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De Heimolenstraat 

 

Ik ben geboren vlakbij het station van Sint-Niklaas. Maar omdat mijn ouders en grootouders in 

hetzelfde huis woonden, weliswaar boven elkaar, en omdat ik al een oudere broer had, zijn we 

wegens plaatsgebrek uitgeweken naar de mooiste straat van Sint-Niklaas: de Heimolenstraat. 

Op de hoek van de straat was een weiland waar geitjes stonden en in de vroege lente mocht ik 

daar altijd madeliefjes plukken. Maar ik ben op een keer door de bok van het dierengezelschap 

in de vieze sloot geduwd. Ik herinner me dat mijn moeder me op het aanrecht deponeerde en 

dat juist op dat moment de kolenboer binnenkwam met een zak steenkool op zijn rug. Hij zei: 

"Jij bent nu net zo zwart als ik.” 

 

Mijn oom en tante met hun, toen nog maar drie kinderen, woonden twee huizen verder. Het was 

dus heel makkelijk om met mijn neef en twee nichtjes te gaan spelen, of samen op straat te 

spelen of pannenkoeken en wafels te eten bij verjaardagen. Afwisselend bij mijn tante of bij ons 

thuis al naargelang waar de jarige woonde. 

 

Nog iets verder in de straat hadden mijn grootouders het ouwe huissie, een klein huisje met veel 

landbouwgrond errond dat zij huurden. Opa kweekte er anjers, gladiolen en dahlia's. Er stond 

ook een oude serre waar mijn opa toch ieder jaar nog enkele tomatenplanten in zette. Mijn 

eerste herinnering van mij ergens erg veilig te voelen was in dat oude huissie. Mijn ouders 

gingen naar een dansavond samen met mijn tante en nonkel en ik mocht blijven slapen bij oma 

en opa. Zij waren allebei geboren in Nederland en keken dan ook enkel naar de Nederlandse tv. 

Ik mocht slapen in hun huiskamer, op de roodfluwelen divan. Ik lag onder een versgewassen 

laken met een Solemio-dekentje (mijn vader zijn enige broer die niet in de bloemen 'deed' was 

chauffeur bij de Manta, de dekenfabriek in het nabije Waasmunster). Verder werd de hangklok 

stilgezet en zaten de twee oudjes knie aan knie naar een voetbalmatch te kijken op hun eerste 

kleurentelevisie. De stem van de commentator klonk vertrouwd op de achtergrond en op de 

kachel werd in het midden een keteltje (mijn moeder noemde dat een moortje, maar ik denk dat 

dit Antwerps is) geplaatst dat na een tijdje begon te koken. Oma en opa dronken dan vlak voor 

ze naar bed gingen een kopje kruidenthee. Ik had al een beker warme anijsmelk gekregen om 

goed te kunnen slapen.  



 

Mijn grootouders hebben veertig jaar in België gewoond maar zijn altijd Nederlanders gebleven 

en in de buurt noemden ze hen die Ollanders met hun bloemen. Hun kinderen en kleinkinderen 

spraken Sinnekloas dialect met de mensen van Sint-Niklaas en als ze naar Nederland op 

familiebezoek gingen dan spraken ze daar de taal van hun broers en zussen met af en toe een 

Belgisch woordje ertussen.  

 

Mijn opa is redelijk vroeg gestorven en is begraven op het kerkhof van Sint-Niklaas. 

Vijfentwintig jaar na zijn dood is mijn oma ook gestorven en is ze bij hem in het graf gelegd. Op 

het oude kerkhof van Sint-Niklaas achter de Terekenkerk. Ik ga graag naar het graf van mijn 

grootouders en herinner mij hen beiden nog levendig. Mijn opa, altijd klaar met een verhaal en 

een uitleg over een bloem of plant. En mijn oma, oud, eenvoudig maar sterk en met een 

levendige interesse voor kinderen en kleinkinderen en het hele wereldgebeuren. 

 

Hierbij plaats ik een foto van het oude huissie in de Heimolenstraat waar mijn broer en ik even 

moesten poseren terwijl we aan het ravotten waren in die wonderlijke tuin. 

 

Sweet memories. .. 


