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Wat voorafging… 

Transcriptie van geschreven tekst 

 

Het was de langste nacht toen mijn moeder stierf, ze hield niet van de winter en had 

het altijd al geweten… Iets wat je weet zonder dat je weet dat je het weet… Er lag een 

sneeuwtapijt… een prut… dikke vlokken dwarrelden in het rond. ‘k Dwaalde af in de tijd, 

haar verhalen over Sint-Niklaas, het was net of het gisteren was… Haar liefde voor de 

Grote Markt met de Vismijn, de Warande-kiosk, ze kon er uren over fantaseren… 

De Parklaan was er nog niet, er waren toen nog beekjes met puiten en bossen… De 

Stationsstraat, ja, met de Grand Bazar en de Priba, de cinema Eden en Casino, daar was 

het altijd kinderen niet toegelaten onder de 18 jaar, je kon naar de prentjes kijken, dat 

was al! 

Het mooie oude stationnetje… waar ze binst den oorlog de trein nam om te gaan 

werken naar de Klinge… 

In de Ankerstraat waren veel cafés, zelfs één met een aap en een papegaai, dat was 

amuzant toen. Er werd gepraat, gelachen en gedanst op muziek uit de jukebox of 

decaporgel… Den Papenakker, ’t schijnt als je daar ’s avonds buitenkwam dat de 

Oschaard op je rug sprong, zo maakten de mensen elkaar bang, bedachte verhalen rond 

de Leuvense stoof waarvan het potje en de beentjes rood zagen… 

’t Lam, de Polderstraat, de mensen zaten buiten als ’t goed weer was of spieren 

vanachter ‘t gordijn, de kinderen knikkerde tussen de calseyen of reden met de trottinette. 

Er was toen geen verkeer, alleen dokter De Schrijver die zowat alle kinderen op de 

wereld heeft helpen zetten in Sint-Niklaas, die reed met een Citroën traction avant! 

In augustus was er die prachtige bloemenstoet met praalwagens, die van Tuypens was 

altijd met mooi meisjes erop! 

De Priesteragiewijk was er nog niet, alleen de Witte Molen en de Vermeirendreef, daar 

stond een kerksken… Mijn ouders zijn daar getrouwd. 

Families waren clannen, die hadden toen veel kinderen… nu waren die bijna allemaal 

overleden. Ze voelde zich op een eiland mijn ma en haar zoon, mijn broer, die 



doodgeschoten is in ’t leger op oefening, losse flodders zogezegd, er zat een echte 

kogel tussen… hij ligt begraven op Tereken, dat was toen nog het enigste kerkhof… 

 

Vroeger had iedereen een bijnaam, dat was zó… den dikken bananenman, Hanske de 

zot,  Victoor de klopper, de manke Bertha, den bakker met de muizen in zijn brood, ’t 

klein onderpastoorken (alhoewel zó klein was die nu ook weer niet, wel héél vroom), 

allée te véél om op te noemen… 

De Raap, de Pas, Bellestraat, ’t Zonneken, de Ster, Haasdonk, ja, daar was het veld, mijn 

pa was van die kanten. Voor een stadsmus als mijn ma was dat stil en raar, gaan 

wandelen in de bossen van d’ Heikapel, wie wilde daar nu wonen! Artiesten zoals Jef De 

Pauw, ja! Het recreatieoord was er nog niet. ’t Vliegplein heette dat, geestig om te gaan 

fietsen… 

‘k probeer me dat allemaal goed voor te stellen in Sint-Niklaas, voor, binst en na den 

Oorlog! 

… niet zomaar weg … 

 


