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De Jazzkring 
 

Het is zondag tussen 18 en 20u. Ik luister, zoals gewoonlijk als ik thuis ben, naar “The Rat Pack” 

op Radio 2. Niet alleen hou ik heel erg van al die crooners en jazzy nummers maar dan komen 

ook al die nostalgische gevoelens naar boven en geniet ik. 

Dit is de muziek van mijn prille jeugd. Nadien kwamen de Beatles, de Rolling Stones en ging ik 

meer de poptour op. 

Dit is de muziek van mijn vader, die jazzmuzikant was en om den brode ook bals en 

trouwfeesten speelde met muziek op vraag van de aanwezigen. 

Dan denk ik terug aan ‘de Jazzkring’, het café van mijn grootvader, pépé, waar ik tot mijn zesde 

woonde. 

Het was eigenlijk mijn grootmoeder die de café runde, pépé gaf er accordeonles, ‘het’ 

entertainmentinstrument uit die tijd. 

Voor ik geboren ben en voor de oorlog was dat café, volgens men mij heeft verteld, het 

uitgangscentrum van Sint-Niklaas. Mijn pépé, mijn vader en zijn broers die ook muzikanten 

waren, speelden er jazz in het weekend. Blijkbaar hebben vele van onze ouders en grootouders 

daar hun eerste stappen in de wereld gezet en hebben daar hun lief leren kennen, de jazz 

ontdekt. 

Soms ontmoet ik nog eens iemand die er verre, maar nog heldere herinneringen aan heeft en 

dan vind ik het altijd fijn om naar die verhalen te luisteren. Er was ook iemand bij die nog over 

mijn grootmoeder kon vertellen, wat voor aimabele en mooie vrouw ze was en een luisterend 

oor voor de jongeren die hun jeugd- en liefdesproblemen eens kwijt wilden. Zelf heb ik haar 

nooit gekend maar op die manier toch weer wel een beetje. Ze was volgens mij ook een 

feministe avant la lettre want toen ik wat dingen over mijn stamboek ging opzoeken in de bib 

bleek dat zij als herbergierster geregistreerd stond en niet mijn grootvader. 

Volgens iemand die zich volop met jazz bezig houdt was Sint-Niklaas vroeger ‘het’ centrum van 

de jazz, niet Antwerpen of Brussel. Dit vond ik aanleiding genoeg om er nu we 800 jaar Sint 

Niklaas vieren, via deze herinneringen nog eens even bij stil te staan. 

Misschien is dit verhaal wel een begin. Een begin van verhalen i.v.m. het jazzverleden van Sint-

Niklaas. Want als er nog herinneringen kunnen opgeschreven worden en foto’s verzameld, dan 

is het wel nu. Wie weet wat daar nog uit groeit? 



Mijn herinneringen aan ‘De Jazzkring’ zijn zeer beperkt. Ik woonde er slechts tot mijn zesde 

levensjaar. Maar zijn de eerste levensjaren niet de belangrijkste in een mensenleven? Wij zijn er 

gaan wonen kort voor mijn geboorte, toen mijn oma overleed en mijn opa er alleen voorstond. 

Zo ging dat in die tijd. Ofwel werden de ouders opgenomen bij de kinderen in het gezin ofwel, 

zoals bij ons, gingen de kinderen bij de ouders intrekken om voor hen te zorgen. 

Het café bevond zich in de Apostelstraat, vooraan in de straat, rechts, als je van de Grote Markt 

komt. Nadien is het nog een wassalon geworden en nu een woonhuis. 

Het leven en comfort was nog helemaal anders toen. Ik herinner me nog het toilet met de 

typische deur met uitgesneden hartje, buiten op de koer. De wc: een houten plank met gat en 

daarbij wat oude kranten om de poep af te kuisen. 

Midden in het café de kolenstoof, waar iedereen ’s avonds rond zat in de winter. Een knusse 

warme troost voor mij als ik weer eens een nachtmerrie had en daar beneden op de schoot van 

mijn ‘tatan’ getroost werd en wat mocht bekomen. 

Er stond ook een piano die veelvuldig gebruikt werd en waarop vooral mijn oudere zus, onder 

streng toezicht van pépé moest oefenen. Voor mij was het meer een speeltuig. 

Aan één zijmuur stond een lange houten bank, waar jonge koppeltjes zaten, dicht bij elkaar, 

genietend van deze, ik vermoed schaarse, intieme momenten. 

Ons domein was het kleine kamertje met keuken achter het café. Waar eens een kerststal vuur 

vatte doordat de watten die als sneeuw de stal decoreerden, door enkele vonken van de 

‘sterrenschijters’ in brand was gevlogen. Waar ik enkele dagen heb afgezien omdat ik ‘de 

muilplaag’ had. Dat kamertje werd de reden van onze verhuis toen ik 6 was. 

Er kwam toen een tweeling bij, we waren daarmee met 5 kinderen in totaal, en daar was ons 

eetkamertje veel te klein voor. 

Een verpleegster van het kinderheil vond dat daar iets aan gedaan moest worden en zorgde 

ervoor dat we in een ruimer huis terecht konden. 

Einde verblijf in de jazzkring voor mij. 

Einde van mijn verhaal over mijn eerste thuis. 

Maar misschien geen einde van het Jazzverhaal van Sint-Niklaas… 

 

 

 

 

 



 


