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Ieder van ons geraakt in zijn leven ooit wel enkele keren getraumatiseerd door iets of iemand. 

In mijn geval was dat de kennismaking met het internaatleven in de Wase hoofdstad.  

Ik was nog een kleine, vrijgevochten vogel toen mijn ouders in het tweede middelbaar gingen 

konkelfoezen met de toenmalige broeder-klastitularis, ‘petatje’ genoemd, over mijn verdere 

toekomst. Vader had het in zijn hoofd gehaald dat ik onderwijzer zou worden, terwijl mijn 

aanleg en voorkeur meer op technisch ingenieur was gefocust, universiteit was onbetaalbaar. 

Het resultaat was dat ik als goede leerling zonder veel inspraak naar de derde humaniora van 

de ‘Kasteelstraat’ in Sint-Niklaas werd ‘verbannen’. In een klein dorp en in een arbeidersmilieu 

klonk ‘de meester’ toen nog als een titel met aanzien. De kweekschool van Oostakker was 

weliswaar dichterbij en makkelijker bereikbaar vanuit Assenede, maar de bisschoppelijke 

onderwijzersopleiding had een strengere naam en grotere faam met meer kans op een snelle 

job. Vandaar. Het véél te brave, vlot lerende jongetje werd zonder veel puberaal protest voor de 

vijf volgende jaren van zijn jeugd ‘opgesloten’ in een verafgelegen kostschool (of was het 

kotsschool?), beter detentiehuis genoemd.  

Ik weet mij nog vol afschuw en met weggeslikt verdriet de zondagavond om vijf uur de bijna 

lege bus naar Zelzate opstappen, we hadden thuis geen auto. De blijkbaar op de groei gekochte 

want veel te grote, blauwe valies gevuld met proper ondergoed en een rantsoen 

overlevingstoespijs werd ontelbare keren mijn onvermijdelijke, maar fel gehate reisgezel. 

Veertig jaar later ligt die nog languit en sinds toen ongeopend op onze kleerkast. Soms schiet ik 

geregeld wakker aangestaard door de twee zilveren spleetoogsloten van dat opbergmonster 

met zijn simili-lederen handgreepmond die grijnzend herinneringen oproepen aan deze zo erg 

verfoeide schooltijd.  

Een bruingelakte houten bank in het oubollige station van Zelzate werd mijn eerste stopplaats 

waar nagelbijtend gewacht moest worden op de aansluiting naar Moerbeke. Daar werd het 

opnieuw uitkijken naar de volgende bus richting Sint-Niklaas. Dit oponthoud duurde té lang om 

in een kil en ongezellig stationnetje te blijven treuzelen en kniezen, een cafeetje in de 

onmiddellijke omgeving bracht een beetje soelaas. Wat verfoeide ik dat doods, naar bietenpulp 



stinkend hol van Pluto hartgrondig. En lot of noodlot … later vond ik mijn vrouw in dit ooit 

vervloekte Anton van Wilderodedorp. Ik woon er nu. 

De volgende lijnbus voerde mij naar het einddoel Sint-Niklaas. Nog een kwartiertje gezeul en de 

grote, groen afgepelde schoolpoort nodigde mij met zichtbaar leedvermaak uit om drie volle 

weken de vrije buitenwereld achter mij te laten. Ik was telkens maar juist op tijd om vóór de 

uiterste limiet de zich stilaan vullende speelplaats op te wandelen. Klokslag negen uur werd de 

knarsende poort immers dichtgedraaid door de knecht-kobold. Hij keek me iedere keer droevig 

aan met zijn in het kaakvet verzonken Maggie De Block-oogjes terwijl twee rozige, afhangende 

keellelletjes mee wapperden met zijn lijzige bewegingen. Wie te laat verscheen moest 

aanbellen en die laattijdigheid proberen te verklaren aan de dienstdoende subregent-priester, 

meestal was dat de kleine Napoleon.  

Via een smalle, vermolmde trap klom ik richting de immense zolderslaapzaal waar de aftandse 

‘chambretten’ in strak gelid emotieloos stonden te wachten op hun nachtelijke logés. Ik wrong 

mij moedeloos in dat houten hokje dat werd geflankeerd door drie aanpalende slaapcontainers 

van hetzelfde miniformaat. Ze werden van elkaar gescheiden door een dunne, bruingelakte 

wand. Bovenaan waren ze open, met vooraan een wit uitgerafeld laken als verhullende 

deurgordijn. Meer privacy was er niet. Je had geen eigen verlichting in zo’n kamertje en naast de 

ingebouwde kevie stonden twee kasten: een nachtkastje met lampetkan en -kom er bovenop en 

binnenin, mooi weggestopt, een porseleinen, van thuis meegebrachte, blauw geëmailleerde 

pispot. Aan de andere kant stond een hoge, smalle kleerkast met legplank. De rest van de 

petieterige ruimte kon nog juist bedekt worden met een voetmatje, meer plaats was er niet. Je 

moest er toch maar slapen was de vermoedelijke filosofie. De meegebrachte onderkleding werd 

keurig opgeborgen en het ‘geheime, maar oogluikend getolereerde’ proviand bleef in de 

reiskoffer die zo ver mogelijk onder het bed werd geschoven. Daar was ook plaats voor de 

verplichte pantoffels. Ik heb me altijd afgevraagd welk nut die hadden, je kon je amper 

verplaatsen in die enge slaapcel en op de gang rondlopen mocht je niet. Toen de flauwe 

dortoirlichten werden gedoofd, kon je naast slapen of je honger stillen ook nog - op gevaar 

betrapt te worden - met de zaklamp onder de dekens een boek lezen. Maar als dan plots het 

afschermgordijn met een nijdige ruk werd opengegooid, wist je wat je de volgende dag te 

wachten stond: strafstudie. Hatelijke hufters waren die wakende nachtjeanetten. De oudere 

sloebers durfden het nachtelijk toezicht soms trotseren door een glas water (of in het ergste 

geval een ander okerkleurig vocht) over de bovenrand van de chambrette op de slaperige kop 



van een niets vermoedende buurman te lozen. Wat kon die anders doen dan binnensmonds 

vloeken indien hij zelf niet het slachtoffer wou worden voor ontoelaatbaar nachtlawaai. 

Als ’s morgens een oorverdovend belgerinkel je uit je thuisdromen hielp, kreeg je slechts een 

beperkte tijd om je te wassen en aan te kleden. Daarna ging het elke dag nog slaperig en 

stoetsgewijs naar de kille kapel om de vroegmis bij te wonen. Had je geluk dat de subregent 

niet in je onmiddellijke buurt neerzeeg op de houten banken, dan kon je tenminste nog 

genieten van de meegesmokkelde doorgeefplaatjes die in het missaal werden verborgen. Eens 

dat religieus ontwakingsritueel voorbij, ging het opnieuw naar boven om je klaar te maken voor 

nog maar eens een volledig uitgestippelde schooldag. Eerst nog de gevulde po op de gang 

zetten en het bed opmaken. Het vuile waswater werd samen met de urine opgeruimd door in 

blauwgeruite schorten gehulde, sociaal gehandicapte dienstmeisjes. Wat een service kregen we 

toch. 

Dat het eten ter plaatse klaargemaakt werd door kwalijk riekende, nog overkapte, leeftijdloze 

nonnen was eraan te zien, te ruiken en te smaken. Traiteurs bestonden toen niet. Zelfs de 

toezichthoudende priesters trokken voor die spijs (ook voor de ‘masoeurkes’) zichtbaar hun neus 

op. In mijn geval veroorzaakten de vieruurtjes het ergste leed. Steevast, elke dag werd dan een 

soort rode confituur geserveerd. Die glibberige, doorzichtige blubber werd uit ronde 

vijfliterblikken in glazen kommetjes geschept en zo opgediend aan tafel. Ik of beter gezegd mijn 

maag- en darmstelsel kon die dagelijkse, lillende gelei-aanvoer hoegenaamd niet de baas met 

als gevolg meer diarree dan me lief was. Die schijterij en de meeglijdende ‘prut’ durfden dan al 

eens plakkende bruine strepen trekken in de gelukkig strak aangespannen onderbroek. Die 

moest dan ’s anderendaags stiekem weggegooid worden in de stinkende, donkere afgrond van 

de ouderwetse poephuisjes met het hudo-achtige ronde zitgat.  

Tijdens de speeltijden mocht niemand tegen muren of bomen leunen. Wie geen zin had om zich 

lopend of voetballend te amuseren had weinig andere keuze dan te wandelen. Omdat midden 

op de koer een lange rij bomen stond, trok daar elke pauze een aaneengesloten processie van 

keuvelende jongens omheen, allemaal in dezelfde richting om botsingen te voorkomen. Kunnen 

zulke middeleeuwse toestanden andere herinneringen oproepen dan die aan een ouderwets 

prison? Liep een argeloze jongen met de handen in de broekzakken, dan kon die op een 

achterbakse manier een forse klap van een sleutelbos op de knoken en aanpalende 

lichaamsdelen verwachten. Klaarblijkelijk werd door het verzamelde priesterkorps 



verondersteld dat die handen vuile manieren zouden doen met de eigen jongeheer. Van sluiks 

masturberen werd je immers doof en/of blind, werd ons verteld. Later zou blijken dat enkelen 

van die stijf gekolde rakkers er zelf hoegenaamd geen probleem in zagen om innocente jonkies 

aan hun gewijde leuter te laten frunniken. Zou die bizarre broekzakregel dan ontsproten zijn uit 

eigen onweerstaanbare ervaringen van het celibatair leven?  

Drie weken opgesloten zitten en voortdurend in toom gehouden worden door strakke 

voorschriften, het was lastig en lang voor mij als kind van de buiten. Vastgezet worden in een 

gesloten jeugdinstelling biedt heden ten dage meer comfort dan toentertijd ‘vrijwillig’ op 

internaat te gaan.  

’s Zondagsnamiddags mocht de familie op bezoek komen. Je werd dan samen met hen 

ontvangen in de mooie overdekte wintertuin, de orangerie, een oase van rust. Ik kreeg zelden 

bezoek, er was bij mij thuis geen eigen vervoer voorhanden en de autobusverbinding verliep te 

moeizaam. Enkel de vele brieven die ik schreef onderhielden de steeds meer afzwakkende band 

met het thuisfront. Intimiteiten of je nood klagen kon je daarin moeilijk verwoorden, want die 

zwartgerokte kornuiten eigenden zich het ongelooflijke recht toe om alle inkomende en 

uitgaande schrijfsels eerst te lezen. Onze briefwisseling moest open afgegeven worden aan de 

zelfverklaarde ‘ziel’zorger van dienst. Van vunzige gluurcensuur gesproken. 

Vooral het eerste jaar leefde ik in een hel smachtend naar mijn heimat. Ik kwijnde weg door 

heimwee naar thuis, naar de ooit zo gekoesterde vrijheid, naar de belevenissen in en rond de 

polders en kreken, naar mijn speel- en fietsvrienden. Dat gemis weerspiegelde zich dan ook in 

de eerste schoolresultaten. Het pienter jongetje dat altijd in de negentig procent scoorde, kwam 

naar huis met net geen zeventig op zijn rapport. Het blijft een onuitwisbare smet op al mijn 

andere schoolse resultaten. Ik word er nog weemoedig van. 

Nog steeds koppel ik een diepgewortelde traumatische ervaring aan die vervloekte 

pensionaatstijd. Vandaar dat ik als jonge vader gezworen had dat mijn kinderen zoiets nooit zou 

overkomen. En ik hield woord. Het internaat in de Kasteelstraat was ondertussen zelf 

geschiedenis geworden. 


