
 

 

Melissa Bocklandt 

De plezantste straat 

Toen je mij in 1961 voor het eerst in je armen hield, glimlachte je van oor tot oor. We woonden 

in de Plezantstraat, op nummer 83, vlakbij de spoorwegovergang. Wanneer er een trein 

aankwam, moest een baanwachter de bareel handmatig sluiten. Het huis waar we toen 

woonden was klein, maar gezellig. Het had een ommuurde koer, die heel aangenaam was op 

zomerse dagen. Achteraan de koer was de stal, waar fietsen stonden en waar de kolen werden 

opgeslagen. Via een steile trap konden we op ’t zolderke komen, de ruimte boven de stal. Daar 

werden de appelen en aardappelen bewaard en de ruimte deed tegelijk dienst als bergplaats en 

speelkamer. Onze buurman had een duiventil, en op zondag, wanneer de wedstrijdduiven 

kwamen aanvliegen, moesten we buiten behoedzaam en stil zijn, om de duiven niet af te 

schrikken.   

Eind van de jaren zeventig werden onze woning en vele andere huizen in de straat afgebroken, 

om plaats te maken voor moderne openbare gebouwen en appartementsblokken. De straat werd 

toen ook veel breder gemaakt. Ik denk nog vaak terug aan die plezante tijd lang geleden.  

Het gezin waarin ik terechtkwam telde vier kinderen: drie jongens en een meisje. Je ging 

dikwijls met mij door de buurt wandelen. Ik herinner mij veel winkels tussen het Onze-Lieve-

Vrouwplein en de spoorwegovergang. Op de hoek vlakbij het spoor was de fietsenwinkel van 

Piessens. Aan de overkant waren bakkerij Verhassel en kruidenier Van Goethem. Ik weet nog dat 

die kruidenierswinkel een deurbel had, met een fijn tingeltangelgeluid. Bij drogisterij Seghers 

gingen we op woensdagnamiddag televisie kijken. Dat deden we graag, want wij hadden 

namelijk geen televisie thuis. We keken dan naar een programma met Tante Terry en Nonkel 

Bob. 

Er waren winkels in de straat, die vooral interessant waren voor ijdeltuitjes zoals ik. Zo kwam ik 

graag in de wolwinkel van Ronnie. Je zocht er de mooiste wol uit om daarvan kleren voor mij te 

laten breien. Bij Temmerman waren leuke modejuwelen te koop, maar ook zeep, shampoo en 

eau de cologne. Wanneer het nieuwe schooljaar begon holden jij en de jongens naar Vander 

Borght, waar het gloednieuwe schoolgerief lag te wachten. Wat was het fijn om de boekentas te 

vullen met al die onbeschreven en ongekreukte spullen. 



 

 

Ik ging niet naar school. Je vond dat ik beter kon spelen dan leren, maar je wilde mij toch iets 

bijbrengen van wat je allemaal geleerd had. Daarom kreeg ik thuis les, meestal op ’t zolderke. 

Dat werd omgetoverd tot een klaslokaal zoals in Onze-Lieve-Vrouw Presentatie. Ik mocht steeds 

vooraan zitten, want je zei dat ik goed oplette. De anderen kregen dikwijls straf, omdat ze zaten 

te dromen in hun bank. 

Iedere zondag bleef ik braaf wachten, tot het hele gezin na de ochtendmis thuis kwam 

ontbijten. Ik mocht nooit mee naar de kerk met Maria Verguld op de toren. Je zei dat meneer 

pastoor heel serieuze dingen vertelde, die ik toch niet zou begrijpen. Ik zou het maar saai 

vinden. Je vertelde mij ooit heel fier over je Eerste Communie. Je droeg toen een wit 

bloemenkroontje dat uit de winkel van Paula kwam. Paula verkocht ook hoeden en 

handschoenen, maar die waren jammer genoeg allemaal te groot voor mij. 

Af en toe gingen jij en je broers naar Café Stremers, maar niet om er iets te drinken. Buiten aan 

het café stond een kauwgomautomaat. Het was altijd heel spannend om een muntstuk in de 

automaat te steken, aan de hendel te draaien en dan het metalen luikje op te lichten. Welke 

kleur zou de kauwgombal hebben en welke smaak? Zou er misschien nog een extra cadeautje 

bij zitten? 

Je mocht van je ouders regelmatig boodschappen doen en dat vond je geweldig. Soms mocht ik 

mee in de poussette, maar meestal ging je samen met een oudere broer of alleen. Met de 

ivoorkleurige trottinette kwam je namelijk veel sneller vooruit dan te voet. Er hing dan een 

grote tas aan je stuur. Dan reed je bijvoorbeeld naar de groentewinkel van Matilleken. Eigenlijk 

was bijna alles wat we nodig hadden te vinden in onze eigen straat. Naast winkels die 

levensmiddelen verkochten, herinner ik mij frituur ’t Biezelken, een sigarenwinkel en een 

uurwerkmaker. In de Plezantstraat waren ook verscheidene garagehouders, waaronder Calle en 

DAF.  

Wij hadden geen auto. Later heb jij wel geleerd om met de auto te rijden, en toen je trouwde, 

vertrokken we op een dag uit Sint-Niklaas. Ik lag in een doos op de achterbank en toen ik uit die 

doos werd gehaald, kwam ik terecht in een nieuw leven. Je was intussen volwassen geworden 

en speelde niet meer met mij. Vele jaren zijn inmiddels voorbijgegaan. Nu ben je 61 jaar oud, en 

gezien mijn leeftijd van 55, ben ik al een ‘vintage’ collector’s item met blauwe ogen. Mijn 

hoogwaardige status heb ik alleen te danken aan jouw zorgzaamheid. Regelmatig word ik eens 

afgestoft en teruggezet op mijn plekje in de kast, maar het meest geniet ik van de momenten 



 

 

dat je de tijd neemt om mij vast te houden en aan te kijken, zoals vroeger. In mijn blik lees je 

onze herinneringen, en dan breekt er op jouw gezicht vaak nog die glimlach door, die straalt 

van oor tot oor. 


