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1. Zowaar ik Mories Besjoer heet…

‘Waar zat je?’ De stem van Freddie’s moeder klinkt ongeduldig.
‘Ik… ik w… was,’ begint Freddie.
‘Zeker weer bij die Fransman in het hofje!’ 
‘Ik was b… bij…’
‘Sta me niet voor te liegen. Ik heb zelf gezien dat je met hem stond

te smoezen.’
‘Daan en B… Brigit…’
Zijn moeder laat hem niet uitspreken. ‘Wat die andere kinderen

uitspoken, kan me niks schelen. Jij komt thuis om me te helpen,
hoor je dat? Altijd proberen eronderuit te komen. Ik ken die streken
van je, net je vader!’

Freddie raapt automatisch wat speelgoed, dat z’n broertjes hebben
laten slingeren, van de vloer. Het heeft geen zin ertegenin te gaan. Als
z’n moeder zo’n bui heeft, scheldt ze toch op alles en iedereen.

‘En je zet geen voet meer in dat hofje.’ Ze loopt naar de gang,
graait haar jas van de kapstok en trekt hem aan. Al haar bewegingen
zijn rukkerig en kort.

‘Hoor je me?’ schreeuwt ze dreigend, als Freddie geen ant woord
geeft.

‘Maar M… Mories…’
‘Die Maurice vertrouw ik voor geen cent. Al die buitenlanders zijn

één pot nat. Je eigen vader was een Belg. Nou, dat heb ik geweten!
Laat me mooi zitten met drie kinderen en zelf maar lekker piere-
waaien en de stoere vent uithangen. Ik wil je niet meer in dat hofje
zien, als je dat maar in je oren knoopt!’

Freddie reageert niet. Hij hoeft het trouwens niet te proberen ook.
De woorden blijven toch allemaal steken in z’n keel.
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Hij hoort hoe z’n moeder driftig de trap afstampt, dan de deur
dichtsmijt.

Hij loopt naar het raam en ziet haar wachten om over te steken. Als
ze aan de overkant is, stapt ze met stijve passen weg, de Balistraat door.

Als ze nou ’ns om zou kijken en zwaaien. Gewoon even stilstaan,
zich omdraaien en haar hand opsteken. Freddie drukt z’n voorhoofd
tegen het glas. De bruine jas van z’n moeder verdwijnt al om de hoek.

Hij zucht. Ze gaat kantoren schoonmaken en over een paar uur
zal ze moe thuiskomen.

‘Je zet geen voet meer in het hofje,’ had z’n moeder gezegd.
Waarom heeft ze toch zo’n hekel aan Maurice? Ze kent hem niet eens!
Alleen omdat hij een buitenlander is, net als zijn vader?

Bij hem is het net zo fijn. Hoewel Freddie pas twee jaar in de
 Balistraat woont, heeft hij het gevoel Maurice altijd gekend te hebben.
In het hofje mogen ze rommelen, zoveel ze willen. Als er een karweitje
opgeknapt moet worden, roept Maurice hem er meestal bij. ‘Mon-
sieur Brus, hoe fiksen we dat?’ is het dan. Gek eigenlijk, Maurice
noemt hem dan nooit Freddie, maar monsieur Brus, alsof hij volwas-
sen is. Als ze aan het werk zijn, zeggen ze niet veel tegen elkaar, maar
af en toe geeft Maurice hem een knipoog en als ze klaar zijn, roept hij
altijd uit: ‘Monsieur Brus, zonder jouw hulp was me dit nooit ge lukt!’

Helpen… Freddie schrikt op. Hij moet opschieten. Eerst zijn
broer tjes eten geven en naar bed brengen. Afwassen, huiswerk
maken en koffie zetten voor z’n moeder. Hij had eigenlijk aan Brigit
moeten vragen of ze hem nog ’ns wilde helpen met ontleden. Brigit
is zo knap in alles.

Freddie zucht. Was hij dat maar. Hij kan niet eens normaal praten.

De volgende middag na schooltijd stommelen ze het poortje binnen:
Brigit, Suzy, Daan en Hein. Freddie niet. Zijn moeder hangt al uit het
raam als ze de straat inhollen.

‘Fredddiieee…’
‘Ik m… moet naar h… huis,’ hakkelt hij en stuift verder. 
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‘Pokkemens,’ mompelt Hein.
‘Als ik zo’n moeder had,’ zegt Suzy, ‘liep ik weg.’
‘Dat heeft z’n vader trouwens al gedaan,’ merkt Daan op. Hij strui -

kelt in het halfdonker over een vuilniszak. In het poortje staan veel
spullen: ladders en emmers van Maurice, de paarse fiets van Miks,
planken en oude kasten van meneer Bikbergen.

Het hofje ligt achter de Balistraat. Je gaat er naar binnen door een
grote eiken deur. Dan heb je een poortje waar het schemerig is, en
daarachter het hofje; kleine huisjes, begroeid met klimop.

Niet alleen Maurice woont er, ook Miks en meneer Bikbergen, de
antiquair, en niet te vergeten Frieda met haar katten. Meneer Bikber-
gen heeft een werkplaats in het hofje, waar hij van eiken planken
 tafels en kastjes maakt. Die planken laat hij eerst een tijd in de regen
staan, zodat ze oud gaan lijken. In z’n zaakje aan de gracht vraagt hij
een hoge prijs voor zijn meubels.

‘Je beduvelt je klanten, Bikbergen,’ zegt Miks altijd, ‘dat antiek van
jou is drie maanden oud.’

‘Ik beduvel niks, dat doet de regen,’ antwoordt meneer Bikbergen. 
Miks volgt een opleiding, waar hij les krijgt in ‘ieken’, zoals didak-

tiek, groepsdynamiek, pedago giek en vooral polemiek. Om die
‘ieken’ er in te stampen, heeft hij keiharde muziek nodig, het liefst
de Rolling Stones. Frieda, die naast hem woont (en de muren zijn
dun), houdt niet van de Rolling Stones, haar katten evenmin.
Daarom bonkt ze altijd op zijn deur en als dat niks helpt, stuift ze bij
hem binnen, het legertje poe zen en katten op haar hielen. De kinde-
ren hebben dit vaak meegemaakt en iedere keer doen ze hun best om
niet te lachen.

‘Ik heb er genoeg van!’ toetert ze dan in het oor van Miks.
‘Waarvan nu weer?’ informeert Miks verstoord.
‘Van jou en je muziek. Ik bel de politie. Het is een schande. Ik kan

m’n éígen woorden nog niet eens verstaan.’
‘Je haalt me weer uit m’n concentratie, Frieda, zoals gewoonlijk,’

zucht Miks.

9

BW -  het geheim van mouries besjoer_Opmaak 1  21-06-16  15:36  Pagina 9



‘En jij haalt me uit m’n middagdut,’ snauwt Frieda.
Toch draait ze het nummer van de politie nooit. Ze vindt het veel

te mooi om even flink uit te razen. Eigenlijk doet ze niks liever.
Zodra ze dan ook het gestommel van de kinderen hoort, komt ze

naar buiten.
‘Kan het niet wat zachter?’
Hein botst in volle vaart tegen haar op. ‘Wel ja, toe maar. Loop een

oud mens maar van de sokken. Geen greintje respect meer voor ie-
mand op leeftijd.’

‘Jij iemand op leeftijd, Frieda?’ Maurice staat in de deuropening
van zijn huisje. ‘Ik geef je geen dag meer dan twintig.’ Z’n hele ge-
zicht lacht.

‘Hou jij die mooie praatjes maar voor je,’ moppert Frieda, ‘jullie
Fransen leren het liegen al in de wieg.’

De kinderen wringen zich het nauwe gangetje in. Daarachter ligt
de kamer met de keuken. Naast de kamer is nog een ruimte, waarvan
Maurice een soort badkamertje heeft gemaakt.

‘Waarom is Freddie er niet?’ informeert Maurice.
‘Die moest natuurlijk weer thuiskomen van z’n moeder.’
‘Ah, bon…’
‘Zal ik thee maken?’ Brigit kijkt Maurice vragend aan. Zij is de lang-

ste, nogal dunnetjes, met dikke zwarte vlechten. Suzy is haar twee-
lingzusje, maar niemand gelooft dat. In niets, maar dan ook helemaal
niets lijken ze op elkaar. Suzy heeft blond, kort haar, praat de hele dag
en lacht bijna overal om. Ze is klein en stevig. Brigit is veel stiller. Ze is
de beste van de klas, maar dat maakt haar helemaal niet verwaand.
Daan vindt haar geweldig. Hij is al vijf maan den verliefd op haar, maar
dat weet niemand, zelfs Hein niet, die toch z’n beste vriend is.

‘Thee? Goed, ma petite.’ Maurice trekt aan haar vlecht. Zolang Bri-
git hem kent, trekt hij aan haar vlecht. Ze zou het vreemd vinden als
hij het niet zou doen. Ze verdwijnt naar het keukentje en laat water
in de ketel lopen. De kleine ruimte is haar zo vertrouwd, dat ze alles
bijna met haar ogen dicht kan vinden. Ook de geluiden uit de kamer
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kent ze door en door: het gegiechel van Suzy, Daan en Hein die vaak
door elkaar schreeuwen, de stem van Maurice, vrij zacht en met de
eigenaardige uitspraak. De ‘h’ slikt hij in en de klemtoon legt hij ook
vaak verkeerd. Uitdrukkingen draait hij soms om en Brigit moet even
lachen als ze aan gisteren denkt, toen hij riep: ‘Daan, je laat de deur
weer wijdwage openstaan.’

Ze zet de ketel op het gasstel. Bij Maurice is het altijd fijn een kar-
weitje te doen. Thuis is dat vervelend, maar in het hofje is het anders.
Dit is ook een beetje hun huisje.

Hoelang zou Maurice hier nu wonen? Ze weet het niet eens pre-
cies. Gek eigenlijk dat hij nooit teruggaat naar Frankrijk, zelfs niet
met vakantie. Toch spelen de verhalen die hij vertelt, zich bijna altijd
af in Frankrijk. Ze kent niemand die zó kan vertellen als Maurice.
Dan móét je wel luisteren en vergeet je alles. Alleen weet je nooit of
die verhalen nu echt gebeurd zijn of niet. Daar kom je niet achter. En
als je dat vraagt, lacht Maurice altijd zo’n beetje en zegt: ‘Echt ge-
beurd? Wat dacht je? Natúúrlijk is dat echt gebeurd. Zowaar ik Mo-
ries Besjoer heet.’

Dat ‘Móries’ klinkt heel anders dan ‘Mauríce’. Bijna iedereen
noemt hem Mories, maar sommige mensen uit de straat zeggen ook
‘die Besjoer uit het hofje.’

Het water begint te zingen. Ja, toch vreemd dat Maurice nooit te-
ruggaat naar Frankrijk, mijmert ze verder. Het dringt voor het eerst
goed tot haar door. Tilly, het Surinaamse meisje uit haar klas, gaat
een maand naar Suriname en ze woont hier pas anderhalf jaar. En
Frankrijk is toch niet zo ver?

‘Hé, waar blijft de thee?’ Maurice steekt zijn hoofd om de keuken -
deur, ‘Hein is bang dat je verdronken bent in de theepot.’

Ze hoort hem nauwelijks, zo is ze in gedachten.
‘Hé, ma petite, krijgen we nog iets te drinken?’ Maurice geeft een

rukje aan haar vlecht.
Brigit draait zich om. ‘Zeg, waarom ga je nooit terug naar Frank -

rijk?’
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Het gezicht van Maurice vertrekt heel even, nauwelijks merkbaar.
Dan lacht hij en zegt: ‘Ah, je wilt me weg hebben! Daarom duurt het
zolang voor we thee krijgen. Je beraamt een plannetje om me zo snel
mogelijk het land uit te krijgen.’

Brigit lacht nu ook. ‘Je weet best dat dat niet waar is. Maar waarom
ga je eigenlijk nooit terug?’

‘Pas op, het water kookt,’ waarschuwt Maurice. ‘Brand je vingers
niet.’ Zijn hoofd verdwijnt en Brigit hoort hem in de kamer praten
tegen de anderen.

Brand je vingers niet! Alsof ze nog niet zou weten hoe ze thee
moet zetten! Brigit fronst haar wenkbrauwen. Waarom geeft Maurice
geen antwoord op haar vraag?

Ze giet het water in de theepot en pakt de kopjes.
‘Nou, dat duurde ook lang!’ roept Hein uit als ze de kamer binnen -

komt met het theeblad.
‘Maak jij het dan, als je het vlugger kunt,’ vliegt Daan op.
‘Waar is Mories?’ Brigit kijkt de kamer rond. 
‘Die laat Têtu even uit.’ Têtu is de langharige tekkel van Maurice.
‘Waarom doe jij dat niet? Da’s toch jouw werk ’s middags?’ Een

beetje verbaasd kijkt Brigit naar haar zusje.
‘Mories zei dat hij een frisse neus wilde “alen”.’ Suzy kan Maurice

precies nadoen als hij de h niet kan uitspreken. Ze lachen.
Iedereen praat nu door elkaar. Brigit zit er als gewoonlijk wat stil-

letjes bij. Op deze manier geniet ze het meest. Dit zijn de fijnste
 momenten van de dag, vindt ze. Zo met z’n allen om de ronde tafel.

De Balistraat met al het lawaai lijkt dan ver weg, de school bestaat
niet meer, alleen de kamer van Maurice is werkelijkheid. Ze voelt
zich hier veilig. Bijna alle meubels in de kamer heeft Maurice zelf
gemaakt. Ze heeft ze zien ontstaan onder z’n handen en het is net
of die voorwerpen ook een beetje van hun allemaal zijn geworden.
Maurice is geweldig handig. Freddie trouwens ook. Ze merkt best
dat Maurice hem vaak laat helpen.

Brigit roert in haar kopje. Ineens duikt de gedachte aan Frankrijk
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weer op. Waarom gaf Maurice geen antwoord? Ze zal het nog eens
vragen, zo gauw hij terugkomt met Têtu.

‘Ben je soms doof ?’ Suzy stoot haar aan. ‘Daan probeert je al voor
de derde keer iets te ver tellen.’

‘Ik zat te denken,’ verontschuldigt Brigit zich.
‘Jij denkt altijd,’ zegt Suzy ongeduldig ‘je denkt er alleen nooit aan

hoe lastig dat voor ons is. Wij moeten alles herhalen.’
Brigit lacht. ‘Herhalen? Jij herhaalt telkens je por in mijn ribben.’
‘Omdat je niet luistert.’
‘Ik luister heus wel. Zeg…’ Brigit kijkt de tafel rond, ‘vinden jullie

het ook niet vreemd dat Mories…’
Ze kan de zin niet afmaken, want de deur gaat open en Têtu stuift

de kamer in. Hij rent als een bezetene om hen heen.
Zou Maurice gehoord hebben wat ze net tegen de anderen zei? Hij

laat het in elk geval niet merken. Rustig trekt hij z’n zwartleren jack
uit, hangt het over de stoelleuning, wrijft in z’n handen en zegt:
‘Waar is mijn thee?’

‘Het staat allang voor je klaar, maar het is helemaal koud ge -
worden.’

‘Geeft niet.’
Dat weten ze. Maurice laat z’n thee altijd koud worden, vooral als

hij druk bezig is met een of ander karweitje.
‘Ik vind wel, dat bij thee een verhaal hoort,’ merkt hij op, als hij

gaat zitten.
‘Jaaaa…’ roepen ze allemaal.
‘Een spannend verhaal, Mories. Net als laatst.’
‘En waar je om moet lachen,’ vindt Suzy.
‘Zeg, hoor ’ns… wie vertelt hier, jullie of ik?’ Maurice kijkt zoge -

naamd verontwaardigd de tafel rond en schuift z’n stoel dichterbij.
‘Vandaag vertel ik jullie het verhaal van Bruno Trapet.’

‘Bruno Trapet woonde in Tournisse,’ begint hij. ‘Iedereen kende hem
en hóé! Hij was ongeveer de lelijkste man van heel Frankrijk. Alles
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zat verkeerd aan z’n hoofd. Z’n neus was krom en stond scheef en hij
keek verschrikkelijk scheel. Wat hij aan haren te weinig had, had hij
aan oren te veel: rood en groot wezen ze twee kanten uit als richting-
aanwijzers. Hij werd Bruno le Vilain genoemd, lelijke Bruno.’

‘Ook zielig,’ vindt Suzy, ‘hij kon het toch niet helpen, dat-ie er zo
uitzag.’

‘Dat is zo. Maar die naam kreeg hij eigenlijk niet om z’n gezicht.
Als hij nu nog een aardige vent was geweest, och, dan vergeet je de
rest gauw. Maar Bruno Trapet was beslist níét aardig. Hij had ook het
slechtste karakter van heel Frankrijk.

Hij snauwde en schold, trok z’n mes voor de kleinste kleinigheid
en z’n vuisten waren doorlopend ontveld van de vele vechtpartijen.
Er was bijna geen man in Tournisse, met wie lelijke Bruno het niet
aan de stok had, zelfs met meneer pastoor, die nog geen vlieg kwaad
zou doen.

Je hoorde hem al straten ver, want hij had een stem als een mist -
hoorn; een afschuwelijk hees, rauw geluid. Als je toevallig naast hem
stond en lelijke Bruno wilde je iets in je oor fluisteren, dan was je
drie dagen doof.

Z’n werk bestond uit stropen en stelen, maar hij was wél zo slim
dat hij zich nooit liet snappen.

Soms probeerde z’n moeder hem heel voorzichtig op z’n slechte
daden te wijzen, maar dat maakte Bruno le Vilain doldriftig. Dan
dreigde hij haar op te hangen aan de hoogste boom van het dorp of
haar te verdrinken in de lavoir, de plaats waar de dorpsvrouwen de
was deden. In het kort, lelijke Bruno was iemand, waar iedereen een
omweg voor maakte om hem vooral niet tegen het lijf te lopen.’

‘Ik zou ’m ook niet moeten als vriend,’ merkt Hein op.
‘Nog niet… maar moet je horen.’
De stem van Maurice wordt zachter, geheimzinniger.
‘Een mens, hoe slecht ook, kan veranderen… Op een avond kwam

Bruno niet thuis. Dit gebeurde wel ’ns meer, maar toch wachtte z’n
moeder op hem met het eten: gestolen kip in witte wijnsaus. De uren
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tikten voorbij. De kip sudderde in de pan, maar wie er kwam, geen
Bruno!

Misschien is hij wel gepakt door de politie, hoopte z’n moeder,
dan kan hij tenminste niks meer uithalen. Ze bleef op tot twaalf uur,
haalde de pan van het vuur en ging naar haar slaapkamer.

Toen ze de volgende ochtend opstond, zag ze dadelijk dat Bruno
die nacht niet was thuisgekomen, want zijn bed was onbeslapen. Ze
zuchtte diep, hoewel ze zelf niet wist of het van opluchting was of
van angst over wat hij nu weer zou hebben uitgespookt.’

‘Ik denk van opluchting,’ zegt Daan, ‘zou ik ook gedaan hebben.’
‘Ja, maar het is tóch z’n moeder,’ werpt Suzy tegen, ‘en moeders

zijn altijd bezorgd.’
‘Hoe dan ook, lelijke Bruno wás weg en blééf weg. Het hele dorp

haalde verlicht adem, de politie het hardst van allemaal.’
Maurice stopt en zoekt in z’n zakken. Hij haalt een pakje shag

 tevoorschijn en gaat rustig een sigaretje rollen.
‘Toe nou, schiet nu op.’
Maurice likt langs het vloeitje en steekt daarna de sigaret niet aan.

Die legt hij naast zich neer. Ze weten dat Mories gestopt is met roken,
maar hij kan niet nalaten een sigaretje te rollen, vooral als hij een
verhaal vertelt.

‘Het werd winter,’ gaat hij verder, ‘en het werd lente. Nog altijd
geen spoor van lelijke Bruno. Toen kwam de zomer, een zomer zoals
jullie niet kennen: lange warme dagen zonder één wolken vlekje aan
de hemel en hele krekelorkesten in de velden.

Het was zondagochtend. In Tournisse luidden de kerkklokken en
meneer pastoor wachtte geduldig op de mensen die binnenschuifel -
den, hun plaatsen opzochten en eerbiedig knielden.

Bruno’s moeder zat helemaal vooraan. Ze kwam altijd vroeg en
bleef na de mis zeker nog een kwartier knielen om te bidden voor
haar zoon; want een zoon blijft een zoon, al is het nog zo’n schurk.

Meneer pastoor begon met de schuldbelijdenis. Hij was net bij het
zinnetje ‘door mijn schuld, door mijn grote schuld…’ of de kerkdeur
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ging open en niet zo’n beetje ook. Meestal zijn laatkomers beschei-
den en lopen op hun tenen naar hun plaats. Deze niet. De kerkdeur
werd opengerukt en wie stond daar? Lelijke Bruno.

Meneer pastoor vergat van schrik “Amen” te zeggen. Alle hoofden
draaiden zich om en alle ogen volgden de figuur, die, alsof het de ge-
woonste zaak van de wereld was, tussen de banken doorstapte tot
helemaal voor in de kerk en toen naast zijn moeder neerknielde. De
arme vrouw moest zich stevig aan de bank vastklemmen, anders was
ze zeker flauwgevallen.

Dit was Bruno, haar Bruno. In z’n hele leven had hij nog nooit een
voet in de kerk gezet, nou ja, alleen om kerkbussen leeg te roven.
Maar was het Bruno wel? Ze gluurde zijdelings naar hem. Z’n gezicht
was nog even lelijk, maar ánders lelijk. Daarna wierp ze een blik op
zijn handen. Die waren niet meer ontveld en hadden zelfs schone na-
gels! Ze sloeg drie kruizen achter elkaar. Hier moest een wonder ge-
beurd zijn!

Het werd een hele rare mis. Alles liep in het honderd, want nie-
mand had z’n gedachten erbij. De misdienaars botsten tegen elkaar
op, omdat ze alle twee naar Bruno staarden, en meneer pastoor liet
het gezangboek op de stenen vloer kletteren, omdat Bruno ineens
mee begon te zingen, zo hard dat de kroonluchters ervan bewogen.
Niet alleen hard, maar bovendien verschrikkelijk vals, zelfs het koor
kon hem niet overstemmen.

Net voordat iedereen de kerk haastig wilde verlaten, stond Bruno
op. Hij stapte regelrecht op de kansel af, beklom het trapje en toen
hij boven de kerkgangers uittorende riep hij: “Ik heb iets te zeg-
gen.”

Later beweerde madame Fernand, die buiten op een bank in het
zonnetje zat, dat ze het woord voor woord had kunnen volgen.

“Ik heb iets te zeggen,” bulderde Bruno opnieuw.
Het werd doodstil, alleen de vliegen hoorde je zoemen. Niemand

durfde zich te bewegen, allemaal keken ze angstig omhoog naar de
kansel.
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“Volgende week ga ik trouwen met Blanche Bonnet. Jullie zijn alle -
maal welkom.”

Toen hij dit gezegd had, daalde hij het trapje weer af, pakte z’n
moeders arm en liep met opgeheven hoofd tussen de verbaasde kerk -
gangers door.’

‘Wie was Blanche Bon…?’ vraagt Suzy.
‘Blanche Bonnet. Ja, wie dat was, vroeg iedereen in Tournisse zich

ook af. Niemand had ooit van haar gehoord en wie zou nu met een
man willen trouwen als lelijke Bruno? Bruno, de vechtjas, een niks-
nut, een dief en lelijker nog dan een nachtmerrie? In Tournisse
brandden ze van nieuwsgierigheid.’

Maurice stopt even en vraagt: ‘Wie wil er nog thee?’
‘Nee, nee, ga verder. Eerst het verhaal af.’
‘Bon…’ Hij glimlacht en verschuift z’n stoel.
‘Blanche Bonnet,’ vertelt hij dan, ‘woonde in Beau, ongeveer vijf-

tig kilometer van Tournisse. Beau stond bekend om z’n lavendel.
Van ver rook je de geur al en de diep paarsblauwe velden waren een
lust voor het oog. Blanche Bonnet zou deze kleur helaas nooit kun -
nen zien, want ze was blind. Niet alleen blind, maar ook half doof.
Ze woonde met haar vader in een huis buiten het dorp tegen een
heuvel. Het was een klein huis met een dak als visschubben. Hier
kennen we die daken niet, maar in het zuiden van Frankrijk komen
ze veel voor, langwerpige smalle dakpannen, vaalroze verbleekt door
de zon.

Blanche was vaak alleen. Haar vader werkte in het dorp en zij ver -
zorgde het huis en de tuin, alles op het gevoel. Ze kende de omgeving
als haar eigen hart en was zo handig, dat je in het begin niet eens
merkte dat ze blind was.

Op een ochtend in de herfst werd er op de deur gebonsd. “Open,
doe open,” riep een stem.

Blanche spitste haar oren. Ze hoorde een stem, wel zacht, maar
tóch hoorde ze hem. Vlug liep ze naar de deur, zoveel bezoek kwam
er nu ook niet. 
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Tegenover haar stond lelijke Bruno.
Nu was Bruno gewend, dat mensen, en vooral vreemden, schrok-

ken van z’n gezicht.
Dit meisje in de deuropening helemaal niet. Ze glimlachte en

vroeg vriendelijk: “Was u dat die klopte?”
Bruno stond paf. Hij had nota bene staan bonken en bulderen!
“Ik heb honger, geef me wat te eten,” schreeuwde hij, denkend dat

ze hem voor de gek hield.
Blanche glimlachte verrast. Wat hoorde ze hem duidelijk, werke-

lijk de eerste man, die ze zomaar kon verstaan, zonder dat ze hem
moest vra gen de zin te herhalen!

“Honger? Kom gauw binnen. We hebben brood genoeg.”
Bruno begreep er niet veel van. Waarom deinsde dit meisje niet

voor hem terug, waarom was ze niet doodsbenauwd net als ieder -
een? Ze rende ook niet weg, zoals hij vaak had meegemaakt.

“Vlug een beetje,” beval hij luid.
Blanche lachte. Wat verstond ze hem duidelijk.
“Heeft u zo’n honger?” vroeg ze.
“Vooral haast,” schreeuwde Bruno, want zoals altijd zat de politie

hem op de hielen.
“Haast?” Weer lachte Blanche. “Mijn vader zegt altijd: God heeft

de tijd geschapen, maar over haast heeft Hij met geen woord gerept.” 
Bruno’s mond viel open. Wat een raar meisje. Hij liep haar ach-

terna de keuken in, greep een stoel en slingerde z’n benen op tafel.
Blanche vertrok geen spier. Doodkalmpjes sneed ze brood en

smeer de er boter op. Hij merkte dat ze haar handen op een eigen -
aardige manier bewoog, alsof ze alles goed wilde voelen: het brood,
de tafel, de stoel waarop ze ging zitten.

Hij keek haar strak aan, terwijl hij het brood naar binnenschrokte.
Bij ieder ander mens waren de rillingen over de rug gelopen onder
deze blik, maar Blanche staarde rustig voor zich uit.

“Woon je alleen?” brulde Bruno, harder dan nodig was.
Blanche schudde het hoofd. Wat hoorde ze hem toch duidelijk.

18

BW -  het geheim van mouries besjoer_Opmaak 1  21-06-16  15:36  Pagina 18



“Nee, ik woon bij mijn vader. Hij werkt in het dorp.” 
“Ben je niet bang?”
“Bang? Waarvoor zou ik bang moeten zijn?”
“Ik zou hier alles leeg kunnen jatten!” Bruno keek zo gevaarlijk

mogelijk.
Blanche schaterde. Wat een gekke man!
Nu werd Bruno echt nijdig. Dit meisje moest hem niet gaan uit -

lachen. Hij zou haar eens de stuipen op het lijf jagen. Hij haalde zijn
mes tevoorschijn en legde het dreigend op de keukentafel.

Ze verschoot niet eens van kleur! Woedend pakte hij het mes op
en plantte het met een korte driftige beweging in het houten blad.

Blanche keek heel gewoontjes het raam uit en merkte vriendelijk
op: “Denkt u ook dat er regen komt? Ik ruik regen in de lucht.”

Regen! Heb je ooit. Dat praat over regen met een mes onder haar
neus!

“Wat doet u eigenlijk voor werk?” vroeg Blanche.
“Stelen,” brulde Bruno, “en luieren als bijbaantje.”
Blanche lachte weer hartelijk. Wat een rare man. Zoiets had ze nog

nooit gehoord. Hoe harder ze lachte, hoe bozer Bruno werd en hij
schreeuwde haar toe: “Als je me niet gelooft, hang ik je op aan de
hoogste boom van het dorp.”

Blanche veegde de tranen uit haar ogen. “Ook pech,” sniklachte
ze, “die is verleden week net omgewaaid door de storm.”

Wat Bruno haar ook toeschreeuwde, Blanche vond alles even grap-
pig. Ze was zó gelukkig, dat ze deze man zomaar verstond, dat ze om
alles had kunnen lachen.

En Bruno? Hij begreep er niets van. Tegenover hem zat het eerste
meisje, dat niet bang voor hem was. Niet voor z’n gezicht, niet voor
z’n stem en dat zelfs nog om al z’n dreigementen schaterde. Hij werd
er stil van, zó stil dat Blanche angstig vroeg: “Zeg, bent u er nog?”

“Ben ik er nog?” riep hij uit, “kun je dat soms niet zien?”
Blanche staarde in zijn richting. “Nee,” zei ze toen zacht. “Dat kan

ik niet. Ik ben blind…’”
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Maurice leunt achterover in zijn stoel en zwijgt een ogenblik.
‘En toen? Het is toch nog niet uit?’ vraagt Suzy.
‘Nee, joh, je weet toch dat ze gaan trouwen,’ zegt Hein.
‘Het is nog niet helemaal uit,’ gaat Maurice verder, ‘maar het was

wel uit met de oude Bruno le Vilain, want lelijke Bruno werd tot over
z’n wijduit staande oren verliefd op Blanche. Hij ging werk zoeken,
iets dat hij nog nooit had gedaan. Hij vónd het ook en tot z’n grote
verbazing ontdekte hij dat je aan de kost kunt komen, zélfs al ben je
eerlijk.

Iedere dag bezocht hij het huisje tegen de heuvel en als hij gewoon
probeerde te praten, zei Blanche: “Mompel toch niet zo, Bruno, praat
nor maal.”

Na drie maanden vroeg hij haar ten huwelijk, of beter gezegd, bul -
derde hij haar ten huwelijk, buiten in de tuin. Haar vader, die in huis
zat, hoorde het woord voor woord.

Blanche zei niks, ze kon alleen maar knikken, zo gelukkig was ze.
“Maar ik waarschuw je, ik ben zo lelijk als de nacht,” schreeuwde

Bruno haar toe.
“De nacht is niet lelijk, ik zie niets anders.”
“M’n neus staat scheef.”
“Een scheve neus is tenminste iets bijzonders!”
“En m’n oren…” Maar Bruno kon niet verder gaan, want Blanche

sloeg haar armen om z’n hals en zoende z’n hele lelijke gezicht.
Het huwelijk werd een gebeurtenis waar ze in Tournisse in jaren

niet over uitgepraat raakten. Iedereen was er, tot monsieur Frondel
toe, die sinds z’n doop geen voet meer in de kerk had gezet. Er vielen
zelfs mensen flauw, zo opeengepakt stonden ze.

Toen Bruno het jawoord moest uitspreken, loeide hij zo hard, dat
meneer pastoor van schrik achteruit deinsde en haast over z’n rok
struikelde.

Maar Blanche schrok niet. Zij hoorde het duidelijk.
Bruno Trapet was de eerste man die ze écht verstond. Zij was ook

het eerste meisje dat hem beter zag dan wie ter wereld ook…’
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‘Hè, jammer dat het uit is,’ zucht Suzy. ‘Is het écht gebeurd?’
‘Echt gebeurd?’ Maurice lacht een beetje. ‘Natuurlijk, wat dacht

je? Zowaar ik Mories Besjoer heet…’
Brigit kijkt hem onderzoekend aan. Er is iets met die verhalen.

Iets… Ze fronst haar voorhoofd. Ze weet alleen niet wat. Maurice kan
heel goed vertellen, zo goed dat het net is of je het zelf meemaakt.
Dan ver geet je alles.

Peinzend blijft ze voor zich uitstaren. Haar gedachten worden
onderbroken, omdat Miks binnenkomt. Alle rust is ineens verdwe-
nen.

‘Kun jij me aan een paar stevige stokken helpen, Maurice?’ vraagt
Miks.

Maurice grijnst. ‘Is het weer zover?’
‘Ja. Zaterdag hebben we een demonstratie tegen geluids hinder.

Weet jij soms nog een goeie leus voor een spandoek?’
De grijns van Maurice wordt breder. ‘Dat kun je beter aan Frieda

vragen als zij naar jouw Rolling Stones moet luisteren.’
Iedereen praat en schreeuwt nu door elkaar. Maurice verdwijnt

naar de schuur.
‘Je hebt zeker geen lakens meer?’ zegt Miks als hij terugkomt, ‘die

van mij zijn allemaal gebruikt voor de actie tegen snelverkeer.’
‘Stokken kun je van me krijgen,’ lacht Maurice, ‘maar van mijn la-

kens blijf je af. Als je daaraan komt, ga ik in hongerstaking.’
Brigit zit nog aan tafel. De stemmen glijden langs haar heen. Haar

handen spelen met een lepeltje, zonder dat ze het merkt.
Ineens kijkt ze op. Ze wéét het, ze heeft het gevonden!
Plotseling ziet ze heel duidelijk wat het is met de ver halen van

Maurice. Het zijn niet de verhalen zélf, maar wat eraan voorafgaat!
De vragen over Frankrijk!

Haar handen bewegen niet meer. Ja, dat is het. Die ontwijkt
 Maurice. Het was haar eigenlijk nog nooit opgevallen, omdat hij ze
zo handig weet te omzeilen.

Laatst vroeg Freddie toch ook iets over vroeger? Toen had Maurice
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een spannend verhaal verteld over een lawine in de Franse Alpen.
Er verschijnt een rimpel in haar voorhoofd. Maurice leidt je zo

goed af met zijn verhalen, dat je de vraag vergeet. In de keuken had
hij immers ook de vraag ontweken toen ze wilde weten waarom hij
nooit meer terugging?

Maar nu zal ze zich niet meer laten afschepen.
Als Miks vertrekt en de anderen ook naar buiten stommelen, blijft

ze treuzelen.
‘Kom nou, Brigit,’ dringt Suzy aan, ‘het is al laat, we moeten zo

eten.’
‘Ik kom dadelijk, ik zal de kopjes nog even opruimen.’ IJverig sta-

pelt ze alles op het theeblad. Ze hoort hoe ze allemaal het poortje
door rennen.

Maurice loopt naar de kast in de hoek en rommelt wat in een la.
Hij fluit zachtjes en praat af en toe tegen Têtu.

‘Hé, Mories…’
Hij hoort het eerst niet en ze moet het herhalen. Dat maakt haar

verlegen en bijna verzint ze een andere vraag.
Ze haalt diep adem en zet toch door. ‘Waarom ga je eigenlijk nooit

terug naar Frankrijk?’
‘Je wilt me dus echt weg hebben?’ Het klinkt luchtig, maar hij ziet

dat Brigit hem ernstig blijft aankijken.
Hij lacht, maar het gaat niet van harte. ‘Waarom vraag je dat?’
‘Omdat je nooit écht antwoord geeft. Als we erover beginnen,

draai je eromheen en begin je over wat anders. Óf je vertelt een ver-
haal!’

Er valt een stilte. Maurice harkt met zijn hand door zijn haar.
Brigit wacht. Ze is niet helemaal op haar gemak. Waarom geeft

Maurice nu geen antwoord? Het lijkt net of hij ineens een vreemde
is geworden, niet meer de vertrouwde vriend van altijd.

‘Je bent een slim meisje, Brigit,’ merkt Maurice na tijdje peinzend
op.

‘Wil je het niet vertellen?’
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‘Nog niet. Later misschien.’
‘Waarom?’
‘Omdat…’ Hij loopt op haar toe en blijft voor haar staan. Even

trekt hij aan haar vlecht. ‘Omdat, ma petite, er nu eenmaal dingen
zijn die je voor jezelf houdt.’

‘O.’
‘En nu naar huis. Je bent al laat.’
In gedachten sloft Brigit het poortje door. Ze schrikt als ze ineens

een stem hoort. Het is Daan, die in het halfduister staat te wachten.
‘Wat bleef je lang weg!’ Hij gaat naast haar lopen. Zijn stem gaat

soms verloren in het geraas van het verkeer. 
Hij schopt tegen een kartonnen doos die op de stoep staat. Als ze

bij Brigits deur aankomen, wacht hij tot die opengaat.
‘Tot morgen,’ roept hij luidruchtig. Pas als ze binnen is, loopt hij

verder, heel gewoon en niet stoer. Brigit ziet hem nu toch niet meer.
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2. Ontmoeting in de avond

Maurice trekt de kraag van zijn leren jack hoog op. Een gure na -
jaarswind fluit om z’n oren. Hij verzet zijn ladder tegen de volgende
gevel en klimt weer naar boven. Allemaal vaste klanten in deze wijk.
Hij kent ze nu van gezicht en vaak houdt hij een praatje.

In het begin was dit moeilijk. Zijn gebroken taaltje wekte soms
wantrouwen. Als hij vertelde dat hij uit Frankrijk kwam, vroegen we
waarom hij daar geen glazenwasser was geworden.

‘Daar is vaak mooi weer en worden de ramen niet zo smerig,’ ant-
woordde hij dan maar lachend.

Maurice knijpt de spons uit en huivert. Zijn hand beweegt auto-
matisch over het glas, het wordt al echt herfst.

Zelfs in deze tijd van het jaar is het nog zacht in Tascon, geen natte
kou zoals hier. Tascon…

Hij denkt aan Brigit. De kinderen worden groot, Brigit vooral.
Gister middag had hij dat ineens beseft, toen ze tegenover hem stond
en hem aankeek met een peilende blik.

‘Waarom ga je nooit meer terug naar Frankrijk?’ had ze gevraagd.
‘Waarom?’

Hij grijpt een sport van de ladder vast. Een hevig verlangen naar
zijn dorp welt in hem op. Hij ziet het plein weer voor zich met de ste-
nen bank, de fontein met de leeuwenkop, waaruit hij altijd water
dronk. Het kerkje met het kerkhof erachter… Tascon, zijn dorp… De
oudgrijze huizen en piepende luiken. Madame Fabre met haar brei-
werk in een rieten stoel voor haar deur. Als kinderen croissants voor
haar haalden, kregen ze altijd iets lekkers.

Maurice voelt de koude wind niet meer die zijn broekspijpen laat
fladderen. Zijn hand houdt nog steeds de sport vast, heel stijf, de
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knokkels worden wit. Zou ze nog leven, madame Fabre? En mon-
sieur Abeille? Hij was zo dik dat hij nauwelijks lopen kon. ‘Ja, ja,’ zei
hij altijd, ‘het moeten sterke benen zijn, die zo’n weelde kunnen dra-
gen…’ En madame Gilberte? Iedereen noemde haar madame Parasol
om haar grote hoeden. Het lijkt allemaal zolang geleden. Toch is het
maar acht jaar. Even lijkt het weggevaagd, heel even maar.

Er komt een vreemd gevoel in z’n keel en hij slikt.
‘Mories, Mories,’ gilt een jongensstem, ‘Mori-ies…’
Met een schok komt hij tot zichzelf en kijkt naar beneden. Het is

Daan, die uitbundig zwaait.
‘Ik zag je auto staan. Zal ik je helpen? Ik heb toch niks anders te

doen.’
Maurice knikt alleen maar. Zijn arm beweegt weer verder, van

links naar rechts en terug. Van boven naar beneden. Dan nog het ko-
zijn.

Als hij weer op de grond naast de ladder staat, kijkt Daan hem
 oplettend aan. Maurice ziet er ineens anders uit, niet meer de ver-
trouwde Maurice, maar als een vreemde. Het is net alsof Maurice
hem nauwelijks herkent.

‘Hé, Mories, is er wat?’
Maurice trekt de kraag van zijn jack hoger op. De helft van z’n ge-

zicht verdwijnt erin.
‘Ik heb het koud,’ mompelt hij.

Ze zijn klaar met de straat. Maurice schuift de ladder op de vracht-
wagen, Daan zet de emmers achterin. Als ze in de auto zitten, begint
Daan meteen te praten, maar Maurice blijft zwijgzaam.

‘Moet je die boom zien, Mories. Stond er in de Balistraat maar zo
een. Kan je lekker in klimmen. Klom jij vroeger in bomen?’

Er komt geen antwoord, maar Daan kletst onvermoeibaar door.
‘Mijn vader wel. Zegt-ie, maar hij is zo stijf als een hark, ik geloof er
niks van. En m’n moeder…’ Hij weet ineens niet meer hoe hij verder
moet. Hij heeft eigenlijk geen flauw benul wat z’n moeder vroeger
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deed. Het lijkt wel of ze nooit echt jong is geweest. Voor hem is ze al-
tijd even oud, met rimpels in haar voorhoofd en slordig grijs haar.

‘Heb jij eigenlijk nog een moeder?’ 
Maurice schrikt op. ‘Wat?’
‘Of je een moeder hebt.’
Maurice schudt z’n hoofd.
‘En een vader?’
‘Ook niet.’
‘Heb je dan helemaal niemand meer?’
Het antwoord van Maurice gaat verloren in autogetoeter.
‘Nog twee straten en we zijn thuis,’ zegt Maurice. ‘Ben jij nog in

het hofje geweest?’
‘Nee, ik niet. Suzy zou Têtu uitlaten.’
‘Bon.’
Dat betekent ‘goed’, weet Daan nu.
‘Wat een rotweer,’ merkt hij op, ‘is dat nu in Frankrijk ook zo?’
Maurice haalt zijn schouders op.
‘Wanneer ga jij terug naar Frankrijk, Mories?’
Maurice geeft geen antwoord en blijft voor zich uitturen.
‘Wanneer…’ begint Daan weer, maar ineens draait Maurice zich

naar hem toe en snauwt: ‘Kun je niet je even mond houden? Ik moet
op het verkeer letten.’

‘Nou zeg, lekker humeurtje vandaag,’ moppert Daan in zichzelf, 
‘word ik nog afgebekt ook.’

Als ze de Balistraat inslaan en uitstappen, wil hij meteen wegren-
nen, maar Maurice pakt hem bij z’n schouder. ‘Allez. Ik meen het niet
zo. Ik heb ge woon…’ Hij probeert te glimlachen, maar het lukt niet
goed.

‘Er de pest in…’ vult Daan aan.
‘Voilà, de pest in.’
‘Dat heeft iedereen wel ’ns.’ Daan is het meteen weer vergeten.

‘Morgen gaat het beter, zul je zien.’
‘Ja,’ antwoordt Maurice, maar zijn blik blijft somber.
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