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Waas beklag of lofzang? 

 

Mijn verhaal is een gedachte van mezelf. Kuierend door Sint-Niklaas stel ik me 

volgende vragen. Hoop ik stiekem op een antwoord? Of wil ik gewoon een klaagmuur 

op de markt kunnen plaatsen, voor alle andere en toekomstige klagers van deze stad? 

In ieder geval, daar loop ik, door de Stationsstraat, de Grote Markt over. Een klaagmuur 

zou hier nu wel passen. Plaats genoeg denk ik zo.  

 

Maar voor een stad als deze, die zijn stoffen wensen 1 keer per jaar op laat stijgen, toch 

nog onvriendelijk te worden genoemd is jammer maar verstaanbaar. Sint-Niklaas is mijn 

stad. Zo eentje waar je niet weg wilt, maar die je constant laat dromen over hoe groen 

het zou zijn aan de andere kant, in een andere stad. Een centrumstad met een levende 

kern maar een even dode rand. Doelend op de rand van de stad en geen 

deelgemeenten, doch als deze zich aangesproken zouden voelen, staat het u vrij om ook 

initiatief tot verbetering te nemen. 

 

Als kleine grijpgrage handjes, met ogen vol grote dromen en hoop, graag grijpen naar 

die grote bolle wensen met hun vuuradem, kunnen we hen dan helpen? Ja zeker kan 

dat. Waarom geen tent aanschaffen en aan urban kamperen doen te midden van de 

stinkende moerasgassen vrijgelaten door ijzeren monsters op wielen? Wachtend op een 

persoon met een lijst vol met plaatsen en de macht om deze te verdelen. Daar zit ie 

dan, volwassen ogen deze keer, vol grote dromen en hoop voor de volgende generatie 

‘to come’, dwingend in een stoel van een grote Decathlonse winkel, om een plaats te 

veroveren en nadien ‘sliep sliep’ te kunnen doen naar andere gefaalden met dezelfde 

grote dromen. In de goede hoop dat we die kleine grijpgrage handjes met ogen vol 

dromen en hoop kunnen helpen aan de toekomst die wij voor hen voorzien. 

 



Als de grote reuzen buiten komen voor ‘ne keer op trot’ te gaan, dan verwacht je je aan 

een luidkeels onthaal, maar enkel de oudere generatie en de jongste (van te moeten) 

staan op wacht. Dat de reuzen bij reuze van spreken ‘den duts’ helpen verjagen of toch 

meer geschiedenis vasthouden dan het lege Media Marktgebouw maakt niet veel uit 

voor de kleine mens in onze stad. Liever met de fluit open en bloot lopen nadat 

Driekoningen al gepasseerd was in de gelijknoemende straat. Of liever beslissen dat 

een Grote Markt, vroeger met een streepje groen, nu met een streepje duingras geel, 

toch zijn streepje groen weer moet krijgen. Liever geld geven aan naar kattenurine 

stinkende planten dan effectief een kattenbak kopen voor alle eenzame katten 

wachtende op een baasje in een Waas asiel.  

 

Nee, liever een circus laten komen en optreden dan het circus van omleidingen en 

wegenwerken aan te pakken. Mijn trottoir heeft heel de winter open gelegen of gelijk 

we zeggen ‘met z’n gat bloot’ gelegen, het was dan of mijn stad zamelde geld in om in 

die zinkput, die zij misschien als wensput zagen, te gooien. De zinkput waarin menig 

kind kon vallen is in totaal 3 keer gemaakt om nadien terug tot z’n originele vorm, 

namelijk een zinkput, te komen. Mijn trottoir heeft met zijn gat bloot gelegen en 5 

mensen stonden erbij en keken ernaar. Terwijl één moedig zieltje het gevaar dat de 

zinkput was, moedig trotseerde en deze dichtgooide. De put is nu dicht, doch kan ik niet 

stoppen met denken wanneer hij of zij terugkeert om me weer te gijzelen in mijn 

kasteel door middel van een gracht te worden. 

 

Zijn we daarom zo onvriendelijk? Waarom zijn we eigenlijk zo onvriendelijk? Omdat er 

een boek geschreven is en niemand leest. Of erger, men leest maar leert niks. Frustratie 

alom. Misschien moeten we allen onze handen uitsteken naar de grote bolle wensen 

met hun vuuradem aan het einde van de zomer. Misschien dat dat helpt om gehoord te 

worden. En in plaats van ogen vol dromen en hoop, tonen we beter vragende ogen. 

Vragen om gehoord te worden, vragen om duidelijkheid, vragen om een antwoord op al 

onze onduidelijke omleidingen. 



Nee, Sint-Niklaas is mijn stad en ondanks mijn grote ergernissen soms, kan ik nergens 

anders aarden. De weinige zwervers die ik bijna bij naam ken en die me soms uit 

beleefdheid een sigaretje aanboden, of de weinige onbekenden die terug spreken 

wanneer er een goedemiddag wordt gefluisterd in hun richting, of het vriendelijke ‘fijn 

weekend’ van de verscheidene kassiersters vallen inderdaad onder categorie 

‘onvriendelijk’.  

 

Ik zou de Pokémon vangende jongeren aan het stadhuis niet meer kunnen missen. 

Alsook de soms ‘bomvolle’ terrasjes op het alombekende, in de kleine omstreken toch 

bekende, plein achter ‘d’ou Keirk’. 

 

Misschien moeten we allen gewoon iets meer ballen groeien en vriendelijker durven 

zijn. 

Ik weet het niet, het enige wat ik weet is dat ik ben opgevoed om met twee woorden te 

spreken en goedemiddag te zeggen tegen de mensen. En mijn eigen kind zal dus ook 

die bijna uitgestorven traditie verder zetten. Misschien wordt hij of zij wel de 

uitzondering die de regel bevestigt zoals enkele anderen die dan beleefd antwoorden 

met een andere goedemiddag. 

 

Ach, misschien zijn we gewoon onvriendelijk omdat weinig standbeelden lachen naar 

ons, wat ook een mogelijkheid is. 


