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Mijn verhaal begint heel wat jaren terug.  Toen 
moeke en voke heel wat jaar geleden “Zaadhandel 
de Koster” uit de grond stampten. Een zaak waar 
de mensen van Weld en omstreken alles voor tuin 
en dier konden vinden. Dat voke heel zijn leven 
hard gewerkt heeft, weten we allemaal, en zeker 
zijn kinderen. Toen de tijd rijp was, namen ons ma 
en pa de winkel over. Ik kan me voorstellen dat dit wel met enige trotsheid was, dat een zoon de 
winkel zou overnemen. Bij moeke en voke liepen ons Lynn en ik de deur plat. Moeke zorgde mee 
voor ons en voke… die zagen we minder. Hij zat geregeld in het werkhuis – zie je hem al met zen 
blauwe overal-  aan machines te sleutelen met onze pa. Of onze pa dat altijd even tof vond, laten we 
in het midden. We kennen ze allebei. Het waren harde werkers met een eigen mening en dat botste 
wel eens. Moeke was er dan om de gemoederen te bedaren. Koppig zijn, blijven strijden, niet willen 
afgeven hoewel je weet dat hij ongelijk heeft… zo kennen we voke. En er zullen er ongetwijfeld een 
aantal, om niet te zeggen allemaal, zijn die zich hier ook in herkennen want die genen heeft vader 
Jansens echt wel doorgegeven.     
 
Zaadhandel De Koster werd verbouwd. Wij trokken in bij moeke en voke. We hadden boven wel ne 
zetel en ne TV gezet want “elke avond bij ons ma en onze pa in de zetel zitten, zen ik ni van zin”, zei 
onze pa. Moeke zorgde nog altijd voor ons, maar als we is wilden dat voke met ons ‘rummikubte’ 
moesten we wel héél hard zagen. Hij had ook niet veel tijd om met ons te spelen, want hij was nodig 
bij de verbouwingen. Heel de winkel, zoals we hem nu kennen, heeft voke mee gezet. Om trots op te 
zijn! Tijdens de opening van de winkel zag je hem dan ook glunderen, weliswaar vanuit een rolstoel 
want hij had zijn 2 enkels gebroken toen hij van de stelling viel.  
 
Alles ging zijn gewone gangetje… tot we plotseling, geheel onverwacht moeke moesten afgeven. Een 
zware klap. Een groot gemis. Alleen zijn was niets voor voke. Hij had mensen rond zich heen nodig. 
Ons Lynn en ik gingen zoveel mogelijk langs, onder andere om de overschot van de spaghetti op te 
eten die hij ‘per ongeluk’ teveel had gemaakt. Ik bleef er zelfs in het weekend slapen. Zo moest hij 
toch niet alleen tv kijken. Dankzij Jeanne kwam voke er goed bovenop. Hij ging kilometers fietsen op 
dinsdag en zondag. Legde een hele moestuin aan. Ging zingen met het koorke. Deed uitstapjes naar 
nonkel Peter. Maakte lekkere courgettesoep die dan ineens in van die gele potjes werd gegoten om 
in te vriezen. Juist genoeg voor ene man.  
 
Zaterdag was het nog zo’n routine dag. Eerst zen smoske eten. Wel voor 5uur. Want als hij na 5 uur 
at, kon hij niet meer slapen.. zei em.. 
Daarna ging je in bad. Fris gewassen om naar de kerk te gaan. Ahja, want “ik moet gaan bidden voor 
al mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen he”. Om half 6u zat je klaar in de zetel, je haar 
schoon in de plooi zoals jij dat alleen kon.  
“Oei voke, moet gij weg?” 
“ ja om half 7 moet ik naar de kerk vertrekken want om 7u begint de mis” 
Hij was altijd goed op tijd he. Als voke te laat was, wist je dat er iets niet juist was.  
Een nieuwe baby geboren in de familie? Dan staat voke daar, stipt om 2u.. bij aanvang van het 
bezoekuur.  
 
In augustus 2009 werd ons leven helemaal overhoop gehaald. Een brand boven de winkel, 
verwoestte onze woning. Je zag alles gebeuren en probeerde te helpen. Je riep om hen, maar kreeg 



geen antwoord. Je stond machteloos toe te kijken hoe alles in kortste keren in lichterlaaie stond. 
Hopend op een geluid, een beweging, hopend om iets te zien waaruit bleek dat ze konden 
ontspannen. Alle hulp kwam te laat. We moesten in 1 klap 3 familieleden afgeven. Na dit, zou geen 
enkele dag meer hetzelfde zijn. Het verlies was immens zwaar en je werd nog steeds emotioneel als 
we over hen spraken. Een tijdje na de brand, hield ik voor 3 weekends een uitverkoop.  
We wilden van zoveel mogelijk materiaal af. We gingen in het magazijn kijken want daar stond ook 
nog heel veel. Voke wist dat er nog een barbecue stond. Ne kei grote..  
Zo zei hij dan:” Zouden we dieje barbetsju ook niet in elkaar steken?”  
Tegen dat de uitverkoop begon, kwamen heel wat vrienden helpen om alles klaar te zetten.  
Mijn voke werd al meteen iedereen zen voke. “Voke, wat is dit?”, “Voke, wat zou dat kosten?” 
Met voke aan ons zij waren we er klaar voor. En voke zelf? Hij had er, ondanks de heel gemengde 
gevoelens, ook zin in..  
Terug onder de mensen komen, mensen helpen in zijne winkel.. en natuurlijk had em ook den 
barbetsju in orde gekregen.  
 
Voke, ik weet niet hoe je het voor elkaar kreeg.. het verlies van moeke, ons thuis, nonkel Vite, je 2 
broers, andere familieleden en vrienden… ondanks alles bleef je er staan. Een fiere man.  
Een moedig man. Een hulpvaardig en sociale man. Een doorzetter. Een man die ook zijn emotionele 
kant liet zien. Een trotse vader, grootvader en overgrootvader. Ik kan niet geloven dat je ‘maar’ 88 
jaar mocht worden want ik was er rotsvast van overtuigt dat je vlotjes de 100 zou halen.   
 
Het liep mis toen je vorig jaar in mei met je fiets bent gevallen. Voor die ene keer dat je eens voorop 
reed. Je moest herstellen van een bovenarmbreuk. Je belandde een paar keer in het ziekenhuis, maar 
elke keer kwam je er bovenop. Je mocht steeds terug naar huis en met wat hulp kon je je plan 
trekken. Zo kwam de Zaander elke week thuis oefeningen met je doen. Die nam je heel serieus.  
Een tijdje ging het met ups en downs.. Je probeerde je zelfstandigheid en zelfredzaamheid te 
bewaren maar je gezondheid verslechterde. Zo’n 6-tal weken geleden werd je opgenomen in het 
home van Ravels. Je was content er te zijn en iedereen kende je daar. 
Je had het ook moeilijk, maar je accepteerde wat er je te wachten stond. Er werd goed voor je 
gezorgd en iedereen deed zijn best je zoveel mogelijk te bezoeken. We zagen dat je daar oprecht van 
genoot. Je was gelukkig.  
En toen gleed je elke dag iets verder van ons weg… 
 
Het is vrijdag 22 juni..  
Ik was wat aan de vroege kant, want je zat nog aan de ontbijttafel. Een verpleegster bracht je terug 
naar je kamer en zette je in je stoel. Je was moe, maar je deed je best om wakker te blijven.  
“Ik kan toch niet slapen als gij er bent he. Moet ge geen praline hebben?”  
Ferrero Rochers, die je altijd voor mijn verjaardag kocht, had je niet dus offerde ik me maar op om de 
pralines te eten. Al moest ik ze snel delen met tante Joke en tante Marina. We maakten grapjes en je 
genoot mee. “We kunnen er maar beter mee lachen he”, zei je. 
 
Het is maandag 25 juni.. voor mij een bijzondere dag, vol met mooie laatste herinneringen. 
Ik kom binnen in je kamer. Je was heel onrustig en ik kon je moeilijk verstaan.  
Je viel telkens in slaap. Je mompelde iets in je slaap. 
“Wa zeide eigenlijk allemaal aan ’t zeggen?” 
Je schiet wakker en er verschijnt een brede glimlach.  
“Ooooh, ik was aan het dromen” 
“Amai, da moet ne goeien droom zijn geweest, want ge ligt nogal te lachen.” 
“Ja, goeien droom” .. en met diezelfde glimlach viel je terug in slaap.  
Even later brachten ze je eten. Daar zat je niet meteen op te wachten want de laatste tijd at je niet 
meer zo goed. Je bed werd recht gezet en het tafeltje met eten voor je neus.  
Ik aarzelde maar vroeg of ik je mocht helpen. Met wat hulp dronk je je soep helemaal op. Ik was blij!  



Dan de patatjes. Ik gaf kleine hapjes met een vork. 
“Doe maar op de lepel, grote happen” 
“How how, niet te gulzig hè voke”. Je lachte. Het smaakte.  
Tijdens het dessert merkte ik dat je op was. Eten was vermoeiend en vroeg veel van je. Je deed je 
best en na elke hap vielen je ogen dicht.  
Het was tijd om te rusten.  
26 juni.. de dag waarop je al onze geliefden terug zag.  
“Mama? Weet je waarom oma en opa ons van school zijn komen halen?” 
“Weet jij waarom oma en opa jullie van school zijn komen halen?” 
“Nee…” 
“Weet je nog toen mama vertelde dat voke heel ziek was, en dat hij niet meer beter ging worden? 
Wel, vandaag is voke gestorven”. 
“Maar mama, hebben wij dan nu geen echte voke meer?” 
“Nee schat, nu is ons echte voke bij ons ander voke en moeke en tante Lynn in de hemel.” 
 
Er zullen geen koekjes, geen snoepjes meer gegeven worden door voke. 
We zullen hem niet meer zien zitten in zijn zetel of hem horen zeggen: “hallo met Jansens”. 
We zullen de veranda, propvol met geraniums, moeten zien zonder voke er in.  
We zullen hem niet meer horen zingen of zien zitten achter de piano. 
En met carnaval zal er voortaan een Belgische vlag minder buiten hangen. 
 
Men liefste voke, het was op, het was genoeg. Hoewel jij nog liever wat bij ons bleef om te kijken hoe 
je achterkleinkinderen groter werden, liet je lichaam het afweten.  
Het was tijd om te gaan, dat weten we. 
Je hebt ons allemaal, van kinderen tot achterkleinkinderen, trots gemaakt.  
De Ronny vertelde dat hij ‘een wit fel licht’ had gezien toen hij in coma lag. Hij had zenne maat, ‘den 
Danny’ gezien. Maar den Danny zei dat zijn tijd nog niet was.  
Laten we er nu dan maar in geloven dat ze daar allemaal op jou stonden te wachten, aan het eind 
van dat wit licht.  
 
Ik ben fier op hoe je alles hebt doorgestaan.  
Ik ben fier op hoe hard je gevochten hebt.  
Ik ga je zo hard missen.  
Het ga je goed daar en doe ze allemaal de groeten.  
Rust zacht voke. 
Slaap zacht echte voke. 
 
 
 
 


