
Hilde Vermorgen 

De tandarts 

Ik was toe aan mijn jaarlijkse tandartscontrole. 

Nu was ik kort daarvoor verhuisd van mijn kleine landelijke dorp, waar (bijna) iedereen mij 

kende naar de grote stad die Sint-Niklaas in mijn ogen toen was. 

Dat was een bewuste keuze. 

Het groene dorp waar ik geboren ben is een paradijs voor fietsers en wandelaars. Verder was er 

toen niks te beleven. Ik wilde in een meer bruisende omgeving wonen. Dus verhuisde ik met 

mijn jonge gezin naar Sint-Niklaas. 

En was ik toe aan mijn jaarlijkse tandartscontrole. 

En bij elke nieuwe patiënt hoorde een nieuwe steekfiche. De pc of tablet had zijn intrede nog 

niet gedaan. Toen de tandarts mijn gegevens invulde vroeg hij als teken van welkom: ‘En ben je 

het hier al gewoon?’ 

In een vlaag van zinsverbijstering die te wijten moest zijn aan vermoeidheid door de hele 

verhuismikmak antwoordde ik: “Euh,de stad wel maar de mensen nog niet!” 

De brave man stond daar enkele seconden zwijgend naar mij te staren, rekende zijn honorarium 

af en begeleidde mij beleefd naar buiten. 

Veertig jaar is dit geleden. 

______ 

Vastbesloten iets goed te maken stelde ik een “plan de campagne” op. 

Bij het welkomstpakket dat ik in het stadhuis, als nieuweling, ontvangen had stak ook het 

stadsplan. 

Ik prikte met het puntje van mijn passer in het middelpunt van het stadsplan, de Grote Markt, en 

trok er een cirkeltje rond. Alles wat binnen de cirkel viel wou ik ontdekken met de fiets. 



Hele huizenrijen, vervallen woningen, nieuwbouw, straatnamen, doodlopende straten, officiële 

gebouwen, geklasseerde Art-Deco woningen, … niets ontsnapte aan mijn aandacht. Ik probeerde 

dit allemaal in mijn geheugen op te slaan. In vele van die gebouwen zou ik de komende jaren 

ook de binnenkant leren kennen. 

En bijna elke maand trok ik een grotere cirkel en verkende die telkens op dezelfde manier. Zo 

werd Sint-Niklaas een deel van mij. Toen ik na een jaar aan de groene rand kwam begon het 

hele gezin mij te vergezellen op mijn tochten. 

 

Ondertussen leerden wij de stad ook van binnenuit kennen. 

Mijn kinderen doorliepen kleuter-, lagere en middelbare school, maakten vrienden en 

vriendinnetjes. 

En sommige van de ouders werden ook onze vrienden. 

Met grote gulzigheid leerden wij het leven in de Muziekacademie, Academie voor Schone 

Kunsten, schermkring en sportclubs kennen. 

De integratie was gestart…… 

 

De BiB 

Als je in mijn dorp een boek wou ontlenen ging je naar “het bibje”. Een ruimte ter grote van een 

ruime living. 

Je meldde je aan bij de bibjuf aan haar tafel. Ze zocht je steekkaart en legde die alvast klaar, 

want veel klandizie had ze niet. Je vertelde haar ondertussen in welk soort stemming je was en 

dan kon ze je vanop haar werkplek aanwijzen in welk rek het geschikte boek voor je klaarstond. 

Achteraf betaalde je haar een paar centen en in ruil zette ze dan een stempeltje op een kaart. 

Ze hield je nauwlettend in de gaten. Oh wee, als de lectuur die je wou meenemen net iets te 

lichtzinnig was voor je leeftijd. Dan vloog je stante pede terug met het boek en meestal wisten 

je ouders al voor je thuis was dat ook! 

Je kan je indenken met welk gevoel ik de bib in Sint-Niklaas betrad. 



Je kreeg een heuse geplastificeerde kaart die, na jaren meereizen in je portefeuille nog steeds 

onberispelijk was, waarna je het hele rijk kon betreden. 

Voor een boekenwurm als ik een heuse tempel waar ik nog net niet geneigd was mijn schoenen 

uit te doen alvorens binnen te gaan. 

En dan dat reusachtig grote macramé werk dat boven de deur hing! 

Ik mocht de kunstenares Hilde Metz vorig jaar ontmoeten in haar atelier-galerij in Antwerpen. 

Ik heb haar toen verteld hoeveel indruk haar werk zoveel jaar eerder op mij gemaakt heeft. 

______ 

En last but not least … 

Ik heb me tijdens deze koude, sombere maanden tegoed gedaan aan films, musea en theater. 

Maar reeds aan het begin van de winter verlang ik naar MIJN parkconcerten en MIJN 

ballonfeesten. 

Maar vooral toch ook naar al die dingen die gepland staan voor het 800-jarig jubileum van de 

stad. 

Een bruisende stad. Ik heb de juiste keuze gemaakt destijds. 

En al spreek ik nog steeds geen  ‘Sinnekloases’, IK BEN TOCH VAN HIER. 

En de tandarts… die ben ik nog vele jaren trouw gebleven. En hij zag dat het goed kwam. 

 

 

 

 


