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School- en spoorperikelen  1952- 1962 

Op weg naar school vallen de meikevers uit de berkenbomen ons voor de voeten. 

Moeder zegt:  “Knijp die fabrieksvrouwen in hun billen, maar ga nooit van het voetpad.” Als 

moeder van zeven kinderen was zij stiekem jaloers op de fabrieksvrouwen. 

In de Lepelhoekstraat sluiten we aan bij de roedel jonge honden uit de Spieveldstraat. 

De boerenzonen André, Hubert en Etienne, laten ons in de lus. We zijn nog kind. 

Met één hand grijpen we het touw met de andere dragen we onze boekentas. 

Op een braakliggend stuk grond zit in een betonnen stal een man schoenen te lappen. 

Naast het boerenhof van De Greyt komt de eerste Welvaart, kruidenierswinkel. 

We lopen door de Driekoningenstraat of langs de zwarte beek naar de spoorweg. Bij gesloten 

slagbomen sluipt Etienne achter de stilstaande lijnbus en snuift de zoete mazoutwalm van de 

dieselmotor. 

Een fietser duwt zijn voorwiel in een beugel van de slagboom en roept zijn makkers toe: “Jullie 

durven niet!” 

De stoomlocomotief dendert dampend naar het station na zijn rangeermanoeuver en daar hangt 

een fietser zwevend boven de kasseien. 

Er zijn er die lachen, anderen murwen zich onder de kettingen door. Later bouwt men een 

voetgangerstunnel die binnen de kortste keren onder water loopt. 

Frieten aan de bareel van de Driekoningenstraat. In een bouwvallig huis geplakt tegen 

betonnen platen bakt een man frieten. Voor vijf frank krijgt de klant een ferme portie 

versgesneden patat in een puntzak gewikkeld. 

De spoorlijn Mechelen-Terneuzen wordt in de jaren vijftig nog sporadisch gebruikt. De trein 

dwarst de straat ter hoogte van de fietswinkel Vermeulen. 

Een schooljongen staat te dicht bij de rolbareel en krijgt een stalen wiel over zijn voet heen. Er 

komt geen ambulance bij te pas. Buren helpen de jongen overeind op een stoel. 



In een tiental cafés levert de pa van Jan Lenssens ijsblokken om het bier in de serpentines te 

koelen. Op een kartonnen bord voor het raam staat ‘GEEN IJS‘ . 

Op vrijdagen doen soldaten samen met fabrieksarbeiders zich tegoed aan de drieëndertigers 

van De Baere Export pils. 

De rokgendarm, een arme weduwe propt een dood schaap in een conduit. 

Een jonge man, type Elvis Presley, begint een tour als voddenraper. Hij krijgt de jonge moeders 

op zijn hand en haalt al snel niet alléén oude broeken, rokken, dekens maar ook kinderwagens 

en gasfornuizen op. 

Weelderige jaren breken aan. 

Cordeel bouwt een Buchenwald van sociale woningen. 

 

De eerste autobezitter in de wijk is een textielarbeider opgeklommen tot technisch leraar. Hij 

rijdt met zijn Citroën, traction avant, zijn leerlingen de straatgoot in. 

We spelen met buurjongens. Marc Van Loo roept naar George van de Loemannen: “Hé loebus, je 

hebt een landkaart.” George met pigmentvlekken op zijn wang haalt zijn oudere broer William 

en wijst naar de dader. William slaat de jongen vlak in het gelaat. Iedereen loopt weg, één roept 

er nog: “Lafaard!”. 

We laten de loebussen links liggen en bouwen vliegers van latten en kladderpapier en vieren ze 

aan henneptouw. We overleggen hoe een evenwichtig exemplaar moet gebouwd worden. De 

verhoudingen voor het lattenkruis, het gewicht van de staart in katoenen of papieren strikken. 

Het touw breekt, de vlieger gaat schijten, hij zeilt over daken en tuinen en raakt verstrikt in het 

struikgewas. 

Op de hoek Molendreef, Nieuwstraat leunt een kleine winkel met glas en gleiswerk tegen de 

klaslokalen van de school Broeders Hiëronymieten. 

Een vrachtwagen is de winkel binnengereden, de muren en dakpannen liggen op de gebroken 

inboedel; wijnglazen, stolpen, smoutlampen. De winkelvrouw is ongedeerd opgenomen in het 

rusthuis. 



De grootouders van Piet Van Den Branden hebben hun groenten en fruit op de stoep uitgestald. 

Hoeilaartse druiven in watten, bananen, perziken. De acteur Jozef Burm woont in het aanpalend 

pand. 

Op weg van school naar huis zou een leerling bedolven zijn geraakt onder het puin van het 

winkelhuis. Niemand van ons heeft een vermoeden welke jongen het kan zijn. 

’s Avonds komen ongeruste ouders van Herbert aan broeder portier vertellen dat hun zoon niet 

naar huis gekomen is. Broeder portier weet ook niet dat Herbert door broeder Stanislas uit de 

studiezaal geroepen is en met hem gevochten heeft. We horen de twee rollebollen over de 

vloer, hun hoofden tegen de muur bonken. 

We zijn zes à zeven jaar en hebben pas onze eerste communie gedaan. Een broeder loopt in 

soutane met brede heupband en hangend kruis aan de hals. 

Hij bidt in zijn brevier, maar vechten met leerlingen? 

Uit angst voor represailles sluipt Herbert door de gangen van de wezenschool naar de boerderij. 

Hij durft niet naar huis en houdt zich schuil in de warmte van een varkensstal en valt in slaap 

op strobalen. ’s Morgens krijgt hij warme melk en boterhammen met smout samen met de 

patiënten in de keet. 

Zijn moeder slaat wanhopig de schoolgaande jongens gade in de straat. 


