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Daan en de zwerver 

Het leven bruist in het zonnige centrum van Sint-Niklaas. In de Ankerstraat ligt een step half 

over de rand van het trottoir. Een wiel draait nog rond alsof het moet afkoelen van een snelle 

rit. Daan is eraf gesprongen bij het zien van de ivoorkleurige zonneschermen. Daarachter huist 

een chocolaterie. Hij staat op z’n tenen en drukt zijn neus plat tegen het raam. Het krioelt er van 

de paaseieren. Zijn oog valt vooral op het ei met een paarse strik. Kon hij maar eens. Daan 

knijpt zijn vuisten om de muntstukken die zijn moeder aan hem heeft meegegeven. Zou hij het 

riskeren? Maar haar opdracht galmt door zijn hoofd. Nog even geeft hij toe aan zijn verlangen, 

maar dan sjokt hij schoorvoetend naar de bakker.  

De torenklok van Onze-Lieve-Vrouwkerk slaat twaalf keer. Daan telt loom de slagen, terwijl 

Miet Verguld moederlijk op hem neerkijkt. Het stokbrood ligt naast hem op de grond. De bakker 

had een wit papier eromheen gewikkeld, zodat zijn kleverige handen het brood niet vies zouden 

maken. Althans dat had hij hem verteld. Daan slaat zijn handen om z’n knieën en laat zijn kin 

daarop rusten. Naast hem zit een sjofele man in kleermakerszit. De groeven in zijn gezicht 

weerspiegelen zijn verleden. Zijn jas mist alle knopen op één na. Zijn hoed ligt voor hem op de 

grond. Daan weet wel wat de mensen achter zijn rug fluisteren: lokale idioot. Alleen begrijpt hij 

het niet. Jef kan soms boos worden, maar nooit op hem. Meestal zitten ze zwijgend naast elkaar, 

maar in een goede bui wil Jef wel eens een praatje maken.  

‘Er kleeft een snotje aan je neus’, meldt Daan. Hij wijst naar de bewuste plek.  

Jef haalt zijn schouders op en laat beide handen lusteloos naast zich neer vallen. Daan schuift 

zijn zakdoek eronder, maar Jef negeert het gebaar en wijst naar de kerkspits. ‘Ze waren 

vanmorgen hier. Ik denk dat ze nu weggevlogen zijn.’  

Daan zwijgt en probeert de mieren te tellen die in een sliert langs de gevel kruipen. ‘Heb je de 

merels gezien?’ 

‘Eén ging rupsen vangen. Ik zag ze uit zijn bek spartelen. Zielig, vind je niet?!’ 

‘Als ik later dood ben, mogen ze mij opeten. Dan hoeven ze geen dieren dood te maken’, 

verklaart Daan plechtig.  



Jef loert even naar hem en richt zijn blik dan weer op de kerktoren. ‘Da’s een mooie gedachte, 

jongen’, mompelt hij. 

De torenklok slaat een keer. Daan springt op. ‘Nou daag, ik moet gaan. Mama zit op het brood te 

wachten.’ Al struikelend pakt hij het stokbrood en blijft plots staan. Hij breekt spontaan een stuk 

van het brood af en legt het in de hoed van Jef. Dan rent hij naar de step. ‘Tot morgen, Jef!’ Bij 

de step kijkt Daan nog even om, maar Jef staart nog steeds naar de kerk. ‘Je bent mijn vriend’, 

fluistert Daan en zo hard hij kan, stept hij naar huis. 

De oude man blijft alleen achter en staart naar de kerktoren. Er biggelt een traan over z’n wang.  

 

 


