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Het moet 1964 geweest zijn, mei want het was al goed weer.  

We wandelden door de kleine tunnel, ik en mijn vader. 

Dat deden we wel meer, want ‘s zondags ging hij kaarten, op ’t Zuid, met de Italiaanse koster 

van Sint-Laurentius die uit Le Marche kwam en met onderpastoor Bourgignon, die toen al 

platen van Mahler oplegde en verre reizen maakten, en zo merkte ik, zich ook in de Schriften 

verdiepte. 

Voordien woonden we, in één van de stille zijstraten achter de chique Markgravelei, de 

Lemméstraat, waar toen ook nog Elsschot woonde.  

Van Linkeroever te voet naar ’t Zuid daar heb je een poos voor nodig. 

En wat hij niet eens aan mijn moeder vertelde, dat kreeg ik te horen. 

“Weet je” zei hij plots, toen we al onder de Schelde doorliepen, 

“Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat mijn moeder gestorven is”. “Ja,” dacht ik “dat moet 

erg zijn. Vertel op”. 

“Toen het er naar uitzag dat de oorlog ten einde liep, gingen mijn vader en mijn moeder een 

eindje de stad in.”  

Ze woonden in de Elisabethlaan, hun tuin grensde aan de Waeslandia en in de Tourist op de 

hoek van de Antwerpse Steenweg ging hij vaak kaarten.   

De Engelsen patrouilleerden door de straten, op zoek naar nog overgebleven vijanden. Hun 

tanks maakten veel indruk. Mijn grootvader had tijdens de Groote Oorlog, over het kanaal, 

Engels geleerd in keurige schriftjes.  

Hij was er dan ook op uit om met deze moedige soldaten een praatje te maken. 

Maar onverwachts openden enkele vluchtende Duitsers het vuur. Voor iemand goed en wel wist 

wat er gebeurde, baadde mijn grootmoeder in een plas bloed. 

“Ze brachten haar bij ons binnen, maar ze overleed vrijwel onmiddellijk. Ik was met enkele 

vrienden op de Grote Markt.” 

Het gebeuren was mij voordien ook al verteld door een bij ons inwonende groottante Georginne 

Moerloose, de zus van mijn grootmoeder. Maar ik deed of ik het verhaal nog niet kende. 

Ja, de Moerlosen, ze woonden  achter het kerkhof van Tereken, waren toch wel beter geletterd, 

merkte ik toen ik al eens met nonkel Raf en Georginne als vijfjarige mee op bezoek mocht naar 

de dochter en haar kinderen, even oud als ik. Maar dat wilde mijn moeder nooit toegeven.   



 

Een Moerloos was naar Engeland geëmigreerd. Dat leek mijn vader te interesseren, mij ook. 

Maar we zijn er nooit geraakt. Dan waren er nog Alfonsine en tante nonneke, die woonden in 

een klooster in Zomergem. Elk jaar in de zomer, begin jaren zestig, huurde Georginne dan een 

grote taxi en ging ze, samen met Raf en zijn vrouw, op bezoek naar het klooster. Ik mocht als 

vijfjarige met mijn zus wel eens mee, maar het was mij toen een raadsel wat ze daar eigenlijk 

uitspookten, want in de zomer was daar natuurlijk in het aanpalend schooltje geen levende ziel 

te bespeuren. 

Raf woonde in de Peperstraat. In de achterste kamer kon je altijd gaan kijken hoe laat het was 

op de klok van de oude kerk.  

Er zat ook nog eentje in Duitsland, waarschijnlijk meegereisd toen het hier in 45 afgelopen was. 

Van haar hadden we nog Duits inflatiegeld.  

En nog een andere, Germaine, had een huis in de Spoorweglaan, toen ze uit het verre Amerika 

terugkeerde. Onder de kerktoren zijn de Moerlosen wel niet gebleven.  

En Georginne, ja dat was nog een verhaal apart. 

Ze had altijd bij een professor in Brussel gediend. Ooit had zij gehoopt dat ze met hem kon 

trouwen. Maar hij liet het afweten en ze is toen teruggekeerd naar Sint-Niklaas, naar de 

Elisabethlaan. Ze trok in bij haar schoonbroer René, de weduwnaar wiens vrouw was 

neergeschoten .  

Toen mijn grootvader stierf, heeft ze hem zelf afgelegd en ons een gele briefkaart gestuurd dat 

het afgelopen was. Het bleek voor mijn vader niet gemakkelijk om met deze ontucht in de 

Paterskerk een kerkelijke begrafenis te krijgen. 

Georginne mocht na zijn dood nog wat in dat huis in de Elisabethlaan blijven wonen. Toen mijn 

ouders uit de Antwerpse binnenstad wegwilden naar een ruimere sociale woning in een groene 

omgeving op Linkeroever, werd ze mee verkast. Tot groot jolijt, want ze had veel tijd om met 

ons te kwartetten en met de “topkes” te spelen. 

Hoe het mijn grootvader René is vergaan in den Grooten oorlog is mij herhaaldelijk verteld door 

Georginne. Hij was aan het front aan een voet gewond geraakt, of zelf geschoten, om er vanaf 

te zijn. 

Enfin mijn grootvader belandde in een Engels ziekenhuis, dat kun je nog op een foto zien. 

Daarna ging hij werken in een Belgische munitiefabriek op Brits grondgebied en leerde Engels 

in keurige schriftjes.  

Vandaaruit stuurde hij zijn verdiende geld op naar broers en zussen.   

Over het trauma van de oorlog heeft hij nooit wat verteld.  



Hij bleef tot aan zijn vroeg pensioen onderstationschef in de Antwerpse Ooststatie. 

Na zijn dood speelden we als kind nog lang met de gratis purperen treincoupons. 

Verhalen moeten verteld worden, doorgegeven aan de volgende generaties, zolang het kan. 

Over mijn grootvader Alois uit de Begijnenstraat, werkzaam bij de tapijtenwever Wymeersch, 

vertel ik nog een andere keer.  

Voor mijn kinderen ging hij de geschiedenis in als bompa pijp.  


