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De Drie Poorten 
 

Tot de vijftiger jaren woonde ik in Sinaai, op "den buiten". De stad was Sint-Niklaas. Als kind 

ging je erheen met de bus voor de Bloemenstoet of de ballons bij Tante Adrienne of voor de 

kermis bij Tante Maria. Een meisje dat na haar veertiende "mocht" voortstuderen ging er naar 

"het middelbaar". 

 

Aangezien ik onderwijzeres wou worden werd dat voor mij de toekomstige “normaalschool 

Onze-Lieve-Vrouw Presentatie” aan de Plezantstraat. In Sint-Niklaas sprak men van “De Drie 

Poorten” wegens de monumentale toegang.  

 

Als normalisten, steevast aangesproken als "toekomstige opvoedsters" was het strenge internaat 

verplicht, tenzij je van Sint-Niklaas zelf was . 

 

Je vertrok met een grote houten koffer en een kartonnen, als leder geverfde valies, onmiddellijk 

voor drie weken. Slapen op een gemeenschappelijke slaapzaal, de Heilige Engelen. Alles moest 

er in stilte of luidop biddend  gebeuren, de ene week in het Nederlands, de andere in het Frans. 

Je kon met je buren heimelijk communiceren door briefjes over de schutting te gooien en als de 

heimwee te groot werd kon je in de verte de bomen zien als je het blauw gestreepte katoenen 

gordijn van je "chambrette" op een kier schoof. 

 

Studeren deed je in de grote studiezaal. Dat was nieuw voor mij. Na het eerste trimester 

moesten we "blokken" voor een proefexamen. Ik las liever boeken uit de klasbibliotheek of in 

het geheim binnengesmokkeld via de externen die ook onze niet-gecensureerde brieven aan de 

buitenwereld bezorgden. Wat we langs de officiële weg verstuurden of via de post toegestuurd 

kregen werd uit voorzorg vooraf geopend. Wij werden zorgvuldig van de buitenwereld 

afgeschermd. Enkel op zondagavond werd in de studiezaal de radio aangezet voor  het 

godsdienstig halfuur. Soms was er op zondag een spreker of een filmvoorstelling in de grote 

feestzaal. Ik herinner mij een film van een missionaris in Afrika met dansende vrouwen, 

schuddend met het blote bovenlijf, tot grote consternatie van de aanwezige nonnen en ook wel 

tot onze verbazing . 

 



Soms mochten we naar een concert of naar het filmforum. Zo was ik dagenlang onder de 

invloed van James Dean maar ook Het Naakte Eiland, een film van een Japanner en de 

filmbeelden  van Ingmar Bergman staan me nog voor de geest. Schooltheater en concerten 

waren een speciale attractie wegens het gemengd publiek. De mannen van de de Kasteelstraat, 

de jongensnormaalschool waren zichtbaar, zij het op veilige afstand. Voor de rest waren de 

contacten met het andere geslacht beperkt tot de directeur, de misdienaars, de tuinman en één 

mannelijke lekenleraar. 

 

Maar we hadden fantastische leraressen: Paula Van Hoylandt voor Frans en geschiedenis, Zuster 

Geertrui voor Nederlands, Zuster Marie-Julie voor aardrijkskunde en Juffrouw Verspeelt voor 

wiskunde openden voor ons  een wereld van kennis, kunst en cultuur. 

Lezingen van Anton van Wilderode, Jo Daems en Ignace De Sutter waren de kers op de taart. We 

speelden toneel, zongen in koor, volksdansten op de speelplaats en zetten af en toe de boel op 

stelten als uitdaging van het strenge systeem. Tussen ons meisjes werden vriendschappen voor 

het leven gesmeed. 

 

Ondanks alle voorzorgen drong de wereld van buiten toch door tot de wereld binnen de Drie 

Poorten: al bleven wij van nieuwsberichten verstoken en was politiek taboe om van Vlaamse 

beweging nog te zwijgen, toch werd alles overdonderd door de berichten over de schoolstrijd. 

Protest tegen de Wet Collard werd toegestaan, zelfs aangemoedigd. Betogen mocht enkel op de 

speelplaats maar loterijbriefjes verkopen ten voordele van Domus Dei buiten de schoolmuren 

kon wel. Voor ons betekende dat vrijheid. We trokken de stad in en zelfs al liftend het Waasland 

rond.  

 

Pientere studenten die zich voordeden als journalisten mochten kennis nemen van de inbraak 

die had plaats gevonden. In de klassen waren leuzen geschilderd en boven de speelplaats hing 

een spandoek met grote letters: "Vrees niet Nelekes, Tijl waakt ". 

Jaren later kwam ik te weten dat journalisten en inbrekers dezelfden waren: studenten van de 

Jongensnormaalschool. Eén van hen, Paul Martens, leerde ik later kennen als hoofdredacteur 

van "Wij", het blad van de Volksunie .  

 

Achter gesloten poorten worden rebellen geboren . 

 


