
Leon De Baere 

 

De verdwenen Warande 

 

Ik ben Leon De Baere. 

Die naam zal u hoogstwaarschijnlijk niets zeggen, maar als ge het Fort van Breendonk bezoekt, 

zult ge mijn naam terugvinden op de marmeren gedenkplaat tussen al die andere sukkelaars. 

Het was mijn peter, ik ben naar hem vernoemd. 

Hij is op transport gezet naar het concentratiekamp “Mauthausen” waar hij na jaren 

dwangarbeid uitgeput neerviel en verder doodgeknuppeld werd door de bewakers. 

 

Ik ben geboren in maart 1926 op het Prins Leopoldplein 32. Dat was in die tijd “De nieuwe 

wijk”. Daarachter begon de natuur, met heldere beekjes met kikkers in. 

Hoe dikwijls heb ik niet als kind daar rondgezworven of ik reed op mijn fietsje en was een 

piloot, de zitbanken op het plein waren landingsplaatsen voor mij. 



Het leven ondertussen verliep vreedzaam. 

Op 3 jaar ging ik naar school bij de zusterkens van Sint-Rochus. We gingen binnen door een 

poort in de Mercatorstraat en kwamen dan op het speelplein. Achterop was een ijzeren remissie 

gebouwd waar we konden schuilen als het regende vóór de bel ging. 

Om het jaar gingen we verkleed als heiligen in processie rond het plein. 

Ik was daar een voorbeeldig manneke, vóór dat de les begon moesten wij godvruchtig bidden 

met de ogen toe en wie het best gedaan had kreeg een papieren kappelleke als beloning. Op 

een keer was ik het. 

Ik moet in elk geval een onuitwisbare indruk gemaakt hebben op een bepaalde zuster want 

toen wij 20 jaar later, mijn vrouw en ik, bij toeval een tentoonstelling bezochten van de school, 

was er een zuster die uitriep “Gij zijt Leon De Baere.” Niet te geloven! 

 

Intussen kabbelde het leven verder en na de nonnekens school ging ik naar het Atheneum in de 

Regentiestraat “de Nicole Moyen”, wat in die tijd niet zo vanzelfsprekend was. De meisjes van 

katholieke scholen kregen de raad niet om te gaan met jongens van dat slag. 

Ikzelf heb een heel goede herinnering aan die school die volledig onpartijdig was. De directeur 

ging wekelijks naar de mis met zijn familie en er waren enkele leraars die het morgengebed 

deden vóór de les. 

Romain Malfliet, de bekende pentekenaar, was onze tekenleraar. Soms tekende hij op een paar 

minuten een landschapje op het bord waar je zo in kon wandelen met in de verte een paar 

boerderijtjes en de dorpskerk. 

De weg naar en van school deed ik vier maal per dag: Prins Leopoldplein, Van Naemenstraat, 

Truweelstraat, Regentiestraat. 

De diamantslijperij waar mijn vader werkte, in de Papenakkers, was niet veraf. 

Soms kreeg ik 10 cent mee. Daarmee kon ik twee snoepjes kopen in een snoepwinkeltje om de 

hoek in de Truweelstraat. Later toen ik wat ouder was kreeg ik 25 cent mee. Daarmee kocht ik 

dan een Hansje in de dagbladwinkel op de hoek van Truweel en Mercatorstraat. 

De Hansjes verschenen wekelijks, het was een boekje van ongeveer een 30-tal bladzijden, 

iedere week een ander verhaal geschreven door Abraham Hans. Later werden dat dan de 

”Ivanovkens” en nog later kocht ik de “Robbedoes”, (de prijs was intussen gestegen naar 75 

cent) een jeugdweekblad met stripverhalen zoals “Robbedoes”, “De baard en de kale” en meer 

o.a. een bladzijde met wetenswaardigheden en moppen waarvan er nog een in mijn lang 

geheugen blijven hangen is. 



Twee automobilisten staan voor een smalle brug elk aan weerszijde van de rivier. De ene roept ”ik ga 

nooit opzij voor een idioot” waarop de andere antwoordt ”ik altijd”. 

 

Het was de tijd dat we na school samen speelden op het plein, dat ondertussen verfraaid was en 

voorzien van een laag grind aangebracht met paard en kar. 

Het was de tijd dat wij voetbal speelden met als topvedette Cois De Bruyne, die later een 

spilfiguur zou worden bij Sportkring Sint-Niklaas. 

Het was de tijd dat we verstoppertje speelden tot het donker werd en de gasman de 

gaslantaarns kwam aansteken. Hij had een lange stok bij zich met aan het uiteinde een haak en 

een lont. Met de haak opende hij het glazen deurtje en de gaskraan, met de lont stak hij de 

vlam aan. 

s´Anderdaags morgens draaide hij de kraan dicht. 

Soms klommen we op de paal om de vlam lager en hoger te zetten. 

Het was de tijd dat er soms een auto op het plein parkeerde en we er allen omheen gingen 

staan niet begrijpende hoe dat kon rijden zonder paard ervoor. 

Het was de tijd dat we in de zomer gingen zwemmen in de kleiputten van Scheerders van 

Kerkhove. 

Het was de tijd dat we kaartten op het plankier langs the sunny side van het park. 

Het was de tijd dat de mensen buiten zaten in de zomer, voor hun deur of op de bank op het 

plein en de nieuwtjes van de dag bespraken tot het donker werd. 

Het was de tijd dat de radiodistributie opkwam, gevestigd in de Collegestraat. Om 19u was de 

uitzending van de aangevraagde plaatjes. Als iemand een plaatje had aangevraagd zetten we de 

klank op zijn luidst met de keukendeur open zodat we het op straat konden horen. 

Het was de tijd dat ik in het café op de hoek een kan bruin bier uit de tapkraan ging halen voor 

bij het eten. 

 

Elk jaar was er een evenement op het plein, een koordloper, acrobaten (de familie Verstraeten 

van Sint-Niklaas), soms een filmvoorstelling in openlucht door Eugène Van Wal. De projector 

werd nog met de hand afgedraaid. 

 

Elk jaar was er de prijsuitdeling in de Stadsschouwburg waar de ouders op uitgenodigd waren. 

Vooraf was er een optreden van de leerlingen en ik was opgenomen in het zangkoor. We zongen 



dat jaar een stuk van Schubert dat vertaald was in het Nederlands en waarvan ik mij het begin 

nog herinner (het lange geheugen weet je wel ) 

 

“t’ouderlijk huis 

de kleurige woning 

draag ik diep in mijn hart 

Ik was er zo rijk 

Zo rijk als een koning 

Woning van vreugd en van smart 

En daar klonk vol heerlijkheden 

Moederkens wonderlied 

En ze zag mijn eerste schreden 

Hoorde mijn eerst verdriet 

 

Tot daar mijn lang geheugen. 

 

Intussen was de oorlog uitgebroken, het was 10 mei 1940 ik was 14 jaar. 

Een tijd voordien had men een loopgraaf aangelegd langs de kant van de Dr. Van 

Raemdonckstraat als schuilplaats tegen mogelijke luchtaanvallen. De loopgraaf werd tijdens de 

oorlog vervangen door een betonnen bunker. 

 

Het was een stralende zomerdag. 

Ik werd wakker van vreemde geluiden in de lucht, door het venster zag ik hoog in de lucht een 

vliegtuig met kleine wolkjes ernaast. Later besefte ik dat dit luchtafweergeschut was van het 

Belgische leger. 

Wij gingen naar beneden om te ontbijten in de keuken. Opeens hoorden we een gierend geluid 

dat van boven naar beneden kwam. Instinctief doken wij onder tafel. Wij waren met vier: vader, 

moeder, ikzelf en mijn broer. 

Toen wij wat bekomen waren en aan de voordeur gingen kijken zagen wij één grote stofwolk in 

de Lindenstraat. Het leek of heel de straat was verwoest. 

Toen het stof was opgetrokken bleken er slechts een tweetal woningen ingestort dicht bij waar 

Bob Benny toen woonde. 



Achteraf hebben wij beseft dat de bedoeling van de Duitsers was om paniek te veroorzaken op 

de Antwerpse Steenweg langs waar ze Sint-Niklaas zouden binnenkomen (die zogenaamde 

bommen waren slechts granaten van 50 kg ) 

 

En ze kwamen ook binnen langs daar een paar dagen later. 

Eerst de verkenners. 

Wij stonden aan ons voordeur toen we plots een Duitse soldaat zagen afkomen uit de Dr. Van 

Raemdonckstraat naar het plein toe, met de mitraillette in de hand en een handgranaat in elke 

laars. Van zodra hij de loopgraaf opmerkte trok hij een granaat uit zijn laars en met zijn 

mitraillette in de aanslag naderde hij behoedzaam de loopgraaf. 

Er was een snoepwinkeltje op de hoek van de Prins Karelstraat en het plein, tegenover de 

loopgraaf. Het was zomer, de deur stond open. De soldaat ging de winkel binnen met de 

granaat nog steeds in de hand. Er stond een moeder met haar kind aan de toog, er heerste 

totale paniek. De soldaat legde zijn handgranaat op de toog. Beide vrouwen schreeuwden van 

de schrik. 

Hij nam het jongetje op zijn arm, bestelde een reep chocolade en gaf die aan het kind. “Geef de 

meneer een kusje” zei de moeder, wat het jongetje prompt deed. Twee dikke tranen vloeiden 

over de wangen van de geharde frontsoldaat van de sturmtroepen van de Führer. 

 

Toen ik bij het binnenkomen van de Duitse troepen een Duits soldaat wees naar de verwoeste 

woningen antwoordde hij “Das waren die Englander.” 

Op de gesp van de broekriem van de soldaten stond in felle letters gegraveerd “GOD MIT UNS” 

en inderdaad die zomer was uitzonderlijk. 

Hel blauwe luchten en zon van ‘s morgens tot ‘s avonds . 

De winter daarop vroor de Schelde dicht. 

Tijdens de oorlog ging ik naar de vakschool tegenover de Onze-Lieve-Vrouwkerk en daarna ging 

ik werken op de “Carlec” in de Breedstraat. Na de oorlog veranderde de naam in I.M.C., ik was 

toen 18 jaar. 

De tijd verstreek, ik was een eenzaat en naderde de leeftijd van 25 jaar zonder dat ik ooit met 

een meisje was omgegaan, de wanhoop nam met de dag toe. 

Tot het wonder geschiedde. 

Er was een meisje op de fabriek begonnen. Ik vernam achteraf dat ze woonde in de 

Aerschotstraat met haar ouders in een van de huisjes van Scheerders Van Kerckhove. Haar vader 



was de private chauffeur van de baas en haar twee broers werkten daar ook. Ze was zó mooi, zó 

blond, maar niet alleen, want op slag had ze de keuze tussen 3 minnaars, waaronder mijzelf. 

 

Op de markt in Sint-Niklaas had je vroeger de Vismijn (waar nu ”Het Woord” staat en vóór de 

Vismijn was de Warande, een cirkelvormig plein met in het midden de Kiosk (die nu in het park 

staat). Het plein was omzoomd met een dubbele rij bomen en tussen de bomen en de Kiosk kon 

je wandelen terwijl een harmonie een concert gaf. 

Regelmatig waren er muziekuitvoeringen, gewoonlijk op een donderdagavond. 

Op een van die avonden wandelde ik samen met vele mensen rond de kiosk toen ik plots in 

tegengestelde richting het I.M.C. meisje zag aankomen met een paar vriendinnen. 

 

“de stemmen der instrumenten waren lief gezang voor mij 

Want ik was verliefd en blij 

Als een jong vrouwtje in een gans nieuw huis” 

 

Ze glimlachte naar mij. Ik durfde haar niet aanspreken. 

De week daarop was het einde van de kermis en dus groot vuurwerk. 

Toen het donker werd ging ik daar naartoe in de hoop een glimp op te vangen van mijn 

droommeisje. 

Tussen al het volk was dat een utopie. Maar het wonder geschiedde. 

Ze stond gelukkig voor mij aan de zijkant met haar vriendinnen. 

Ik begroette haar en ging naast haar staan in de hoop dat dit een lang vuurwerk zou worden. 

“Ik, naast het blondje onder een spetterende sterrenhemel! ” 

Toen de laatste knallen waren uitgestorven, verdween ze met haar vriendinnen, na een glimlach 

die bleef nazinderen in mijn hart. 

En ik, ik zweefde naar huis over het Kardinaal Mercier plein, “Ik had ze gezien”, door de 

Ankerstraat “Ik had dicht bij haar gestaan”, door de Truweelstraat “Ze had naar mij gelachen”, door 

de Van Naemenstraat en Leopoldplein, het bed in. 

Slapeloze nacht. 

 

 

 

 



EPILOOG 

 

Een echtpaar liep over het marktplein 

Hij was over de tachtig, zij nauwelijks jonger. 

Traag en een beetje buiten adem 

liepen ze naar de plaats waar het allemaal begon 

Zij had blauwe ogen met rimpeltjes om te zoenen. 

Soms bleven ze even staan. 

Ze keken naar elkaar en hielden elkaars hand stevig vast. 

Hij hield haar bij de hand alsof hij haar tegen alles wou beschermen: 

Tegen de wind, tegen het oud worden, tegen de eenzaamheid. 

Ik weet zeker dat ze een hele reeks zorgen, tegenslagen en ruzies hadden meegemaakt. 

Er zijn wellicht harde woorden gevallen 

Misschien waren ze soms de wanhoop nabij. 

Maar ze hadden gevochten voor hun liefde, 

Gedreven door de wil om bij elkaar te blijven 

En ook om met elkaar te sterven, 

Hoe vaak had hij bij het weggaan de deur niet dichtgeklapt. 

Hoe vaak had zij gehuild, hoe vaak had zij hem toegeroepen. 

Wat doet het er ook toe ? 

Ze waren daar. 

EN SAMEN. 


