
Bea Van Garsse 

Een petite histoire in de Salons Carlton 

De voormalige ‘Salons Carlton’ waren in de jaren zestig en zeventig het decor voor menige 

chique trouwerij. Het indrukwekkende gebouw domineerde sinds jaar en dag de andere statige 

huizen in de Stationsstraat. Het ademde een adelijk verleden uit en maakte grote indruk op mij 

als achtjarig meisje. Naar wat ik van mijn ouders hoorde, had het iets te maken met textiel (wij 

zaten ook in de branche) en met een vooraanstaande familie waar mijn ouders met ontzag over 

spraken. Wij, als kinderen, kenden het enkel van de buitenkant. Maar dat zou niet lang duren 

want wij werden als kleine nichtjes en onze vierjarige broer gevraagd om op het trouwfeest van 

onze nicht een gelegenheidsgedicht te ‘declameren’. Onze moeder bedacht hiervoor een 

passende tekst, eigenlijk een soort rijmelarij  waarvan ik me de tekst niet meer herinner. Enkel 

de eindzin is mij bij gebleven: “lang leve Eva en Rik”. Mijn moeder wou scoren met de 

voordrachtkwaliteiten van haar kroost en nam geen enkel risico. De tekst en de bijhorende 

bewegingen moesten tot vervelens toe ingeoefend worden. Om aan de saaiheid van de 

oefenbeurten  te ontsnappen fantaseerden wij als kinderen eigen, minder fraaie variaties en 

toevoegingen op haar met zorg samengestelde karamellenvers. 

De bewuste dag werden wij opgehaald door Hector, een vertrouwde taxichauffeur die wel vaker 

voor ons reed. Wij hadden in die tijd nog geen auto. Hij voerde ons  in opdracht van mijn 

moeder, die zelf op het trouwfeest zat, met zijn geweldige, zwarte limousine van de Guido 

Gezellelaan naar de Stationsstraat. Met het licht tikkend geluid van een chique wagen reden we 

ruisend door de toen nog verkeersarme stad. Voorbijgangers keken om te zien wie de 

‘gelukkigen’ waren die zich op zo’n voorname manier konden verplaatsen. 

Door het raam zagen wij aan de rode loper die voor de gelegenheid voor de Salons Carlton was 

uitgerold dat we op onze bestemming waren. Een soort pinguïn opende de portieren, alsof wij 

hoog bezoek waren, en ging ons voor op de brede, rode trap. Het rook er binnen naar oud, 

fluweel en vernis. Hij opende in een elegante beweging een dubbele deur en wij werden 

binnengezogen in een familiegebeuren waarvan ik me buiten het helse licht de geur herinner 

van  eten, parfum en zweet. 

Een gelegenheidsorgel zette een welkomstlied in en wij moesten in het midden van dit 

familiecircus plaats nemen. Iedereen keek ons vol verwachting aan. De tantes met zakdoek in 



de aanslag, al op voorhand tranen wegdeppend bij de aanblik van dit vertederend schouwspel. 

Mijn moeder blinkend van trots op haar onberispelijke en gedrilde kroost. Mijn vader met een 

blik alsof dit de evidentie zelf was. Zeg maar, een vlekkeloze entrée. 

Het gedicht werd zoals gevraagd, feilloos gebracht… op een onverwacht schoonheidsfoutje na…  

“Lang leve Eva en Rik….pik…” voegde mijn broertje er luid en enthousiast aan toe. 

Hilariteit bij de zatte nonkels, verbijstering bij de tantes, schaamte bij mijn moeder, boosheid bij 

mijn vader.  Het orgel zette onmiddellijk een stevige deun in om het genante woord te smoren. 

We kregen wel nog applaus maar voor de grote familiefoto buiten op de trappen van het terras 

werden we niet meer gevraagd. Dat was immers enkel voor ‘deftige’ mensen. 

 

 


