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JETJGDFElUNNERDJGEI\fVfu~ DE HEEH j>1.DELLAERT.

Niet mGer iedereen die in vlestdorpe woont, kent de heer Maurice Dellaert

of weet van z~n bestaan af. Misschien weet men niet' eens meer waarom er een

Jan Dellaert-straat is. Nochtans hebben beide heren. er recht op in de herin-

nering te blijven voortbestaan. Ulrich (Jan) Dellaert, omdat h~ de man is

ge'Jeest, die het tegenwoordige Schiphol ontwierp en ook deels bouwde;

Maurice, omdat die op de gelukzalige gedachte is gekomen, een heleboel herin-

neringen uit z~n jeugd op papie~ te zetten.

Zo nu en dan namen we wel eens zo'n verhaal over, als bijdragevoor een

enveloppe. Als we zo bezig bl~ven, dan z~n we over 25 jaar nog niet rond.

Meneer Dellaert h8cft z~n verhalen gebundeld en genummerd en in een katern

samengebracht. In deze enveloppe vindt U deel 1 van z~n geschriften. Een paar

daarva..."'lkreeg U al eens eerder los toegezonden, maar terwille van de eenheid

hebben we die nu weer meegenomen. Uiteraard heeft deze manier van handelen de

instemming van de heer Dellaert, die ook verantwoordelijk is en blijft voor de

i~~oud van de verhalen, die naar vnj aa~"'lemenop hun juistl1eid kunnen worden

getoetst. Ze geven een goed beeld van Westdorpe 75 à 80 jaar geleden.

In het boek "Van fladd.erentot Yliegen", vinden 'de op blz.120 een mooie grote

foto VEm meneer ~Taurice en op de 3 volgende bla.dzijden wordt verteld hoe de

gebroeders Dellaert (Jan en JVlaurice)een toekomst vonden in de luchtvaart.

In die tekst zijn verschillende foto's van lurich (Jan) Dellaert opgenomen.

De toevoeging aan de "Jeugdher;..inneringen" vindt plaat~; met toestemming van de

Uitgeverij "Omni"-boek te 's Grayenhage, uitgeverijKok en fotograaf, de heer

Rob.Lucas.
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Of\.e verstandig gedaan hebben met te ha.ndelen zoals vJe deden, zal spoedig

bl~ken. Bericht van goedkeuring ontyang je over het algemeen niet; afkeuring

vTordtd.es te eerd.er medegedeeld.

Nochtans hopen ..rehiermede een 1.rezenlijkebijdragete hebben geleverd aan het

beHaren van de geschiedenis van de be\.JOnersvan ;lestdorpe.

Stiohting Heemkl.!.ndige Kring Sasvan Gent
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JEUGDKRAEBELSUIT WESTDORPE

Waarde lezer,

Uit de mist van het verleden komen deze jeugdkrabbels. Ik heb getracht

de levensomstandigheden te beschrijven in Westdorpe mijn geboortedorp, in
het begin van deze eeuw. In een tijd toen àlles zoveel anders was.

Ook van mensen, die in hun eenvoudig bestaan toch markante figuren waren

in onze samenleving. Mensen die leefden in bekommernis en vreugde tegelijk.

Maar zijbestaan niet meer. De veranderde tijdheeft ze weggeblazen. Dat is
jammer want zijdienden zo typisch de folklore van dit Vlaamse land.

Dit is geen literair werk van een beroeps schrijver. Misschien is dat juist

goed, want beroeps schrijvers fantaseren of overdrijven meestal om hun verhalen
aan de man te brengen. Wat hier geschreven is, dat is werkelijk gebeurd.
Althans zo heb ik het zelf beleefd en met mij zoveel andere tijdgenoten,
waarvan de meeste alreeds de eeuwige rust zijn ingegaan.

- De geheimen van het menselijkwezen, met alles wat daar achter zit, heeft nog

nooit iemand weten tejontsluieren. Ook niet in deze tijdvan versnelde
vooruitgang. /

In de veronderstelling dat ik enig licht heb gebracht in de samenleving van

toen, ben ik gelukkig met mijn jeugdkrabbels.

Of de hedendaagse generatie van deze welvarende tijdde filosofie van mijn
verhalen zal kunnen volgen, dat blijft voor mij een vraagteken dat mijbezig
houdt tijdens mijmeringen uit vervlogen dagen.

Otterlo 1966
Huize "Vogelenzang"
M.A.Dellaert
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PRESIDENTHOOVER'SBEZOEK OP DE HOFSTEDE \
DE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

EEN HAMIN DE PAP

DE HEILIGE KINDSHEID

De plechtige stoet van de Heilige Kindsheid ging uit op de derde dag van de
Vlestdorpse kermis. Dat was al tijd op een dinsdag en meestal in de tweede week
van juli. Zo werden wij al vroeg, in onze prille kinderjaren, heilig verklaard
als meelopers in de processie van de Heilige Kindsheid, een charitatieve
instelling die geld verzamelde voor de Missie in China.
Al weken van te voren waren de maagdelijke Congregatieleden bezig de kostumen
in elkaar te flansen die w:ij in de optocht zouden moeten aantrekken.. Deze
exotische gedrochten waren geknipt uit glanzend satijn en in allerlei bonte
kleuren, van grasgroen tot hemelsblauw, van oranjegeel tot bloedrood. Broekjes
en jasjes waarvan de pijpjes eb mouwtjes waren uitgeknipt tot een warrelhoop van
uitgesneden driehoekjes waaraan belletjes hingen. Je hoefde maar even te
bewegen en er kwam muziek uit je. Dit was een sprekende nabootsing van de toen
nog geregeld verschijnende hardlopers uit belgie, die aan de huizen om een aalmoes
kwamenbedelen en die nooit stil mochten staan, want dan waren zij geen hardlopers
meer. Onze hoofddeksels waren eeuwig en altijd de met satijn omfloerste kartonnen
lampekappen, die overal in elke winkel de koop waren voor een paar cent. Het enge
van deze chinese hoed - dat moest hij althans voorstellen - was, dat een dun en
veel te strak elastiek koord diep in je keel sneed en je ademhaling belemmerde.
Dat moest wel omdat anders bij elk briesje, deze omvangrijke kap van je hoofd
waaide. In de kerk zongen wij dan een lied, begeleid door het orgel, soms met een
viool erbij, die de ziel van de kerkgangers beroerde en tot tranen bewoog. Dat
lied was gemaakt door onze bovenmeester Bouwman en dat luidde zowat als volgt:

.~

Kindeke Jezus toen g'op aarde
met de mensen hebt verkeerd
Hebt Ge hun met weinig woorden
t'Allerschoonste gebed geleerd
Onze Vader in de hemel
Dat Uw naam geheiligd zij .enz.

Het spreekt vanzelf dat er een levend Kindeke Jezus in de stoet moest meelopen.
Niet alleen het stenen beeld uit de kerk maar een in levende lijve. Dat stenen
beeld uit de kerk werd door vier misdienaars in toga op een platvorm gedragen en
op de schouders getild. Dit werd soms zo onwijselijk mishandeld dat men elk o~-
blik kon verwachten dat het voorover of achterover in gruselementen te pletter
zou vallen. Nu moest het levend Kindeke Jezus wel enigszins op het stenen beeld
lijken uit onze kerk. Het moest in ieder gevel een schoon en lief jongetje zijn.
Een paar jaar slaagden de organisatrices daarin. Zij vonden het joch in de per-
soonlfj1cl1eid van Arthur de Cooker. Toen deze zijn tien jaar zou gaan overschrijden
moest een ander exemplaar gevonden worden. Dat was toen niet te vinden en de
laatste processie was niet zo geslaagd als het jaar daarvoor, omdat het levend
Kindeke Jezus weinig op het stenen beeld leek. Men zei dan dat het zonde was, een
algemeen gebruikt woord in de Westdorpse volksmond, dat het jammer was.
Bij het opstellen van de stoet ontwiyJ[elde~ zich hier en daar hartverscheurende
brulpartijen. Lijk onweersbuien omdat er uitschiete~s bij waren die niet meewilden.
Zij waren bang van zichzelf in deze Chinese gewaden. Soms ook omdat zij nauwelijks
hun voetjes konden verzetten omdat hun pakje te nauw was of te veel spande.
Als ons dan oliebollen waren beloofd uit het kermiskraam, of een ~je rit op de
caroussel, na de stoet, dan staakte eindelijk dat wilde gekrijs en begon de uit-
tocht met een enorm vaandel voorop. En de mensen stonden schouder aan schouder,
velen met de paternoster in de hand, langs de weg met ui troepen van verbazing
voor al het schoons dat wapperend voorbij trok.
Wij liepen eerst naar Passluis, de algemeen erkende meer ontwikkelde buurt. De
Zwartenhoek was achterlijk gebied en in de grote stad neemt de stoet immers altijd
eerst de hoofdstraat en daarna de steegjes. En zo hobbelden wij braaf, nog onder
de jaren van het verstand over de voorwereldlijke kasseistenen van de GraafJansdijk,
niet beseffend wat hier allemaal achter zat en aangestaard door een opdringende
volksmenigte. Ook van verre gekomen, uit Sas en omliggende dorpen, die ons
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soms uit angst tot huilen bracht. Dan schoof een van de Congregatieleden be-

hoedzaam naar ons toe en trachtte ons tot bedaren te brengen met toestelingen
van de wijze voorbeelden en deugden van het Kindeke Jezus.

Na Passluis kwam dan eindelijk de Zwartenhoek aan de beurt. Een kort eindje maar

want heel de Zwartenhoek was toch al in zondagspak naar het kerkplein gestroomd

om ons te zien. Tjjdens het omdraaien van de optocht moesten de jongens even
ui tgelaten worden. Daar was niet aan te ontkomen. Maar de meisJes kregen geen

schijn van kans, hoewel zijminstens evenveel limonade hadden gedronken als de
jongens om ons zoet te houden.

Onze pastoor preekte toen dat stelen verboden was, maar onkuisheid was wel zo'n
grote zonde, dat satan je onverbiddelijk en voor eeuwig zou meeslepen in de

vlammen van de hel: Eegrijpelijkdat het jonge zwakke geslacht bevreesd was en er
niet aan peinsde ook maar iets in deze richting te laten zien.

Nu zat ons levend Kindeke Jezus in een hoog opgetrokken vleeskleurige maillot
geperst dat helaas geen mogelijkheid bood om ook maar iets te bereiken of uit te

laten. Het gevolg hiervan kan men raden. Het manneke liep huilend weg uit de
stoet naar huis met koude natte rillingen in zijn jeugdig lijfje....
De wereld is wel veranderd. Om de honderden millioenen Chinezen uit hun armoede

en heidensehap te verlossen plaste 't Kindeke Jezus in zijnbroekske.
Die achterlijke Chinezen hebben nu ook de atoombom:

FIEN CHRUSWS (is Seraphien Dhert)

Het hele dorp kende hem als Fien Chrustus, deze stille stugge man, die leefde in

zichzelf en weinig of geen belangstelling had voor anderen. Een raadselachtige
ziel, die zelf niet wist wat hijwas. Hijwas alleen maar tot een gesprek te

dwingen, wanneer iets gevraagd werd dat hem niet beviel. Of iets waarmee hijhet
niet eens was. Ook wanneer hijde vraagsteller schaak kon zetten. Fien wist het

altijdbeter. Op de vraag wat hij s'morgens voor ontbijt gegeten had, was zijn
antwoord "Stokvis met een pak beschuit". Dat miste nooit. Eeschuit was in die

tijdvoor de werkman "luxe eten" en hijvond het geweldig dat te kunnen zeggen.
En nog wel liefst een vol pak beschuit. Hijwilde laten zien dat hijer goed van at
en dat maakte hem gelukkig. Hijhad wel zijneigen ideeën over de dingen van het

leven, maar het kostte ons altijd veel moeite en geduld om hem aan het praten te
krijgen. Eenmaal verzeild in zijnlevensbeschouwingen wist hij de omstanders in

extase te brengen, deze kleineJOssige man zonder toekomst, die arm bleef.
In de zomer maaide hijbij ons de oogst en hijhielp de suikerbieten rooien. In de
winter trok hijnaar de kolenmijnen in Henegouwen. Nooit wist iemand van tevoren

wanneer hijuit de kolen kwam of wanneer hij zou vertrekken naar de kolenmijnen.
Neen, hij stond in het voorjaar al tijdonverwachts voor ons. Dat was meestal in

het begin van de wiedtijd. In het voorjaar wanneer de vruchten stonden te groeien.
En al hadden wijwieders genoeg, Fien kwam er altijd bij. Hijwas een vlijtige

arbeider en bijons was altijd werk in overvloed. Wanneer hijin 't najaar op
Zaterdag zijn weekgeld had ontvangen, dan wist hijal dat hijop maandag niet terug
zou komen. Maar daar sprak hijniet over. Hij zei niets. Op ons pad op zondag naar
de vroegmis kwamen wijhem dan tegen. In snelle pas op weg naar het treinstation

in Sas van Gent. I'Ïetop zijnrug de blauwgestreepte kna.pzak, versierd met rode
trusjes. Hijwas dan op weg naar Mons. Niet naar Eergen maar naar Mons. Dat klonk
beter, want hij sprak ook nog een paar woorden Frans.

Hoe deze zonderlinge ziel aan deze bastaard naam van Fien Chrustus is gekomen,
dat is moeilijk te achterhalen. De volksmond is soms wreed. Toch herinner ik mij

wel iets. Fien had enige gelijkenis met een van de moordenaars op de kruisweg-

schilderij in onze parochiekerk. Niet met de slechte moordenaar. Neen, die had een
scherp vooruitstekende kin met wrede moordenaarsogen. Fien leek op de goede

moordenaar, met zijn rond gezicht en met rossige baardstoppels, die zich nooit
tot een volledige baard hebben ontwikkeld. Precies als de borstelharen van de

goede moordenaar in de kerk. Des te tragischer was, dat hij aan es moordenaar

werd herinnerd, omdat hijzelf nauwelijks ontkomen is aan een moordaanslag in zijn
kinderjaren. Maar dat is werkelijk gebeurd.

Met drie van zijnkornuiten speelde hij "varkentje spelen", thuis onder tafel. Hij
lag met zijn benen al vastgebonden met touwen aan de tafelpoten. lVIenvertelt er
zelfs bij, dat hij al onder het stro lag, om zijnhaar af te branden, na keling.
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Het broodmes, dat op de tafel lag kwam er bij te pas. Een van zijn vriendjes
sneed in kinderl\~e verbeelding een gat in zijn keel. Toen het bloed eruit
spoot was de pret voorbij. Op hulpgeroep kwam zijn moeder aanhollen. Zij trok de
huidlellen bij elkaar en bond het gat dioht met touw. Deze lellen zijn altijd een
klodderig litteken gebleven. Als een soort opgedroogde navelstreng is dit zijn
levenlang onderaan z:ijn adamsappel blijven hangen.

LOUIS. FRED EN IK

Westdorpe 1912 - Er was in die jaren op zondag weinig te beleven in Westdorpe.
Aan vrijen deden we nog niet en er bleef voor ons niets anders over dan te gaan
zoeken naar avontuur. Zo terloops hadden we weleens gehoord van vreemde dingen,
die hier en daar gebeurden en dat stimuleerde onze nieuwgierigheid om eens op
onderzoek uit te gaan.
Zo fietsten Fred.Hamerlinck en ik, op een zomerse zondagmiddag naar de hofstede
van de Ridders in de hobbelige Axelsestraat. Wij hadden onszelf uitgenodigd. Het
was ons te doen Louis te Ontmoeten. Op een blauwe maandag was Louis voor
priester gaan studeren in Eeklo (y lierde veur pastere). Niemand in Westdorpe
begreep er iets van. Later, lang nadat moeder de Ridder het àardse met het
eeuwige verwisseld had, werd het geheim ontsluierd. In de strozak van haar
doodsbed had men zoveel guldens gevonden, dat haar vijf kinderen ineens ~Kelijk
in ft geld kwamen te zitten. Genoeg om elk voor zich een bedrijf op te zetten.
Dit geschiedde dan ook. Alleen Jan, de oudste en meest bescheiden tevens de
ijverigste, bleef boeren op de boerderij met zijn zuster Sosken.
Camille, een Don Juan type, trok de koopmanswereld in als marchand in aardappelen.
Hij huwde een sex-bom die bovendien ui t zonde rl jjk begaafd was met een koopmansgeest,
als geen andere. De patatehandelaars prefereerden zaken te doen met de schone
madam Zij presenteerde zich vlot in sjieke kleding en dure bontmantels.
Het echtpaar was veelal te vinden op de beurs in Gent en in Brussel en overaJ.
waar wat te marchanderen was.
Louis werd student. Hij was een jaar of vijf ouder dan wij. Op zijn eigen wijze
filosofeerde hij met ons over levensvraagstukken waarvan hij nauwelijks iets af
wist. Ernst kwam er zelden bij te pas. Integendeel, zijn verhaJ.en draaiden meestaJ.
ui t op de reinste nonsens. Maar plezier hadden we wel.
Een van zijn professoren in Eeklo had voor de klas eens gezegd: "dat een fschuun
vrajmens I het schoonste was van de hele schepping eh dat onze Lieve Heer zo goed
was dat hij ons alle zonden zou vergeven". Fred en ik vonden dat nogal hoopgevend
dit te horen uit de mond van een toekomstig kapelaan, die misschien nog eens een
keer onze biecht zou afnemen.
Ongeveer na twee jaar priesterstudie gebeurd het......
In de zomervakantie vergreep Louis zich aan het mollige dienstmeisje dat zijn
zuster Sosken zich had aangemeten op de boerderij. Daar werd een kindje geboren
en Louis was de trotse vader.
Op het erf scharrelde Prudent rond, gewapend met zijn floubertkarabijn. Hij was tot
ver in de omtrek aJ.s scherpschutter bekend en wij zouden spoedig van zijn schiet-
kunst getuige zijn. In de deur van het toilet waren een paar hartjes gezaagd om
wat daglicht door te laten in deze sombere gelegenheid. Hij stelde zich een twintig
meter van de deur op en schoot pardoes zijn karabijn leeg door die hartjes.
Een ontstellende kreet van iemand in doodsangst schoot door de lucht Sosken,
zijn zuster, zat op de plé. Gelukkig maar dat Sosken zàtl De kogels hadden haar
kuif geschroeidl Hevig ontdaan van deze, op het nippertje mislukte terechtstelling
snelde zij het huis in. Prudent vertrok geen spier. Als was er niets gebeurd
schoot hij meteen en feilloos het haar van de punt van de staart van de hUispoes,
die lag te spinnen in de zon.
Prudent reed aJ.s eerste van het gezin op de stoomfiets. Hij trok aJ. spoedig met
zijn erfdeel Duitsland in, waar hij de complete instaJ.latie van een houtzagerij
kocht en in Sas begon hij planken uitbomen te zagen.
Sosken was een goedige, gezellige, blozende kriek. Ietwat bekomen van de schrik,
schonk zij de zwarte koffie in, die ons werd aangeboden in de "besten koamere".
Daar trapten wij tot onze verbazing diep in het tapijt, dat op een dikke laag stro
was uitgespreid tegen I t vocht.
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Die stille, rustige oude heer de Ridder zie ik nog voor me. Statig stapte hij

over de "!tTeg.Zijn armen.,.die strak uit de schouders kwamen en beweegloos bleven

neerhangen. Deze armen heb ik nooit zien bewegen. In zijn vrouw zat des te meer

beweging. Zijdeed al het zware werk op de boe~rij. In de oogsttijd sneed zij zelf
het koren. Zij sleepte in een haringmand haar kinderen mee over de akkers. Aan

een lang touw trok zijhaar kroost verder, wanneer zijeen stuk verder gevorderd
was met oogst maaien. Al haar kinderen hebben deze sleperij moeten doorstaan.

Als zijuit de mand vielen, dan prikten de scherpe stoppels in hun billetjes en
een hevig gejank vulde de wijde omgeving. Naar niemand lette daarop.
Beste brave mensen waren de Ridders - allemaal - zonder uitzondering. Hun

hartelijkheid was ingeboren en gemeend. Zijdroegen hun naam met ere. Ridders
van de beste soort:

~ Louis: (Charles) Louis de Ridder
Fred : Alfred Hamerlinck

Ik : Maurice A. Dellaert

OP DE REEDIJK

Onbegxijpelijke namen heeft de tijd soms voortgebracht. De Reedijk is een gehucht

in Westdorpe. Het is een stukje Graaf Jansdijk,de dijk die tegen stormvloeden is
aangelegd onder Graaf Jan. Op oude kaarten te vinden van Knokke en Cadzand tot

St.Nicolaas. Misschien heeft men vroeger vanaf de dijk de schepen zien liggen

opde ree, maar het is ook best mogelijk dat indertijd op deze plaats reeën de dijk

zijn overgestoken, die bij laag water de zeeschorren begraasden, om daarna schuil-
plaats te gaan zoeken in de bosrijke duinen van Zuiddorpe en Koewacht en zo de

benaming van de Reedijk is ontstaan.

..

Van het talr,jke gezelschap personen op de bovenstaande foto( ui t 1912) zullen

weinig mensen nog in leven zijn. Het zijn allen dorpsbewoners. Mensen die h1Ul tijd
geleefd hebben. Er was er niet één die op een ander leek. Zijwaren allemaal

verschillend in doen en laten, in denken en kunnen, in karakter, in levens"!t~ze,
in ernst en humor. De schoenmaker staat hier gemoedelijk naast de schapenboer,

de caféhoudster naast de duivenmelker, de modenaaister naast de bomenzager, de

werkvrouw' naast de geuniformeerde veldwachter. Een paar jonge dochters zijn
indertijd naar Amerika getrokken als l~~dverhuizers met de Red Star Line uit

Antwerpen. Na een jaax schreven ze al dat ze dertig koeien bezaten en vijftig
varkens. Geen boer in Westdorpe heeft er ooit zoveel gehad.

Ij
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Laat ik wat dieperop enkelevan deze mensen ingaan. De eerste vrouw links
vooraan is Melanie van Hecke, geboren van Troost. Zij zal een jaar later (in 1913)
met haar man, Leo van Hecke, toen schaapherder bij Alouis Govaert, de bQerderij
gaan beheren van papa Cyril, in Leffinghe, bij Ostende. De boerderij lag vier jaar
in de bloedige striJd om de IJzer. Melanie vluchtte toen met haar kinderen naar
Zeeuws-Vlaanderen. Leo bleef zjjn plichten doen op de boerderij. Hij heeft van 1914
tot 1918 voor,:de Duitsers moeten huisvesten, 4464 officieren, 8160 onderofficieren,
112542 soldaten en 22115 paarden. Hier is nooit een cent voor betaald:
Naast Melanie staat de vrouw van Jan Koning, die nooit haar meisjesnaam heeft
verzaakt en haar leven lang louise Buysse werd genoemd. Haar man Jan Koning die
kennelijk etaleert voorop rechts (de man met de platte schipperspet) maakte alleen
maar degelijkeschoenen. Dat zei hijtenminste want iedereen die nog geen ekster-
ogen had, kreeg ze van hem.
Voorop links, in het groepje van drie onze bierbrouwersknecht Alphons de
Kousemaker, tevens duivenmelker van naam. Hij herkende zjjn duiven in de vlucht op
een kilometer afstand.

In het midden van dit groepje staat Alouis Gevaert, landbouwer, schapenboer en
jarenlangwethoudervan Westdorpe.Hij behartigde met burgemeester Camille van
Waes de poldèrbelangenin de omgevingen zorgde ervoor dat zijn landaltijd de beste
,~terkering kreeg.
De derde persoonuit het groepjeis Dennewet, uit het ca.r~"Het Wapen van Zeeland"
op de achtergrond, zijn knappe donkerogige dochter Paula staat als een witte
verschijning in de achterstegroep.Zij waS naaisteren bedreefhaar métier in een
hoek van het caf~. Daar kwamen de boeren hun ochtenddru.ppel drinken. Hier werd
het laatste nieuws verteld, weleens moppen getapt, die fluisterend in Paula' s
oren werden geblazen. De mensen in de herberg hadden dan de grootste schik,
dikwijls uitdeiende tot een lachwekkende gemeenschap in een betrekkelijkkleine
ruimte. De meesten in de achterste groep zijn nauwelijks te herinneren. Daar staat

nog Bertha Ysebaert, de dochter van Guust Ysebaert, de smid die koud ijzer tot
kurketrekkers wrong, een krachtpatser die ook de paarden besloeg in de balie
rechts, die juist niet op de foto staat.

Vervolgens de reus, veldwachter Van Giesen, met zijn dubbele rij blinkende knopen
op zijn uniform. Hjj staat met zijn kepi tegen de dakpannen vanhethuisje geleund
van KIette de Zager (De Clerck) die zijn leven langvertelde, aan iedereen die het
wilde horen, dat hijaan 't zoeken was,om wateruit zichzelfnaarboven te laten
lopen. Daarzou hij dan schatrj..Jk mee worden.
In dat bouwvallig huisje zonder ramen heeft een teer en armoedig moedertje een
dozijn gezonde kinderen gebaard. Een jongen uit dit nest, en van mi..1nleeftijd,
Victor de Clerck, huwde een meisje uit de Bredase Kwattafabriek en is toen naar
de kolenmijnenvan Spitsbergen getrokken.
Boven alles spitst de kerktoren de hemelruimte in. Van buiten af dreef deze
eenvoudige samenleving op het mysterie van het geloof. Men luisterdenaar de
vToorden van de pastoor op de preekstoel.

DE HOFSTEDE IN DE AUTRICHE-POLDER

Niemand kon het geloven, maar het ge::t"llcht liep, dat ;r?olidor vaIf Haelst "op ztjn
goed ging leven" (rentenieren). Over zijn twee zusters Lenie en J1athilde werd niet
gerept.Die moestentochmee met Polidor.Met zin drietjeswoondenzij al vele
jaren op de Hofstede in de Autrichepolder. De landbouw maakte een slechte tijd door.

Zelfs de beste boeren, de zwoegers, zouden er niet aan kunnen denken om te gaan
rentenieren$ En nu Polidor van Haelst, die meer klaverjaste dan boeren, zou plot-
seling gaan rentenieren.
Tante Justine1ontsloot het geheim. Zijwas er zelf bij geweest toen tante Mathilde
van Haalst een lot had gekocht in Gent, van de Belgisohe Nationa.le Loterj..J. Zij
had het lot gekocht in een snoepwinkel, naast de bekende Gentse Mosterdfabriek
op de Groentemarkt en omdat heel Westdorpe Gentse mosterd at, wist iedereen
precieswaar het lot gekochtwas. Op dit lot was een prijs gevallen$ Hoeveel dat
was, d.at is nooit verteld, maar vjjf'tigduizend f'r8.nk. was in die tijd al een flink
bedrag en alspf het geld niet op kon, Polidor liet zich een huis.bouwen in
Westdor.pe, nog wel liefst een verdiepingshuis (een twie stoatie). Het eerste van

het dorp, als ik de pastorieniet meetel,maar daar woonde dan'ookd.e pastoor.
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Rond 1900. Tot het einde der dagen staan de Oostenrijkse adelaars gebeiteld in de

granieten hekpalen op de hofstede in de Autrichenpolder als stille getuigen uit

het Oostenrijkse tijdperk. De slanke Polidor (van Haelst) met bolhoed tussen de

adelaars met rechts van hem papa Cyril- op de dag der beslissing van de overname
van de hofstede.

Voor de eerste en de laatste maal poseren het drietal van Haelst (Polidor, Lenie

en Mathilde) in de open voordeur van het woonhuis op de hofstede, met op de
voorkant van de hekpalen de Nederlandsche leeuw.
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De hofstede, eigendom van de voorname Belgische familie Lippens, kwam leeg te

staan. Onze oom I~oliet Kerckhaert, rentmeester van de Lippens, gaf de hofstede
aan papa Cyril. Die had immers al drie zoons en de vierde was op komst. Dat

moet in 1900 geweest zijn. Of papa Cyril daar volledig mee instemde, dat is te
betW\ifelen. Dat is ook wel te verklaren. Zijnrenderend bedrijf in het Oud-Gemeente

Raadhuis zo maar prijsgeven, dat in die tijd een vast inkomen verzekerde, dat was
een moeilijk vraagstuk dat niet onmiddellijk een oplossing vond. Papa had toen al
een flinke boerderij in bedrijf in de kom van Westdorpe en nog wel op eigen grond.

Hier waren ook nog twee kavels land bij ingelijfd, de kavel bouwland van Gellinck

en die van Crombrugge, beiden gelegen in de Canisvlietpolder.

Het heeft dan ook twee jaar geduurd voor wijnaar de Hofstede verhuisden. Papa

plaatste Joost van Troost (Djuusken) als kastelein op de Hofstede. Dit was de
meest hardwerkende en plichtsgetrouwe ziel die ik ooit gekend heb. Zijnvrouw

Elisabeth, die doof was, hielp hem daarbij met ere: Daar kreeg ik als joch mijn
eerste opvlelling van een gevoel van overvloed dat ik nooit zal vergeten; een

mand van wel vijfhonderd eieren stond in een alcoof te wachten op verkoop à raison
van 66n cent per ei. Deze boerderij was breed opgezet. Een van de grootste in
Westdorpe. Uitgestrekte weilanden omkransten het gebouwencomplex dat door papa in
snel tempo werd opgekalefaterd en zelfs uitgebreid. Het landbouw-areaal lag daar

achter, begrensd door het kanaal Gent-Terneuzen. De afwatering was er bijzonder
slecht. Het land lag vol sloten en zijwaren merendeels dichtgegroeid met welig

tierend onkruid. Papa draineerde in twee jaar tijd de gehele boerderijop eigen
kosten. De draineerders kwamen toen, voor onze begrippen, van heel ver uit qe
omgeving van Kortrijk, want daar bakte men draineerbuizen uit de klei van de Leye.
Toen de sloten waren dichtgeploegd was de oppervlakte bouwgrond aanzienlijk ge-

stegen. Het woonhuis was ruim en degelijk gebouwd, maar de tijdwas er stil blijven
staan. In de vele jaren was er geen kwast verf gesmeerd. Vanzelfsprekend zou mama
er niet aan denken in zo'n uitgewoond huis binnen te trekken. De Schilder Ole

ui t Sas werd er bijgehaald. Ik geloof dat hijdaar met vier knechten zes maanden

lang bezig is geweest. In dezelfde tijdbouwt men tegenwoordig een schip van honderd
duizend ton.

Toen het huis in de lak zat trokken wijwelgemoed naar de Hofstede. Hier hebben de

zoons van Cyril de schoonste tijdvan hun jeugd beleefd. Wijkwamen terecht in een

voor ons nog onbekende wereld, waar alles mogelijk was. Soms een vreemde, een
donkere, een geheimzinnige l,18reld,in de grote schuur met de kluis (nachtverblijf
voor de knechten), waar in de eiken balken en planken in de schoonste schrijfletters
de namen waren gesneden van de vele nachtelijke bewoners. Dan die vele paarden-

stallen, waarin jaarl~Ks de vele veulens geboren werden, de dorsvloeren, de graan-

zolders, het wagenhuis en de koestal, de eenden en kippenhokken, de kuil waarin
'iijtoneel speelden, de boomgaarden, de moestuin en niet te vergeten; de sierlijke

eeuwenoude notebomen, die jammerlijk genoeg moesten sneuvelen om een nieuwe schuur
te kunnen bouwen, die de wonderlijke naam kreeg van "de loge" en die naam nooit
heeft prijsgegeven. Bijhet beleg van Antwerpen in 1914 werden er tweehonderd
vluchtelingen in ondergebracht en tijdens de eerste vlereldoorlog, tussen 1916 en
1918 werden driehonderd varkens in de loge vetgemest. Het Rijksdistributiebureau
verscheepte al deze varkens naar Holland. Geen stukje vlees bleef er voor ons over
en voor de zoveelste maal scholden wijop de koaskoppen van over de Schelde.

Zoals reeds gezegd, onze jeugd kreeg hier de vrije loop en de jongens van Passluis
en zelfs van de Zwartenhoek kwamen hier vertier zoeken. In onze fantasie en onze

verbeelding raakten wijsoms levensvraagstukken waar wijnog geen snars van begrepen.

Echt vechten, dat deden wijniet, wel ruzie maken, maar dag lag nu eenmaal voor de
hand. Passluizenaren en Zwartenhoekers verdroegen elkaar nauwelijks en Hoeks en

Kabeljauwse twisten kwamen herhaaldelijk voor. Daar was dan altijd de vraag, wie

wel mocht komen spelen en wie niet, ,.,aarbijmeestal de minst weerbare het onderspi t
moest delven.

Op zondagmiddag legden wij een prijsschieting aan, Papa had een staande wip laten

opzetten, heel hoog voor onze begrippen. In die dagen had elke jongen zijnpijl en
boog. De wagenmaker maakte ze voor enkele centen van essenhout. De pijlen maakten

we meestal zelf van stevige rietstengels met een bout erop gedrukt van vlier, daar
kon je oneindig ver mee schieten. Soms moesten de nieuwkomers eerst hun kunnen

laten zien. Zijwerden aan een soort ontgroeningsstunt onder"\vorpen.Zo b.v. het

springen over een twee meter brede sloot, meestal op de plaats waar de schoorsteen-
veger het roet had neergegooid. Hijdie het niet haalde, dreef met zijn zondagse
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pakje in het vette roet en dat eindigde dan in een onvoorstelbare huilpartij,

die de hele buurt op stelten zette. Allerlei varieteiten van plagerijen werden

uitgehaald tijdens die speelpartijen. Toen wijop zekere dag op de weide speelden,

broer Jan, Fred Ramerlinck en ik, zagen wij een schim van een opgedirkt jongetje

rondlopen bij een huis op de Graaf Jansdijk. Een knaapje met een platte witte boord,
versierd met zijden strik, een kort broekje, blote knietjes en blinkende bottines.
Dat moet een stadsventje zijndachten wijen hijkwam inderdaaduit de Leyestad.De
dochter des huizes was dienstmeid bij zijnouders in Gent en die vonden het al lang

goed dat de zoon gezondheid kwam opdoen "op de boaten in Olland".
Wijkregen een bekoring dit manneke eens aan de tand te voelen en het was een

klein kunstje, Gaston bij ons te krijgen. Geen van ons durfde het aan de steekproef

direkt op hem toe te passen. Rijwas zo voorbeeldig netjes gekleed en Gaston was
toch wel aardig. Maar hijkwam uit de stad en dat zijnmeestal opscheppers peinsden
wij.Haar de volgende dag gebeurde het: We zouden een wedstrijd houden wie het

snelst het zand van een molshoop zou kunnen overbrengen, over een van tevoren
gemaakte streep. Afgesproken was, dat men zijn zakdoek mocht gebruiken om het zand
sneller over de streep te krijgen. Twee verse molshopen lagen op twintig meter

afstand van de startlijn. Ietsje dichterbij lag een derde molshoop maar die hadden
wij zelfd gemaakt en Gaston "uit de stad" kon dit nooit weten. Elk hoopje grond

was voor hem een molshoop. Op het startsein renden Gaston en broer Jan en Fred

iets langzamer naar de molshopen, dat was afgesproken. Gas ton, al zeker van zijn

overwinning, scharrelde met brede handjes diep in de eerste molshoop, die wijop
een malse grasgroene koepleit hadden gelegd. En die kraakwitte zakdoek van Gaston
en die besmeurde fijne stadshandjes van het Genten~tje. Och arme Gaston ....
\oJij waren er allen van geschrokken:

BIERJ3ROUWERIJ "DE DUIF"

Er is ongetwijfeld maar ~én gemeente geweest in Nederland waar drie bierbrouwe~jen

een lucratief bestaan hebben beleefd. Dat is gebeurd in Westdorpe, een dorpsge-
meenschap van 1870 zielen. Grootpapa Franciscus Dellaert begon ermee in 1898.

De schoolmeester Budolf Ramelinck, een zelf ontwikkeld scheikundevorser vol ver-
nuft en energie, met een uitgesproken drang naar nieuwe dingen, prikkelde groot-
papa's ondernemingsgeest door voorbeelden aan te halen van rijke inkomens onder
de bierbrouwers van Belgisch Vlaanderen, waar grof geld verdiend werd met dit
edele gerstenat. Ter verwezelijking van zijnbier-industrie kocht grootpapa de

boerderij van de familie Resters (in de volksmond nooit anders genoemd dan de
"Nesterkens"). Dat was Jantje Resters met zijn twee ongetrouwde zusters, die
nauwelijks de kost verdienden in een perspectiefloos landbouwbedrijf. Op dit erf

stond een enorme schuur van zwaar eikenhout en bekend in de wijde omgeving voor
zijn ui t ~én stuk lange eiken kepers van 18 meter. Ret huis van deze boerderij
stond aan de Zuidzijde van de Graaf Jansdijk en het lijkt erop dat Graaf Jan inder-
tijd zijn stormdijk door de boerderij heeft gelegd. Grootpapa bouwde zijn nieuwe

woning en zijn bierbrouwerij (laterook de Houterij) in de moestuin van deze hofstede
en de familie Hesters bleef rustig en vredig wonen in hun eigen huis, aan de over-
kant van de straatvan waaruitzij de plotselinge bouwbedrijvigheidvan allerlei
vreemde dingen konden gadeslaan.
In de bierbrouwerij "De Duif" werd het bestebier gebrouwenvan het land. Er zijn
verzen gedicht op dit schuimende bier. Liedjes werden er op gezongen en hij die er
van dronk, deed zijn ogen dicht van zalige genoegdoening:
Tijdens een staking in de Walzenmolen in Sas van Gent (de meelfabriek) die was
aangevuurddoor de voor sociale gerechtigheid vechtende Hr. Verhaak, uitgever van
de "Zeeuwsche Koerier", kwam een gedicht voor in zijn krant over dit wonderlijke
lekkere bier. Hij offreerde zelfs de stakers een glas bier, die daar bijzonder mee
in hun schik waren en de stakende menigte zong luidkeels "en nog wel liefst
een glas Dellaerts bier".
Oom August trok Belgisch-Vlaanderen in om de kunst van bierbrouwen te leren.
Men zou kunnenbewerendat er niet zo heel veel te leren was, maar de twee bier-
brouwerijen die later als concurenten in Westdorpe zijn verrezen, hebben op geen
stukken na de kwal i tei t van het bier uit "De Duif"kunnen evenaren. Een van deze
brouwerijen leverde zelfs bier dat stonk en het is een raadsel gebleven hoe het
mogelijk is geweest, dat dergelijkslecht bier toch nog werd gedronken.
De tvleebierbrouwerijen in Sas van Gent brachten het niet veel verder. Zijhebben
meestal gootwater geleverd. Dat kon ook niet anders

.
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pakje in het vette roet en dat eindigde dan in een onvoorstelbare huilpartij,

die de hele buurt op stelten zette. Allerlei varieteiten van plagerijen werden
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versierd met zijden strik, een kort broekje, blote knietjes en blinkende bottines.
Dat moet een stadsventje zijndachten wijen hijkwam inderdaaduit de Leyestad.De
dochter des huizes was dienstmeid bij zijnouders in Gent en die vonden het al lang

goed dat de zoon gezondheid kwam opdoen "op de boaten in Olland".
Wijkregen een bekoring dit manneke eens aan de tand te voelen en het was een

klein kunstje, Gaston bij ons te krijgen. Geen van ons durfde het aan de steekproef

direkt op hem toe te passen. Rijwas zo voorbeeldig netjes gekleed en Gaston was
toch wel aardig. Maar hijkwam uit de stad en dat zijnmeestal opscheppers peinsden
wij.Haar de volgende dag gebeurde het: We zouden een wedstrijd houden wie het

snelst het zand van een molshoop zou kunnen overbrengen, over een van tevoren
gemaakte streep. Afgesproken was, dat men zijn zakdoek mocht gebruiken om het zand
sneller over de streep te krijgen. Twee verse molshopen lagen op twintig meter

afstand van de startlijn. Ietsje dichterbij lag een derde molshoop maar die hadden
wij zelfd gemaakt en Gaston "uit de stad" kon dit nooit weten. Elk hoopje grond

was voor hem een molshoop. Op het startsein renden Gaston en broer Jan en Fred

iets langzamer naar de molshopen, dat was afgesproken. Gas ton, al zeker van zijn

overwinning, scharrelde met brede handjes diep in de eerste molshoop, die wijop
een malse grasgroene koepleit hadden gelegd. En die kraakwitte zakdoek van Gaston
en die besmeurde fijnestadshandjes van het Genten~tje. Och arme Gaston ....
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een lucratief bestaan hebben beleefd. Dat is gebeurd in Westdorpe, een dorpsge-
meenschap van 1870 zielen. Grootpapa Franciscus Dellaert begon ermee in 1898.

De schoolmeester Rudolf Ramelinek, een zelf ontwikkeld scheikundevorser vol ver-
nuft en energie, met een uitgesproken drang naar nieuwe dingen, prikkelde groot-
papa's ondernemingsgeest door voorbeelden aan te halen van rijke inkomens onder
de bierbrouwers van Belgisch Vlaanderen, waar grof geld verdiend werd met dit
edele gerstenat. Ter verwezelijkingvan zijn bier-industrie kocht grootpapa de
boerderijvan de familie Resters (in de volksmond nooit anders genoemd dan de
"Nesterkens"). Dat was Jantje Resters met zijn twee ongetrouwde zusters, die
nauwelijks de kost verdienden in een perspectieflooslandbouwbedrijf. Op dit erf
stond een enorme schuur van zwaar eikenhout en bekend in de wijde omgeving voor
zijn ui t ~én stuk lange eiken kepers van 18 meter. Ret huis van deze boerderij
stond aan de Zuidzijde van de Graaf Jansdijk en het lijkt erop dat Graaf Jan inder-
tijd zijn stormdijk door de boerderij heeft gelegd. Grootpapa bouwde zijn nieuwe
woning en zijn bierbrouwerij (later ook de Houterij) in de moestuin van deze hofstede
en de familie Hesters bleef rustig en vredig wonen in hun eigen huis, aan de over-
kant van de straatvan waaruitzij de plotselinge bouwbedrijvigheidvan allerlei
vreemde dingen konden gadeslaan.
In de bierbrouwerij "De Duif"werd het bestebier gebrouwen van het land. Er zijn
verzen gedicht op dit schuimende bier. Liedjes werden er op gezongen en hij die er
van dronk, deed zijn ogen dicht van zalige genoegdoening:
Tijdens een staking in de Walzenmolen in Sas van Gent (demeelfabriek)die was
aangevuurd door de voor sociale gerechtigheid vechtende Hr. Verhaak, uitgever van
de "ZeeuwscheKoerier", kwam een gedicht voor in zijn krant over dit wonderlijke

lekkere bier. Hij offreerde zelfs de stakers een glas bier, die daar bijzonder mee

in hun schik waren en de stakende menigte zong luidkeels "en nog wel liefst
een glas Dellaerts bier".

Oom August trok Belgisch-Vlaanderen in om de kunst van bierbrouwen te leren.

Men zou kunnen beweren dat er niet zo heel veel te leren was, maar de twee bier-
brouwerijendie later als concurenten in Westdorpe zijn verrezen, hebben op geen
stukken na de kwal i tei t van het bier uit "De Duif" kunnen evenaren. Een van deze
brouwerijen leverde zelfs bier dat stonk en het is een raadsel gebleven hoe het
mogelijk is geweest, dat dergelijk slecht bier toch nog werd gedronken.
De twee bierbrouwerijen in Sas van Gent brachten het niet veel verder. Zij hebben.
meestal gootwater geleverd. Dat kon ook niet anders

.
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Hun grondwaterwellen werden gevoed met brakwater uit het kanaal Gent-Terneuzen

en nergens in Zeeuws-Vlaanderen bestond een waterleiding. Het aanboren van

geschikt water en de vakkundigheid van oom August hebben dit heerlijke bier uit
de brouwerij "De Duif" naam gegeven. Een team ui te:rmate hardwerkende en plichts-

getrouwe brouwersknechten hielpen hem. Tot ver in de omtrek deed dit bier opgang.

Lange tweetremige bierkarren voerden het naar Axel, Zaamslag, Terneuzen, Den Hoek,

Philippine, de Zandstraat, Sas van Gent, Zuiddorpe, Koewacht, Overslag en overal
waar men dorst had. Tonnetjes(kwartjes) van 25 liter, van 120 en over de 200 liter

werden over de liggers van de bierkarren geschoven, uit de kelders van de brouwerij.
Zijvertrokken Is morgens vroeg, volgeladen en keerden' s avonds met lege tonnen

terug. Ik zie ze nog wegrijden, deze lichtlopende tweewielige bierkarren op veren,
kundig uitgebalanceerd door de bierkoetsiers. Geen druk kwam op het paard dat in

de zomer een kopnet, een borstnet en een rugnet kreeg tegen de vliegen, netjes
versierd met rode en groene trusjes. Wee de knecht die deze spullen niet in orde

had, of het paard inspande in een ongepoetst gareel. Dan sloeg grootpapa er met
de stok op. Zelfs de paarden hoeven werden in blinkende schoencrême gezet.

Een van de oudste, meest bedreven biertransporteurs was Edmond van Hecke. Met
zijnkapiteinspet kroop hijop de bok en zijnvolle pittige snor boezemde ontzag in

aan elke passant langs de weg. In het seizoen werd dagelijks bier gebrouwen. Dan
kookten vele hectoliters bier in koperen ketels en sloegen flarden schuim de

lucht in. Op een afstand stonden wi.jdan te kijken naar het geweld van kokend bier
en toen de zak Beierse hop in de ketel werd gegooid, dan kleurden de schuimbellen

op in een briljant regenboogspel. Met het zicht op de kokende massa en verscholen
achter een schut, zat de eerste brouwersknecht Alphons de Kousemaker, met een
lange stok het kolenvuur te regelen, door de deur van de vuurhaard te openen of

dicht te doen, teneinde de ketel in bedwang te houden en overkoken te voorkomen.
Na 3 uur koken moest het bier afkoelen en wel liefst zo snel mogelijk om verlies
door verdamping zoveel mogelijk tegen te gaan. Witte wolken damp stegen dan op

door het pannendak van de brouwerij en een lucht van warm bier verspreidde zich
over de gemeente. Vóór het aflaten van het bier uit de kookketel daasde de mees-

terbrouwer rond in een zenuwachtige spanning of de komiezen zouden komen of weg-

blijven. Dat waren twee kerels van het Douanekantoor uit Sas van Gent, belast met
de accijnscontrole op versgebrouwen bier. De formule voor het berekenen van deze
accijns ,-rerdverkregen door de densi teit en de hoeveelheid hectoliters. Al tijd zes,

maar soms meer spiedende ogen keken dan vol spanning en in een doodse stilte naar

de gradenmeter, hoever hijwel zakte in de alcoholbelaste vloeistof, dat onder-
tussen in koelwater was afgekoeld op een temperatuur van 16 Gr.Celcius.
Van te voren moest de bier accijns worden betaald bij de Gemeente-ontvanger van

Westdorpe. Zorgvuldig moest op een aangifte worden becijferd hoeveel bier men zou

brouwen en hoeveel gewicht dit zou hebben. Met de veelal grote verscheidenheid in

het rendement van mout, was dit niet zo eenvoudig. Als de meesterbrouwer zich ook
maar een fractie van een graad vergiste, dan volgde onherroepelijk een boete, die
meestal hoger was dan de te betalen accijns.
Minister Colijngaf indertijdde doodsteek aan deze bedrijven.In zijnCalvinistische

geloofsovertuiging tegen drankmisbruik, voerde hijde nieuwe drankwet in. De helft
van de herbergen moesten sluiten wegens te hoge verbouwingskosten en hij
verdubbelde bovendien nog de bieraccijns.
De goede tijdvoor de bierbrouwers lag tussen de jaren 1900 en 1918. Grootpapa

werd een kapitaalkrachtig man. Hijleende geld uit aan caf~houders tegen lage
rente en wist op deze manier een vijftigtal herbergiers te verplichten bier te
tappen van zijneigen brouwerij. Hijliet caf~ 's bouwen of kocht deze panden.
Stambierhuizen op drukke punten of in ontwikkelingsgebieden o.a. in de Blikstraat

bijde in aanbouw zijnde staalfabriek in Terneuzen. Dat waren ook weleens

schippershuizen aan het kanaal of bijde sluizen of op marktpleinen, waar de
boeren samenscholen op de marktdagen. Maar gouden bergen worden snel ondergraven

en kapers verschenen op de markt. Nogmaals Rudolf Hamelinck, de onderwijzer, die

het in die tijdook niet breed had, ontving jaarlijks nog altijd een vergoeding van
grootpapa voor de bierhint. Desniettemin voerde hijondergrondse aktiviteiten om
nog meer bierbrouwerijen op te richten. Dat werden concurenten en een tweede bier-

brouwerjj verscheen in Westdorpe. Dat was de brouwerij "De Volharding" van Camiel

van Waes, toen burgemeester van Westdorpe. Zijn zoon Emiel werd de nieuwe bier-
brouwer.

}1aar dat was nog niet het einde van de biergolf. Een derde bierfabriek volgde
van Basil van Waes met de vreemde naam van "De Witte Leeuw".

.



L-144

Nog enkele jaren liepen de bierbrouwerijen gesmeerd. De talrijke Belgische
vluchtelin~n tijdens de oorlog 1914-1918, verspreid over Zeeuws-Vlaanderen,
dronken graag hun pint. Na de eerste wereldoorlog verminderde het bierverbruik
aanzienlijk en de grote bedr~ven kochten de kleine brouwerijen op. Deze sloten hun
bedrijf of zij werden verkoopagent van de Drie Hoefijzers, van Amstel of Heineken
of de Gekroonde Valk. Het flessenkoolzuurbier beheerste de markt én dat is tot
heden toe zo gebleven. Voordat de grote concurentiestrijd ,'las begonnen, was oom
August ertoe overgegaan de bierbrouwerij te mechaniseren. In het vroege begin
moesten alle bewerkingen met handkracht worden verricht, met uitzondering van
het malen van de mout, dat met de bekende paardekrachtmanege werd uitgevoerd.
}fu2x de bierkl,echten pompten, in hun naakt bovenlijf, het bier op in de ketels.

Zij trokken in een uurwerkritme de vier meter lange trekstangen van de pompen, in
een klamme, vochtige damp, als van een Turks bad. Zware arbeid, maar zij werden er
allemaal gespierden slank V'ccill. Een perfecte "body-building" was hun beloning.
De benzinemotor bracht ook in de bierindustrie een algehele omwenteling. Assen
en riemschjjvendraaiden plotseling in vele hoeken en gaten van de gebou''len,ver-
nuftig aangelegd door bankwerker en constructeur Snelleman.
Naar de mechanisatie van het bedrijf is niet zomaar lukraak op een goeie dag
geschied. Daar was oom August de man niet naar. Zorgvuldig werden de kosten be-
rekend en de eerste overschakeling van handkracht naar machine, was het plaatsen
van een \ri.ndmolen,hoog op het dak van de mouterij.Deze vrindmolen, die bij de
gering-ste vrindkracht draaide, heeft i'londeren verricht. Hij pompte welwater, diep
uit de grond en ",elvijftig meter ver, in de \'laterreservoirs, hoog in het dak van
de bierbrouwe~j, v~~waar het zelf uit de verwarmingsketelsnaar de roerkuipliep,
om daarna te Ï'ïOrden opgepomp in de kookketels voor het eindproduct.

DE NOUTERIJ

Enkele jaren, na. de bedrijfstelling van de bierbrouwerij,werd de mouterij gebouwd
ter vervaardiging van mout, dat is kunstmatig gekiemde gerst, waarbij zetmeel
wordt omgezet in dextrine en suiker, de voornaamste grondstof voor de bereiding
van bier. Allerlei vreemde machines verschenen opnieuw op het werk, o.a. vreemd
gevormde ketels, ontkieminstallaties en een niet alledaagsestookgelegenheidonder
de eest, voor het drogen van de mout. Eigen mout fabricerenvan hoog rendement
betekende lagere grondstofprijzenen dus hogere bedrijfswinst. Duizenden kilos

gerst werden aangekocht en omgezet in mout. De zolders lagen vol.
Grootpapa had toen in zijn vele ondernemingen de top bereL~t. Hij maakte goede

zaken. In de welvaartsprint was pjjin de eerste rij gekomen. Geboren in eenvoud
heeft hij zîchzelf'door hexd werken en in eerllûd1eid opgewerkt tot welvarend mens.

Grootpapa op de drempel van zijn levenswerk- I
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Symbolisch voor de vergankelijkheid van het leven, zitten Fred.Hamerlinck,

Louis, de priesterstudent en ik te filosoferen op een vergane knotwilg op
de hofstede van de "de Ridder's" in de Axelsestraat.

Oom August Dellaert, in gezelschap van zijnzuster Celestine, per rijtuigop ~

de gebruikelijke bierronde. Zij staan hier met de waard en zijn gezin voor de

herberg in een stille eenzame polder, Zuid van Terneuzen, waar indertijd

een "goldrush" ontstond toen daar de Staalfabriek werd gebouwd. Deze tapperij

loste het dorstvraagstuk op van de vele bouwvakkers. Karren schuimend bier

werden hier getapt. Toen het machtige complex van gebouwen, met zijn vele
torenhoge schoorstenen was afgebouwd, bleken de vooruitzichten in de staal-

productie geen toekomst te hebben en deze hoogovens zijn nooit in gebruik

gesteld. Zij zijn in de loop der jaren vergaan tot ruines.

- - I
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Westdorpe - zomer 1903 - Bierbrouwerii "De Duif"

Het is brouwdag vandaag, want de schoorsteen rookt:
Grootpapa Franciscus Dellaert, overziet zijn bedrijf vanaf de overloop van
bierbrouwerij naar mouterij. De geveerde bierkarren staan gereed voor bier-
aflevering. De gesnorde Edmond van Hecke zit al op de bok (met wit schort)..
De paardenmanege (links) zal het mout malen voor het bierbrouwsel van mor-
gen. Midden op de manege zit Ulrich Francois Marie (broer Jan) met onze Fox,
terwijl oom August de hond Prins lokt met een lekkernijtje. Voor de bescherming

. tegen vliegen, droegen de paarden een rugnet, een kop-en een borstnet, ver-
sierd met groene en rode trusjes. Wee de knecht die deze spullen niet in
orde had. Dan sloeg grootpapa met de stok er op. Bij de pomp rechts vooraan
staat broer Oswald te preutelen. Meesterbrouwersknecht Alphons de Kousemaker
staat met de roerkuipIepel in het deurgat op de galerij.. Huis, brouwerij en
mouterij waren onderkelderd voor grootpapa's bierindustrie.

"

Muziekvereniging "Eikels worden bomen" opgericht te Westdorpe in 1897.
Foto gemaakt op de bierbrouwerij "De Duif" omstreeks 1920.

II
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Hijstaat hier op de foto afgebeeld, op de drempel van zijn levenswerk, zijn huis,

z~n brouwerij, z~n mouterij. Z~n trouwe hond Markies zit naast hem. Daar achter,

in de Autrichepolder, lag zijnplanter~, oorspronkel~k een boomkwekerij van
allerlei fruitbomen en siergewas, waaronder zeldzame exemplaren, dat later uit-
groeide tot een waar lusthof.

Hier was van alles te vinden. Begin juli rijpten al de eerste suikerperen.

Allerlei vruchtbomen werden hier geteeld, in de meest uitgebreide soorten en

in allerlei variaties, voor verkoop in de ~de omgeving. Appels en peren,
pruimen in vele soorten, van de sappige zoete gele eierpruim tot de groene reine-

claude, mirabellen, mispels, kweeperen, hazelnoten en velerlei sierdennen, beuk
en struikplantsoen. Oom August was ook hiervoor Belgie ingetrokken, om het vak

van stekken, snoeien en occuleren aan te leren. Omdat h~ zo precies was in alles,
was h~ de juiste man daarvoor. Ik heb het alt~d jammer gevonden, dat ,deze

exotische tuin, want dat ,,,ashet, tegen de vlakte is gegooid, om daar doodgewone

fruitbomen te planten. Be~pelijk, dit bracht meer geld op, maar een bomenweelde,
zoals de planter~ was, zou de dag van vandaag een kostbaar bezit z~n, al was het
alleen maar om in te kuieren:

DE NIE(Jl,{EPASTOOH (KRIELAARS)

Er kwam een nieuwe pastoor in Westdorpe, een kort en breedgeschouderd mannetje.
De oude pastoor van D~ck, die zoveel jaren met toe~ding onze 1ieve Heer had

gediend, was ter ziele gegaan. H~ lag opgebaard in de crypt van de kerk, in een
open kist. De zilveren gespen van z~n schoenen glinsterden in het flikkerende
kaarslicht. Al de gelovigen kwamen k~ken naar de overleden zieleherder, die toen
al diep in de hemel zat.

Tot ieders verbazing was de ruieuwe pastoor een vrol~k en opgewekt iemand. Een
gezellige, levenslustige Brabander. Hij zat vol grappen (t'es n'en viezen zei men
in Westdorpe). Voor velen was dit iets onbegr~pel~ks. Vooral de leden van de

Congregatie, de Mariavereerders konden dit zomaar niet ve~Terken.
Een pastoor die grappen maakt, dat hadden zijin hun bekrompen leven nog nooit
meegemaakt. Preutsheid en schijnheiligheid vierden hoogtij onder deze Congregatie-

leden, waaronder veel oudere maagden, die de man gemist hadden en gebukt verder
leefden, in een stille ontevreden eenzaamheid.
In onze dorpsgemeenschap werd toendert~d alles aangegrepen om feest te maken. Er
was immers zo weinig anders in deze samenleving te beleven en de feestelijke in-

haling van de nieuwe pastoor lag binnen ieders bereik. De spontane dartelheid
van de feestvierende menigte nam dan ook zienderogen toe op deze feestelijke in-

wijding van de nieuwe herder, vooral toen deze hand in hand met de jongens en
meisjes rondsprong, in luidruchtig gejuich ge gezwier en hij z~n soutane zo hoog
optrok, dat z~n broek even te zien was. Ja, toen gierden ook de Congregatie-
maagden van pret en voelden hun hormonen in opstand komen.

De broek van meneer pastoor was in die dagen een onoplosbaar raadsel, een geheim-

zinnig iets. Toen ik als misdienaar op de trappen van het altaar zat, ben ik er

ook nog al eens mee bezig geweest, zonder ooit het geheim te hebben k~en ont-
sluieren. Maar de nieuwe pastoor bracht nieuw leven in ons dorp. Hijdeed het

best. De meesten verzeilden in een verjongingskuur van gedachten over het hier-
namaals. De vlammen van het vagevuur luwden en de hel werd minder heet dan men
vroeger onder pastoor van Dijck wel gedacht hadl

ZEESCHEPEN STOOlVIDENWOR ONZE HOFSTEDE

Zij kwamen uit alle windstreken, die dxijvende kolossen. Statig schroefden zij
zich door het kanaal, een brede baan schuim achter zich latende.
De "Truro" en de "Sea-Hound"uit Engeland. De houtboten uit Zvleden, Finland"'en
Rusland. Ertsschepen uit Noord-Afrika. De "CastIe Line" met haar twaalfduizend

tonners uit Houston U.S.A., volgeladen met balen katoen bestemd voor de Gentse
spinnerijen. Dagelijks zagen wij ze gaan, deze mysterieuze reuzen, in allerlei
bonte kleuren, tegen een achtergrond van hoge olmenbomen, vijf rijen dik, aan de
overkant van het kanaal.

Het hield ons intens bezig, in onze jongensjaren, wat er allemaal op zo'n
schip omging.

- , I
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Die vreemde samenleving van al die mensen, stokers en koks, machinisten en

stuurlieden, met de kapitein, die de hele wereld bevoeren. Daar zouden wijbest

tussen willen zitten1 Niets schonk ons meer vreugde, meer emotie, dan op zomer-
avonden, na de maaltijd met onze ouders de zeeschepen te gaan begluren.

Een landelijke dreef, van wel een kilometer lang, met aan beide kanten uitge-

strekte akkers bieten en aardappeJ:en, klaver, vlas en rijpend koren, leidde naar

onze uitkijkPost op de kanaal dijk. Hazen vluchtten weg, patrijzen en eenden vlogen
verschrikt op en de leeuwerik zong hoog in de lucht zijn lied, op het naderen van

ons troepje lawaaischoppers. Een ijsvogel krijste opstandig in de slootkant, omdat
wij de rus t vers toorden.

Al heel in de verte zagen wij ze aankomen varen, die zeeschepen, soms een stoet
achter elkaar. Dit hield verband met de watergetijden in de Schelde. Bij vloed
kwamen de diepgeladen schepen veiliger in de schutsluis van Terneuzen en dan

lagen zijmeestal achter elkaar te wachten om geschut te worden.

De zeevaart maakte onze jonge geest wakker om de wereld te gaan verkennen. Papa
stimuleerde nog onze grenzeloze belangstelling voor al die vreemde werelden die

voorbijtrokken. Hijbezat de befaamde Stielers Handatlas, een lijvige wereldatlas.
Het boek v"as te zwaar voor ons om op te tillen. Papa was een volslagen

geographicus. Steden, rivieren, bergen, baaien, hijwist ze allemaal te vinden.
De ligging van een vulkaan werd met de grootste belangstelling bekeken, na een
uitbarsting.

Elk schip dat voorbij voer, had in onze ogen, zijneigen pracht, zijneigen karakter.

Het silhouet van de bovenbouw, de kajuiten, de brug voor de kapitein en de stuur-
lieden, met de loods. De masten, lang of kort, schuin of recht. De schoorsteen,
fors of slank, in bonte verscheidenheid van kleuren, overeenkomstig het wapen of
het embleem van de scheepvaartlijn. In kinderlijke naiviteit kwebbelden wijover de

naam van het schip dat in aantocht was.
De grootste opwinding trof ons, wanneer de zeilschepen uit Chili in aantocht
waren. Al van vóór Sluiskil zagen wij ze, met hun hoge masten. Deze oude getrouwe
drie-en viermasters, uit de stoomloze tijd,brachten uit Chili de guano (vogel-
mest) en de chilisalpeter naar Gent. Diepgeladen schuurden zijde bodem van het

kanaal. Zijwerden getrokken door sleepboten, die dan soms al hun paardekrachten
moesten bijzetten om de schepen wederom los te krijgen. Deze zeilschepen deden een
vol jaar voor de heen-en de terugreis naar Zuid-Amerika. In onze verbeelding

zagen wij ze met volle zeilen de Oceaan oversteken of bijVuurland, de Straat van
Magallanes passeren. 'vlelkeen voorrecht om dit te kunnen bewonderen: Op de thuis-

wandeling verdiepten wij ons over alles wat wijop de schepen gezien hadden en in
ons ledikant droomden wijweg van al het moois dat de wereld ons nog zou bieden.

DE TROMPETSTRAAT

De trompetstraat, de straat genoemd naar de trompetten van het muziekgezalschap
IIEikels vlorden Bomenll. De dirigent ,..rasmeester Bouwman, hoofd van de lagere school.
De maëstro had onbet\..ristbaarmuziektalent. Het was echter niet eenvoudig een

stelletje boerenjongens op te leiden tot redelijke trompetblazers.

Daar was een concertgebouw verrezen (tweede gebouw rechts op de prentbriefkaart)

annex caf~ van Petrus Gijzel, metselaar v~~ beroep en vader van een zegenrijk gezin.
Op zaterdagavonden tijdens de repetities klonk daar een trompetgeschal, dat horen
en zien verging. De harmonie "Eikels worden Bomen" luidde toen al de hedendaagse

beatlemuziek in, een zielloos oorverdovend blikmuziek, waarbij lawaai de kunst-
waarde bepaalde.
In dit concertgebouw werden 's winters ook toneelvoorstellingen opgevoerd, die

meestal begonnen met een langdradig drama in drie tot vier bedrijven. Veelal waren

dit historische stukken uit de middeleeuwen, toen kerkvaders en ketters elkander
bevochten in woord en daad en waarbij veelal de duivel vanachter der schermen de

soldaten moest verleiden en hen tot zonde brengen. Dergelijke scènes maakten een
diepe indruk op de toeschouwers, vooral wanneer dit gepaard ging met donder en
bliksem. }1aar het keerde tenslotte altijd ten goede. De duivel werd verjaagd en de
zaal raakte wederom opgelucht, na zoveel spanning.

In een van deze drama' s kwam een Prudent de Ridder in schapevacht, met blote

schouder op het tonaal. Hijwierp zijnblik naar boven en sprak "hoe helder

schitteren de sterren - moeder zei altijd, dan zal het koud worden"
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1./aarop een der aanwezigen in de zaal zich plotseling vergat en hardop riep
"Dat vind ik ook Hathilde, t'es ier kaajt" (het is hier koud).
Na de gebruikelijke dramatische voorstelling volgde altDd een bIDspel, dat de
bezoekers in stemming bracht en hen opgewekt huiswaarts deed keren.
Bekijk de kasseiweg in deze Trompetstraat, vaardig gelegd door Nechelinck & Zonen,
met uitschot van bolle kinderhoofdjes uit de middeleeuwen. Een onbegaanbaar pla-
veisel, zelfs ongeschikt voor boerenwagens. In 1965 loopt de Westdorpse beau-monde
er nog op met naaldhakken. Van mijn prilste jeugd tot heden ten dage is deze be-
strating een monster gebleven van achterlijkheid. Het ergste is nog dat niemand
in vies tdorpe dit beseft.

De Kl\.3SEÜri:G UIT DE NIDDELEEU".lEN

De molenwieken getuigen nog van de aanwezigheid van de korenmolen van
Oscar Plasschaert. Boven alles spitst de kerktoren naar de hemel, als vermaning
tegen de zondaars. Voorop links staat Charles de Cooker met de hark steunend op
een kinderhoofd.
De witte borst, voorop rechts van de groep, verraadt Boerke van Waes. Daarvoor
Lima de Smet, de vrouw van Pol Heyman. Zij staat met een van haar dochters in de
armen. H~rpoliet van de Calseyde staat er naast. In de verte een groep langgerokte
Trompetstraatvrouwen op afstand verzameld voor de wonderlijke magie van de
portretmaker Honoré Feyen.

DS POIJDERREKENllifG

Weinigen zullen zichnog iets weten te herinneren van de Westdorpse Polder-
rekeningen, die tot ver in de omtrek beroemd waren als gastronomische wonderen
van minstens tien gangen, versierd met de beste "njnen, bourgogne en champagne.
I'Ten zat er minstens acht uur voor aa...'1.tafel. Dit waren geen onbetamelijke
"vreetpaxtjjen" in de voorstellingen van een Jan Steen of een Pieter Breughel,
maar besohaafde samenkomsten van grondeigenaren, waarbij eenvoudige rijke boeren
de tafelé,renoten \Varen van jonkheren, baronnen en graven. "'\llen grootgrondbe-
zitters uit Belgie.
Mallrice Lippens, een Minister in 3elgie, later ook nog Gouverneur van de Congo
miste geen kans de gast te zijn op een Westdorpse Polderrekening. Hij was de rijkste
man van Belgie. In "Vlaanderen bUl je nooit verkeerd doen als je rijk bent. Dat is
nog al tijd zo.
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Meneer Lippens werd toen al tijd aangesproken als menier Maurice. De naam Lippens
was er nooit bij.
.De toenmalige uitgesproken nederigheid van de landman tegenover de hoogmoedige
adel, verzekerde een onderlinge beschaafde omgang. Een bijkomstige attractie van
deze Belgische kasteelheren om een polderrekening bij te wonen was, dat zij eens
in Olland kwamen, zonder geconfronteerd te worden met de revolutie van 1830.
Olland was ook een land met andere levensgewoonten dan in Belgie, bovendien,
Ollansen jenever stond hoog aangeschreven.
De Polderrekening was een samenkomst van polder-i.ngelanden, die in vergadering
bijeen te horen kregen wat er in het afgelopen jaar tot stand was gebracht in het
belang van de polder en wat er in de toekomst zou moeten gebeuren om een betere
afwatering te verzekeren,: goede wegen, verpachting van poldereigendommen o.a.
verhuur van grasland en viswater, bomenverkoop langs de dijken, de lastenverdeling
en vele andere k\~sties.
De vergadering werd belegd in de Raadskamer van het Gemeentehuis. Omstreeks tien
uur 's morgens verschenen de ingelanden uit Westdorpe en omgeving, in hun beste
plunje aan de ko:ffietafel. Hier werden uit een schee:fgezakte bakkerij de beste
pistolets en krentebroodjes geconsumeerd. Geen bakker hee:ft ooit deze malse,
knappende lekkernijen kunnen evenaren, die hier jaarlijks op tafel verschenen.
De Belgische grootgrondbezitters kwamen meestal met hun voitures per paard.
Later ook per auto, meestal met zwaar vergulde koetsiers of chaf:feurs, die ontzag
inboezemende "klakken" (petten) droegen. Onder hun neus droegen zij een indruk-
wekkende snor, die kort daarna ook Jan Olieslagers zal overnemen.
Als rentmeester van de meeste Belgische grootgrondbezitters was nonkel Prudent
de aangewezen persoon om als dijkgraaf op te treden. Met zijn aangeboren mensen-
kennis en zijn zakelijk instinct leidde hij tactvol de vergaderingen. Hij trotseerde
zijn tegenstanders al tijd, waaronder soms een individu, met gemene streken, die
goedbedoelde voorstellen in het belang van de polder wilde torpederen. Soms uit
eigenbelang o:f jaloezie, soms ook om :familieveten uit te vechten. Eigenbelangen
veroorzaakten ,~leens botsingen, die door de baron of door Menier i1aurice met
een woord van afkeuring van tafel werden geveegd. Ik heb deze polderrekeningen
zien uitgroeien tot werkelijk fantastische feestmaaltijden voor koningshuizen:
Onze eerste kokkes was een mollige Madame uit Assenêde, die haar kookkunsten
wereldkundig had gemaakt in de wijde omgeving. Toen echter Menier Maurice (Lippens )
eens aan mijn mama had gezegd, dat hij voor zijn dinés al tijd menier Arthur (van de
Vegaete) uit Gent nam en dat deze alle grote en voorname eetpartijen in Gent ver-
zorgde, ook die v~ de Gouverneur van Vlaanderen, ja toen was het hek van de dam
en toen was er "reinig anders meer mogelj,J1cen werd menier Arthur de nieuwe kok
voor de polderrekeningen, voor vele jaren achter elkaar. Daar waren de vreemde
gebruiken van de Assenese madame toch ook wel voor een gedeelte schuldig aan.
Na haar zware dagtaak had deze de gewoonte een kwats vette deeg op de kachel te
slingeren, om haar lievelingsproduct te bakken. Dikke spekpannekoeken deden haar
de vermoeidheid vergeten. De reeds schoongepoetste kachel veranderde dan in een
vieze glj,J"baan, tot grote schrik en ongenoegen van tante Justine, die de hygiëne
verdedigde met alles wat zij bij zich droeg.
En zo werd menier Arthur ingeschakeld voor het jaarlijks festijn. Hij bracht zelf
zijn poulards mee uit Gent, zijn rosbief, zijn kalfsfricandeau, tarbot of zalm,
kreeft, vroege aardbeien en perzikken. Zijn beeldhouwwerken in ijs waren meester-
stukken van vakmanschap die nog nooit iemand gezien had. Grootpapa' s rijtuigen
haalden menier Arthur met zijn vracht ingrediënten af, van het spoorwegstation in
Sas van Gent. Een kwaad ding zat er altijd wel aan deze omvangrijke vlees transporten.
Nederland eiste hoge invoerrechten op Belgisch vlees.
Deze polderrekeningen vonden plaats, vele jaren achtereen, in ons geboortehuis,
dat daar helemaalop ingericht was. Weken tevoren werd al gezinspeeldof de Graaf
wel zou komen, de baron of Menier r1aurice. Baron Collo t d' Escury was er al tijd.
Die beheerde de Domeingronden en dat verwekte altijd wel hoog aanzien bij de
boeren-ingelanden, want de baron kwamdaar namens de Koni;ngin, die de pacht op-
streek van deze omvangrijke landerijen.
De Polderrekeningen hebben lang hun voornaam en gerespecteerd karakterweten te
behoudenen zeldenontaarddenzij tot dronkemans partijen, hoewelhier een stevig
glas gedronken ,,,erd. De opgewekte stemming kwam meestal bij de doopplechtigheid.
Een ontgroeningsceremonie die de nieuwelingen, voor de eerste maal op de polder-
rekening moesten ondergaan. Een langdurige inwijding waarbij het slachtoffer,



met veel omhaal., werd gewassen in witte wijn onder het zangerig uitspreken van
de latijnsewoorden"in Omnia,in Nomini et Occuli 1t. De zoete plakkerige wijn

werd in je mond, neus en ogen gewreven, Het enige lichtpunt voor de dopeling was,
dat hem de keus werd gelaten een hele fles witte ~~ of rode wijn, een fles

bourgogne of champagne achter elkaar en zonder onderbreking op te drinken uit
een kristallen beker. Dit liep gepaard met een oorverdovend lawaai, door met

de messen op de borden te tikken door alle gasten. Dit held kabaal. zwol aan met

de graad van blauwheid die de drenkeling van inspanning over zijn gewicht kreeg.
Hij die halfwegafknapte of de beker niet leeg dronk was een flapdrol. Maar het
waren niet altijd nieuwelingen die de doopplechtigheid moesten ondergaan. Wanneer
nonkel Prudent, de begaafde ceremoniemeester gedurende vele jaren van de polder-
rekening een grijpbaar feit wist te ontdekken in de archieven vande polder, dan
werd er altijd wel een slachtoffer gevonden. Een boer of een baron, die een zoon
of een dochter had gekregen, of een vijf tig- of een zestigjarige of iemanddie de
leeftijdder sterken had. Daar werd al tijd op gedronken en geklonken in een geest-
driftige stemming en ~rerd de nieuwe vader of jubilaris voorgeleid voor de doop-
plechtigheid.
Op een langgerektetafel stondenin ons huis de vele soortenwijn te chambreren,
onder vakkundig toezioht van papa. Wijnen van Starcke-Jouretuit Gent, het meest
beroemde wijnhuis in Belgie, dat over de gehele kelderverdieping beschikte van
het Gouverneurshuis van Vlaanderen, voor opslag van wijnen.
De tafelverzorging en de bediening vandituitgelezen gezelschap was zo maar
niet toe te vertrouwen aan ongeschoolden. ~iamaen tante Stephanie, toen in de
fleur van hun jong leven, namen de leiding en volbrachtenhun vermoeiende
plichten met overgave. De genodigden aan de polderrekeningstafelte mogen ser-
veren, dat werd indietijd aangevoeld als een bijzondere eer.
Bij het dessert kwamen de gebruikelijke speachesop gang.Danwerdde eerste
bourgogne gedronken, gevolgd door bruisende champagne, waarb~j de kurken tegen
het plafond vlogen. Dat hoorde toen zoI
Eens had menier Arthur, bij wijze van verrassing, Napoleon meegebracht. Hij stond
daar op een rots van ijs. Hij droeg een moccal'lOed en zijn wangen bloosden. Onver-
woest stond hij daar te wachten op zijn ondergang. Wie zou de moed hebben de schep-
lepel in de grote generaal te slaan? Bescheiden brokkelden de eregasten de ijsrots
weg, tot Napoleon zijn evenwicht verloor en neerpletterde in de ijsmassa.
Na de koffie werd nog wat nagepraat. De Belgische adel trok langzamerhand huis-
waarts en de Polderrekening van de Canisvlietpolder, die altijd werd gehouden op
de 2e dinsdag van de maand mei, behoorde tot het verleden.
De week daarna, eveneens op dinsdag vergaderden de ingelanden van de Autriche-
polder en de Papeschorpolders,even geanimeerd,even voornaam, maar met minder
adel. Na de school tijd renden wij huiswaarts. Met de moord vanHillem de Zwijger
nog in ons achterhoofd uit de geschiedenisles,schoven\~ aan tafel,waar de
lekkerste gerechten ons stonden op te wachten, de restanten van de Westdorpse
Polderrekening.

MIJN EERSTE LANGEBROEK

Tijdens mijn eerste kostschooljaren,in St.Amandin Gent, kreeg ik mijn eerste
lange broek. Dat was een bevlieging van mij,die niet te stuiten was. \ifekenlang
dreven mijn zinnen op die lange broek. Het zat in mijn hoofd en het zou er uit
komen. Twee jongens uit mijn klas droegen al een lange broek en ik moest er ook
een hebben. Dat stond mannelijk. Die logge plus-foursbroeken of die blote
knieën mode vond ik uit dE\. tijd. Nama bracht ~~n keer per maand een bezoek aan
St.Amand en dan mocht ik'mee de stad in. Zij bezvleek eindelijk voor mijn onop-
houdelijk gezeur en wij togen naar het toendertijdeersterangs en hypermoderne
kledingmagazijn van Naegel en Bsders, gehuisvest in een monumentaal gebouw op het
Plein vande Lieven Bouwens, die daar op zijn standbeeld de hele omgeving
domineerdeen o~gemerktde prijzen opdreef van Naegel en Esders.
Eenmaal binnen schoten uit vele hoeken de winkelgareons, met hoge prikkende cols

in de keelspieren,ons tegemoet. Zij kwamenals een schaatsendemenigte aanglljden
over een parketvloer, gladder dan ijs en waar het voor een gewoon mens levensge-
vaarlijkwas overheen te lopen. Er heerste toen een begrip onder het publiek, hoe
gladder de vloer, hoe beter de kwaliteit van het artikel dat da&r verkocht werd.




