
 
 

Piet Borms 

KATTENKWAAD 

 

20 december 1944. De laatste weken van de oorlog. In het huis op nummer twee van 

het Koningin Elisabethplein was de spanning te snijden. Duitse V2 raketten raasden 

over de stad Sint-Niklaas richting Antwerpse haven.  

Er was in het huis op nummer twee geen kelder om in te schuilen, geen tuin met een 

achterpoort om te vluchten. Mocht er een inslag volgen dan zouden ze als ratten in de 

val zitten. Geen paniek. Vader improviseerde in het salon een veilige schuilplaats. Hij 

sleepte de robuuste eiken salontafel naar het midden van de kamer, een eind van het 

raam vandaan, gooide er de loodzware kapokken matras op en schermde de vier 

zijkanten af met beddendekens. 

“Ziezo. Yvonneke, hieronder zitten we veilig”, troostte hij zijn hoogzwangere vrouw. 

Ze knikte flauwtjes, keek naar hem met grote schrikogen. 

Hij nam zijn citer, installeerde zich naast haar op de kussens onder de tafel, speelde de 

intro van Core’ngato en zong de tekst in een soort fonetisch Italiaans, voor haar en ook 

een beetje voor zichzelf om de angst te verdrijven. 

Bij valavond brak de hel los. Een zware ontploffing deed de grond daveren. Boven de 

huizen in de richting van de spoorweg was een rood-oranje gloed te zien. De eerste 

inslag van een V2. 

Diezelfde nacht ben ik onder die tafel geboren. Aan mijn krijsen te horen was er met 

mijn prille ademhaling niets mis.  

Dat stemvolume heb ik behouden, de neiging om onder alle omstandigheden de 

aandacht op te eisen, ook. Zoals u meteen zult ervaren. 

 

Het begon in volle schoolstrijd, de jaren vijftig van de vorige eeuw. Ik was acht jaar. 

Mijn bezorgde vader en moeder voelden zich schuldig. Ze hadden de veiligheid van hun 

eerstgeborene in gevaar gebracht: een verkeerde schoolkeuze. Waarom hadden ze hun 

Peterke naar het Atheneum gestuurd? Ze waren verwittigd door de vrienden: “Naar het 

College moest dat manneke gaan. Ge ziet nu wel wat daar van komt.” 



 
 

En inderdaad. Het waren heftige dagen voor de schoolpoort van het Atheneum in de 

Regentiestraat. Betogers en tegenbetogers; aanhangers van het financieel gedupeerde 

vrij onderwijs tegen de ketters van het overgesubsidieerde rijksonderwijs. Schelden, 

roepen, duwen en trekken. Uit schrik voor ongelukken bleef de trottinette thuis en 

bracht moeder me naar school, te voet. Ik begreep niets van al die heisa, maar hard 

schreeuwen, dat kon ik ook. De scheldwoorden ketters, krapuul van de ene kant en 

pilaarbijters, gatlikkers en tjeven van de anderen, vond ik best oké. 

Mijn daarop volgende spontane reactie tegen de betogende menigte werd niet 

geapprecieerd en de kleine Borms kreeg een pak slaag van een struise vrouw met een 

rode kop en sterk ruikende okselvijvers. “Kleine smeerlap,” schreeuwde ze, “waar hedde 

gij manieren geleerd?” Dat zijn details die bijbleven en de basis werden van mijn 

verhalen. 

“Een gave”, vond mijn moeder. 

Was dat zo? Naar de reactie van de meesters van het lager onderwijs te oordelen, was ik 

eerder een verschrikking om in de klas te hebben. 

De prefect werd erbij gehaald. 

Moeder verdedigde haar eerstgeborene. “Ons Peterke mijnheer, ons Peterke kan 

plastisch vertellen. Dat is waar. Hij doet dat graag, mijnheer de prefect.” 

Het plastisch vertellend Peterke kon niet rekenen op enig begrip, kreeg geen applaus 

maar wel regelmatig een lap tegen zijn oren. “Petrus Borms, kom hier. Bril af.” En patat. 

Jaja, in 1958 was dat de opvoedingsmethode. Efficiënt? In mijn geval weet ik het nog zo 

niet. 

We zijn na de oorlog op het Koningin Elisabethplein gebleven. Het plein, de 

verzamelplaats van de jongeren uit de buurt. De veertienjarigen die al in het fabriek 

werkten zwaaiden er de plak. Zij kenden het leven. Wij, de schooljongens, zonen van de 

kleine burgerij werden geduld omdat wij bij het knikkeren meestal verloren, ook bij het 

bikkelen en dat kostte ons 25 centiemen. De zonen en dochters van de echte 

bourgeoisie uit de Prins Karelstraat, de Koningin Elisabethlaan en vooral die uit de 

chique moderne woningen van de overkant mochten niet op straat spelen. 



 
 

Ik moet toegeven, er gebeurde regelmatig wel iets. Geen misdaden. Gewoonweg 

kattenkwaad en pesterijen. 

 

Zoals bij de commère uit de Van Namenstraat. Alles ging dat mens klikken bij de bakker 

op de hoek van ons plein. Dat geroddel kwam natuurlijk aan de oren van ons ouders. 

Met alle gevolgen. Dat mens zou een lesje krijgen. 

We wisten dat de vrouw altijd het raampje van haar voordeur op een kier liet terwijl ze 

haar boodschappen deed. Een dagelijkse routine. 

Het was winter. Kerstverlof. Heel veel sneeuw. We waren met vijf. De twee reuze 

sneeuwballen die we hadden gerold konden met moeite door de voordeur tot in haar 

voorplaats. In een mum van tijd stond er naast de kast met het zondags servies een 

echte sneeuwman te pronken met koologen, wortelneus, hoed en bezem. We gingen er 

als de bliksem vandoor. Pech. De overbuur had ons gezien. 

Gevolg: een rammeling van vader en een week binnenblijven. 

Een straf die ik er, gezien het resultaat, graag bijnam. 

 

Enkele huizen voorbij de bakker woonde nog zo’n klikspaan, den Accar. Gepensioneerde 

politieagent die ganse dagen, half verscholen achter zijn overgordijnen, naar buiten 

loerde om het reilen en zeilen van de buurtbewoners te observeren; vooral ons 

snotapen. Hij werd ‘het reclameblad’ genoemd. Alles wat wij deden was in zijn ogen 

verdacht of verboden. Zijn ex-collega’s bij de politie hielden nog nauwelijks rekening 

met zijn meldingen en klachten. Daarom besloot de man over te gaan naar de directe 

confrontatie: hij ging aanbellen aan het huis van de mogelijke verdachte, bracht meteen 

verslag uit en suggereerde al de straf. 

Dat moest ophouden. 

Bij het begin van de grote vakantie vertrok  den Accar samen met zijn vrouw met de bus 

naar Scherpenheuvel. Hun jaarlijkse daguitstap. Na de bedevaart werd er halt gehouden 

in het danscafé De Veertien Billekens. Om wijwater en wierook door te spoelen werden 

daar ettelijke glazen pils achterover gegoten. Dus we hadden tijd. 

Met een stapel reclamebladen en een emmer behangerslijm gingen we aan de slag. 



 
 

Den Accar zijn ganse gevel, tot aan de eerste verdieping, werd volgeplakt. Ook het 

bewuste raam. 

’s Anderendaags kwam de politie om de buurt te bevragen. Tot onze verwondering had 

niemand iets gezien. Solidariteit? In ieder geval, Den Accar had het begrepen. Vanaf die 

dag bleef het stil. 

 

Op een dag liep het verkeerd af. 

We hadden een lumineus idee om een cent te verdienen: een poppenkastvoorstelling op 

het plein. De grote jongens zouden een klein theater bouwen met afval planken en 

latten uit de houtzagerij, kartonnen dozen van de Waaslandia en vergeten lakens en 

gordijnen uit de wasserij van het plein.  

Ik kwam met mijn poppenkast en de poppen gemaakt door mijn vader. Het scenario zou 

ikzelf bedenken. Iets spannend.  

Op een donderdagnamiddag werd het theater in mekaar geknutseld. Er was plaats voor 

een twintigtal toeschouwers. Vrijdag na schooltijd installeerde ik de poppenkast. 

De meisjes gingen van deur tot deur om publiciteit te maken voor de drie voorstellingen 

op zaterdag. De toeschouwers werd gevraagd een kussen mee te brengen om op te 

zitten. 

De inkom bedroeg 25 centiemen. 

Een half uur voor de aanvang zat de geïmproviseerde tent tjokvol. Het was een duwen 

en trekken van jewelste. Iedereen wilde vooraan zitten. Van het één kwam het ander. 

Omdat we geen elektriciteit hadden, was de kleine scene verlicht met kaarsen waarvan 

er in het tumult twee omvielen en brandend tegen de kartonnen wand tuimelden. Het 

karton en de lakens schoten onmiddellijk in de fik. Na enkele minuten bleven er op het 

plein nog wat smeulende resten over. De kinderen waren van schrik naar huis gerend. 

Ook ik met mijn poppen, zonder poppenkast. 

Gekwetsten? Er waren geen gekwetsten. Van de politie kregen we een bolwassing. Het 

ontvangen geld moesten we onder toezicht in de offerblok van de Paterskerk steken. 

Een soort boetedoening.  

Ja, er gebeurde af en toe wel iets op het Koningin Elizabethplein. 



 
 

 

Wat ik ook deed om in het lijntje te lopen, het liep altijd faliekant af. 

In 1956 ging ik naar het eerste jaar Latijnse in het Koninklijk Atheneum op de Parklaan. 

De stad kreeg hoog bezoek: de piepjonge koning Boudewijn kwam de Priesteragiewijk 

inhuldigen. Wij, leerlingen van het Koninklijk Atheneum vormden een erehaag 

langsheen de recent aangelegde prestigieuze Parklaan. 

Gekleed in ons beste kostuum of jurk (het Atheneum was een gemengde school) en 

gewapend met een stokje met een tricolore vlag zouden we de vorst verwelkomen: 

vlaggetje zwaaien en leve de koning roepen. 

De Barra, een spichtige oude vrijster met tirannieke trekken, stond garant voor het 

onberispelijk gedrag van de Atheneumleerlingen. Uit voorzorg had ze mij naar de 

achterste rij van de erehaag verbannen. 

Daar stond ik, klein en tenger. Ik zag niets. Achter mij troepten een handvol dames van 

de Sint-Niklase bourgeoisie. Op het moment dat ik de koning in aantocht vermoedde, 

stak ik mijn vlaggetje omhoog, sprong heftig zwaaiend op en neer en riep luidkeels: 

“Leve de koning!” 

Het stokje met het vlaggetje haakte in de rand van de nogal uitbundige hoed van de 

dame achter me. Het hoofddeksel vloog met de haarspelden en ‘schuiverkens’ waarmee 

het op het hoofd van madam Sprutjes was bevestigd tot voor de voeten van de 

vriendelijk glimlachende koning, die toch eventjes schrok.  

Hij raapte de hoed op en overhandigde hem aan de dame die in haar beste koeterwaals 

zei: “Mersie mesjeu la roi.” 

 

Om zich van het gewone volk te distantiëren, werd er door de ‘beau monde’ een soort 

verhakkeld Frans gesproken in de stijl van: ‘bonjour Joseph avez vous vandaag des 

enfin… des… Rosa, help mij, hoe zegt men sprutjes in ’t Frans? Enfin Joseph donne moi 

un kilo de sprutjes.’ Vandaar madam Sprutjes. 

 

Dat vertelde Papken de groenteboer in alle cafés waar hij tijdens zijn wekelijkse ronde 

stopte voor een pintje. Tegen ‘s middags hing het bolrond ventje zwaar dronken 



 
 

achteraan op zijn kar tussen slappe preien, verrimpelde tomaten en gedeukte appels. 

Zijn trekpaard kende de weg, vooral de stopplaatsen: de cafés op de route. 

Iedere donderdagmiddag (in die tijd was er op donderdag maar een halve dag les), 

iedere donderdagmiddag was de laatste halte het café op de hoek van het Bieshulleke 

en de Plezantstraat, vlakbij de poort van de meisjesschool Onze-Lieve-Vrouw 

Presentatie. Wij, die stouteriken van het Atheneum waren daar altijd present. Er werd 

van Papken zijn kar wel eens een appel meegenomen, maar het was er ons vooral om te 

doen een liefje te vinden. 

Ik herinner me nog die laatste donderdag van het schooljaar 1958/1959. 

Een frisse meid, een boerendochter met al alles erop en eraan, kreeg de enorme erectie 

van het paardje in de gaten. In een mum van tijd stonden een groep blozende meiden 

naar het fenomeen te kijken en te giechelen. Dat had Papken gezien. Hij zwijmelde uit 

het café, keek boos naar het groepje en vroeg dreigend: “Wie heeft dat daar uit 

getrokken? Wie?” De meisjes bleven verschrikt staan. “Steek dat daar onmiddellijk terug 

in”, gromde Papken. De boerendochter durfde als eerste reageren. “Dat kwam vanzelf hé 

meneer Papken, dat weet gij toch ook.” Ze keek fier naar haar vriendinnen: “Dat is om 

veulens mee te maken. Ik heb dat al zien doen.” 

Wij begrepen er niets van. Maar dat zou in mijn geval vlug veranderen, dacht ik. 

 

Ze heette Wilma, half Belgisch, half Hollands, een jaar ouder dan ik. 

Ze had een verrassing voor mij, zei ze. Ik moest op een afgelegen plek afspreken en 

beloven dat ik een groot geheim kon bewaren. 

De dagen die volgden kreeg ik van de zenuwen nauwelijks een hap naar binnen. 

Die veulens spookten door mijn hoofd. Ik wist van al die zaken niets. Maar ik wist wel 

dat ik ook zo’n ding had dat ongevraagd groeide en verschrompelde. Kleiner, veel 

kleiner, dat wel.  

Wilma zag er stralend uit: een gebloemde jurk en een strik in haar haar. Ze gooide haar 

fiets neer, ging languit in het gras liggen.  

“Geef me een kus”, zei ze. 

“Hoe? Wat moet ik…?” 



 
 

Een kwartier later was mijn eerste les geleerd. Ik kon tongzoenen. 

“Nu de verrassing”, zei ze. “Ik vertel het alleen aan jou omdat ik je graag zie. Je bent 

mijn lief.” 

Ze knoopte haar jurk los, schoof hem naar beneden tot onder haar borstjes. 

Ik zag een lelijke naad van onder haar linkerborst tot aan haar oksel.  

“Doet dat pijn?” vroeg ik domweg. 

“Niet meer”, zei ze. Ze nam mijn hand en bracht het tot bij het litteken. “Voel maar. Ik 

ben heel erg ziek geweest, daardoor een schooljaar verloren. Ik was in Nederland de 

eerste kindpatiënte met een openhartoperatie.” 

Net op dat moment kwam broeder Hiëronymus van de Paterskerk voorbij gefietst. Hij 

tuimelde van het verschieten bijna op de grond, draaide zich zedig om, maakte een 

kruisteken en riep: “Zonde, grote zonde. Onkuisheid op die leeftijd.” 

 

Ik, de grote zondaar was toen vijftien en heb als straf de rest van mijn humaniora in een 

internaat doorgebracht, ver van huis. 

En de relatie tussen het ding van Papke zijn paardje en het maken van veulens? 

Om dat te begrijpen heb ik nog jaren moeten wachten. 

Vóór 1968 was dat zo. 

 

(geschreven voor “KLINKERS” op 2 april 2017) 


