, in die nieuwe, vijandige wereld, gegarandeerd zou verdedigen tegen alle
pesterijen, tegen alle fysiek geweld, tegen alle mogelijk onheil dat mij kon overkomen.
Maar helaas: hoe diep ik ook graaf in de spelonken van mijn geheugen, ik heb van de
3 jaren die wij daar in het College samen hebben doorgebracht, geen enkele
herinnering aan de aanwezigheid met mijn grote “beschermende” broer...

De eerbiedwaardige onderwijsinstelling waar ik terecht kwam werd met strenge hand
geregeerd door Meneer de Directeur Reymen, een soort opperpriester, die zich, ter
volvoering van zijn door de hemel verstrekte aardse opdracht, omringd wist door een
zwerm zwartgerokte confraters van tweede garnituur die enkel via-via een
communicatielijn hadden met het Opperwezen.
Die fladderden, na zich gekweten te hebben van hun leeropdracht bij de ”groten” in het
humaniora, als zwarte raven, voortdurend door gangen, toiletten, fietshokken en
andere aanliggende zondegevoelige lokalen om toe te kijken of de meute studenten,
die de Heer hen had toegewezen, zich hielden aan al de devote geschreven en
ongeschreven regels van de instelling.
Naast het onderscheid tussen de “groten” van het Humaniora en de “klein mannen”
van de lagere klasjes liep nog een andere breuklijn door het College.
Er waren enerzijds de jongens “van ‘t Stad” en anderzijds die “van op de Boer”: de
ruige, onwelriekende jongens die, winter en zomer, dagelijks met de fiets en met
blozende kaken, vanuit de omringende “achterlijke”” dorpen met de fiets naar de grote
stad kwamen gepeddeld.
En die, zonder dat iemand daar problemen over maakte, ook maar gewoon “de
Boeren” werden genoemd.
Je was ene “van ‘t Stad” als je (zoals ik…) het geluk had het middagmaal thuis te
kunnen gaan gebruiken.
In het andere geval was je “een Boer”. En de “Boeren” werden, als het “voedertijd”
was, samengedreven in de sombere refter die door élk buffet in élk station van het
westelijk halfrond in gezelligheid werd overtroffen.
Het College werd drie jaar lang “mijn school”, de plek waar de basis werd gelegd voor
het vroom en erudiet leven dat zou volgen.
In het eerste studiejaar trof ik de zachte Meester De Ceuninck.
Die leerde mij lezen (Mien, Tuur, Poes…) en die liet mij het wonder van de schrift
ontdekken. Schrijven!
Het technisch gedeelte bedoel ik: eerst het werk met griffel en lei. En dan aansluitend
het gemors met een Redis-pen die vingerdiep gesopt werd in de bakelieten inktpot die
in de schoolbank was ingebouwd.
Een inktpot die elke morgen bij aanvang van de lessen door een leken collegeslaaf in
grijze stofjas werd aangevuld.

Anno 1950. St Jan Berghmanscollege, Eerste studiejaar. Met Directeur Reymen en
Meester De Ceuninck.
Na een jaar zonder geschiedenis bij de opgeschoten Meester Mertens, kwam ik nadien
terecht in het derde studiejaar van Meester Michel Vanattenhoven, een populaire,
ronde figuur die in Zichem en omstreken de amateurtoneelkunst op een bijna
aanschouwelijk niveau had weten te tillen. En die in zijn leeropdracht blijkbaar een
aanloop zag tot de theatrale scenario’s van de Griekse tragedies die hij, na zijn
werkuren, in de lokale parochiezaal op de scène tot leven trachtte te wekken.
Beroepshalve was Meester Michel nog een actief en verbeten beoefenaar van de
“pedagogische tik”!
Een meldpunt voor ongepaste lijfstraffen bestond toen nog niet, hoewel het mij nu
duidelijk is dat het personeel ervan drukke werkdagen zou hebben gekend. Want
Meester Michel hanteerde het houten liniaal nog veelvuldig voor “oneigenlijk”
gebruik…
En er was niet veel afwijkend gedrag nodig of Meester Michel legde je, als
afschrikwekkend voorbeeld voor de andere kandidaat criminelen, vooraan in de klas
over zijn knieën en roffelde, in het zicht van je kameraadjes en doof voor alle pijnkreten,
met de “regel” over je achterste. Zodat je de volgende drie uren zitten kon noch
rechtstaan wegens dat verschroeiend gevoel aan je achterste.
En als je dan na schooltijd thuis kwam, dan kon je die brutale aanslag op je fysische
integriteit trouwens maar best maar verzwijgen. Uit mannelijke fierheid.

Of eerder uit schrik voor nog wat bijkomende oorvegen. Want de Meester had natuurlijk
altijd gelijk…
Het was een tijd dat het adagio “Iedereen moet mee kunnen!” de geesten nog niet had
beneveld en nog niet geleid had tot het alsmaar naar beneden nivelleren van het
onderwijsniveau.
Competitie mocht toen nog. Wie niet volgen kon moest toen gewoon maar “blijven
zitten”…
De term “Toetsen” was nog niet uitgevonden: schriftelijke overhoringen werden zonder
schroom “Prijskampen” genoemd.
Prijskampen! Want er moest zonder mededogen gekampt worden voor een prijs! Het
was een harde competitie waarvan de uitslagen maandelijks met enig plechtig vertoon
openbaar werden geproclameerd… Zonder aanzien voor de gekwetste gevoelens van
de zwakkere leerlingen…
Want eens per maand verzamelde de Lagere Afdeling zich plenair in de studiezaal, en
daar werden de voorbeeldige leerlingen publiekelijk lof toegezwaaid en ontvingen ze
uit de gewijde handen van de Directeur een schouderklopje en vooral een “Eerekaart.

.
In 1950 werd een nieuwe spelling ingevoerd en schreeven de menschen vanaf dan
niet meer “eerekaart” maar wel "erekaart"
Als primus van de afgelopen maand of, oh summum, van de voorbije trimester, onder
algemeen (en hier en daar afgunstig) applaus, door de gevulde studiezaal naar voor
lopen gaf het triomfantelijke, zelfvoldane gevoel dat later slechts door een paar
orgasmen werd overtroffen.

“Goe menneke!” zei mijn vader toen ik dat soort begerenswaardige lauwerkransen fier
naar huis bracht. Meer moest dat niet zijn. Mijn vader was een zwijgzaam man…
Ach, het College, waar pastoors opgewekt en blij (want zeker van het eeuwig leven?)
hun zwarte rokken elegant bij elkaar scharrelden als ze tijdens de recreatie (nat in het
zweets des aanschijns, zoals de schrifturen hadden voorspeld) aan ons brutaal
voetbalspel deelnamen. Ze trotseerden onverstoord onze geniepige en gemene
trappen.
Hen was waarschijnlijk geleerd dat een preventieve lichamelijke kastijding de
vervelende natuurlijke driften kon onderdrukken die hen straks, na het brevieren, in de
eenzaamheid van hun sober “kamertje”, konden overvallen..

"Kom eens op mijn kamertje!" Het is me nooit overkomen. Ik was nochtans een fris
ventje!
Het College was ongetwijfeld bedoeld als kweekvijver voor het Klein Seminarie in
Mechelen.
De katholieke rituelen eisten dan ook een belangrijke plaats op in het studentenleven.
Er werd gebeden voor de aanvang van de lessen en op elk blad van elke schrift
moesten we bovenaan in de marge “JMJ” kalligraferen: Jezus Maria Jozef”. Moeder,
zoon en zaaddonor.
Maar de zondag was natuurlijk pas écht “De dag des Here”.

Wie de indringende wierookwalmen van de verplichte “tien uur mis” had weten te
overleven werd met lichte aandrang aangemaand ook vrijwillig “het Lof van vier uur”
te ondergaan.
Als je die lokroep beantwoordde dan kon je de zondagnamiddagvoorstelling van
cinema Patria wel vergeten en was nadien ook de thuismatch van FC Diest afgefloten.
Mijn collegecarrière kwam brutaal ten einde.
Ik heb nooit juist begrepen wat er gebeurd is, maar het moet iets te maken hebben
gehad met een conflict tussen mijn “beschermende” grote broer en één of andere
zwartrok…
Misschien had mijn broer onvoldoende ijver betoond tijdens de godsdienstoefeningen
op zondag, misschien was hij (wat mij meer waarschijnlijk lijkt..) in de stad opgemerkt
met een verderfelijk creatuur van het andere geslacht, misschien had hij een
onaangename ervaring gehad ingevolge een uit de hand gelopen “Kom eens naar mijn
kamertje!”…
Moeder is alleszins in het College aan de Peetersstraat, in audiëntie bij Meneer de
Directeur, persoonlijk de boze boodschap gaan brengen dat ze haar beide kinderen
voortaan zou toevertrouwen aan het goddeloze Rijksonderwijs.
Meteen heeft ze ook het abonnement op de katholieke krant “Het Volk” opgezegd en
het heidens “Laatste Nieuws” in huis gehaald. Daar werkten in die tijd nog
vrijgevochten journalisten op de redactie.
En zo kwam een einde aan mijn collegejaren: Grote Broer ging in het schooljaar 19531954 naar het Koninklijk Atheneum (“den Athenée”) aan het Weerstandsplein en ik
naar de Ecole Moyenne (“de Kolmojenne”) op de Veemarkt.
Meester Miel Havermans en een heel vierde studiejaar vol rare, vreemde jongens
wachtten mij daar op!
In mijn verdere studies liep ik voortdurend achter mijn grote broer aan: ik volgde
dezelfde opleiding in dezelfde scholen maar we zouden nooit meer samen op hetzelfde
ogenblik in dezelfde school onze broeken verslijten: waar ik aankwam ging mijn
"beschermende broer” net weg…
En enkel zijn reputatie bleef achter…

