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Sint-Niklaas 

Of moet ik zeggen Sinnekloas? 

 

Sint-Niklaas staat op de kaart! 

Bij nieuws over accidenten op de E17 wordt Sint-Niklaas al eens vermeld en met het 

ballonnenweekend komen we jaarlijks in het nieuws. 

Wat zet Sint-Niklaas verder nog op de kaart... 

Het Koopcentrum misschien? Voor de stad geen onverdeelde vreugde. 

De grootste markt? Te groot om er iets gezellig van te maken. 

 

Hoe een stad zich profileerde, daar stond je in vroeger tijden, met name in de jaren '50 - '60, 

niet bij stil. Je woonde in een stad of dorp en er viel niet veel te vergelijken, want verder dan 

Antwerpen kwam je niet. Wat niet met de fiets te bereiken was, viel buiten de mogelijkheden. 

Auto's reden langs de oude baan naar Antwerpen of Gent, maar wie had een auto in de jaren 

'60? 

Toen ik als 16-jarige meereed naar Brussel kon ik met moeite bedenken dat je via Temse naar 

Brussel moest rijden. Niet bijster slim dus... 

Je wist van toeten noch blazen, maar dat zeggen ze gelukkig niet alleen in Sint-Niklaas. 

 

De zware A in het Sinnekloase dialect zal nooit stuk te krijgen zijn, maar verder is er in die 50,60 

jaar wel een en ander veranderd. 

Straten zijn verbreed of werden gedeeltelijk afgebroken, denk maar aan de Hofstraat, de 

Plezantstraat, Tereken...  

Veel wijken en straten zijn er bijgekomen, vroegere boerenstraatjes zijn snel-rijden-straatjes 

geworden en den buiten werd volgebouwd of ingenomen door industrieparken.  

Groen vind je nu in de proper aangelegde plantsoentjes, tenminste als het zwerfvuil binnen de 

perken wordt gehouden.  

Als  mijn grootouders (twintigers in de 1ste wereldoorlog), afkomstig van de Valk en de 

Lindenstraat, eens mochten komen kijken, ze zouden waarschijnlijk van verbazing doodvallen. 

Vreemde mensen, moskeeën, kerken in onbruik en een stad die voor hen onherkenbaar is 

geworden... En dat in een tijdsspanne van 60 jaar. 



 

Heb ik heimwee naar de stad van de bonneterie, met 5 à 10 cafés per straat, 8 cinema's, het 

kerkhof op Tereken, en waar elke wijk zijn eigen kerk had? 

Ik denk het niet. 

Heimwee naar ruimte en groen: jazeker! 

Naar de Heikapel ging je vroeger langs velden en akkers, met hier en daar een boerenhof.  

En lang voor het recreatietijdperk had je daar in de buurt een oude velodroom met een paar 

kinderspeeltuigen, en veel buitenverblijfjes. 

Ook heb ik heimwee naar de kruidenierswinkel en de bakker en de beenhouwer in de buurt. 

Mensen deden daar niet enkel hun boodschappen. Roddels en weetjes werden daar 

uitgewisseld, en je ging met meer naar huis dan het benodigde. Het waren kleine sociale 

enclaves. 

 

Warme herinneringen heb ik aan het mooie Regentieplein, dat gelukkig onveranderd is 

gebleven. Voor mij betekende dat halfweg naar huis, van de oude muziekschool (in de toen nog 

smalle Hofstraat) naar de Breedstraat. 

Ik zie ook nog Sinterklaas  in de vitrine zitten op het 1ste verdiep van de Grandbazaar en al 

zichtbaar vanuit de Regentiestraat. Wat een présence en licht - de hemel was nabij! 

Familiefilms gaan zien in  het Gildenhuis met staatsietrap en grote portretten van het 

koningspaar. Later werd dat de Renova.  

Het was een zondags verzetje voor ons gezin, en in de jaren '60 speelden daar vooral Duitse 

muzikale films en natuurlijk ook de onvergetelijke Sound of Music.  

Voor de stoutere films moest je naar de Casino in de Stationsstraat, met de afgeplakte fotootjes 

in de vitrines, KNT. 

 

Naar huis gingen we te voet, over de markt met kinderkopjes, richting Ankerstraat. Maar eerst 

passeerden we den Houtbriel, vroeger het Kardinaal Mercierplein.  

De brave kardinaal was niet echt Vlaamsgezind en is ondertussen zijn plein kwijtgeraakt. Het 

plein zelf is ondanks verschillende facelifts nog altijd zoekende... 

De mooie huizen aldaar waren toen nog particuliere woningen met trapjes, waar we als kind 

niet zomaar voorbij konden. We moesten erop en eraf springen, vermaningen ten spijt.  

Daar was ook de enige Chinees van Sint-Niklaas gevestigd, den Tu, als ik mij goed herinner. 

 



Aan de Vismijn in de Hofstraat heb ik ook nog herinneringen, vooral dan aan het onverstaanbaar 

geratel van de visverkoper, een man met een bult. Vis werd daar per opbod verkocht, en met 

kilo's tegelijk. Naar hedendaags begrip niet te geloven. 

Vis was 50 jaar geleden voeding voor bescheiden beurzen. Het kan verkeren... 

 

Alles is natuurlijk niet in één keer veranderd. Toch ben ik geschrokken van de vele 

veranderingen en dit in amper een halve eeuw... 

 

Nu ik op dreef ben, blijven de herinneringen komen. 

Ik zou nog lang kunnen doorgaan over hoe het vroeger was, de sfeer in de stad en de mensen 

van toen, maar dan hebben we geen kortverhaal. 

Mocht mijn moeder aan het woord komen, we konden een boek schrijven. 

 


