
Ria Van der Mueren 

Het spoor naar … 

 

Ik loop langs het huis en neem alle sierlijke krullen in me op. De zon weerkaatst het licht van de 

oude gebrandschilderde vensters. Niemand weet dat ik hier even diep ademhaal en dan weer 

verder stap met een zuchtje van het moois in mijn hart. Het denderend geluid van een 

passerende trein schudt me dooreen. Het is verdraaid de hoogste tijd om gezwind verder te 

stappen richting school. De Spoorweglaan doet me denken aan een weg naar een oude fabriek. 

En toch bevinden er zich serviceflats met wat verder een school, ze leunen bijna tegen elkaar 

aan. Voor elke leeftijd wat, flitst het door mijn hoofd. In de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie kun 

je in de klassen aan de kant van de Spoorweglaan snel wegdromen en als de trein halt houdt 

mee aan boord springen en reizen naar waar je maar wilt, je fantasie achterna! 

‘Klaartje, ben je weer niet bij de les, zit je te dromen?’ Een vraag die dagelijks in mijn oren 

klinkt. Wat kan ik eraan doen dat ik een dromer ben, dat ik van mooie dingen houd en oude 

huizen en straten me inspireren? Is het raar? Ben ik een witte raaf? En wees maar overtuigd, ik 

stop het niet onder stoelen of banken. Ik ben anders en daarmee uit. Niemand en ook niemand 

hoeft daar commentaar op te geven of te beweren dat ik ‘out’ ben. Wat kan ik het helpen dat al 

het shoppen me niet interesseert. Urenlang in het shoppingcenter rondslenteren om dat bloesje 

te vinden dat ervoor zorgt dat ik ook bij de groep hoor! Neen, ik denk er niet aan: gelnageltjes, 

modebladen en de juiste eye look. In godsnaam, ik begin er niet aan, wie met me wil omgaan 

doet het maar omdat ik het ben en niet omdat ik met de juiste schoenen paradeer, of me de 

laatste nieuwe iPad aanschafte. 

‘Ja, mevrouw, nee, mevrouw, ik ben weer helemaal bij de les’, zeg ik stilletjes bij mezelf. Ze ziet 

het en knipoogt. Ze begrijpt me, we praten al eens na de les. Maar met meneer De Bondt is het 

andere koek. Heel voorzichtig moet ik tijdens de les proberen toch stiekem een uitstapje te 

maken, want anders houd ik het niet vol. Hij raast maar door als een trein in het spoor van 

allerlei tijden. Pff, geschiedenis, ik bak er niet veel van, ik verwar zoveel tijden door elkaar. 

Alleen de kunst en dan die ene kunststroming die mijn hart veroverde. Daarover mag hij uren 

vertellen, dat is mijn passie. Dat is de reden waarom ik op huizen let in het straatbeeld en plots 

blijf stilstaan. 



Onlangs botste zelfs een voetganger tegen me aan en riep verbouwereerd: ‘Schiet eens op 

domkop, wat sta je hier zo te gapen?’ Ik wilde hem de volle lading geven, maar bedacht me 

gelukkig en draaide me om en staarde hem aan. Het veranderde zijn kijk op de dingen volledig.  

Hij had deze reactie niet verwacht en zijn mond bewoog wel, maar geen klanken sprongen naar 

buiten. Alleen zijn ogen keken me verbaasd aan en konden zich om de een of andere reden niet 

afwenden. Ook ik pikte de verbazing op en liet langzaam mijn adem ontsnappen. Het leek of de 

confrontatie uren duurde, al was het in feite maar een fractie van een seconde. Maar iets 

gemeenschappelijks deed ons een tijdje bevriezen. Daarna liepen we beiden verder zonder 

woorden te wisselen. Het gebeurde bleef weliswaar op mijn netvlies branden. 

‘Klaartje Kostermans, waarom antwoord jij niet op mijn vraag? Zit je weer met je hoofd in…?’ Ik 

hoorde niet meer wat hij zei en wentelde me nog meer in mijn gedachten. Ik zou zeker morgen 

mijn fototoestel meebrengen om de huizen in de straten in een album vast te leggen. De bel 

moet nu maar snel gaan, dan kan ik aan de slag met mijn ideeën. Bovendien zal de 

Plezantstraat eraan moeten geloven. Ja, ook daar vind je zeker huizen uit die periode. Wat een 

naam voor een straat. De naam blijft een tijdje in mijn hoofd hangen? ‘Waar woon je, 

juffrouwtje?’ Zeg je dan doodleuk: ‘De Plezantstraat, meneer?’ En wat een straatnaam voor een 

school! ‘Waar loop je school?‘ ‘In de Plezantstraat.’ Wie heeft ooit zoiets kunnen bedenken? 

Waar komt die naam vandaan? Misschien was er ooit, voor de school er kwam, wel een 

speeltuin? 

In de les fluister ik Karel toe dat ik gek ben op de villa in de Spoorweglaan. ‘Ken jij de mensen 

die er wonen? Ik houd van de strakke rechte lijnen en het spel met de bakstenen.’ ‘Oh, dat is mij 

nog nooit opgevallen. Als ik ergens loop dan ben ik in gedachten verzonken en luister ik naar 

muziek via mijn oortjes, al de rest ontgaat me.’ ‘Maar Karel, dan zie jij maar de helft van de 

wereld. Besef je dat wie met een camera rondloopt en foto’s maakt nog veel meer opmerkt? Het 

is alsof ik achter de lens verstopt zit en mag gluren naar alles en iedereen.’ 

‘Laatste bank, wanneer stoppen jullie praatjes? Of is het gesprek zoveel interessanter dan de 

les?’ Binnensmonds mompel ik: ‘Ja’. Gelukkig maar dat hij het niet hoorde. We spreken af om 

samen het huis, de sublieme villa, te bewonderen. Wat zou ik graag daar eens binnenkijken, ik 

zou er veel geld voor overhebben, mijmer ik verder. 

De volgende dag trek ik eerst na schooltijd naar de bibliotheek om informatie op te zoeken over 

de speciale woning. De lieve biblotheekassistente helpt me na mijn vraag onmiddellijk op weg. 



‘Rechterkant, bovenste plank bij architectuur: tussen 1910 en 1940, vind je Art deco. Voor die 

periode komt Art nouveau, ook die kunststroming vind je in Sint-Niklaas, meer bepaald in de 

Monseigneur Stillemansstraat. Misschien kan het je nog meer bekoren, neem er gerust eens een 

kijkje. Ik ben ervan overtuigd dat je fan zult worden.’ 

Gretig lees ik in het opengeslagen boek. Begin 1927 bouwde de Gentse architect De Bondt voor 

de broers Verbreyt twee villa’s aan de Nijverheidsstraat en aan de Spoorweglaan in Sint-Niklaas 

in een uitgesproken expressionistische baksteenstijl. De vaak plastische, expressionistische 

gevels zijn meestal geritmeerd met laddervensters en worden bekroond met steile daken. De 

stijl wordt vaak gekenmerkt door rijke kleuren, geometrische figuren en overdadige 

versieringen. 

Snel haal ik mijn smartphone boven en sla met een klikje de info op. Daarna haast ik me naar de 

Spoorweglaan huisnummer 36, want daar zal Karel me opwachten om samen de omgeving te 

verkennen. Hij ziet en hoort me niet en staat ritmisch mee te deinen op de muziek die hij 

beluistert.  ‘Hé, Karel, haal die dingen uit je oren …’ Meteen is hij één en al oor voor me en 

luistert  hij met open mond naar wat ik hem te vertellen heb over de villa.’ Zal ik voor je 

aanbellen, Klaartje, en vertellen dat je gek bent op hun huis? Ik vraag hen dan om binnen een 

kijkje te nemen.’ ‘Nee, Karel, nee, nee, alsjeblieft je doet dat niet of ik ga hard gillen!’ Mijn 

woorden zijn nog niet koud als ik de bel hoor. Karel maakt zich uit de voeten, en ik sta aan de 

grond genageld als de deur opengaat en twee ogen me doordringend aankijken. Die blik, ik 

herken hem uit duizenden. Hij is het, de jongen die me op een morgen wou uitschelden, maar 

zich om één of andere reden bedacht. 


