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Te jong om te sterven 

Oké, ik ben 62. Dat valt toch nog mee? Huizen werden indertijd gebouwd voor de eeuwigheid, 

of toch voor meer dan honderd jaar. Maar ik geef het toe, ik heb waarschijnlijk overleefd 

doordat ik een van de kleinste ben. Acht meter straatbreedte. De anderen waren vaak veel 

breder, misschien wel te breed voor één huis.  

Het was een heel prestigieus project in het begin van de jaren 1950. ‘Park en Laan’ heette het. 

Er zou een nieuwe toegangsweg komen naar de Grote Markt, dwars door het domein van het 

Walburgkasteel: park en bos en boomgaarden, helemaal tot aan de Kokkelbeekstraat. Moerland- 

en Schoolstraat werden doormidden gesneden. De laan zelf was heel breed. De huizen hadden 

voortuintjes, dan was er een breed voetpad, en dan nog een tuintje, het fietspad en de rijbaan. 

Het was een prachtige laan, en er werd een lange rij statige herenhuizen en appartementen 

gebouwd. In de herenhuizen woonden vooral artsen, advocaten, kinesisten, architecten en 

enkele industriëlen. In de jaren 1950 en -60 waren ze jong en ambitieus.  

De afwerking van hun woningen gebeurde vaak met duurdere en waardevolle materialen. Er 

was nog veel hand- en maatwerk. De woningen waren heel ruim, en er was een praktijk of 

kantoor. Heel wat van die jonge vrije beroepers hadden grote gezinnen, dus de huizen waren 

goed gevuld.  

In die jaren was het ook niet uitzonderlijk dat er huispersoneel inwoonde. Een meid of een 

kindermeisje, dat was nog heel gewoon. Ook bij mij woonde er een meisje in voor het dagelijkse 

werk. Ze had een kleine kamer en weinig privacy, maar wel een mooi uitzicht over het park. Ze 

woonde er tot ze huwde, daarna bleef het kamertje leeg.  

Ik was gevuld van kelder tot zolder! In de kelder werd later de eerste openbare sauna van de 

stad geïnstalleerd.  

Het gelijkvloers was praktijkruimte: er werkten op het hoogtepunt drie kinesisten en een 

pedicure. De garage werd al vlug ook als praktijkruimte ingepalmd. Eerste en tweede verdieping 

waren woonruimte. Niet gigantisch groot, maar de hoge ramen op het stadspark gericht zorgden 

toch voor een ruim gevoel. Achteraan was er een overdekt terrasje dat intensief gebruikt werd, 

maar in de zomer wel heel warm werd. De tuin was het terrein van de hond, de bewoners 



waagden zich niet zo vaak de tuintrap af. Ook de zolder werd gebruikt: het was een 

gymnastiekzaal.   

Dat waren nog eens tijden!  

Het huis naast mij had slechts een kleine praktijkruimte; er woonde een chirurg, die werkte 

voornamelijk in het ziekenhuis. In dat buurhuis hadden ze op de eerste verdieping ‘het salon’: 

een grote mooie kamer, voor min of meer officiële ontvangsten. Die werd natuurlijk hoogst 

zelden gebruikt. Vooral de grote woonkamer beneden en de leefkeuken speelden een rol in het 

dagelijkse leven. Ook dat grote huis was tot de nok gevuld, en de kinderen van beide huizen 

kropen via de dakgoot en het zolderraam bij elkaar naar binnen. Op een bepaald ogenblik 

woonde er een grootmoeder in ‘het salon’, omdat er toch bijna geen formele ontvangsten meer 

waren. 

In de jaren 1970 veranderde er veel. De voortuintjes begonnen te verdwijnen: eerst die tussen 

fietspad en trottoir. De rijbaan werd breder, en de statige laan leek nu meer op een soort 

autosnelweg. Er was tekort aan parkeerruimte, dus werden voortuinen omgevormd tot opritten 

en autostaanplaatsen. De huizen werden verbouwd, multifunctioneler gemaakt, soms. Of ze 

kregen een andere bestemming. Heel wat dokters verhuisden naar villawijken rond de stad, de 

praktijkruimtes werden verhuurd, maar raakten verouderd. De kleine kinderen die met zoveel 

plezier gefietst en gespeeld hadden op die brede voetpaden werden groot en vlogen uit. Hele 

verdiepingen kwamen leeg te staan.   

Bij het overlijden van de oorspronkelijke bewoners bleken die grote huizen bijna 

onverkoopbaar. Niet meer aangepast aan de tijd, te groot, te weinig functioneel, niet geïsoleerd 

en de uitbreidingen pasten vaak niet bij de rest.  

En zo zag ik mijn buren verdwijnen. Eén na een werden ze afgebroken, en vervangen door 

glanzend nieuwe appartementsgebouwen. Daar werd de ruimte wel goed benut, en de open 

indeling biedt nog steeds zicht op het altijd mooie stadspark.   

De brede laan is nu echter gegarandeerd goed voor vijf à tien minuutjes file. Bussen en 

ambulances kunnen op een aparte rijstrook wel goed doorkarren.   

Dus ja, ik heb wel wat heimwee. Ik mis mijn buurtjes, met die nieuwe appartementen heb ik 

niets. En ik mis de ijskarretjes die op zondag de hele namiddag bij het park bleven staan, om de 



wandelende mensen te verleiden. Ik mis de ceremoniewagens die er op zaterdag halt hielden 

en de jonge trouwers die er foto’s lieten nemen.   

Maar ik begrijp het ook wel. Nu wonen er veel meer mensen in de stad dan vroeger. Ze wonen 

dichter bij elkaar. Ze willen meer comfort, een lift, een open keuken, een mooie badkamer. Ik 

moet me ook aanpassen, mijn zolder is al geïsoleerd, en de oude praktijkruimte, die al jaren een 

appartement geworden was, wordt een modern kantoor. De sauna in de kelder is nu privé, en 

ook de woonruimte boven wordt nog intensief gebruikt: drie jonge dames doen er aan co-

housing.   

Toch schrik ik nog elke keer wanneer ik een vrachtwagen zie voorbijrijden met een bulldozer 

erop. Het zal toch niet…  

 


