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De Plezante Presentatie 
 
Een zondagochtend vorig jaar, er is een concert in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie. Mijn 

man en ik fietsen tot het einde van de Plezantstraat en we nemen daar de lange oprit van deze 

welbekende school. We zijn te vroeg en parkeren onze fiets bij de grote poort van het oude gebouw 

links. In het midden is een grasveld met kleuterspeeltuin. Wat is het lang geleden dat ik hier was! 

Volop zon, stad en school lijken ver weg, er is nog niemand voor het concert. De kapel is van hieruit 

niet te zien, enkel het torentje steekt boven de gebouwen uit. 

 

Ik herken de ingang met grote ingangspoort; ik was hier ooit op internaat. De eerste drie jaar van 

mijn humanioratijd, de jaren 60. Eens voorbij deze poort kwam men in een afgesloten wereld met 

bijzondere en nieuwe regels die niet altijd leuk waren. Na gezaag thuis mocht ik extern worden. De 

twee jongsten thuis moesten niet meer op kostschool! 

 

De gebouwen brengen me die ochtend terug naar die lang vervlogen jaren. De studiezaal is links 

achter de inkom. Ik stap in een teletijdmachine en beland bij "het snoepkot". Dit lijkt wel een grote 

kast met legplanken waarop blikken dozen in alle formaten staan, elk met een naametiket. 

 

Ik ben 13, een braaf meisje en zit in de 6de Moderne. In de studiezaal zitten we elke avond op onze 

vaste plaats, elk apart op een 2-zitsbank. Pas op het einde van de avondstudie mogen we lezen. (Ik 

nam stiekem vroeger een leesboek dat verstopt zat tussen mijn studieboeken.) En dan: de bel gaat, 

met zijn allen in stilte in één lange rij de brede trappen op naar de slaapzaal. 

 

Alle leerlingen dragen grijze plooirokken met witte sokken, een witte bloes of grijze trui. Ik krijg 

nieuwe spulletjes: kraakwitte lakens met een wit-blauw gestreepte boord en zachte, gebloemde 

handdoeken. Ons ma zorgde voor mooi en degelijk gerief, modebewust moest nog worden 

uitgevonden. 

 

Ook in de refter heeft elk kind zijn vaste plaats aan lange tafels met op de kop "een president". Die 

schepte het eten op ieders bord: om de twee weken frieten op woensdag en dat was fijn, het 

stoofvlees smaakte veel minder. De vis op vrijdag vond ik afschuwelijk. 

 



Terug naar “het snoepkot" want op woensdagnamiddag gaat deze reuze kast open en mogen we 

aanschuiven voor het openen van onze doos. Daar kiezen we uit de voorraad die we op zondagavond 

uit ons valiesje meenamen van thuis. Slechts één snoepje mag en bij iedereen zit de doos nokvol. 

 

Die vrije namiddag is er extra speeltijd en heel af en toe een film in Zaal Antigone. Sommige films 

maakten een diepe indruk. "Het naakte eiland", een Japanse film zonder dialoog is me bijgebleven 

net als " A nun's story" met Audrey Hepburn. 

Er was ook toneel in die zaal. "Draussen vor der Tur" met onze wiskundeleraar in de hoofdrol, dit 

stuk was een evenement met meerdere voorstellingen. Het waren ijkpunten in onze jonge levens. 

 

Elke week is het aftellen tot zaterdagochtend, pas 's middags kunnen we naar huis. Ik had heimwee 

maar toch ook bakken plezier. Na al die jaren, is er nog steeds warme vriendschap met enkele 

meisjes van toen, nu dames met pensioen. 

 

Ik blijf nog twee jaar op internaat en beleef het avontuur:  "oproer in de slaapzaal." 

Dit begon onschuldig, enkele meisjes die rechtstaan op bed en even piepen naar het buurmeisje, dit 

was strikt verboden. De chambrettes zijn geen kamers maar houten hokjes met een gordijn. 

Sommige meisjes kwamen dus 's nachts - of neen, het was nog avond - uit bed en liepen rond en het 

spel zat op de wagen. De helft van de internen is betrokken partij en ook mijn jongere zus deed mee. 

Het onderzoek naar de schuldige staat onder leiding van "den Batist". De opstoker moet de school 

verlaten. Iedereen uit die tijd kent nog Zr Batista, een strenge non, die ik jaren later terugzag in de 

Stationsstraat en ze leek me nog net dezelfde. Ik dierf haar niet echt aan te kijken! 

 

Ik ontwaak uit de teletijdmachine en het is tijd voor muziek. Trees zingt mee in het koor en twee 

vriendinnen uit mijn humanioratijd komen ook luisteren. Een sfeervol concert, de kapel vind ik nu 

echt mooi. Toen was dit de plek voor de mis maar vreemd genoeg zijn die herinneringen weg. 

 

Wanneer we naar de refter stappen voor een glas - in de refter notabene - komen we langs de kleine 

speelplaats. Wat een kleine oppervlakte zonder uitzicht. 

Was dit de plek waar ik als kind "van den buiten" frisse lucht kwam opsnuiven en mijn heimwee 

verbijten? 


