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De Sparrenhofstraat 

zomerse vakantiedagen in de jaren ’60 

Onze straat was bij de aanleg één van de uitlopers die de bewoonde stadsrand van toen zowat 

afsloot en vormde de zoom tussen de velden van Sint-Niklaas en Nieuwkerken. In de gouden jaren 

die volgden op de donkere oorlogstijd werd er duchtig gebouwd en men wilde een nieuwe straat, 

met tuinen en groen en ruimte voor de kinderen. Zo ontstond onze straat op het stadsplan van 

ruimtelijke ordening. Maar het zijn de mensen die een straat doen leven en een gezicht geven. Ik 

laat enkele vroege bewoners de revue passeren, in de hoop dat mijn herinnering mij niet in de 

steek laat…. 

Leonaar de schoenmaker was de ambachtelijke dokter die afgeleefde, doortrapte en moegelopen 

schoenen een tweede en een derde leven bezorgde. Als ze uit zijn atelier kwamen, zagen ze eruit 

als patiënten na een bezoek aan het hospitaal : opgelapt en versterkt. 

Er vlakbij woonden Leon en zijn vrouw, de zotte Steir zoals ze werd genoemd. Nu zou men zeggen 

dat zij in erge mate mensenschuw was of zelfs aan paranoia leed. Het was genoeg dat men haar net 

te lang in de ogen keek en ze begon je uit te schelden, met dingen te gooien of zelfs naar kinderen 

te slaan. Ze dacht dat iedereen over haar roddelde en haar achtervolgde en kwam amper buiten. 

Arm mens. Ze gluurde vanachter de gordijnen door de donkerbruine ruiten naar de vijandige 

buitenwereld. Wij, kleine schavuiten, fietsten er soms extra traag voorbij en keken lachend naar 

binnen tot ze terugdeinsde. Haar man was stil en geduldig en deed de boodschappen. Hij is ook 

ooit een B.V. geweest maar heeft dat nooit geweten want toen bestond dat woord niet eens. Hij 

hield namelijk allerlei konijnen en sprak met hen. Eén van die konijnen was blijkbaar erg slim en 

verstond zijn commando’s. Daarom streek op een mooie dag de cameraploeg van het populaire 

TV-programma ‘Echo’ in onze straat neer en filmde het wonderkonijn dat in zwart/wit dingen deed 

als : opzitten , beddeke opmaken met zijn stro. Schone TV momenten… 

Celine en Kamiel hadden een boomgaard en regelmatig kregen we wel eens een appel toegestopt. 

Soms vertelden ze over hun zoon die als zendeling naar Noorwegen was getrokken om daar het 

christelijk geloof te verkondigen. Naar mijn idee liep hij met een kruis in de vuist gekneld, 



ploeterend door de barre sneeuw en tussen de gletsjers, omringd met rendieren en Vikingen… ja 

Noorwegen, dat was bijna de Noordpool…. 

Als je moest weten wie er gepasseerd was door de straat, kon je dat altijd aan Simonne vragen. Die 

hing van ’s morgens vroeg in haar deurgat geleund, in peignoir, dikwijls nog met krulspelden 

ingedraaid. En zoals Lucky Luke in zijn vroege dagen: nooit zonder sigaret in de mondhoek. 

Soms moest ze haar observatie even stopzetten en ging ze naar de buurtwinkel om de hoek, bij 

Alice. Dat kon in die dagen gelukkig gewoon in peignoir, niemand die daarom maalde. Veel 

vrouwen haalden daar of bij de beenhouwer onder de toog hun doosjes poeders van Dr Mann, 

waarmee ze hun al dan niet imaginaire hoofdpijn konden bedwingen en hun nieren naar de 

knoppen hielpen. 

Door den bezetter (voluit Isidoor) tufte dagelijks door de straat op zijn Solex. Hij reed ongeveer 

even snel als wij, jonge snaken, konden lopen maar dat deed er niet toe: hij was gemotoriseerd en 

leek op een levensgroot méringue-patéke, bekroond met een alpinopet, zoals hij daar genoegzaam 

op zijn brommertje zat, vol met kalkspatten. 

Een kwaad gerucht werd snel verspreid door de buren. Zo ging het direct rond als ‘ze’ er weer waren 

en groot en klein op zijn tellen moest passen. ‘Ze’ : dat waren de zigeuners die op gezette tijden 

neerstreken op het braakliggend terrein tussen het slachthuis en de spoorlijn. Daar mochten ze 

enkele dagen hun woonwagens neerpoten, hun waslijnen uithangen en hun kinderen laten lopen. 

Het exotisch uitziende mansvolk ging al snel de buurt verkennen. De kleurrijke, met goud behangen 

vrouwen in lange rokken (met geheime vakken in) snuffelden in de winkels. We werden het huis 

binnengetrokken en kregen absolùùt verbod om met hen te spreken, want het was geweten dat die 

gasten alles meenamen wat niet te heet of te zwaar was, zelfs kinderen! 

De bosschage aan de schieting was ons geliefd speelterrein. Langsheen de baan stonden hoge 

populieren en onder het waaibomenhout groeiden ineen vervlochten, lage hazelnootboompjes.    

Een uitstekende plek om in weg te duiken en allerlei kattenkwaad in uit te halen. 

In het midden lag een groot grasveld en daarin stond parmantig opgesteld: de prang voor de 

liggende en de staande wipschieting, één van die schone Vlaamse volksporten, al was het maar om 

de naam alleen. Op de dag van een feestelijke schieting, stonden de schutters zich te verdringen 



om letterlijk de hoofdvogel af te schieten. Dat was een prachtig opgemaakte toef veren in 

paradijselijke kleuren, die werd vastgemaakt op de vertakking die onder de muit hing. Schoot er 

iemand raak, dan speelde de fanfare een deuntje en danste de geschminkte nar ‘Hanske de Zot’ een 

uitbundig rondje onder de prang. 

Hij droeg een stok met een stevige knapzak eraan op zijn gebochelde schouder en sloeg er lachend 

mee naar de kinderen. We doken bang weg tussen de menigte want hij mepte soms lelijk raak. Zijn 

zotskap met belletjes rinkelde luid en tot onze opluchting verdween hij regelmatig in café 

Schuttershof. 

Op bepaalde momenten liet de notabele van onze straat zich ook even opmerken bij al dat 

volksvermaak. Hij woonde in de villa recht tegenover de schieting: senator Armand De Baer. Hij 

knikte minzaam links en rechts en schudde hier en daar wat handen, in een waas van blauw 

democratisch denken. Om daarna weer snel te verdwijnen naar de veilige overkant. Nu ja, af en toe 

moest hij zich eens mengen onder het volk – noblesse oblige, weet u wel… Voeling houden met de 

basis heet dat. Het contact met de villa en de rest van de wereld gebeurde via zijn knecht (zoals dat 

toen werd genoemd). Het was een nors kijkende man, die met zijn groene klak, dito werkkiel en 

broek het manusje van alles was. Als kind meden we hem omdat hij ons al van verre boos aankeek 

vanonder zijn borstelige wenkbrauwen die als processierupsen naar mekaar toe kropen. 

Wanneer er nieuwe mensen kwamen wonen, was dat altijd een belevenis. Zo gebeurde het dat drie 

huizen van mijn ouderlijk huis een braakliggend stuk grond werd bebouwd. Er zou een gezin komen 

wonen met 4 kinderen! Het ging om een weduwe die met haar kinderen (3 jongens en 1 meisje) 

vanuit Belgisch-Kongo met pak en zak naar hier kwam en de draad van haar leven weer opnam met 

een nieuwe man. Spannend - zoveel speelkameraadjes in spe! Het duurde dan ook niet lang of we 

zochten toenadering en we gingen bij elkaar op verkenning om te spelen. Achteraf bekeken is het 

raar hoe bijzonder en aanlokkelijk een bijna aangrenzende tuin kan zijn als speelplaats… Een groter 

gezin heeft echter veel speelgoed en dat was een niet te verwaarlozen troef voor mij als kind 

alleen. Bovendien was die ene broer wel een toffe jongen met een uiterst innemende glimlach. 

Beleefd, welopgevoed en geduldig met de meisjes. We zouden nog van hem horen… 

Ik herinner mij nog hoe er in onze straat ook allerlei leveranciers aan huis kwamen. Mijn vroegste 

herinnering stamt uit de tijd dat wij nog op zaterdagmorgen les hadden en mijn ouders ook nog 



moesten werken tot 12 uur. Gelukkig was daar toen de soepkar van ‘Soep van Boom’. Simpel: je 

zette een kookpot met deksel en geld erin op de vensterbank en die werd rijkelijk gevuld. Het is wel 

eens gebeurd dat wij per vergissing een lading karakollen kregen die voor onze buren bestemd 

waren, maar dat werd in alle vriendschap lachend geruild. Op vrijdag kwam dan Arthur met zijn 

triporteur het voedzame Roscam-brood rondbrengen. 

Bakker De Wilde bracht ons dan weer ons dagelijks brood. Op vakantiedagen mocht één van zijn 

zonen hem al eens bijstaan. Nochtans stond het in de sterren geschreven dat die jongen later nooit 

met zijn armen in een kom deeg zou baggeren zoals zijn vader. Hij observeerde liever alles of keek 

dromerig naar de hemel. Alles was boeiender dan kramiek of roggebrood. Ook van hem zouden we 

later nog horen… 

De drankenleverancier kwam, de fruitventer, de melkman. Zo ook de visman. In de begindagen van 

onze straat was dat Mon en later zijn dochter Rosa, met haar felblauwe ogen en donkerroze 

wangen. 

Als kind klampten we ons vast aan de viskar en bedelden we om krabbetjes. Soms zaten er namelijk 

kleine krabbetjes tussen de vangsten en die lagen dan ook tussen de glibberige palingen of moten 

kabeljauw. Wij kregen de nog levende kleine zeemonstertjes en hielden ze dan bij in een glas water 

waar we ijverig zout bij kieperden – kwestie van de Noordzee na te bootsen. Zo hadden wij een 

mini-aquarium; niet dat de krabbetjes het meestal lang konden navertellen helaas… 

De hoek van onze straat werd zoals dat betaamde, bekroond met een café. Strategisch gelegen op 

het drukke kruispunt net aan Vijfstraten, kon het rekenen op vaste klandizie van passanten, 

leveranciers, buurtbewoners die er kwamen kaarten, duivenliefhebbers en beestenkoopmannen. Er 

hingen spaarkassen voor de trouwe spaarders en tegelijk kon er duchtig gespeeld worden met de 

kaarten of de pietjesbak. Kinderen mochten toen nog niets apart bestellen. Ze dronken eens mee 

aan de pint van papa of pépé en kregen in het beste geval een reep chocolade om zich een hele 

avond mee zoet te houden. We keken als kleine ukken toe hoe mannen uit de ijswagen met scherpe 

priemen grote blokken ijs oppikten en die naar de kelder van de café brachten om het bier te 

koelen. 



Dikwijls hing de indringende, typische geur van het brouwen als een onzichtbaar wasem tot in onze 

straat. Die was afkomstig van de mouterij-brouwerij De Baer op Vijfstraten. De lucht joeg door de 

gaten en open ramen naar buiten en benam ons dikwijls de adem. Hoeveel jaren we ook 

gedwongen werden de indringende dampen in te ademen, we zijn er nooit gretige bierdrinkers van 

dat bepaalde pilsmerk door geworden. 

Wij woonden recht tegenover de dreef naar de Royal Tennisclub, een drukbezochte club waar zowel 

jonge woelwaters als eerder bezadigde talenten hun kunsten gingen oefenen en onder deskundige 

supervisie ook gingen aanscherpen.  

Omgeven door sparrenbossen vormde de tennisclub een mooi speelterrein, een wereld waar wij 

normaal niets te zoeken hadden maar ons even konden vergapen aan de jongemannen in strakke 

witte shorts en even strakzittende, hagelwitte shirts met een vervaarlijk uitziende krokodil op. 

Soms droegen ze ook een zweetband in hun haarlokken. De meisjes huppelden elegant en 

vederlicht over de brique pilée. Hoe deden ze dat toch: zo knallen op de ballen en niet zweten? Wij 

speelden tikkertje of fietsten gelijk zot achter mekaar en het zweet liep daarbij in straaltjes van ons 

gezicht… ja, sport… je moest er blijkbaar voor zijn gemaakt! 

Hoeveel kinderen er ook in onze straat woonden, toch waren er sommigen waar we door 

omstandigheden of toeval niet mee aan de praat geraakten of die zich met een eigen vriendenkring, 

van buitenaf, bezighielden. Zo was er de jongen met de Lassie. Zij hadden thuis een prachtige collie 

geheel naar de traditie van die tijd, zoals in het gelijknamige jeugdfeuilleton. Hij woonde 6 huizen 

van ons verwijderd. Hij kwam natuurlijk niet in aanmerking om in ons meisjesclubje te worden 

opgenomen en elkaar aanspreken zat er ook niet zomaar in. Op een dag echter hadden we bijna een 

schouwbrand; de schouwpijp braakte helse wolken verstikkende rook uit die zich langs ramen en 

deuren een uitweg zochten. We liepen hoestend en met prikkende ogen in de tuin. Er werd 

aangebeld. Mijn moeder ging kijken. Het was de jongen met de Lassie die kwam vragen of hij ons 

kon helpen want wij hadden duidelijk een probleem. Uiteindelijk dreef de rook zachtjesaan weg en 

de attente jongen werd bedankt voor zijn aanbod. Zo komt hulp soms uit onverwachte hoek…. 

Wordt vervolgd…  



Verderop liep de dreef van de tennisclub door naar de achter gelegen akkers. Het was ons 

geliefkoosd speelterrein om in de beek en de hoekput stekelbaarsjes en salamanders te gaan 

vangen. Daarna, als we moe waren, klommen we meestal over het hek van de wei. Met wat geluk 

stonden de koeien een eind verderop, zodat we veilig tot bij de appelbomen geraakten en wat 

appels uit de bomen konden pikken. 

Een verboden plek was de akker voor de Royal Tennisclub, wanneer die bezaaid was met gewas. 

Natuurlijk maakte dat de attractie alleen maar groter: hoe hoger het koren groeide, hoe meer de 

wuivende halmen ons leken te wenken en te lokken om er in te duiken. Klaprozen, kamillebloemen, 

korenbloemen en lange grassen wiegden zachtjes in de zomerwind en soms begonnen we 

boeketten te maken van deze veldbloemen. Al dwalend raakten we in het verboden korenveld 

verstrengeld en voor we het wisten zaten we mekaar achterna tussen de korenhalmen. We doken 

weg en riepen naar mekaar, om uiteindelijk in een geheim kamp samen te zitten ergens middenin 

het veld, veilig verscholen. Wanneer Richaar, de boer, die platgetreden gangen naderhand ontdekte, 

werden we door onze ouders op het matje geroepen en moesten we met rode oren een zedepreek 

en ei zo na een oorveeg in ontvangst nemen. Met eten werd niet gesmost en koren was eten in 

wording – zo simpel lag dat! 

Toch konden we ons meer dan genoeg bezig houden met spelen op straat. De regel van ma en pa 

was eenvoudig: spelen mocht buiten en je moest thuis zijn voor het donker werd. Dat was natuurlijk 

een beetje rekbaar. We hadden geen uurwerk dus de zon die onderging was waarlijk onze enige 

aanwijzing om naar huis terug te keren. We reden rond op onze trottinette of onze kleine fietsjes, 

versierd met kaarten uit het kaartspel en houten spelden aan de spaken. We kaatsten, bikkelden, 

sprongen in de elastiek, namen koordjes over met duim en wijsvinger, rolschaatsten, wisselden 

liedjesteksten en foto’s van jeugdhelden uit, lazen op de stoep samen boeken van Nero, Piet 

Fluwijn en Bolleke en Johan en de Alverman, tekenden hinkelkotjes, sprongen om ter langst in een 

danskoord en maakten er liedjes bij of probeerden te hoelahoepen. 

Die vakantiedagen van toen – ach, ze leken eeuwig te duren want de zomers waren onveranderlijk 

warm en zwoel. Geen moment van verveling, geen spoor van pijnlijke ruzies of waarlijk ruwe 

pesterijen. Die zweem van dromerige kinderromantiek, in krijtlijntjes bijgekleurd door de 

hardnekkige filter van de tijd die als een knoop in een zakdoek in onze geest blijft liggen. 



De Sparrenhofstraat… residentiële straat van weleer, nu volgestouwd met huizen zoals dat hoort in 

ons betonnen vlakke land. Toch nog even vertellen hoe het afliep met de 3 jongens uit dit verhaal. 

De rebelse bakkerszoon komt nu in het journaal vertellen, als journalist en luchtvaartspecialist, hoe 

de vork in de steel zit wanneer een vliegtuig op onverklaarbare wijze neergestort of van de radar 

verdwenen is. Wij kennen hem als Luc De Wilde. 

De jongen met de innemende glimlach charmeert al decennialang alle Vlaamse huiskamers en is  

het geliefde uithangbord van de VTM Nieuwsdienst. Zijn onberispelijk voorkomen en fonkelende 

oogjes stralen nog als weleer. Danny Verstraeten is zijn naam. 

En de jongen met de Lassie? Die verdween jarenlang uit onze straat toen hij ging studeren in 

Leuven. Ik dacht totaal niet meer aan hem, tot ik na mijn studies in Gent begon te werken. Op de 

trein naar Antwerpen zat hij daar zomaar ineens ook. Omdat we ’s avonds dezelfde weg naar huis 

liepen, begonnen we eindelijk - na 25 jaar - voor het eerst met elkaar te praten. Van het één kwam 

het ander. Intussen zijn we al meer van 35 jaar getrouwd. Geen schouwbranden meer en 

bluswerken dus onnodig. Maar de Sparrenhofstraat was duidelijk een straat met veel potentieel – 

dàt heb ik ervan onthouden…. 

  


