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Ton van Oosterhout

Alweer die stropdas .... /

Geert woonde als laatste van het gezin nog thuis. Zijn broers en zussen waren al jaren
het huis uit" Samen met moeder woonde hij. Zijn vader wat een paar jaar geleden
overleden. Dat vond hij vervelend, want hij kon met ziin vader zulke leuke dingen doen.
Hij herinnert zich nog vaag hoe vader daar lag, bewegingloos en met een vreemde kleur
op ziin gezicht. Het waren vervelende dagen geweest, die hij maar liever vergat.
ledereen was verdrietig en het was helemaal niet gezellig in huis. Geert verstopte zich
op zijn kamer" Daar voelde hij zich het beste, samen met zijn knuffeldier "Spikkeltje".
Daarna heeft hij vader niet meer gezien. Hij is niet meegeweest naar de kerk en het
kerkhof. Daar had hij geen zin in. Al dat gehuil, dat vond zijn moeder maar niks voor
Geert.

Gelukkig was het met moeder
wel gezellig. Soms deed hij
boodschappen voor haar of ging
hij even op bezoek brj broer en
schoonzus om de hoek. Daar
speelde hij met de kinderen. Dat
vond hij leuk, als ze maar niet
jengelden en van hem maar geen
klein kind maakten, Door de
weeks had hij overdag genoeg te
doen, want dan ging hij naar het
dagverblijf voor ouderen "Het
Andreashuis". Daar ontmoette hij
gezellige mensen" Zo ging het al
jaren.

Tot die akelige ochtend kwam.
Die ochtend die hij maar liever
vergat. hij was al een tijdje
wakker en het was allang licht.
Maar moeder kwam hem maar
niet roepen. Dan moest hij haar
maar wakker maken. Hij ging
naar haar slaapkamer en probeer-
de haar te wekken. Maar wat hij
ook riep en hoe hij ook aan haar
schudde, ze werd niet wakker.
Vreemd vond hij dat. En ze zag
ook zo bleek. Opeens moest hij
weer aan vader denken. Die zag
er ook zo uit.
Voor de deur hoorde hi.l het busje
al toeteren" Ze kwamen hem
zeker halen.

Hij wenkte dat hij niet meeging.
Dat kon toch niet zonder brood
en zonder moeder gedag te zeg-
gen.
Een tijdje later kwam zijn groeps-
leider aan de deur en ook zijn
broer. Die heeft hij toen maar
binnengelaten. Misschien konden
zij moeder wakker maken.
En toen kwamen er weer van die
akelige dagen. Huilende mensen
en moeder in een kist. Hij troost-
te zich met Spikkeltje en is een
dagje wezen logeren toen de
anderen naar de kerk gingen.
Allemaal in nette kleren en alle-
maal met een stropdas om. Zo

had hij zijn broers nog nooit ge-
zien!

Toen is er heel veel veranderd.
Hij kon niet langer in het huis
bf ijven wonen, zei zijn zus. Hij
zou naar een ander huis gaan.
Daar woonden nog meer jongens
en meisjes die hij van het Andre-
ashuis kende. En overdag ging
hij naar een andere werkplaats,
die bij dat huis hoorde.
Hij had het er best naar zijn zin,
want hij mocht meehelpen bij het
vegen van de gangen en het
ophalen van vuilniszakken. Dat
deed hij liever dan borduren en
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prikken. Maar bij het figuurzagen
deed hij wel mee, dat vond hij
leuk.

Maar soms reed er zo'n grote
zwarte auto over het terrein. Het
leek de auto wel, die vader en
rnoeder had opgehaald, toen ze
in de kist lagen. Hij vond dat
vervelend en keek er liever niet
naar. Dan zag hij dat Ton er heel
anders bijliep; die was daar pas-
toor of zoiets. Die liep dan in een
net pak en ook met een stropdas
om. Zo zag hij hem anders nooit.
Geert vroeg wel eens: "ls er
weer een kindje dood? Dat is
niet fijn, he? Die moet je zeker
begraven?" Het liefst ging hij dan
naar huis, naar bed of zo. Daar
rag hij al die dingen tenminste
niet. En Spikkeltje begreep wel
waarom hij weer een paar dagen
thuis bleef.

Aan tafel wilde hi.i er nog wat
over zeggen. Misschien snapten
ze dan waar zijn buikpijn van-
daan kwam. Toen het even stil
was, zei hij: "Ton had weer een
stropdas om." Maar Frans, die
gekookt had, snapte hem niet zo
goed" Die zie: "Zo, dan zag die
ef even netjes uit!"

Geert dacht nog bij zichzelf: Zie
je wel, daar praten mensen liever
niet over. Want daar word je
alleen maar verdrietig van. En

dat is niet fijn.

Soms wilde hij wel eens huilen,
dan voelde hij de tranen achter
zijn ogen. Maar dat hoorde niet,
dan deden z'n broers ook nooit.
lk heb weer buikpijn, zei hij dan.
Na een paar dagen ging dat wel
weer over. Een paar dagen met
Spikkeltje in bed. Die bleef ten-
minste altijd bij hem!

Gelukkig mocht hij er wel bij zijn,
toen Wouter dood ging, zijn
lievelingsbroer. Eigenlijk vond
Geert het helemaal niet zo eng

om hem in die kist te zien liggen.
Het was net of hij sliep. En hij
vond het ook fijn dat Mark die bij
hem op de kamer sliep, was
meegegaan.

Heel voorzichtig legde hij een
tekening bij Wouter. Die had hij
voor hem gemaakt. Misschien
vond hij hem wel mooi. Al kon hij
het niet meer zeggen.
Hij zei Wouter nog gedag. Maar
die zei natuurlijk niks terug, want
die was dood en dan kun je niks
meer zeggen. Toen is hij nog
meegeweest naar de kerk en naar
het kerkhof. Samen met Mark. En

ook naar de koffietafel" Gezellig
was dat, allemaal mensen die hij

kende en lang niet meer gezien
had.
Soms miste hij Wouter nog wel
eens, dan zocht hij een foto op
in zijn foto-album; van toen ze in
de Efteling waren.

Dat kon natuurlijk niet meer.
Want Wouter was nu begraven,
in de grond. En hij was naar de
hemel gegaan, waar pap en mam
ook zijn. En onslieveheertje zal
wel gezegd hebben: "Kom d'r
maar bij!" Geert vond het eigen-
lijk wel fijn om dat te denken.

En nu kreeg hij er ook geen buik-
pijn van ....
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