
Yolande De Bock 

Sint-Niklaas, Kalkstraat nr. 2 en nr. 4 

Sinds 1959 woonden mijn ouders, mijn broers en ik in het woongedeelte boven de 

tapijtenwinkel De Bock, Kalkstraat nr. 4. In 1970 vormde de winkel een geheel met het huis nr. 

2, dat mijn broer aankocht om er te wonen met zijn gezin, en zo werd de winkel nog groter.  

Dit gebouw bestaat niet meer sinds 2012, na het overlijden van mijn moeder is het totaal 

afgebroken om er een nieuw flatgebouw van te maken. 

De winkel werd gestart vòòr de eerste wereldoorlog door mijn grootmoeder Josephina Maria 

Thijsman, maar wij, haar kleinkinderen, noemden haar Bobonne. Ze verkocht er gordijnen. Haar 

wens om thuis een handelszaak te beginnen was eigenlijk al gestart in een huisje verder in de 

Kalkstraat, waarvan ik het huisnummer niet meer ken en ook de juiste ligging niet meer weet. 

Voor die tijd ‘deed ze de markten’, en besteedde ze haar 2 eerstgeborenen uit aan een familie. 

Bij het overlijden van deze 2 baby’s besliste ze thuis te blijven en daar haar winkel te creëren, 

waardoor ze de volgende 5 kinderen zelf kon verzorgen. De ligging achter in de Kalkstraat was 

toen niet centraal genoeg. Ze zag toen de mogelijkheden in het huis van de Kalkstraat nr. 4 en 

kon het ook kopen. 

Mijn grootvader Emiel De Bock was behanger, wij noemden hem Pépé. Hij bemoeide zich niet 

zo met de winkel, want Bobonne was de ‘Zakenvrouw’. 

Ik ben nog in het bezit van een fotootje van hen beiden, waar op de achterkant de afmetingen 

van een gordijn geschreven staan, zelfs de prijs van het gordijn: 

70 frank en voorschot 20 frank, naam van de klant: Boschman, Heiveldstraat 15. Als er toevallig 

geen papier ter beschikking lag, maakte het niet uit waarop een afspraak geschreven werd. Het 

belangrijkste was: verkopen. 



Ik ben ook in het bezit van een 

waarschijnlijk nog oudere foto: 

een beeld van een processie die 

voorbij trekt op de Houtbriel, 

met zicht op de Kalkstraat. Daar 

zie je op de plaats waar later 

ons ouderlijk huis was een heel 

andere voorgevel. Met in de 

deuropening een vrouw met 

een witte schort aan. Haar 

aangezicht is niet erg duidelijk, 

maar ik ben er zeker van dat zij 

het is, mijn Bobonne.  

 

 

 

 

 

 

Door de vele familieverhalen, vooral door mijn 2 dikke lachende tantes Jeanne en Lea, weet ik 

dat zij graag verbouwde. Aan de achterkant was er zelfs een tuin, die Bobonne maar liever liet 

verdwijnen om de winkel groter te maken en verder de verdiepingen voor magazijnen, om alles 

vol te stapelen met rollen gordijnen. 

Later, toen de zaak al overgenomen was door mijn vader en nonkel, weet ik dat het vol lag met 

behangpapier, dat ik dan zelf ook naar beneden bracht om over de toonbank te verkopen aan 

vele behangers en andere klanten. 

Als kind herinner ik mij ook nog een houten weefgetouw om tapijten te knopen, maar ik heb er 

nooit iemand op weten werken. Een foute aankoop? 



Mijn Bobonne kwam uit een boerengezin, en tijdens de tweede wereldoorlog is dat goed van 

pas gekomen. 

Daar zij van jongsaf op een boerderij gewoond en gewerkt had, wist zij ook iets van varkens 

kweken. 

In die tijd had zij op de tweede verdieping een wasruimte geïnstalleerd met een zinken vloer. 

Door het tekort aan voedsel kwam zij op het idee om daar een varkentje te fokken. Dat moest 

natuurlijk clandestien gebeuren wegens de Duitse bezetting. Toen het varken daar geplaatst 

was, krijste het heel hard, zodat ze bang werd dat de buren het zouden horen. Dan zette ze 

maar de radio heel hard aan. De nieuwsgierige en zelfs toch bevriende buurvrouw vroeg toen zij 

samen een babbeltje deden op straat: “Maar Marie, waarom zet gij uwen radio zo hard?” “Oh! 

Marie,” antwoordde mijn Bobonne “mijn jongens horen die muziek zo graag!” 

Toen het varken vet genoeg was, zou het naar een boer gebracht worden om te laten slachten. 

Tijdens de oorlogsjaren hadden mijn grootouders ook al een begrafenisonderneming gecreëerd, 

daar niemand meer gordijnen kocht. Dus kon het varken in een kist met de begrafeniswagen 

overgebracht worden. Om duidelijk te zijn, dat was een zwarte stootkar met daarop de kist en 

een zwarte doek eroverheen, voortgeduwd door een man. En wie was die man? Mijn vader 

Louis, natuurlijk, de oudste zoon, die was toch nergens bang voor! 

Toen mijn vader me dit later, als kind, vertelde, voegde hij eraan toe: “En onderweg, 

Yolandeken, kwam ik twee Duitse militairen tegen, en ze sloegen hun hakken samen en 

groetten uit eerbied voor het lijk.” 

 

Sicilië en Fedele 

In het boek van Herman Cole ITALIA MIA uit 2003 staat een hoofdstuk dat als titel draagt 

‘Seinen uit een Arendsnest’. Dat begint zo: ‘Geel … als ik terugdenk aan die twee weken op de 

noordkust van Sicilië, vult mijn geheugen zich eerst tot in de verste hoekjes met de kleur van 

brem, van wilde venkel en mimosa, de tinten van zwavel en citroenen. Tegelijkertijd vloeit mijn 

hoofd vol met het zoete parfum van zagara, de daar alomtegenwoordige sinaasappelbloesem. 

En uit de zee doemen twee gezichten op: die van Fedele en zijn echtgenote Jolande. Onze 

wegen kruisten toevallig in 1992: zij stamt uit Sint-Niklaas en hij was nieuwsgierig naar iemand 



die zich al zo lang had verdiept in zijn moedertaal. Na die eerste ontmoeting bleven we met 

elkaar in regelmatig contact ‘Er wacht jullie in mijn geboortedorp altijd een kamer,’ zei hij op 

een dag. We waren net weer overgeschakeld van het Italiaans naar zijn veelkleurig keurig 

Nederlands, dat in allerhande kleine details zijn levensloop verraadt. ‘Castroreale ligt maar een 

kilometer of vijftig van Messina. Het is daar het hele jaar lekker verblijven, ook als het elders op 

Sicilië snikheet is. En het is niet eens zo’n slechte vertrekbasis voor allerhande uitstappen. 

Komen jullie? Laat maar weten. Eén telefoontje volstaat.’  

Fedele trok vele jaren geleden uit zijn Castroreale weg, maar als hij me rondleidt door 

zijn geboortedorp voel ik de trots zo omhoog krinkelen. Want groot is zijn trouw aan deze 

grond. Hoe kan het anders met zo’n voornaam? Gedurende twee decennia was hij hoofdchirurg 

in een hospitaal in Nederlands Limburg, tot hij daarna zijn eigen privé-kliniek ging leiden in 

Noord-Italië. Samen met Jolande heeft hij in de loop van veertig jaar tientallen keren de lange 

weg gereden naar zijn ouderlijk huis op Sicilië. Wellicht hebben ze onderweg meer dan eens 

nagekaart over de allereerste keer dat haar vader en moeder vanuit Vlaanderen naar Castroreale 

reden, kwestie van de ouders van hun aanstaande schoonzoon te leren kennen. Dat moet in die 

tijd een hele expeditie zijn geweest… met de auto’s van toèn, met de wegen van toèn, met een 

afstand die toèn precies dezelfde was als hij vandaag nog altijd is: 2.200 km! Wellicht hebben 

onze vrienden zich ook een paar keer voor de geest geroepen hoe het was toen de jonge 

Jolande thuis voor de dag kwam met haar verhaal over een leuke jongen, die ze had leren 

kennen in de jeugdherberg van Castroreale. Het stapeltje liefdesbrieven weten ze nog ergens in 

een la liggen.’ Wel, beste lezer, die Jolande dat ben ik. Fedele is intussen overleden. Ik woon in 

Brescia in Noord-Italië, en kwam tot aan de dood van mijn moeder in 2011 regelmatig naar mijn 

geboortestad. Dat ritme is nu wat verminderd.  

 


