
Herman Cole 

37 - 284 - 337 - 357 - (1217) - 1947 

(met een saluut aan K.J) 

 

1. 

37 - 284 - 337 - 357 - (1217) - 1947 met als codewoord ‘Plezantstraat’. Het lijken wel de 

Lottogetallen van mijn leven. Vooraf dit voor nieuwkomers en buitenlanders: de Plezantstraat -

iets meer dan elfhonderd meter lang, je spreekt het uit als ‘Plezangtstroat’- takt af van de 

rotonde bij de Onze Lieve Vrouwekerk en eindigt bij het eerste benzinestation annex shop aan 

je rechterkant. 

 

Je kan de burgemeester van Sint-Niklaas met recht en reden als ‘Kind van Tereken’ 

bestempelen. De lekkere alliteratie ‘Rekel van Tereken’ békt beter, maar is een tikkeltje grof. 

Over mezélf kan ik op goede gronden spreken als ‘telg van de Plezantstraat’. Er zijn zelfs 

mensen die vinden dat dat heel terecht is, want ‘wat is hij toch ne plezante gast’. De velen die 

deze mening niét delen, zullen de neus ophalen en zeggen: ‘Ple-zant? HIJ, plezant?’ En ze 

bepleiten het gebruik van het adjectief ‘cassant’ om Herman Cole te omschrijven. (Over dat 

woord zegt van Dale: ‘ … overmatig kritisch, scherp.’ Maar als dát al niet meer mag.) 

 

Laat ik bij deze lottotrekking -voor alle gemak- wat duiding aanbrengen bij de winnende 

combinatie. In een mix van chronologische en geografische volgorde.  

 

357 

Mijn grootouders langs vaderszijde -huisschilder en dooppeter Achiel Cole en huisvrouw Irma 

De Wilde- namen bij hun vertrek uit Sinaai hun intrek vlak tegenover de Pijkedreef. In 

huurhuisje nummer 357. Hun herkomst maakt meteen duidelijk waarom er een zwart-gele prent 

van componist Edgar Tinel aan de muur hing. Minder duidelijk is waarom -net zoals in de 

woonvertrekken van Anton Van Wilderode in Moerbeke en in de ouderlijke huiskamer van Tom 

Lanoye- een gipsen kop van La belle Italienne a.k.a. L’Inconnue de la Seine tegen de muur hing. In 

het huis ernaast presteerde ik mijn eerste vocale interventie. Of was dat in moederhuis Sint-

Germana? Het huis drie-vijf-zeven was de plek waar ik in het begin van de jaren zeventig mijn 

eerste huwelijksnacht met Mia Steel doorbracht. Onze jongens Thomas en Adriaan werden er 



geboren. Of om preciezer te zijn -want dát weet ik haarscherp- in de kraamkliniek in de 

Lodewijk De Meesterstraat. Uit het huis tegenover de Pijkedreef zijn we begin jaren tachtig naar 

een andere bestemming vertrokken. Opeens hadden we geen last meer van de stapvoetse stoet 

auto’s en autocars die op zaterdagmiddag -vele jaren vóór Schengen- van Hulst terugkeerden 

met hun buit aan boter, jenever, tabak en seks.  

 

337 

Mijn grootouders langs moederskant -treinmachinist en IJzersoldaat Theofiel De Bruyne en mijn 

doopmeter Emma Vermeulen- verkasten na enkele jaren in Sint-Pauwels naar huisnummer 337. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden ze daar een tijdlang een jonge Duitse rekruut te gast. 

Dat deed de kennis van de Duitse taal van mijn moeder en haar broer en zussen bestimmt geen 

kwaad. In dat huis vermengelde de geur van peperkoek -liever de lokale Van Vlierberghe dan 

die van Meli- zich met het aroma van Appelterre-tabak. Pepé opende met grote regelmaat het 

deksel van zijn bruin-groen gevlamde tabakspot met de welluidende wervende tekst ‘Stopt nog 

eentje’. De pot staat in mijn boekenrek met nog enkele pluisjes tabak. Ik ruik Pepé nog. Dat 

subtiele geurenspel werd finaal verjaagd toen vele jaren later hun dochter Maria -Tannemieken- 

bij hen introk. Zij en de bergbeklimmende Nonkel Edward hadden een overmatig ontwikkelde 

kattenaffectie. En dat róók je. In het huis van deze grootouders hoorde ik voor het eerst een 

grammofoon in werking: het moet rond het midden van de jaren vijftig zijn geweest. Door de 

kamer galmde de wals ‘Bonpapa’, in de versie van Kleine Janneman, met kinderkoor en orkest. 

En nu allemaal samen: ‘Ik ga zo graag naar mijn bonpapa, ik hou zo veel van mijn bonpapa. 

Bonpapa doet alsof hij niet ziet, wat mijn papa me altijd verbiedt.’  

 

284 

Even naar de overkant nu. In de riante woning met verzorgde voortuin naast de oprit van het 

Bowlingpaleis woonde ‘Tangtéémaa’. Om preciezer te zijn ‘Tante Emma’, zus van opa Fiel in 

337. Zij had een voor ons onduidelijk Brussels verleden. Iets in een dienstverlenende functie. 

Iets waar Frans een troef was. De táál, bedoel ik. Ze had ook een zus, Tante Sidonie. Als kind 

vonden we dat maar een rare snuiter: iéts had ooit haar neus aangetast, waardoor tussen haar 

ogen een krochterig vleesgrotje woekerde. Niet om aan te zien. Achter de tuin van Tante Emma 

schalde openluchtzwembadmuziek…  Rock around the clock, Are you lonesome tonight, Only you … 

Niet verwonderlijk, want daar strekten zich de zwemputten van Bad Michel uit. Voor kinderen 



een waar oord des verderfs. Werd in de catechismus immers niet naar de graad van zondigheid 

gepeild met de vraag: ‘Heb ik naar geen zwemmers gekeken?’ En ja -dat zagen we over Tante 

Emma’s tuinmuur-: daar werd gezwommen, geflaneerd, geobserveerd. Dezelfde zweem van 

zonde moet trouwens ook over de kleiputten van Scheerders van Kerchove hebben gehangen. 

Maar daar wil ik geen kwaad woord over horen, want zonder de prille ontmoeting van André 

Cole en Elza De Bruyne aan de oever van die vliet …. 

 

37 

Een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog en mijn entrée sur scène verscheen Arthur Verhelst 

van de gelijknamige verfgroothandel in Nieuwkerken op het toneel; hij bood het jonge 

schildersgezin de kans om een winkel te beginnen. Op dát nummer. Op zíjn risico. Plots was ik 

het zoontje van kleine middenstanders. We bleven er tot in 1956, het jaar waarin mijn ouders 

een trapje hoger klommen door op het Onze Lieve Vrouweplein de aloude drogisterij De 

Eenhoorn a.k.a. Ceusters over te kopen. Met inbegrip van Bruno-mosterd, de beste van de 

wereld. Aan mijn souvenirs aan de kleine winkel kleeft een geurtje, het parfum van eau de 

cologne. Op de toonbank prijkte soeverein een magnum Keuls water, waaruit mijn moeder 

geregeld kleine hoeveelheden overpompte in de flesjes van de klanten. Een druppeltje eau de 

cologne op een schone zakdoek kon wonderen verrichten. In een onbewaakt moment -je weet 

hoe dat gaat in de drukte van een gezin met een winkel- maakte ik als zes-zevenjarige een touw 

vast aan de kolom waarin de lichtgele vloeistof werd opgepompt; het andere einde knoopte ik 

vast aan de frêle schouders van mijn twee jaar jongere zusje Marleen. Toen riep ik ‘Juuuuuuuuu’. 

Uit een tapijt van fijne scherpe scherven dampte een geurige wolk naar ooghoogte en vormde 

daar het getal ‘4711’.    

 

1217 

De Doornikse bisschop Gosuinus richt een zelfstandige Sint-Nicolaasparochie op, onafhankelijk 

van Waasmunster. 

 

 

1947 

Je kan in sléchtere jaren geboren worden dan samen met André van Duin (plezant?), David 

Bowie (RIP), Włodzimierz Lubański, Dick Fosbury (Die van de flop!), José Happart, Elton John 



(Word ík ooit nog sir?), Emmylou Harris, Johan Cruijff, Lucky Luke (Die van de sigaretten), 

Philippe Herreweghe, Ron Wood (Die van de Stones), Camilla Parker Bowles (Die van Charles), 

Roger De Vlaeminck, Hillary Clinton, Arnold Schwarzenegger, Herman Van Rompuy, Wilfried 

Thoen, Freddy Willockx (Die van het groene laken), Mariska Veres (She’s got it, yeah baby, she’s 

got it), Norbert de Batselier (24 december … We delen de dag, niet de mening), mijn lievelingen 

France Gall en Gigliola Cinquetti … Oh ja, laat 1947 dan ook nog het jaar zijn dat Felix 

Timmermans overleed, dat de Noor Thor Heyerdahl met zijn nagemaakt Incavlot uit Peru 

vertrok naar Tahiti en dat Mahatma Gandhi zich terugtrok uit het openbare leven. Wat een 

wonderjaar: Amerika lanceert het Marshallplan dat Europa er bovenop moet helpen, de 

transistor wordt uitgevonden en Chuck Yeager doorbreekt de geluidsmuur. Met een ijzige winter 

en een bloedhete zomer wordt het een buitengewoon goed wijnjaar. Wat kan een mens meer 

willen. 

 

2. 

Tot in de jaren zeventig -de periode waarin onder het bewind van burgemeester Van Dorpe de 

spoorlijn Gent-Antwerpen op betonnen stelten werd gezet- hakten rood-witte slagbomen mijn 

straat in twee stukken. Slechts een enkele keer kon ik in één atletische sprint tot bij mijn oma’s 

en opa’s in het tweede deel van de straat fietsen. Want er was haast altijd, in zijn bareelhokje, 

met ’s winters de handen aan het kolenkacheltje: Clemmáng. Voetgangers mochten wel ‘ns door 

zijn hekje glippen, als ze zich repten. Fietsers konden maar beter wachten. Zouden de 

bestrijders van spoorlopen bij Infrabel zoiets vandaag een verdedigbaar standpunt vinden? Als 

partners in mijn sportieve exploten zag ik het liefst van al berijders van een meestal zwart 

Solex-brommertje. Dat gaf net de geschikte snelheid en stabiliteit opdat ik me zou kunnen uiten 

als wielerkampioen in spé, om als een ware dernyheld naar de familiale eindmeet te stayeren. 

‘Lotto, trotse gangmaker van de koers!’  

 

 Vóór Clemmáng 

 

Van het eerste stuk van de Plezantstraat -ongeveer een derde van de totale afstand- kan ik nog 

enkel een beeld vormen van drie van de vier hoekstenen, twee aan het begin en één aan het 

einde.  … Je had Verfgroothandel Hanssens, een glimmend bedrijf op de hoek van de Dalstraat. 

Als kinderen van de verfwinkel op het plein stonden we er vaak om kleine bestellingen op te 

halen: drie keteltjes verf van het huis van vertrouwen Levis, een radiatorborstel of een op maat 



gesneden stuk vensterglas van 30 x 50 cm. Misschien wel voor in een aquarium. Echt leuk 

vonden onze ouders het overigens niet dat ook particulieren rechtstreeks bij mijnheer Christian 

konden komen kopen! Kom, loop verder mee: decorateur Roels, het huis van notaris Meert, de 

designzaak Wouters die meer dan veertig jaar geleden de eerste kleurige stoffen van de Finse 

Marjatta Metsovaara in huis haalde. Vooraleer we bij apotheek-optiek Van Overloop belanden, 

even halt houden om bij patissier Van Garsse te smullen van koninklijk rozijnenbrood. Na slager 

Achiel Van Hecke passeer ik aan de meubelzaak van Edgar Verhassel. Wat een vakman, maar 

ook een moeilijk karakter. Hangt daar ook geen lichte geur van alcohol? Even vervagen de 

diapositieven in mijn hoofd … Dan duikt de bijzondere etalage van breiwol en naai-artikelen 

Ronny op, gevolgd door -enkele trapjes op- de zaak Van Poecke: twee brandweerbroers die 

behalve Rizla-blaadjes ook alles voor biljarters in huis hadden. Van keu over krijt tot pomerans. 

Met een ooghoek zie ik ook een uurwerkmaker en de eerste traiteur van Sint-Niklaas. Uit de 

etalages van Ghisleen Calle ontsnapt het gebrul van motoren. ‘Weet je dat die crosst in de 

Gelaagputten in Stekene?’ Nog een sprong en we staan voor patisserie Verhasselt. Soms 

mochten we er op zondag van de allerbeste ‘zwaantjes’ gaan kopen. Daarna ben ik op die kant 

het spoor bijster.  

 

Opnieuw vanaf het plein dus. Naar de hoek van de Bieshulstraat -het Biezelken- waar café ’t 

Oud Amerika troonde. Ze tapten er vermoedelijk lekker bier, want we zagen veel mensen in en 

uit lopen. Wij werden niet geacht daar binnen te stappen, want een vrouw op hoge hakken met 

een toeter blond haar op het hoofd voorspelde weinig goeds. In het volgende pand lokte frituur 

Brueghel, klein behuisd met een klein verbruikszaaltje. Zou ‘Tuurke van ’t Frituurke’ nog onder 

ons zijn? Zou hij misschien ergens tussen Thailand en Vietnam zwerven? De groenten- en 

fruitzaak van Van Brande bood topkwaliteit tegen topprijzen. Geen toeval dat het 

lievelingshotel van hun zoon in Parijs de luxueuze George V werd. Als we op ziekenbezoek 

moesten, leverde Jeang de serredruiven uit Hoeilaart. In het volgende gebouw hebben we het 

politiekantoor op de muziekschool weten volgen. Of vice versa. Ik werd er door mevrouw De 

Meester klaargestoomd om in de stadsschouwburg mee te zingen in ‘De karekiet’. Er verschijnt 

nu een kasteelachtig gebouw op mijn netvlies: twee benzinepompen op de stoep, een open 

inrijpoort, een plein met grind en autoboxen. De buren heetten wellicht Thienpont; ze waren 

bedreven in het leggen van tapijt. Een dochter danste. Kwaliteitszoetigheden en koffie vonden 

we in de Supra bij madame Bosteels, die later helemaal niet zó bleek te heten. Na een 

schoolpoort van de Presentatie naderde Huis De Smedt, waar een kanunnik woonde. We kenden 



dat woord uitsluitend uit dictees en associeerden het met ‘onmiddellijk’ en met dt-fouten. 

Kapsalon Figaro -haute coiffure in alle betekenissen van ‘haut’- buurtte met de groentewinkel 

van Alois en Matilleken. Hun dochter Rita had zeer blozende wangen, maar ze huwde later met 

Emeric. Aan de andere kant van ons (!) nummer 37 onthoud ik de dierenspeciaalzaak Walbers. 

Boven de zakken zangzaad op de stoep zat wel eens een pagegaai. Of een aap aan een ketting. 

Ze verkochten er ook schepnetjes voor goudvissen. En ze runden de dierentuin Wazoo op de 

Dendermondse Steenweg. Een kleermaker en enkele Presentatiegevels verder woonde dokter 

Buytaert, vader van kunstschilder Jan. Weet je wel, Huize Buytaert in de Apostelstraat. De 

doktersvrouw was afkomstig uit Hulst, ging op vrijdag shoppen in Antwerpen en heette De 

Moor. Wee als we in de winkel spraken van ‘ne moor’ om een waterketel aan te duiden! Slagerij 

Pauwels -wat lachte hij tevreden op de foto’s met zijn prijsbeesten- stond schouder aan 

schouder met rookartikelen Oosterlinck. Handig voor de bezoekers van het café van Stremersch 

vlak ernaast. In 1987 schreef Jef Burm in ‘Mie Glorie-Ja’: ‘De roste Stremes, die schavuit, was 

weer oppiet oppuit.’ Temmerman met zijn nepsieraden, kammen en parfums bewaakte de 

Westerstraat. Voorbij de statige woning van advocaat De Schrijver draaide fietsenmaker 

Piessens; een smal paadje parallel aan het spoor leidde ons naar zijn werkplaats. Een pijnlijk 

moment was toen ik als eerste communicant aan mijn opa zei dat ik geen fietsje hoefde. 

Onbegrijpelijk, als je bedenkt dat ik later mee de lokale Fietsersbond heb gesticht, dat ik een 

fietsinitiatief opzette als ‘Snorfen = Sint-Niklaas Ontdekken Rondrijdend op de Fiets’ en dat ik -

in het kader van het 800-feestjaar’- een Stadsgordel langs de buitengrenzen van Sint-Niklaas 

bedacht.  

 

Áchter Clemmáng 

 

Aan de reconstructie van het twééde stuk van de Plezantstraat -de resterende 800 m, Roger 

Moens bracht in 1955 het wereldrecord op die afstand naar 1.45.7- begin ik alweer met lood in 

de schoenen: staduitwaarts zie ik linksvóór de groentewinkel van Persoon en rechtsvóór op de 

hoek van de Spoorweglaan een café zonder naam. Of was het toch ‘Bij Roza - Ieder zijn recht’? 

Ik blijf op deze kant: ik ontwaar een kaaswinkel en een piepklein speelgoedwinkeltje. Misschien 

wel met blauwe ramen. Vervolgens rijst -gigantisch op de hoek van de Landbouwerstraat- de 

meubelzaak Sint-Michel op; enkele etalages met zetels, stoelen en matrassen voeren naar het 

hart van de zaak. Ik spring van een winkeltje met hemden en werkkleding tot bij de 

toegangsdeur van Maurice De Belie. Ook al was die gespecialiseerd in het aanbrengen van 



behang, toch werden we geacht hem als een geduchte concurrent te beschouwen van de Cole’s. 

Vader&Zoon. Zie ik daar ook niet een apotheker? En de diep-vuile vitrines van Het Metaal? Was 

er dan niet ook een krantenwinkel? En draaide er geen kruidenier op de hoek van een dreefje? 

Daar voorbij zie ik de poort van Beir D’hondt, melkboer en vader van Lisette. Het nummer 337 

zat in de rij kleine huisjes die dan volgde. Tussen de woonplekken van beide grootouders stond 

-even achteruit- een soort boerderij annex duiventil, restverschijnsel van het rurale Vlaanderen. 

Uit de poort naast 357 kwam vaak vroeg in de ochtend een paardenkar naar buiten gereden: via 

de wekelijkse markten voorzag Van Cauteren de lokale bevolking van de meest diverse 

ijzerwaren. Op twee mooie villa’s volgde een schrijnwerkerij. De hoek van de Heistraat is in mijn 

geheugen een diep zwart gat.  

 

Laten we voorzichtig de straat oversteken en teruglopen naar waar Clemmáng zijn bareel 

bediende. Naar het spoorwegviaduct toe. ‘Ting ting ting’ … Zo klonk het belletje wanneer Van 

Duyse’s ijskarretje passeerde. Zoals zoet Sint-Niklaas nú verdeeld leeft tussen François en 

Foubert, zo stonden de liefhebbers van François met getrokken lepels tegenover die van Van 

Duyse. Eerstgenoemde had romiger ijs en verdeelde het vanuit één -later twee- verbruikssalons 

in de Ankerstraat. Laatstgenoemde had een bescheiden ijssalon aan de Plezantstraat, bijna op 

de buiten. Maar hóe vrolijk rinkelden hun karretjes door de straten en hoe heerlijk was de koek 

van de hoorntjes. Ik was te verleiden met een toepken vanille van Van Duyse. Al zullen Nonkel 

Lucien De Bruyne en Mummít Cole mij na het operatief verwijderen van mijn amandelen in het 

hospitaal zeker ijs van een ander merk hebben gegeven. Méér nieuws uit de gastronomische 

sector viel te rapen op de hoek van de Pijkedreef. Daar hing een zoete geur over de 

werkplaatsen van Miel en Theofiel Meul. In alle windstreken werd de lof gezongen van hun 

‘kaasbollen’, rode harde snoepjes bedekt met een laagje kristalsuiker. Een stuk minder 

aantrekkelijk was de geur die over de andere kant van de Pijkedreef woei: daar brak uit de 

smidse van Pé Van de Voorde de stank van verschroeid hoorn en verschroeid haar. Langs een 

elektriciteitswinkel en de toonzalen van Renaultgarage Idéal kwam je aan Bad Michel en 

huisnummer 284 van Tante Emma. Langs de warme bakker van de Modernadreef, langs alweer 

een snoepwinkel en de couture van de gezusters Smet liep je tot aan de Watermolendreef. Even 

daar voorbij kwam je in het rijk van Addi Przydryga, Poolse bevrijder uit de Tweede 

Wereldoorlog. Het kostte wat moeite om hem te begrijpen. In dichte drommen schoven zijn 

landgenoten uit alle windrichtingen aan in de slagerij, waar hij met echtgenote en schoonzus de 

échte Poolse worst verkocht, een aanslag op zwakke magen. Na schoenlapper Heyndrickx, na 



een viswinkel en kleermaker Van Ranst stond je weer tegenover de Landbouwerstraat. Ook dáár 

lagen concurrenten van de Cole’s op de loer. Dit keer met een extra complicatie: de náám. Cole 

is namelijk niet Cools. En omgekeerd. Ik knijp mijn ogen stijf dicht en zie nog alleen een winkel 

van luchters, lampen en licht. ‘Haal gauw eens een peertje van 130 volt bij Reinaertjes,’ hoor ik 

Pepé Cole roepen.  

 

Kijk daar, Clemmáng draait net zijn barelen omlaag.     

 

 

 

N.B. Als ik niet alle namen correct heb geschreven, als niet alle jaartallen voor de volle honderd 

procent kloppen, als niet alle gevels de lading dekken, dan ligt dat aan de toenemende 

vertroebeling van mijn geestesoog. En aan het feit dat verschillende decennia door elkaar 

dreigen te schuiven. Als de straatnummers niet meer overeenstemmen met de huidige panden, 

dan heeft dat te maken met afbraakwoede of met administratieve correcties. 


