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Mijn straat 

Ik kreeg een 8/10 van meester Van Poucke  

voor mijn opstel over mijn straat  

en mocht het voorlezen in de klas. 

 

Ik woon in dezelfde straat als Joske Schmidt: de Rodenbachstraat. Die straat ligt aan de andere 

kant van de spoorweg. In mijn straat wonen veel mensen en alle huizen staan naast elkaar 

gebouwd, allemaal tegen elkaar. Zij aan zij. Rodenbach is de naam van een Vlaamsche dichter, 

(en van bier zegt mijn vader), Albrecht Rodenbach, 1856-1880. Zo staat op het blauwe plakkaat 

aan het begin van de straat. Mijn straat is eigenlijk in drie stukken. Wij wonen in het middelste 

stuk. Ik, mijn vader, moe, mijn broer en mijn zus. Joske Schmidt woont in het eerste stuk, dichtst 

bij de spoorweg. Simonne woont schuinsoverons, op den hoek van Paddeschoothof, waar het 

kasteel is. Da’s wel niet echt meer in mijn straat, maar toch eigenlijk ook wel. Daar woont de 

familie Nobels van de fabriek Nobels-Peelman. Elke middag komt de jonge meneer Nobels op 

het kasteel eten. Hij draait dan met zijn donkerblauwe Mustang de straat in, duwt op zijn claxon 

en geeft gas. Wij moeten dan maken dat we uit de weg zijn. Hij stopt niet, voor niemand. Hij zal 

nog eens ne kleinen overrijden, zegt moe. Mooie auto, vindt vader. Simonne kijkt soms mee 

naar onze tv. Meestal als vader niet thuis is. Ze praat dan stilletjes met moe over de mannen. Ik 

kijk naar tv maar kan eigenlijk ook alles goed horen. De Mustang van meneer Jean en de 

stadsbus 4 naar Vlyminckxhoek rijden door onze straat. Voor we de bus horen, rammelen de 

glazen al in de kast. Soms stinkt het in onze straat naar de fabriek van Dymo. Als je aan de 

achterkant van zo’n Dymoplakker riekt stinkt dat precies hetzelfde. Onder de middag komt de pa 

van Stille Patrick met de auto naar huis van zijn werk op Scheirders. Hij blijft dan in de auto 

zitten en dan komt zijn vrouw buiten met een emmertje en zeemt zij de auto helemaal schoon. 

Het zou bij mij niet waar zijn, zegt moeder. Ze wrijft de lak kapot, zegt vader. We spreken niet 

tegen Stille Patrick. Stomme Patrick zegt Joske Schmidt. Op het einde van de straat loopt de 

spoorweg. Meestal gaan we naar school over de spoorweg, dan moeten we niet rond langs de 

bareel aan de Plezantstraat. Soms staat er een trein stil. De pa van Alain bestuurt die trein en hij 

gaat dan over huis om iets op te halen. Een bak bier, zegt Simonne. De pa van Alain kan wel een 

hele bak bier drinken. De trein kan ook stilstaan als er aan de Hoge Bokstraat iemand onder 

gesprongen is. Van de boerderij van tzothuis. Dan pakken we onze fiets en gaan kijken. De 



laatste keer had Joske nog tanden zien liggen als de politie al weg was. Naast ons huis hangt 

een lamp aan de gevel en in mei vliegen daar honderden meikevers rond. Als we ze kunnen 

pakken steken we ze in een leeg stekkedoosje, met een blaadje van de haagbeuk en dan maken 

we een touwtje aan een poot vast en laten we ze vliegen. Je kan ze dan zacht binnenhalen en 

opnieuw in het doosje steken. Zacht want anders hangt er alleen een pootje aan je touw en 

moet je opnieuw beginnen. Zondags is er voetbal aan Sporkringsplein. Er passeren dan veel 

mensen aan ons voordeur en ook altijd de fanfare met de vlag van de sportkring. Als er een goal 

gemaakt wordt of just gemist kunnen we dat horen tot binnen bij ons thuis. Aan Sporkringsplein 

loopt de Zwarte Beek, maar dat is niet meer in ons straat. In het zelfde stuk van mijn straat, op 

onze kant, woont Francine, zij is het mooiste meisje van de straat. Maar ze is twee jaar te oud 

voor ons, zegt Joske. Het is niet eerlijk, vindt hij.  

 

 

 

 


