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Veel woorden wil ik er niet over kwijt. Het was een verhaal tussen jou en mij. Een verhaal dat 

begon en dat nooit afgewerkt is geraakt. Sindsdien draag ik het al jaren met mij mee. De ene 

dag bezorgen de herinneringen mij een milde glimlach, op andere dagen hangen ze aan mij als 

een zeurende kleuter. Sint-Niklaas … De stad die ik nooit zal vergeten. De stad met haar pleinen 

en haar terrasjes. De stad waar ik met kloppend hart voorbij passeer als ik met de trein haar 

territorium betreed. De stad die ik jaren later met aarzelende voeten opnieuw bezocht en met 

voorzichtige pasjes weer leerde kennen, waar ik de winkelstraten opzocht en me overgaf aan 

het shoppen, waar ik een fototentoonstelling bezocht en me bedronk aan een stevige koffie. 

Waar ik midden op de markt mezelf bewees dat ik nu ook het grootste marktplein van België 

had gezien. De stad waarvan ik weet dat ze de beste bloemist van België heeft voortgebracht. 

De bloemen die me al eerder naar Sint-Niklaas hadden gebracht, maar dat is een ander verhaal 

voor een andere gelegenheid. De stad waar ik met frisse tegenzin haar shoppingcenter bezocht 

en me eenzaam liet meevoeren in de winkelende mensenzee. De stad die als een sandwich 

tussen twee grote steden verborgen ligt. Je merkt het, ik ken de stad ondertussen wel een 

beetje. 

Maar niets kon tippen aan die eerste keer. Is het lang geleden of was het gisteren? Ik ben er 

sindsdien tot vervelens toe vele keren in gedachten teruggekeerd. 

Ik had die ochtend een vergadering achter de rug. Met mijn hoge hakken rende ik naar de trein. 

Net op tijd ... 

Ik stapte af op het plein. Direct overviel mij een gevoel van ruimte en lichtheid. Een van de 

allereerste stralende lentedagen. Ik ging zitten op een muurtje als een zonnig tienermeisje. Mijn 

benen bengelend en genietend van de heerlijke zon. Het plein oogde speels en werd 

voorzichtig omzoomd door frisse lentebomen. Een gezellige sfeer van wandelende mensen op 

weg of terug van ergens. Ze leken allemaal welgezind die dag. 

Met bonkend hart tuurde ik naar de auto's ... Wat had je ook alweer gezegd? Een grijs voertuig. 

En alsnog verraste je me ... Achter mijn rug kwam je aangewandeld, heel relaxed, breeduit 

glimlachend. 

  



Vanaf de allereerste minuut zat het goed. De juiste woorden, gebaren, blikken ... Je kent het wel. 

En al meteen zat ik dood te gaan, denkend aan het afscheid dat ooit moest komen. 

Je enthousiasme, je onbevangenheid, je charmes, je jonge puurheid, je welgemeende luisterend 

oor bevingen mij als welriekende bedwelmende liefdesgeuren. 

Een terrasje verderop nodigde ons vriendelijk uit. De zon speelde met mijn zomerjurkje. In de 

verte zag ik de kleurrijke palen van het station. Ze leken als een regenboog om me heen te 

dansen. 

Je goedkeurende blik over mijn gladde benen, bezorgden me zachte vlinders. 

“Mag ik je kussen” vroeg je? Je moet me kussen! 

Kus me, kus me, kus me, nog 1 keer aub, nog 1 keer, en nog en nog...  

Het Stationsplein in Sint-Niklaas als eeuwige getuige. 


