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Rood in de Grote Peperstraat 

Samen met u wil ik onderzoeken waarom die man op de vier wielen van zijn kleine auto, traag 

over het trottoir reed, angstig kijkend, een eindje maar, maar toch een eind.  

Het gebeurde op vrijdag 20 september 2013 omstreeks 16u in de Grote Peperstraat van Sint-

Niklaas. Het kan ook op een andere dag geweest zijn in die maand en dat jaar, maar het was 

zeker in de Grote Peperstraat, de straat waar ik woon. Het kon nergens anders gebeuren. Toch 

niet op die manier. Ik was op dat moment op straat en ik heb het gezien. De blik van de man 

aan het stuur was buitengewoon en daarom weet ik het nog. Niet alles, niet alle details, enkele. 

De Grote Peperstraat is krom. Ze maakt een flauwe hoek. Dat heeft een militaire reden. Door die 

hoek kunnen kogels, kanonballen, mortieren en laserstralen slechts de helft van de straat 

bedienen. U weet dat. Wat u waarschijnlijk niet weet is dat Josephine van nummer twee, toen ze 

nog leefde, de hond van haarkapper De Rechter - dat is de naam van de haarkapper - voederde 

via de brievenbus. Dat was vies omdat het half vochtige hondenvoer van Frolic ook de randen 

van de brievenbus, de brieven zelf en tevens een paar straatstenen bevuilde. Ik zag drie keer 

een bruine rat in de Grote Peperstraat. Ik woon er nu 42 jaar, dat is dus één keer om de veertien 

jaar. Dit alles heeft niets te maken met het onderzoek in verband  met de man met de auto op 

het trottoir, maar ik vertel het toch, omdat ik over het voorval zelf niet zoveel weet. Het was 

een kleinigheid. Een hoogst uitzonderlijke kleinigheid, weliswaar.  

Wat wel met de gebeurtenis te maken heeft is de aanleg van een rode strook bij de ingang van 

onze straat. Die ingang bevindt zich aan de hoek van de Parklaan, een statige viervaksbaan die 

vanaf de autoweg E17 eindigt op de Grote Markt. Onze straat is voor wat de auto’s betreft een 

éénrichtingsstraat te beginnen vanaf die plaats: de rechteroksel tussen de Parklaan en de Grote 

Markt. Daar ontstond een pleintje, dat gevormd wordt door een afgerond gebouw met ronde 

vensters en aan de linkerzijde een ruimte voor kleinhandel, een broodjeszaak, copy-center of 

Afghaans Chinees wok-restaurant. Deze ruimte is te huur is voor € 850 per maand plus kosten. 

De rode strook op het wegdek bij de ingang van onze straat is van een bloederig soort rood. Het 

is het rood van oud bloed. Het bloed dat, als het zich in een levende persoon bevindt, telkens 

weer gezuiverd wordt in de longen waarbij het een lichtere kleur krijgt. De oud rode bloedkleur 

in onze straat wordt gecombineerd met blauw, veel rood en weinig blauw. Het dominant rode 



tafereel is vier meter lang en ongeveer twee meter breed. Ik weet nog hoe het werd 

aangebracht: stinkend, met branders en twee mannen. Ik was erbij. Op dat moment was 

Josephine al dood en werd haar huis reeds voor de tweede keer verhuurd, dit keer aan een 

Afrikaanse familie en was het huis van kapper De Rechter aan de overkant leegstaand.  Over dat 

leegstaande huis, het huis Grote Peperstraat 1 zou ik een boek kunnen schrijven. Ik wil maar 

zeggen, toen het rood uitgesmeerd werd, was er al veel veranderd in onze straat.  

Laat ik kort zijn. Het teken op de grond is een uitgebreid verkeersteken. Het duidt aan dat de 

Grote Peperstraat een fietsstraat is. Dit woord en het daarbij horende verkeerstechnische begrip 

is belangrijk in mijn verhaal.  Dat onze straat ooit een fietsstraat zou worden, heb ik zelf nooit 

kunnen bedenken. Dat komt omdat ik weinig verbeelding heb en zelden of nooit fiets. Alvorens 

te fietsen moet ik steeds weer mijn banden oppompen, dat is lastig. Het komt omdat ik die fiets 

dan gedurende vele maanden niet heb gebruikt en waarschijnlijk ook omdat geen enkele 

fietsband volledig luchtdicht is. De Grote Peperstraat is dus een fietsstraat en dat wordt op twee 

manieren aangeduid, ten eerste met een verkeersbord, aan de rechterkant bij de ingang van de 

straat en ten tweede door een soort rood tapijt ook aan het begin van de straat, een rood tapijt 

met twee witte bollen en nog andere elementen.  

Dat ik over weinig verbeelding beschik blijkt ook uit het feit dat ik pas weken na het 

aanbrengen van het rode tapijt zag dat het het tafereel afbeeldt van een auto die met lichtende 

kruislichten achter een fiets rijdt. Het straatschilderij heeft een doel. Het wil de automobilist 

aanzetten om er zich psychologisch op te voorzien dat hij gedwongen achter een traag rijdende 

fietser moet rijden, een fietser die zich in dit geval gesteund weet door de verkeerswet 

aangaande het fietsen in een officiële fietsstraat.  

Vanwaar komen de mensen die door onze straat rijden? De auto van de man zag ik nog nooit 

eerder.  Het was een kleine auto, smal genoeg om met de vier wieltjes op het trottoir te rijden, 

het was geen Skoda en ook geen Peugeot, dat zou ik gezien hebben. Hij was lichtgrijs van kleur, 

grijs metallic, zoals de meeste auto’s en de man was de enige inzittende. Het is fout te denken 

dat alle mensen die door onze straat rijden uit Lokeren komen. Dit vooroordeel moet ik 

dringend uit mijn hoofd zetten. Het kan zijn dat hij uit Lokeren kwam, maar er is meer kans dat 

hij niet uit Lokeren kwam. Genoeg daarover. 

In ieder geval had de man de viervakken van de Parklaan meegemaakt, straatwegenkundig is er 

op die plek geen alternatief. Over de Parklaan zal ik niet uitweiden. Dat wil ik niet. Zal het nooit 



doen. Ondertussen slaat de man in. Hij rijdt over het pleintje in zijn kleine lichtgrijze auto en 

wordt er geconfronteerd met het rode tapijt van die afmetingen. Dat is iets om bij stil te staan. 

Dat doet die man ook. Hij stopt, kijkt over zijn stuur (de man was klein van gestalte of misschien 

was zijn stoel lager dan andere autostoelen)  ziet wat er zich voor de wieltjes van zijn kleine 

auto bevindt, en hij schrikt. Daarbij worden zijn pupillen groter. De pupillen van schrikkende 

mensen worden groter. Ik meen zelfs dat hij even opzij keek en dat mijn ogen en de ogen van 

de kleine man in de kleine auto mekaar kruisten. Ik weet het niet helemaal zeker maar ik denk 

het, en dan, na deze confrontatie, draait hij aan zijn stuur en richt zijn auto naar het trottoir aan 

de rechterkant en zo, aan een snelheid van niet meer dan vier of vijf kilometer per uur en 

rakelings langs de muur van de ruimte van 850 euro rijdt hij onze straat binnen tot aan de poort 

van het huis dat eertijds door inspecteur Corveleyn werd bewoond. Zijn dochter werd 

kloosternon, mijn zus was dat ook. Dat is allemaal lang geleden, maar de poort is er nog. 

Dames en heren, u merkt het, dit verhaal is niet af, maar ik moet ophouden. Het heeft te maken 

met het feit dat ik niet te lang aan hetzelfde mag blijven denken. Dat is niet goed. Ik stel voor 

om de draad van dit verhaal later weer op te nemen. Met uw goedvinden. Beloofd.  

 


