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Op de eerste verdieping zat er een die mama kende en die nam, met veel omhaal,
in een ceremoniële plechtigheid, mijn maten op. In 't Frans schreeuwde hij de
centimeters naar een andere Gentse vent in een verre hoek, die minstens evenzo
hard terugsohreeuwde en de eerste etage in een legerexercitie braoht.
De stof werd gekozen uiteen berg van lappen op de toonbank. Het was een bruine
stof met een gekruist lijntjespatroon. Madame had een heel goede keus gedaan zei
de man van Naegel en Esders. De wereldlijke secretaris van den Bisschop had gis-
teren nog dezelfde stof gekozen en misschien heeft hij ons ook nog verteld dat de
Belgische ministers van hetzelfde laken een pak droegen.
Moe en verveeld door al die druk razende kerels verlieten wij het modehuis. Over
14 dagen zou het pak gereed zijn.
G€en dag lieten wij erover heengaan en prompt op de vastgestelde datum was mama
daar alweer, om mij het pak met de eerste lange broek te doen aantrekken. Tot op
die bewuste dag had ik nooit in mijn leven een groter desolaat gevoel over mij
voelen neerkomen. In de enorme spiegel zag ik het kledingstuk, waar het eigenlijk
om te doen was, als twee verroeste pijpen ommijn benen zitten. .
De broek krulde op, zonder plooien en was veel te nauw geknipt met de krenterige
bedoeling om stof te sparen. Het pak werd immers gemaakt op een van te voren
vastgestelde prijs en de coupeur haalde zijn winst uit de stof.
Als ik nu in Gent, Naegel en Esders passeer, eens het modehuis van de streek,
dan heb ik innerlijk schik, dat eens dat monumentale gebouw is vergaan, tot een
ruwe voor afbraak, nu volgeperst met papieren dozen en rommel en dat het stel
bedriegers er niet meer in zit. Ik geloof zelfs dat de "Lieven Bauwens" is ver-
dwenen, hopelijk uit schaamte voor het misbaksel van mijn eerste lange broekl

HET vJESTELIJK FRONT EN DE PASTOOR VAN PHILIPPINE

Het is september 1918. De lijkendans der millioenen doden uit de eerste wereld-
oorlog, roekeloos afgeslacht en verborgen onder het aardse sl~jk, nadert de finale.
De duitsers zijn op de vlucht geslagen. Boven Zeeuws-Vlaanderen verschijnen de
Engelse en Canadese vliegtuigen, die de verslagen moffen meedogenloos achterna
zi tten en opjagen, terug naar hun Heimat. Het \Alestelijk Front, dat vier jaar lang
heeft standgehouden en dat ons dagelijks bezig hield met vlaggetjes prikken op de
vele oorlogskaarten in onze huiskamer, stortte plotseling in elka4r. Een onaf-
gebroken gedreun van artillerie-duels, dag in dag uit, had ons in Zeeuws-
Vlaanderen zo dicht bij het slagveld gebracht en de vreselijkste mensenslachting
aller tijden doen meebeleven. Waar zou de strijd geleverd worden, vroegen wij ons
af. Aan de Yzer, of op de Kemmelberg bj,j Yperen? In I'fuubeuge of in Langemark?
De in paniek vluchtende Duitsers kwamen opdxingen tegen de grenslijn vanZeeuws-
Vlaanderen. Het was mogelijk geworden de bloedige strijd van nabij te kunnen zien,
met eigen ogen.
Wijmaakten plannen, een gezelschap jongens en meisjes, om naar St.I(ruis en
Waterlandkerkje te fietsen, maar dat was in die tijd geen eenvoudige zaak. De
Braakman scheidde Oost-en Westelijk Zeeuws-Vlaanderen in twee afzonderlijke delen
en Belgie was oorlogsgebied. Net uitzondering van een gevaarlijk fietspad op een
hoge steile dijk, met rechts de zee en links een prikkeldraad afrastering, was
er geen verbinding om van Oost naar viestelijk Vlaanderen te komen. Met voertuigen
moest dat nog altijd per provinciale boot van Terneuzen naar Vlissingen en van-
daar naar Breskens. Alleen de Zeeuws-Vlaamse Tramweg Mij. spoorde kronkelend in
vele bochten beneden die steile zeedijk.
Met een clubje van ~rel tien jongens en meisjes, allen in de vr:ijersjaren, op een
leeftijd dat wij ons begonnen te realiseren, dat het vlees beter was dan de
beentjes, fietsten wij opgetogen en vol frisse moed op een vroege zondagochtend
van 11estclorpe naar Philippine. Daar zouden wij onze kerkelijke plichten vervullen.
Daar vlas niet a,an te ontkomen. Met l'1aurice van Acker had ik toen de meeste om-
gang en wij trokken samen de ke:r:kbal1ken in, achter in de kerk van Philippine. Wij

schoven aan bij een oom mul Maurice, de heer Cammaert. Een autoriteit in
Philippine en tevens kerkmeester, die da4r zijn vaste plaats had. Een vriendelijke
knik van ons moest hem overtuigen dat v~ het waren op deze vroege zondagmorgen
en zi.in verbaasde ogen gerust stellen, dat er niets aan de hand was.
Verder niets: Geen woord kwam over onze lippen. 111e zou hebben durven praten in
de kerk?

.
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Wij zaten wel op hete kolen. Als de pastoor te lang zou preken - dat hadden wij

al uitgerekend - dan zouden wijniet de tram van acht uur kunnen halen van

Philippine naar Yzendijke. Dan zouden wijdie gevaarlijke steile dijkop moeten en
dat vonden wij onverantwoord voor onze meisjes. Die tram moesten wijhebben. Hij

zou ons een heel eind op weg brengen naar het strijdtoneel en daar was tenslotte

onze avontuurlijke fietstocht op ingesteld. De meeste van onze meisjes hadden
zich devotie-trouw helemaal vooraan in de kerk gezet. Het lag er dik op, dat zij

in deze vreemde omgeving nooit de kerk zouden durven verlaten vóór de Missa-Est.

W~ zouden dan de tram missen en onze frontreis zou verwaterenl

Dan klimt de pastoor op de preekstoel. Nà voorlezing van de kerkelijke boodschap-
pen begint de preek. Hijheeft het over niets anders dan over het lezen van
slechte kranten en hijvermaant zijnparochianen met dreigende woorden en vuist-

slagen op de kansel, dat hijof zijdie de Telegraaf leest onverbiddelijk in de hel
terecht komt. Het is doodstil in de kerk. De spanning is voelbaarl

Bezorgd. over het verstriJ"kenvan de tijd,haalt een van ons zijnhorloge uitzijn
vestzakje en toont de wijzerplaat aan de oom-kerkmeester die naast ons zit, zonder
dat ook maar een woord over onze lippen komt. Op dat moment schiet de pastoor

hevig krijssend een eerste waarschuwing de.kerkholte in, gevolgd door een dringen-
de oproep aan de gemeente-veldwachter, om die vreemdelingen achter in de kerk te
verwijderen. De poli tie blijkt echter niet aanwezig te zijn.Hevig verschrikt en wit

tot achter onze oren blijven Maurice van Acker en ik doodstil zitten, in de hoop
dat alles nu voorbij is.
Als de zieleherder dan eindelijk is uitgeraasd over die slechte kranten en hij toch

nog met een rood aangelopen gezicht naar de achterste banken spitst, stapt hij
ui teindelijk naar het altaar terug en vervolgt de mis. Als hij zich dan omdraait

voor de Orate-Fraters, schreeuwt hijluid de kerk in "en nouw d'er uitl", tot
grote schrik van alle kerkgangers. In een sprong rent hij de altaartrappen af,

gooi t zijnkasuifel over zijnhoofd en smijt die op de communiebank. In zijnhemd
snelt hijdoor het smalle middenpad naar ons toe, hier en daar opbotsend tegen

onschuldig biddende parochianen, die geen raad weten met deze boosaardige pas-

toor. Hijheeft ons niet kunnen grijpen. Toen hijhalfweg was snelden wijde kerk
ui t, verschrikt, ontdaan en geheel van streek over het onbegrijpelijkegedrag van

deze pastoor. Wijzagen nog wel al die blote gezichten van al die kerkgangers,
die zich omdraaiden om te zien wat er aan de hand was. Van de schrik zijnwijhet

café van Mussche ingevlucht, waar wijmet een stevige borrel hebben getracht het
schandaal te vergeten.

Wijmisten de traml Het hele gezelschap moest over de gevaarlijke zeedijk fietsen.
Gelukkig zonder ongelukken. In St.Kruis zagen wij de eerste luchtgevechten.
Duitse twee-motorige Taube's kregen de volle laag mitrailleurkogels van de achter-

volgende Engelse jagers en ploften stuurloos neer in de polders om dan in brand
te vliegen. Ons aventuur werd beloond. Grote troepen op de vlucht geslagen

Duitsers met hun gepinde helmen scharrelden langs de met twintigduizend volt
geladen elektrische prikkeldraadversperring. Allen vluchtende in Oostel~"ke rich-

ting, naar Zelzate, als laatste krampachtige verdediging achter het kanaal
Gent-Terneuzen. Hun laatste hoop op uitstel van executie:
De kwade pastoor van Philippine zagen Maurice van Acker en ik een paar maanden
later lopen onder de lindebomen op de Westkade in Sas van Gent. Bijde een of
andere feestgelegenheid liep hijdaar met zijnkapelaan. Wijhadden mogen verwachten

dat hijvan deze gelegenheid zou gebruik maken om zijnverontschuldigingen aan te
bieden, maar die kwam niet. Hijhad wel zijnfout erkend aan de oom-kerkmeester,
de heer Cammaert, die deze enge gebeurtenis uit de doeken heeft gedaan.

Kort daarna werd deze overmoedige zieleherder op bisschoppelijk advies uit de

circulatie genomen, lijkversleten bankpapier.
Hijwerd opgenomen in een tehuis voor geestelijk zwakzinnigen....

DE AXELSE VLAKTE VAN 1902

De Axelse vlakte, in vroeger tijden wellicht een der resterende schorren uit het
verdronken land tussen Axel en \oJestdorpe,werd na droogmalen van de omringende
polders een Verlaat of Kreek. Deze uitgestrekte watervlakte van meer dan vier-
honderd hactaren, was eigendom van Madame Seribe, woonachtig op de Coupure in
Gent.
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Grootpapa Fransiscus Dellaert huurde deze kreek als viswater. Brede rietvelden

omzoomden dit omvangrijke watergebied. Het riet dat op sommige plaatsen tot een

dikte groeide van bamboe-vishengels, werd jaarlijks gesneden voor dekking van

schuren. Een bos riet moest 60 cm. omtrek hebben in de band en bracht per bos

een cent op. In droge nazomers, bij lage waterstand werden negentigduizend bossen

riet gesneden. Ten zuiden van Sluiskil, langs de kanaalweg, stonden de talrijke
rietmijten opgesteld. Daar werden zijgeladen in de trekschuit naar Belgie, waar
"Ollande" riet zeer gewild was. Zwaar in de traan gezet tegen bederf' en onge-

dierte hingen in de nok van een van de stallingen rond ons geboortehuis, de twaalf

paar laarzen. Lederen lieslaarzen voor de rietsnijders die in de najaarsstormen
hun zware arbeid volbrachten op de Axelse Vlakte.

Met logge vissersboten -acht in totaal- zoohten zijde rietvelden op en wrikten
volgeladen terug naar de opslagplaatsen bijSluiskil.
Grootpapa kreeg in 1890 de kans van zijnleven. Madame Seribe wilde aan hem de

Vlakte verkopen voor dertigduizend franc (toen f.14100.--). Hij wilde in Gent

zijnhand op de koop gaan leggen, maar grootmama sputterde heftig tegen dit
kolossaal bedrag en de koop sprong af. Helaasl In 1902 werd de helft van de
Vlakte onteigend door het Rijk voor honderdduizend gulden en de andere helft

bracht ook nog achtenzestigduizend gulden oplll

Sies Dellaert had met zijnvooruitziende blik de bus gemist. Hijhad in één klap
schatrijk kunnen zijn.

De toen opgerichte maatschappij ter verbreding van het kanaal Gent-Terneuzen

spoot met groot geweld een deel van de Vlakte vol tot een hoge zandberg. De

andere helft liet men leeg lopen. Dat was mogelijk geworden door de verlaging
van de waterstand, in verband met de nieuwe kanaal werken en dat laatste gedeelte
werd herschapen in vruchtbare landbouwgrond.

Een enorme hoeveelheid vis werd gevangen. Zijkwamen terecht in de sleepnetten

van grootpapa. Hijhad er een van 80 meter en een van 120 meter lengte. De netten
scheurden van deze wonderbare visvangst. Zijwaren niet in staat de kant te
bereiken door de druk van de spartelende vis. Een net bracht twaalfduizend kilo

vis aan de wal. Door gebrek a.an iets anders werd de vis met houten graanschoppen
op de kant gegooid. Baars, brasem, witvis, karper, tinken, snoeken van enorme
omvang en palingen kronkelden door elkaar tussen wal en net.

Honderden belangstellenden van overal kwamen kijken naar deze wonderlijke visvangst,
dat nog nooit iemand gezien had. Visboeren uit St.Nikolaas, Antwerpen en vele an-
dere plaatsen kwamen haastig met paard en kar de vis halen. Een gouden tijdvoor
de fijnproevende viseters in Belgie.
Tenslotte werd ook nog een zeehond gevangen. Het beest moet langs de zeesluis
in Terneuzen in het kanaal terecht zijngekomen en vandaar in de Vlakte. Het lieve
dier werd ter bezichtiging gehuisvest in een alkoof-ledikant van het oude kosters-

huis naast het Oud-Gemeente-Raadhuis, eertijds bewoond door de familie de Mul.
Entree: één cent III

BEDEVAART NAAR LaURDES (OOSTAKKER) IN 1906

Op een vroege zondagmorgen in de maand mei van 1906 liep de kerk uit. Alleen de
leden van de Heilige Familie bleven zitten. Zijdroegen een breed rood lint rond

de hals, waaraan een medaille bengelde, voorstellende de Heilige Familie van
Nazareth. Zijwachtten op het sein de kerk te verlaten.

Ik was misdienaar met mijn broer Ulrich. Wij zouden beiden de grote reis meemaken

naar Lourdes, een bedevaartplaats in Oost-Vlaanderen bijGent, met de trekschuit

vanuit Sas van Gent. Op bedevaart naar Lourdes, naar de geheimzinnige grotten,
waar eens Moeder Maria verscheen om ons allemaal in de hemel te krijgen. Toen"wlj

stoetsgewijze de kerk verlieten, onder het zingen van een Marialied, stonden de
boerenknechten uit de vroegmis in groepjes op het kerkplein, ons brutaal aan te
staren, met lelijke woorden op de lippen. Zijbegrepen nauwelijks wat er te gebeuren

stond. Hun ruwen hard leven in de kleipolders liet hen weinig tijdom aan de
.familie van Nazareth te denken. Zijhadden wel wat anders te doen.

Voorop droeg onze varkensslachter Fransiscus Vernaeve het vaandel. Een lijvig doek,
waarop de Heilige Familie in bonte kleuren was afgebeeld. Twee misdienaren hielden

de ankerlijnen van het vaandel in hun handjes, om het zeil in toom te houden om bij
plotselinge rukwinden Fransiscus te behoeden vroegtijdig in de wolken verzeild te
raken. Al spoedig liep de stoet in versnelde pas naar Sas. En de mensen in hun
huizen langs de Graaf Jansdijk trokken nieuwsgierig hun gordijnen weg om goed te
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zien, wie er die meidag wel allemaal meeliepen naar Oostakker, om dan de rest
van de dag te piekeren over het vraagstuk, waarom er die en die deze keer niet
bijwas en verleden jaar wel.

De pastoor, in glanzende soutane en met de zwierende en ~strikte sjerp met

trusjes om het midden, als een waardigheidsteken, sloot de stoet, lijkeen herder
zijn schapen vredig naar de weide brengt. Onze pastoor was in werkelijkheid het

deoorum van onze meestal in boezeroenen geklede bedevaartsgroep. Een paar van de
ouderen zetten de paternoster in en velen volgden uit innerlijke gevoelens van

dankbaarheid voor de wonderschone reis, die voor hen lag.

De trekschuit, in de volksmond toen algemeen bekend als de barge, lag in de derde
kanaalarm van Sas van Gent, vlak voor de Protestantse Kerk. Daar zat de duivel

in was ons verteld. Op de catechismusles waren wijdaar herhaaldelijk voor gewaar-

schuwd. Westdorpenaren vertelden zelfs dat zijhem zelf hadden gezien, die duivel.
En dat hij toen een sissend geluid maakte, als van oplaaiende vlammen.

Het gebed verstilde even en velen hielden hun adem in, bijde inscheping over de
smalle loopplank, zo dicht bijLuther en Calvin.
Ons blauwgroen geschilderd schip leek meer op een houten huis dat in het water

lag. De scheepsbouwer had er doodgewone huisramen in geplaatst. Drie aan stuur-
boord en drie aan bakboord, om in scheepstermen te blijven. Bijna op de punt van
het voordek stond de witte mast, de enige opbouw van de barge, met een kruisstuk

in toP. Vanaf halve hoogte van de mast lag de lijn gevierd naar de kant, waar een
rondbillige vosse ruin met de gouden manen, ongeduldig stond te wachten ons naar
Wondelgem te trekken. De twee mollige dochters van schipper Kamoen stonden met
twintig lentes in de boezem en de zweep in de hand te wachten op de bedevaarts-
sleep. Achter op de barge wapperde een lijvige rood-wit blauwe vlag in de vroege

voorjaarslucht, als een uitdaging tegen de Belgen, dat 'vijwel kaaskoppen waren,
maar dat wijde revolutie van 1830 nog niet vergeten waren.
Zelzate was n~lwelijks in zicht of de meesten hadden uit hun broodtrommel al hard-

gekookte eieren gehaal, met veel zout, dat hielp tegen flauwte zei men.
Op de lange trek naar Terdonck werden wederom de paternosters ingezet. Enkele

Heilige Familieleden galmden over het kanaalwater. De "Truro" een Engelse beurt-
boot uit HuIl passeerde ons vol stoom en bracht de barge even in een storm-
depressie. Een verborgen pul jenever van een bedevaarder viel om achter een bank.
De alcohollucht verspreidde zich in de benedenruimte. Dit verontrustte alleen

maar de pastoor, maar hij zei niets. De brug van Wondelgem lag voor ons en de lan-

dingsplaats kwam in zicht. Het barge-anker viel. De vosse ruin stond te dampen
van zijnarbeid, met het zweet op zijn brede flanken en de dochters van Kamoen
keken de bedevaarders indringender aan dan in Sas. Misschien was er wel een
schone jongen bij?
Het vaandel met de gouden letters "Heilige Familie van Westdorpe" schitterde in
de zon en opende opnieuw de stoet, die zich voort slingerde over een kronkelweg

van middeleeuwse kasseistenen. Geluiden van gebed klonken door het land, samen
met geroep en getjilp van parende vogels in het struikgewas. Het naderen van de

plaats waar eens Maria verscheen als de Onbevlekte Ontvangenis, drukte eerbied
en gehoorzaamheid op de bedevaartsgroep. Het werd stiller "Daar is de

kerk al" riep een enthousiast, die nauweljjks zijn gebed kon inhouden. "Nog zeven
Minuten" zei een ander en we zijn er. "Kalf kijk toch uit" schreeuwde een derde,
die tegen de hielen trapte van zijn voorganger. Het was een en al drukte in
Oostakker. Bedevaarders uit Schelle belle, uit Zottegem, uit Zeveneken. Van heinde
en verre. Allemaal Mariavereerders trokken naar deze plaats, waar zoals gezegd

werd, ongelukkigen na het bidden van een Wees Gegroet, zomaar hun krukken weg-
wierpen en plotseling konden lopen, zoals ieder ander. Dagelijks gebeurden hier
mirakels. Dit werd algemeen aangenomen. Maar niemand had ooit een mirakel zien
gebeuren. Honderden weggeworpen houten krukken hingen te vermolmen in de donkere
grotten. De pastoor hield de stoet nog even bij elkaar. Wij zouden eerst gezamenlijk
de kruisweg doen. Niemand durfde weg te glippen voor een avontuurtje, dat er toch
wel in zat. In de sacristie van de Lieve Vrouwe Kerk kreeg ik een lang kruis in
de hand gedrukt, als voorganger van de kruiswegstoet. Als misdienaar weet je
tenslotte alles van de-kruisweg. Onze pastoor verscheen met een geleende stola

uit de pastorie en zo zagen wjj voor de zoveelste maal Poncius Pilatus, het wonder
van Veronica, de wenende vrouwen van het dorre hout en de smartelijke kruisiging.
Onder de lindebomen van een uitspanning zochten wijeen plaats aan de houten
tafels en een vlaamse deerne bracht schuimende glazen vatbier rond. Onze klokke-
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luider Pliet Feyen was ook van de partij. Dit was zijnenig verzet in het hele

jaar. De pastoor gaf hem vrijvervoer. Als er ergens iets lekkers te zoeken was,

wist Pliet altijd precies waar dat zat. Ook de inhoud van de boterhammentrommel
van broer Ul1"ich had hijallang verkend. Mama had er met zorg de lekkerste dik

beboterde krentenboterhammen ingelegd. De schamele voorraad van Pliet was al

lang op. Hijhad zich in zijneigengereide giechelbuien bijons neergezet. Toen

mijn broer even opzij keek, greep een hand van Pliet naar de bovenste krenten-
boterham. Een verbitterde vuist van een onzer tafelgenoten sloeg met een klap
het deksel dicht en Pliet zijnnagels liepen blauw aan van schrik en pijn. Dit

verhaal is nog jaren later verteld als een uitzonderlijke gebeurtenis. Er was in
die tijdniet veel anders om over te praten.

Onze bedevaartreis werd in de achtermiddag afgesloten met een plechtig lof. In

de kerk zaten veel Gentenaren. Mensen mee n'en kol aan, zei men toen, die met
hun opgedirkte dames (de queue de Paris was nog maar amper geblokstaart) naar

de kerk van Oostakker waren gekomen, omdat er n'en Ollansen pastoor zou preken
in "schuun ollands". Dat was toen een bijzonderheid voor de Gentenaren, een
attractie voor dit achtergebleven taalgebied. Zijspraken een afschuwelijk dialect.
Een taalverwording van Vlaams en Frans door elkaar. Hoofdzakelijk doorspekt met

franse woorden. Dat verhoogde de status van deze Gentenaren. ~Jij,de misdienaars
zaten met z'n vieren ,.,atonrustig en nerveus met zoveel Gentenaren rond ons, op
de onderste trap van het altaar, te bellen en te 'iieroken, zoals dat overal in
elk lof gebruikelijk was. Versierd in ,.vitgestevenhemd met kanten vleugels over

een blauwe soutane (de Maria meimaandkleur) en een sierlijke pelerine over onze
schouders.

Onze eigen pastoor uit Westdorpe preekte dat wijnu de geest en de deugden van
moeder Maria hadden ingeademd en dat wijnu wel sterk zouden staan tegen slechte

gedachten. Tenslotte zegende den "Ollansen" pastoor al de kerkgangers met de

gouden remonstrans, tot over de enorme bloementuinhoeden van de Gentse dames.
De terugreis werd met meer folklore en met meer luidruchtigheid aangevangen.

De grapjassen onder ons hadden hier en daar stiekum n'en Belgischen dreupel
achterover geslagen. I-1ae..rzijhadden goed gebeden en vele litanies en schiet-

gebeden verwerkt en zijmeenden nu wel een potje te mogen breken, zonder in zonde

te vervallen. Onze Lieve Heer zou dat ,.,elvergeven.

DE VELO VAN FERNAND

Fernand had zich een splinternieuwe velo aangeschaft van zijngespaard weekgeld.

Zijnmoeder, die alles moest bijzetten om zes volwassen magen te vullen, dat goede

arme mens kreeg geen cent. Vader was, in zijnarmoedig bestaan, een uitgesproken
grappenmaker. Hijbleef de zilveren lijn zien, in elke donkere wolk die altijdover-
dreef, zoals hij zei. Aan de grenzeloze eigenwijsheid van zijn zoon Fernand was
toch niets te veranderen.

Fernand was nu rond de dertig, maar zijn verstand was niet meegegroeid met zijn
jaren. Hijwilde niet begrijpenwaarom een wiel rond moest zijn.Eens timmerde hij
een vierkant wiel in elkaar voor de kruiwagen. Toen !Dj zag dat dit wiel niet

draaide, bemerkte hijpas zijn stommiteit. Dit erkennen, dat deed hijnooit:
Zijn fantasiën waren onbegrensd. In het voorjaar trapte hijpedant op zijnvernik-

kelde velo naar de bietenvelden om te gaan wieden. Van latten en zeildoek had hij
een tent geconstrueerd, groot genoeg om een kinderrijk gezin in te doen kamperen.
De tent was bedoeld om zijnfiets te beschermen tegen regen en zon. Op zichzelf

een wijze gedachte. Het bezit van een fiets was nog altijd een luxe. Bovendien
de banden klapten in de hete zon en de fonkelnieuwe velo, met verchroomde draai-

spaken laten verroesten, dat zou niet gebeuren.
Het opzetten van de tent duurde minstens een uur:

Op zekere dag zag ik hem voorbij fietsen, deze Fernand. Hijmoet zich overgelukkig
gevoeld hebben. Hijhad een weggegooide stofbril gevonden. E~n glas ontbrak:
Fernand' s vindingrijkheid kreeg de loop. Hijsneed met zijnzakmes een rond plankje
van een sigareILldstjeen stak dit in de gevonden stofbril. De letters "Claro"

waren nog juist zichtbaar. Net ~~n open oog en het andere dicht getimmerd

fietste hij over de Graaf Jans~K naar de akkers. Aan zijnbreed uitstaande oren

bengelden goudgele ringetjes.

I
J... .
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PIONIEREN IN DE RIMBOE-ONTGINNINGEN STEENBAKKERIJ IN ALPHEN (BIJ TILBURG)

Het verhaal is nooit verteld omdat het geen goudmijn geworden is, maar het zat er
wel in~
Toen vader in 1918 een dennenbos van 50 ha. had gerooid in het bosgebied van
Woensdreoht bij Bergen op Zoom, kocht hij wederom een uitgestrekt oomplex bos in
Alphen bij Tilburg, voor 22 duizend gulden, inolusief de grond~ Merkwaardig
genoeg, de eigenares van deze afgelegen wildernis, was een oude dame uit Eekloo.
Vandaag zou dit bos in zijn geheel minstens een half millioen opbrengen als
recreatieobjeot, want het ligt onvoorstelbaar rustig in een oceaan van bos en
heide, langs de stille Chaamse baan, een zandweg tussen Alphen en Chaam, dwars
door onbetreden natuurgebied. Een verhard fietspad loopt er naast en het Noorden
is begrensd door Staatsbosbeheer als ideale natuurbeschermer.
De volgroeide dennen werden gerooid en verkocht als mijnhout, heipalen, afmaak-
palen, rui ters tokken, brandhout enz. De uitgebreide houthandel liep meestal over
de Nederlandse Heide Mij. De betaling was altijd veilig. Na de eerste wereldoorlog
was er een schrikbarend tekort aan hout. De meeste bakkers stookten hun ovens
ook nog met hout.
Zo trok een troep Belgische houtbewerkers uit den Overslag naar Alphen. Dat was
Victor Coene met 4 van zijn zonen. De eerste 4 ha. dennen lagen spoedig geveld
tegen de grond. Het ''las er akelig stil en eenzaam. Er was geen huisje, noch stal
te bekennen, in de verre omtrek niet. Onze eerste abri bestond uit enkele sparren
schuin in de grond geplant, een werkelijke Indianentent(voor menseneters). De
wanden werden afgedekt met bossen hadhout. Dit was onze eerste beschutting tegen
stortbuien en rt vuur uit de hemel~ De dennenwortels werden uit de grond ge-
trokken door mens en dier. Dat was een beulwerk en het eerste stuk grond werd
geploegd. en in cultuur gebracht. Tien vlagons schuimaarde van hoog kalkgehalte
van de Suikerfabriek uit Sas van Gent kwamen over Gent, Antwerpen en Turnhout
naar Alphen en werden daar gelost en vervoerd naar het nieuwe kalkarme land.
De eerste haver, met ingezaaide klaver kwam gezond uit de grond. De opbrengst
was bui ten verwachting overvloedig.
Finet en rUna, twee van onze getrouwe Zeeuwse stamboekmerries, emigreerden naar
Brabant. Zwij stapten in ~vee da~n van Westdorpe naar hun warme stal in Alphen,
na een stormachtige overtocht over de Schelde per provinciale boot van Terneuzen
naar Hansweert. Het hout transport kon beginnen en tegelijkertijd de opbouw van
nieuwe bedrijvigheid, heel ver veg, in de stil te van het v1Oud.
Een huis werd gebouwd voor onze bedrijfsleider Tinus met zijn Vrouwen 6 kleuters.
Tinus was de levende afbeelding van een bijbels figuur, van een Apostel die op
aarde .was teruggekeerd. Zijn volle baard, zijn goedmoedige oogopslag, zijn eerlijk-
heid en zijn rustig en tevreden karakter, maakten ons blij met deze eenvoudige man.
Paardestallen verrezen uit de grond en in een korte spannetijds had Tinus rond
zijn huis een verzameling kippenhokken, varkensstallen en geitenbeschutting ge-
bouwd. De geluiden van kraaiende hanen, knorrende varkens, blatende geiten en
hiDllikénde paarden, mengden zich met die van hakkende en zagende mensenllanden.
Wegens zijn kinderrijk gezin schonk het R.K.armenbestuur hem een melkkoe, die
eveneens onder dak moest in een nieu''fe stal. Later zag ik in Tinus zijn huis een
kast vol nieu,\;le vfitte lakens, netjes verpakt en opgestapeld in blauwe en roze
satijnen strikken, geschonken door het axmenbestuur. De lakens zijn nooit gebruikt.
Zij dienden alleen maar voorbekijks voorde schaarse bezoekers in dit verlaten
oord. Als onze opzichter Bernard Remery zijn werkzaamheden heeft afgesloten in
de bossen van Woensdrecht komt ook deze naar Alphen. Ik verdween huiswaarts,
waar ik de handel vol had.
Het boscomplex in Alphen bestond zowat de helft uit rooibaax hout. De andere
helft was onderkomen, verziekte dennen die al jaren stonden te treuren, veröor-
zaa...1d door een volkomen verwaarloosde afwatering. En zo trokken papa met zijn
opzichter dagelijks het bos in om te overleggen wat er gerooid moest worden en
vlaar de ar'l-latering nodig verbeterd moest worden. Brede lanen verdeelden het bos
in peroelen. Er was geen overzichtelijke kaart beschikbaar. Men kon gemakkelijk
verdwalen.
Bernard was beëdigd landmeter. Hij bracht snel het landgoed in kaart. Op hun on-
derzoekingstochten kwamen zij soms tot allerlei ontdekkingen. Zo stapten zij
onve~lachts in een bos van mascobidennen van reuze omvang, dat veel geld op-
bracht. Zo ontstonden de meest vreemde namen van de vele percelen, die steeds
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in de werkorders werden genoemd om de plaats aan te duiden in de wirwar van

Ianen. Op het sohielijk wegspringen van een ree, werd het reebos. Het vinden v,m
een vossenhol, werd vossenbos. Het opvliegen van korhoenders bracht korhoender-
bos in de mond. Het mascobibos werd "Trouv~" gedoopt naar het frans "gevonden".

Op eenzelfde manier kwam plotseling het steenbakkerij-project tot leven. Tijdens
een w8...1J.delingmerkte papa tot zi,jngrote verwondering dat er klei op de punt van

z~jnschoenen zat. Een schop werd gehaald en leem werd gevonden, maar ~~n steek
diep in 't zand: Bijna het gehele terrein bleek ~~n klomp leem te zijn.1eem om

steen van te bakken en steen hadden I~jhard nodig voor alles wat nog komen moest
in die afgelegen rimboe. De middeleeuwse kerktoren van Chaam werd indertijd

gebakken op ons terrein. De leemput ligt er nog altijd. Papa zette onmiddelijk
door. Proeven vIerden genomen en de leem werd vakkundig onderzocht. Allerlei
gereedschappen voor het steenbakkersbedrijf werden aangevoerd. Een arbeider
begon met de hand stenen te vormen in houten bakken van 4 stuks. Ze werden te
drogen gelegd op een vlak stuk gr:'ond en na een paar zonnedagen opgestapeld in
een snel gebouwde droogloods met een bedekking van eigen verbouwd roggestro.

Toen we honderdduizend gedroogde stenen hadden, werd een veldoven opgezet. Na
12 dagen stoken met snoeihout was de oven gaar. De eerste oven leverde voor de
helft prachtige bloedrode steen. Zij zitten nog altijd als siersteen te pronken in
de voorge\~ls van huizenin Alphen,25% was misbakkenof misvormdesteen,de
rest was afval.De arbeidskosten liepen te hoog op tegen de resultaten. We zouden
moeten mechaniseren:
In het advertentieblad "Vraag en aanbod'"schreef papa op een advertentie van een
strengpers, bij de gebroeders Iindeman in \'[intersv.1jk. Hij zond mij erheen en ik
kocht de pers met bovendien nog een honderd meter lange en uitneembare droog-
loods, met pannen gedekt. Ik bleef nog een volle I'leek in hfinterswijk om ervaring
op te doen met de strengpers die nog in bedrijf was. Alles werd per spoor over-
gebracht naar Alphen. Toen begon het vlerk pas.
De smid in Hestdorpe maakte de ijzeren bouten en k:rt11de het betonijzer voor de
fundering van dn tonnen ,'Jegende pers. }\~et de h81e lading ~izer op mijn Harley-
Davidson snelde ik naar Alphenen begonmet de betonneringvan het voetstukdiep
in de grond. l~ beschikten in Westdorpe over een stoOnLlocomobiel voor de dors-
ma.chine, maar omdat wij een benzinemotorhaddenaangeschaft,was deze overbodig
geworden. De locomobiel lûvamper spoor naar ~lphen over Belgie.
lIet lossen van deze lompe topzwaxe locomobiel van de spoorvregwagonop de begane
grond vlas eigenlijk een werkgeweest voor de genie. Toenhet gevaarte eenmaal op
het station in Alphen stond, moest het nu eenmaal ook van de wagon. Van de sta-
tionschefmochten~~ een berg spoorbielsgebruiken.Daar maaktenI~ een afrit
van, maar het '\verd in werkelijkheideen trap. Vlijkregen anderhalf uur de tijd om
het ding op de begane grond te krijg-en. Dat was de tijd bussen t\vee sneltreinen
in. De vfq,<;on moest daarvoorvan de zijlijn op de hoofdlijn gesleept wordenom meer
ruimte te maken. Net 8 man Haren vrij aan het manoeuvreren, maar er kwam nauvlelijks
beweging in het gevaarte. Toen riep Alphens' stationschef, met rode pet op, om
vuur achter zijn order te plaatsen, dat er over een half uur een locomotief zou
voorb~j snellen, op een snelheidsproefritvan Tilburg naar Baerle-Hertog. Deze
rechte lijn was sinds jaren de snelheidsproefbaan voor locomotieven van de rJeder-
landse Staatsspoorwegen.
Papa raakte overstu.ur door de plotselinge aangekondigde vvaarschuláng. De enige
keer in m~jn leven heb ik toen mijneigen vader met lel~jke woorden "'leggejaagd.
H~i verd'\>leen na ook: Achtereenraam van ons pension. .Net "Iegge trokken gordijnen
zat hij te kijken, met kostbaas Vaarten en zijn vrouw. Drie angstige gezichten in
de grootste spanning door de ramen glurend, elkander opjagend door mijn verant-
woordelijk gevaarlijk werk, met een onvoorstelbaar spoorwegongeluk in het voorui t-
zicht. Maar de locomobiel kwam er tijdig af. Met een Westington takel liet ik de
forse knaap de eikenbiels-trap afglijden, bijna alleen: Nooit heeft papa mij ge-
zegd dat ik het goed gedaan had. VleI vertelde hij overal, achter mijn rug om,
welke enorme prestatie ik verricht had. Ik wil hiermedenietmijzelf op~~zelen,
maar deze gebeurtenis verklaarde papa's gedachtengang.
Nu de stoommachine naar de steenbakkerijzien te krijgen.Dat was niet zo een-
voudig over een 4 km. lange zandweg. I1et 4 paarden zijn we begonnen.De eerste
kilometer lieten w~ het gevaarte met ~én wiel over het fietspad lopen. Dat kostte
ons een proces-verbaaLIn de heuvelskon dat niet meer en wij reden vast, diep in
het zand. Acht baddings 'tIerdengehaald.bij de timmerman, van 10 m. lengte, tl-ree
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aan twee vastgemaakt met bandijzer en in het zand gegraven. Telkens werden deze

verschoven met hUlp van al onze arbeiders. Na 3 dagen arriveerden wijop de be-
stemming. Met de veldovens teen werd de machinekamer gebouwd of beter gezegd, de

stoommachine eenmaal ter plaatse, werd rondom ingebouwd. De voorraad brandhout
voor stoomontwikkeling was onbeperkt. De strengpers werd gemonteerd en kwam vrij
snel in bedrijf. Het machinaal persen van de eerste stenen zal ik nooit vergeten.

Het liep geweldig en wijmaakten al spoedig tienduizend stenen per dag; later
twintigduizend gave bouwstenen. De stenen waren stevig genoeg om direct op el-
kaar te stapelen in de droogloodsen. Du.sgeen verlies meer door regen op de
droogplaatsen in de open lucht.
Een nieuwe oven van meters dikke muren werd gebouwd. Later nog een 2e oven. Het

percentage misvormde stenen daalde aanzienlijk. Papa had broer Gerard naar Delft
gezonden, waar hij een steenbakkers cursus volgde op de llijkskleischool.Hijbracht
ons kegeltjes, die in de oven werden geplaatst. De smolten in elkaar bij tempera-

turen boven 1000-1100-1200 graden. Daarmee wisten wijmet zekerheid wanneer wijde
oven als "gaar" mochten verklaren. Het liep allemaal gesmeerd. In de droge zomer-
maanden de stenen vormen. en in de winter de gedroogde stenen bakken. Het gehele
jaar door was er werk in de winkel voor al de arbeiders. Er was geen werkeloos-

heid op ons bedrijf.

Naast ons terrein lag het zwaar beboste en uitgestrekte heuvelland van de Freyter

Di t was staatseigendom. Het 1'08 werd gerooid voor mijnhout en papa kocht het
snoeihout voor 200 ha. gerooid bos. Een half millioen takkenbossen stonden in
mijten verspreid over het land. Allemaal hout voor de steenovens.

Als ik op zekere dag in Alphen arriveer, roept mijn kostbaas Vaerten "oen bos
staat in brend". Hijdeed dat in een intonatie alsof hijer blijmee was. Die
Brabantse boeren kun je nooit volgen. Hoge rookwolken kwamen uit het westen
overdrijven. Eenmaal ter plaatse zag ik het Staatsbos in brand staan. Vanuit

Gilze-Rijen was het vuur naar hier gekomen, aangewakkerd door een straffe Noord-
Wester. Al onze paarden ploegden brandsingels om het vuur tegen te houden,

zonder ophouden, dag en nacht. Tinus had zijnmeubilair al bui ten gezet en zijn
vrouw stond met haat kroost in een hoek te bidden en te huilen voor het onheil

dat zo plotseling losbarstte. Een compagnie soldaten uit Breda kwam helpen

blussen, maar het vuur bleef de baas. De volgende dag sloeg de brand de Chaamse
baan over naar de Freyter, waar de vlammen het droge hout in eenvuurgloedver-
anderde. Ware de noordoosthoek van ons bedrijf nog niet in cultuur gebracht, ons
hele bos was door het vuur vernietigd geworden. Maar nu kwam de brand in de
Freyter, waar van ons een half millioen takkebossen in mijten waren opgeslagen.
Nog een uur en het vuur zou beginnen aan onze eerste houtmijten Als een Gods-
wonder begon de lucht te betrekken en een zware onweersbui doofde deze hel, won-
derlijke redding van de natuur. De eerste vlammen hadden de eerste houtmijt be-
reikt 1 Toen bram een heel andere ramp ..de genadeslag1 Belgie, dat toch al
goedkoop steen leverde, al was de Boomse steen van uitzonderlijk slechte kwali-

teit, Belgie devalueerde opnieuw de franc. Voor zeven gulden per duizend werd
de Boomse steen op het werk geleverd. Daar was geen concureren aan. Dat kostte

onze steen al ongebakken. De steenbakkerij raakte op de achter grond. De gevormde

steen werd nog gebakken, maar langzamerhand was het gouden perspectief van steen-
bakken in rook vervlogen. Heel Nederland leed onder de Belgische concurrentie.
Veel steenbakkerijen werden stilgelegd en verkwijnden tot vervallen nederzettingen.

Van de aanwezige voorraad steen werden drie boerderijen gebouwd op de ontgonnen
bosgronden. Zij kregen een flink huis met ruime stallen en erf. Bij elk bedrijf
werd ook nog een boomgaard geplant van jonge fruitbomen. De lage gronden werden
met succes in grasland gebracht. Malse groene weiden vol witte klavertjes, een
streling voor het oog, een lekkernij voor het vee in deze zandige verlatenheid.
In de diepe leemput, waar de klei per smalspoor werd uitgehaald, kwam het riet
vanzelf uit de grond en Tinus viste palingen op waarvan niemand wist hoe die
daar ooit in gekomenzijn, kilometers ver van stromend water. Het is allemaal
begonnen als een sprookje, dat werkelijkheidwerd, om tenslotteweer in rook op
te gaan.
Men zou het kunnen vergel:ijken met de natu.urkraohten in het heelal, waar gaswol-
ken verdikken tot vaste stof, om dan toch weer in gas te verdwijnen.........
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De eerste boerderij
in aan bouw

"

Papa - captain of industry

.
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Ontdekt vossenhol

Houthakkersploeg in 1920
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Brede lanen
doorkruisen
het bos

De eerste veldoven
brandt

Papa midden
in 't gevelde
bos
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De eerste ontginning

De eerste leemput

Finet, Lies en Mina
voor de eerste
veldoven
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DE MOLENVAN WES'POOBPE

De molen van Westdorpe, rond de eeuwwisseling het hart van deze uitgestrekte

landbouwgemeente, wiekend op de Molenberg, als hoogste punt in de ~dse polder-

vlakte. De molen van Oscar Plasschaert, een vuurtoren zonder licht, een baken

voor de door modder en slijk voortploeterende voetgangers, die langs zig-zag
paden naar hun bestemming trokken. Soms waren dit boerenarbeiders, leurders,

kerkgangers, soms ook smokkelaars. De Belgische grens ligt niet zo ver weg.
Bij stO!l'Dlachtigweer raasden de wieken kreunend en krakend door de lucht. Dan

klapperden de zeilen tegen het latwerk en dan was er geen boerenknecht in staat
zijnpaarden voorbij de molen te krijgen. Plasschaert moest dan zijn molen afremmen

of stilleggen. Als dat te laat gebeurde, dan sloegen de paarden op hol en ver-

pletterden de lantaarnpaal, midden op het dorpsplein, het enige lichtpunt in
Westdorpe en tegelijkertijdeen gevaarlijke ltsta in de weg". Dit onnozel petroleum.
vlammetje bleef branden, ook in de snelle opkomst van de "lampe BeIge" een
ommekeerin de straatverlichting,want de "lampe BeIge" verbrllikte tweemaal
zoveel olie: Langdurige besprekingen in de Gemeenteraad beslisten over het lot
van die lantaarn. Hijbleef staan op dezelfde plek. De Molenberg was, vreemd
genoeg, de verzamelplaats van honden in de paartijd.Omdat de wieken laag bij de
grond draaiden, ,..erden de honden gegrep:m. door deze wieken en hoog in de lucht
geslingerd, om soms te pletter te slaan op de kasseistenen, ~~n keer met een
ge,-reldigebons in het portaal van ons huis, welke ons de schrik op het lijf sloeg.
Voor het tot standkomen van het nieuwe Raadhuis werden alle gemeentebelangen be-
slecht in "Huize Kerokhaert" (rond de jaren 1880 was er een Kerckhaert burge-

meester van 3 gemeenten nl. van Westdorpe, Sas van Gent en Philippine. Toen
Willem 111 deze dorpen eens bezocht galoppeerde burgemeester Kerckhaert te paard

d'varsdoor de polders, om t~jdig aanwezig te zijn voor de ontvangst).
Op ingenieuze wijze kwam toen een bouwwerk tot stand, hoog in de lucht (merk-
waardig genoeg ongeveer tegelijkertijd met de eerste wolkenkrabbers in Amerika)
dat met een stenen trap te bereiken was. Dit huis in de lucht diende als

gemeentesecretarie. Op de trap stond meestal de reus van Giezen, in veld-
wachters uniform, de orde te handhaven. De poort onder de gemeentesecretarie
moest poort blijven, want daar reden op zondagmorgen vroeg de rijtuigen van de
Zwartenhoekse boeren, die met hun ega's ter kerke kwamen om dan tegel:i,ikertijd te
winkelen voor de gehele week.
Onze knecht Pol van Damme spande de paarden uit. De boeren verdwenen haastig in
het caf~ voor een jonge jenever (om 6 uur s 'morgens). De boerinnen stapten met
hun blikken manden een 2e deurgang binnen en haastten zich naar de winkel.

Tijdensde mis \<lerden de boodschappen. 'verzameld en in de mand gelegd.
Maar de molen op de molenberg,op de top van de Graaf Jansdijk beheerste het
leven,daar beneden op straat en in de huizen. Zijn raderwerk kraaktè en
s"CDJ:menbeukten hem, maar de molenstenen bleven het kor~n malen, voor mens en
dier, dag en nacht, zonder rust.
Rond 1910 kreeg de molen stalen wieken. Dat was het gesprek van de dag. Velen
kwamen kijken.Hoe men deze lange benen in de fitting heeft kunnen krijgen,dat
kunnen alleen de molenmakers begrijpen. Naar het lukte en de molen maalde weer
verder, nog snellerdan vroeger.Totdat de gasmotorzijn intrede deed. Toen
was het lot van de jjverige molen beslist. Hij wiekte zijn laatste slage~ met het
rood-wit-blauw in top. Zijn l~f, dat alle stormen had doorstaan werd ontmanteld,
tot op zDn nacl{tskelet.

PIE TOUAN

Nooit zal ik hem vergeten, de Chinees uit Nongolië. Pie Touan, ~~n van de zeven-
honderd millioen Chinezen. Nooit heb ik een eerlDkerkameraad,een edelervriend
met zulk een warm hart ontmoetals deze Pie Touan. Geenkasteeljonkerzou zijn
ingetogenheid, ZlIDelegance hebben kunnen benaderen. Wijzagenelkaarvoorde
eerste maal in 1912 op het CollegeSt.IJouis in Luik en we zijn van stonds af
kameraden geworden en gebleven. De Belgische ]\1issie Paters, werkzaam in China,
hadden Pie naar Belgie doen komen voor ontplooiingvan de leerlooierij-studie.
Zijn vader was groot-caravaanbezitter van koud Mongolië naar subtropisch en

tropisch China. Duizenden kamelen trokken jaarlijks hun pad door de woestljpen
van Mongolië naar het Zuiden, afgeladen met huiden en keerden terug naar het
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Pie Touan, Un van de zevenhonderd
millioen
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Noorden met zuidvruchten. ffij was 17 jaar toen hij in Europa kwam. In een senti-
mentele bui, die hem soms te pakken had, vertelde hij mij, dat hjj getrouwd was en
vader van 2 kinderen, deze Pie Touan, met nauwelijks de baard in de keel. Later
heb ik daar nog wel eens over nagedacht, maar ik heb deze Pie nooit naar een
vrouw of meisje zien kijken, laat staan aanraken.
Over Amerika is hij naar Europa gereisd. ffij droeg met trots een foto bij zich uit
een Chioagoblad, waarop hij in Chinese kleren was afgebeeld, toen hij uitverkoren
was de stoet te openen van een Eucharistisch Congres in Chioago. Dat moet in
1910 geweest zijn. De kerkvaders symboliseerden daarmee de wil van Christus, dat
alle mensen gelijk waren in de benadering van God. China was toen een arm en
achterlijk land. Pie droeg toen nog zijn staart, die hij later in Luik, noodge-
dwongen heeft moeten laten amputeren, omdat hij aanleiding gaf tot veel bekijks
Va.."'lhet publiek, dat soms aangroeide tot een ware volksoploop. Dan kwam zijn
Mongolisch zenuwstel in opstand en deelde hij klappen uit. Terecht want vrijpos-
tigen hadden de onhebbelijke gewoonte zijn neerhangende vlechten te bevingeren.
Het college St.Louis in Luik bood de studenten veel meer vrijheid dan St.Amand
in Gent. In St.Louis mocht men de poort uit als daar reden voor was en met Pie
trokken ,~ samen, zonder begeleiding het land door, te voet, per tram of per
trein. Dat was een zeer interessante tijd vol ervaringen en ontmoetingen.
Door z~~ relaties met de kerkelijke overheid, waaronder zelfs de bisschop van
LUik, kwamen wij, voor de eerste maal van ons leven in mijnschachten terecht en
in allerlei fabrieken, ja zelfs eenmaal op een locomotief van de Belgische
Spoorwegen op een snelheidsproefrit van Luik naar Leuven. Cockerill in Luik
maakte toen die geweldige trekpaarden van locomotieven voor de B.S., met hun
platte gestroomlijnde ketels op 16 wielen, onderling verbonden met een spinneweb
van dri,jfstangen en voortgestuwd door dubbel-compound stoomkracht.
filet een snelheid, ind:ru.k:wekkender dan het snelste vliegtuig, suisden wij over
die rechte spoorbaan, rakelings langs die hoge perronpieren, waar wachtende
reizigers hun hand naar de pet sloegen, voor behoud van hun hoofddeksel, als
het ware een groet aan de voortsnellende ijzeren ros. Zonder ookmaar vaart te
verminderen denderden ~ door de wissels en voelden wij het monster even de benen
lichten. Het was in een woord geweldig, deze race en vele jaren later dacht ik
daar nog altijd aan, wanneer ik voor een spoorwegovergang stond te wachten en
een Cockerill-trekpaard voorbij raasde met nog altijd diezelfde machinist, in
blauw katoenen jasje, een van vet glinsterend leren petje en de onvervangbare
zakdoek rond de hals.
F18.a.rhet bleef niet bij locomotief rijden. In Waremmewas een fabriek van bedrijfs-
motoren, de etablissements van Moës Frères en de ingewikkelde techniek van dit
bedrijf had onze grootste belangstelling. Daar was verder de fabriek van Doyen
et Fils, een assemblage inrichting van moderne landbouwwerktuigen. Toen aU
De landbouw in Wallonië was al v66r de eerste Wereldoorlog rj,J"kelijk gemechani-
seerd en ik heb het al tijd als een tekortkoming gevoeld in de landbouwvoorlichtillé
dat daar zelden of nooit is geattendeerd.
In Nederland was daar toen nog weinig of niets van te bespeuren. In uitgestrekte
landbouwgebieden, op de rivierkleigronden van Noord.Wallonië, werd de gehele
oogst toen al gemaaid en gebonden door de toen uit Amerika geïmporteerde zelf-
binder maaimachines. Mac-Cormick leverde de meeste koren-en grasmaaiers. Ook de
aardappeloogst werd machinaal gerooid en de enorme oppervlakte suikerbieten, die
daar jaarl~jks geteeld werden, kwamen mechanisch uit de grond.
Voor het dorsen van klaver en lucernezaad waren gigantische machines beschik-
baar, om dan tenslotte ook zeker niet de reusachtige dorsmachines te vergeten,
die het koren niet alleen marktschoon in de zakken deden, maar het was mogelijk
5 tot 6 verschillende soorten graankorrels op te vangen, langs vernuftig ge-
construeerd reinigings-en schoonmaakapparaat.
Maar ik heb het immers over Pie Touan. Pie is de Chinese vertaling van de
Pauselj,J"ke naam Pius. De betekenis van Touan ben ik kwijtgeraakt. Zijn donkere
zwartblauwe staart lag nog al tijd goed bewaard in een lange doos, van binnen met
zijde bekleed. Originele Chinese z~de. Ook zjjn kleren waren vanzelfsprekend uit
China. Daarom bevingerden steedse dames zo gaarme zijn habijt. Eens gebeurde dat
in de volgeperste Gare du Nord in Brussel. Een dame kon haar bekoring niet weer-
staan over de glanzende zachtheid van zijn gewaad te strijken. Een plotseling
uitschietende hand van Pie deed haar bloemenhoed, in de orde van een wagenwiel,
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diep beneden op de spoorrails vallen onder de wagon. Onmogelijk dit vliegwiel
zonder levensgevaar op te dreggen. De trein kon elk ogenblik in beweging komen.

Een stelletje mannen die de klap hadden gezien, wilden Pie te lijfgaan, maar wij
namen de vlucht en verdwenen in de massa: Het was niet zijngewoonte om dagelijks
zijn chinese kleren aan te trekken. Hijdeed dat alleen als hij daar zin in had.
Op zekere dag zouden wijHuy trammen, in het romantische Maasvallei tussen Namur

en Luik. Het moet rond St.Nicolaas gevleest zijn,want de bazaar van Huy was ge-

vuld met kooplustigen. Hoe ik er ooit de moed toe heb gehad, dat is mij altijd een
raadsel gebleven, maar ik verkleedde mij ook als Chinees en zette op mijn hoofd

het bolle, poezige mandarijnenhoedje met bovenop de rode pompon. In de tram bleef

nog alles rustig, maar eenmaal in de bazaar werden ,-rij omsingeld, als het ,.,are
belegerd door een brutale volksmenigte. Waarvoor die opdringende nieuwsgierig-

heid zo plotseling plaats greep, is mijook nooit duidelijk geworden, maar de
bazaardirectie heeft ons langs een zijdeur de straat gewezen en wijwaren verlost
van dit brutale volksgedrang.

Pie bezat de ingeboren behendigheid en vingervlugheid van de Chinees en niet

alleen met eetstokjes. Hijwas een ware acrobaat zonder bepaald zich daarvoor in

te spannen. Hijwist een tennisbal op de punt van zijn schoen, rechtop en hoog in
de lucht te schoppen en deze te doen terugkeren zonder zichzelf te verplaatsen
op diezelfde punt van zijnschoen, 2 tot 4 maal achterelkaar.
In 1913 kwam Pie zijn vakantie bij ons thuis doorbrengen Op de hofstede. Toen
reden wij,per vierwielig rijtuig, het Zeeuws-Vlaamse land door. Pie soms op de bok
in Chinees gewaad, met de zweep over de twee paarden, die ons voortsnelden, van
dorp tot dorp met aanleg aan de vele cafés en herbergen~tapperijen van de Bier-
brouwerij en Mouterij "De Duif" van grootvader Franciscus Dellaert.
Hij had toen een vijftig van deze zaken van den Overslag tot Terneuzen en de
Margriete, een bietenlosplaats aan de Schelde. Tegenwoordig zou "Heineken
Brouwerij" er een kapitaal voor over hebben een dergelijke reclamestunt uit te
voeren.

In de zomervan 1914 brak de eerste wereldoorlog uit. De Duitsers vielenBelgie
binnen en de vreselijke moordpartijen van burgers in visé deed de Belgen vluchten.

Pie was nog in Luik. Ik was met vakantie. Pie kwam ook naar Westdorpe, maar
keerde later terug naar St.Louis, vanwaar hijplotseling in Den Haag opdook om
zijn papieren te halen voor de reis nBk~ China. Over Engeland en Zweden heeft hij
toch nog Rusland gehaald, vanwaar hijper Trans-Siberische spoorweg thuis is ge-
komen. Wij zijn lang blijven corresponderen. Hij is direkteur geworden van de gevan-
genis van Peking. Na mijn vertrek naar Singapore, is ons contact verbroken,
hoewel ik toen redelijkdich bijhem zat.
Het einde van dit verhaal sluit ik af met een onwezenlijkesamenloop van omstan-
digheden, die ons toen wederom samenbracht, al was het dan ook maar voor korte
duur, door de revolutie in China.

Een paar dagen voor mi,jn reis van Singapore naar Europa, over China, Japan,
Honolulu en Amerika (na 5 jaar tropenarbeid) nam ik, zoals gebruikelijk afscheid
van vrienden en kennissen. Zo kwam ik op een avond bij de familie Schukking.
Daar ontmoette ik toevallig een Belgische pater van de Missie uit China. Terloops
kvlam het gesprek op gang over China. Ik zei, dat ik één van de zevenhonderd
millioen Chinezen kende "Pie Touan" Maar"die ken ik ook heel goed"zei de Pater
en hijgaf mij zijnadres, zomaar uitzijn hoofd. PIE 'lDUAN-Eul Too Hoo-TJANSHI.
Het was goed zei de pater er bij te schrijven "aux soins des Missions Catholiques".
Ik had wederom zijnadres en ik schreef Pie een lange brief op de mailboot van

Shanghai naar Kobe in de Gele Zee. Ik wilde eerst nog China induiken, maar de
pater ontraadde mij dat. Het was veel te onrustig in Pie's contreien. Benden

rovers maakten het land onveilig.Treinen werden geplunderd.
Als ik 3 maanden later van London naar Schiphol kom overvliegen, na de reis
over Amerika, in een dikke mist die noodlottig had kunnen zijn (piloot Soer

vloog er doorheen omdat hij stavonds naast zijn vrouw wilde liggen, dat zei hij
tenminste) en ik van het vliegveld naar het huis van de Havenmeester wandel

(JanDellaert)dan reikt de postbodemij, bij het tuinhekje, de antwoordbrief
van Pie Touan uit China aan. Ik kwam uit het Vlesten. De briefbTam naar mij toe
uit het Oosten, over Siberie. Een wel heel bijzondere samenloop van omstandig-
heden, waarover men zelf niets te zeggen heeft, was hier in het spel geweest:
Waar is Pie gebleven?Ondergegaanin de revolutie? Of zit hij aan dezelfde tafel
van dichter-communist Mao-Tse-Toeng? Wie zal het weten:::- !lil .,
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MARIA

Ver op de Zwartenhoek woonde eens een boerin, met de gezegende naam van Maria.
Op haar magere hals stond een Mephisto hoofd. De boerderij laag eenzaam in de

vette Papeschorpolder, deels op Westdorpe, deels op Axel's grondgebied. Het

leek daar voor ons het einde van de wereld. In de zuidelijke verte lag Zuiddorpe,
versoholen in bos en struikgewas, op arme zandgrond, als overblijfsel van de daar
eertijds aanwezige zeeduinen, vóór inpoldering van de Canisvlietpolder.

Zuiddorpe was algemeen bekend als achterlijk gebied. Het spookte daar nog, zei
men. In de stilte van de nacht zagen ~ soms vlammen hoog opslaan. Dan stond er
wederom een boerderij in brand, door spoken aangestoken. Een pyromaan had dan

zijnwerk gedaan en niemand vond hem. In het noord-oosten lag Axel, verheven op

zijnmiddeleeuwse vesten, even onheilspellend voor onze jonge geest, want daar
woonden protestanten. Alleen in de uiterste noodzaak zouden wijop hun hofsteden
durven te komen, die hier en daar verspreid in de polder lagen.
Die geheimzinnige verten moeten ook hun stempel hebben gedrukt op het doen en

laten van Maria. Zijdreef de boerderij. Haar man had weinig in te brengen en het

moet gezegd worden, Maria presteerde veel, de boerderij liep goed. Ook haar
mondje was goed beslagen en zijheeft haar macht weten te behouden door elk woord

dat zijuitsprak, te versieren met een vloek, van de meest profane soort. Ook de
pastoor heeft het haar nooit kunnen afleren.

In de eenzaamheid zoch zij,met haar man, vertier in de port~n, waar zijbeiden

verzot op waren. Met hun tilbury (twee-wielig rijtuig), reden zijop een donkere

avond de kreek in. Hun paard verdronk, maar zijzijner beiden levend uitgekomen.
Wat zal Maria gevloekt hebben:::

NAAR KOSTSCHOOL IN 1908

In het begin van deze eeuw, was het voor ouders een probleem hun kinderen een

"goede school" te geven, zoals men dat toen noemde. Zijmoesten naar een kost-
school van middelbaar of hoger onde~s en dat was voor de meesten een financiel
bezwaar. In Zeeuws-\~aanderen was niet één HiB.S. Een Normaal-school bestond wel

in Axel, maar die was meer ingesteld voor opleiding van onderwijzers.

Na de lage school in Westdorpe moest het jochie dus naar kostschool, maar waar-

heen? De brede Schelde maakte van Zeeuws-Vlaanderen een afgesloten gebied, waar-
door dit deel van Nederland werd afgezonderd, niet alleen zakelijk of commercieel

(hier werd meer verhandeld in Belgische francs dan in Nederlandse guldens) maar

ook psychologisch. Wij'voelden niet vol Hollands. Ja, wel als de Koningin kwam,
dan was alles Oranje Boven, Leve Wilhelmien. De vreemde wetten die uit Den Haag
kwamen, bevielen ons niet. Wijleefden als Vlamingen, gemoedelijk, vrij en blij in
al ons doen en laten, in al onze bewegingen. Onze afkeer van die stijve harken
in Holland was dus wel te begrijpen. Dit had waarlijk een ondergrond.

De pastoor gaf meestal raad, waar de zoon naar toe moest. En zo kwam mijn oudste

broer Jan eerst in de kostschool van Huibergen terecht. Het lag er toen dik op
dat broer Jan voorbestemd was het priestergewaad aan te trekken. Een priester
in de familie, dat was toen een erezaak. Maar broer Jan bleek daarvoor niet te

zijnweggelegd. Wel liep hijna zijn eerste studiejaar in Huibergen weg met de
hoogste onderscheiding. Hij werd er waarachtig onder een gevlochten palmkroon
gezet en op de prijsuitreiking verklaarde de direkteur dat dergelijke hoge studie-
cijfers nog nooit waren voorgekomen. Dit tot trots van mijn ouders.

Op zekere dag bracht mama een tussentijds bezoek aan Huibergen. Ik mocht mee.

Toen kreeg ik de schrik van mijn leven. Broer Jan vertelde met nadruk, dat daar

een broeder rondliep, een breedgeschouderde Brabander. Hij was uitzonderlijk sterk,
hij slachtte de koeien voor de kostschool en hijvoerde afranselingen uit op de

jongens, bij~ze van bestraffing wanneer zij iets hadden uitgehaald. Of mijn ouders
daar ook zo van geschrokken waren als ik, dat weet ik niet, maar die indruk heb ,.

ik wel. Na de vakantie werd broer Jan overgeplaatst naar Instituut St.Amand in
Gent. Dat was een betere school zei men. Bovendien een school waar men goed Frans
leerde. Frans was alles in die tijd. De Franse overheersing en de geest van
Lodewijk-Napoleon zweefde daar nog altijd rond. Zonder frans geen toekomst voor

de Vlamingen, zo dacht men. Bovendien een schone taal, een beschaafde taal. In

Westdorpe werd plat Vlaamse gesproken. Een taalt je voor achterlijke gebieden.
Men sprak er maar niet over, maar dit werd wel degelijk zo gevoeld.

!II I
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Instituut St.Amand bracht voor enige jaren uitkomst. Met zIn drieën zijnwe er

geweest. Broer Jan, Schrijver dezes en Oswald. In St.Amand was Vlaams teboe.
Het was niet alleen verboden Vlaams te spreken, maar niemand van de studenten
zou het ooit gewaagd hebben het te doen. :r-~enschaamde zich er voor. Het werd

aangevoeld als een minderwaardige taal, waar geheel Vlaanderen onder gebukt

verder leefde. De heren die het voor het zeggen hadden, de heren met de witte
boord aan, de regeerders, zijspraken frans en geen vlaams. Het is ongelooflijk
dat in deze snel veranderd tijd,de Vlaamse strijd nog altijdvoortgaat. Men vecht
er nu nog voor met stenen en spandoeken. In St.Amand heb ik maar ~~n keer een

Vlaamse explosie beleefd en dat was al heel vlug, in een vlaag van opwinding
door een dikdoenerig protserig Gentenaartje. ~ droeg de Vlaamse naam van

Rotsaert, een naam die indrukwekkend in het Frans werd uitgesproken als monsieur

Rotsaar: Vanuit een vrijplattelandsleven kwam ik ineens tussen de gepoetste

jongens van de stad. Ik was nog maar juist door mama afgeleverd en op de cour

(speelplaats) gezet, met rond mij al die vreemde kornuiten, waarmee ik de eerst-
volgende jaren lief en leed zou delen.

Di t Gentenaartje kwam aanstonds opdringerig naar mij toe en vroeg "d Iou venez

vous?tI. Ik vond dit een verregaande vrijpostigheid en zei niets. Een 2e
een 3e volgde. Plotseling schreeuwde deze kaksmaker luidkeels tltesnen

tes nen kiskopltll Dat was een onmenselijke vernedering voor mij, te meer
de kaaskoppen van boven de Schelde ook niet mocht.

De gebeurtenis heeft een stempel op mij gedrukt, die mij gedurende mijn kostschool-
tijd in St.Amand nooit heeft verlaten. Ik ben deze Belgen blijven schuwen. Dat was

niet eenvoudig op een Belgische kostschool. Gelukkig maar, dat de Belgische
Missie Paters, die zich toen ook al over de gehele wereld hadden verspreid, uit-

komst brachten. In mijn klas zat een Turk, een Griek, een Spanjaard, een Portugees
en nog wel liefst twee Bolivianen. Al kwam ik maar uit \1estdorpe, een dorp dat

tenslotte veel dichter bijGent lag, dan Brussel of An~{erpen, ik voelde mij nà
die kiskopbeschuldiging een buitenlander,. een ~tranger en ik sloot mijaan bij de
~trangers. Vlijvoelden ons verenigd in een soort tlVreemdelingen Legioen" en von-

den dat prachtig. Zonder het zelf te begrijpen, versterkte de professor nog mijn
vreemdelingenstatus. In de halfuur Vlaamse les per week, dat tenslotte toch nog
in het les register zat, liet hijmijhardop Vlaams lezen uit een boek, om de
Waalse jongens de uitspraak bij te brengen. De Belgische Vlamingen schoten daar
schromelijk in te kort. Dan kwamen er botsingen tussen de professor en mijb.v. in

de uitspraak van ~hschede of Deventer, met de klemtoon op Venter. En dat Den Haag
de hoofdstad was van Nederland en nog veel meer onzin. Ook de vaderlandse ge-

schiedenis leerde ik daar anders dan op school in Westdorpe. Over Tromp of de
Ruyter is nooit een woord geschreven en de Oranjes waren uitzuigers en dwinge-
landers. De Revolutie van 1830 bevrijdde de Belgen van het Nederlandse juk eJ;lZ.
enz. Mijn sympathie voor de Belgische klasgenoten werd er niet beter op. De twee
Bolivianen lagen mijbeter. Zijdroegen de schone namen van Emanuel Marco en

Nestor Gil. De eerste was het type van een fel hete opgewonden Spanjaard, zoon
van rijke ouders uit de Boliviaanse tinwereld, verwaand en verpest door het geld,
maar hijwas vreemdeling en nog wel liefst Zuid-Amerikaan. Nestor Gil was de af-
druk van een simpele Indiaan-bosneger uit het dichte oerwoud van Bolivia. De

ouders van Marco hadden hem uitverkoren hun zoon te gegleiden, uit angst voor
heimwee. Nestor Gil studeerde voorbeeldig en haalde hoge studiecijfers. ~~co
interesseerde zich daar weinig voor. Wel voor revolverslll
De externes, de studenten die in de stad woonden en dus s'avonds huiswaarts

keerden, speelden koerier in het binnenbrengen van allerlei verboden dingen.
Het bezit van een revolver was allesl Een van de jongens had eens vol trots zijn
F.N.laten zien. Een revolver van de Fabrique National, een omwenteling in de
wapenindustrie, van hoekerig pistool naar de gestroomlijnde Browning. Spoedig

waren er meer revolvers, de Bolivianen het eerst. Het was redelijk veilig het
wapen in je lessenaar te verbergen. De professor keek daar nooit in. Waarom

ook? Waijwaren allemaal brave jongens. Bovendien, je kon ook zo heerlijk tijdens
de klas met je revolver zitten spelen. Je hoefde alleen maar het klepdeksel van
je bureau op te lichten om je daarachter te verschuilen voor het niets vermoe-
dende oog van de professor.

Plotseling knalde een schot. De kogel vloog dwars door het glas van een scheiding

tussen twee klassen. Marco T1anuel had de haan overgetrokken. Niemand was getrof-
fen en er was geen paniek. Dat niemand moeite deed om uit te vinden wie geschoten
had,

vraag en

kiskop,
omdat ik
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dat was nog onbegrijpelijker. De zaak. werd stilzwijgend gesust en Marco hield zijn
revolver. De twee Bolivianen nam ik in de grote vakantie mee naar de hofstede
in Westdorpe. Papa was fel op een ontmoeting met dergelijke kerels. Het was de
Zuid-Amerikanen onmogelijk, ook niet in de grote vakantie, naar huis te gaan. Zij
bleven zeven jaar lang voor hun studies in Belgie. Hun familie zagen zij nooit.
Hun opgewonden verhalen over de wekenlange reis vanuit het bergland van Bolivia
naar de Braziliaanse kust, waren om stil van te worden. In een: oeiboot zijn zij
vanaf Santa Cru.z de rivier Madeira komen afdrijven, om daarna over de Amazone
de havenplaats Macapa te bereiken, vanwaar zij inscheepten op een oceaanstomer
naar Europa. Wijzijn lang vrienden gebleven, maar toen ik uit St.Amand vertrok
naar de landbouwschool in Luik, toen zijn wij elkander kwijtgeraakt.

NAAKTZ1tlEî1]\fERSIN DE CANISVLIET

Bij de Canisvlietbrug, in de Molenverkorting, daar praktiseerden wij onze eerste
zwemkunsten. Daar lag een heerlijk plekje open water met een strand van echt wit
zand. De Canisvlietkreek riep in onze kinderjaren verregaande verbeeldingen in
ons op. Wij waanden ons in de Orinocco te spartelen met krokodillen om ons heen.
Op hete dagen trokken wij in clubjes er heen. Jongens van Passluis, van den
Zwarten Hoek of rakkers uit de dorpskom, die toen al onderlinge strijd voerden en
meenden buurtveten te moeten uitvechten. Soms werden er harde klappen uitgedeeld
door vechtersbazen. Meestal begon dat met "knopen tellen". Een geliefde voorko-
mende plagerij was echter elkander pesten, elkander verraden. Dat gebeurde dan
altijd op het meest ongelegen moment.
Wij hadden thuis verteld dat die en die gezwommen hadden zonder zwembroek. De
pastoor rekende daar doodzonde voor, waar de hel op stond. Nu Jan Cremer toch
alles mag schrijven, mag ik nu ook wel op papier bloot leggen, dat wij dat fluis-
terend onder elkaar "pietsen blut" noemden. Nu was in die dagen de zwembroeken-
markt maar heel schaars voor onze kleine billetjes van 7 jaar. Je moest minstens
naar Gent om er een te vinden en daar was voor velen geen geld voor. Sommige
hadden een afgescheurde lange jan van vader opgescharreld, maar het meest voor
de hand liggende was toch wel, je zakdoek er omheen knopen, een rode zakdoek, die
je altijd bij je droeg.
Onze verontruste ouders hadden tegen deze verregaande onzedelijkheid de reus van
Giezen, onze gemeente-veldwachter in de hand genomen en hem gevraagd een oogje
in het zeil te houden. Nu was van Giezen niet de man een achtervolding in te
zetten of om te trachten ons bij de broek te grijpen. Zijn statig wortelvast-
gegroeid bovenlijf, versierd met twee rijen blinkende knopen, belette hem dat.
Hij zou ons nooit te pakken kunnen krijgen. Dat wis ten wij maar al te goed. Toch
was er altijd paniek, op het eerste valse angstgeroep, "van Giezen komt van
Giezen komt:"
Razende, vluchtende naaktzwemmers renden dan hals over kop het water uit, naar
het schamele hoopje kleren, om dan hijgend en bibberend van vrees weg te duiken
in het goudgele koren, dat daar al tijd langs de kreekkant stond te rijpen.

PRESIDENT HOOVER'S BEZOEK OP DE HOFSTEDE

In de zomer van 1917 kwam een blinkende Hudson de lange rechte laan oprijden van
onze hofstede. Automobielen waren in die dagen een zeldzaamheid en als er een te
zien was, dan was dat meestal een gammel puffend ding, dat meer de lachspieren
opwekte, dan een ontzaginboezeming voor de technische vooruitgang.
Maar dit was een automobiel van aanzien, van allure, om een koning in te zetten.
De Duitse keizer had nog meer geschitterd in deze Hudson: De geuniformde
chauffeur stopte het gevaarte in de schaduw onder een van de drie lindebomen,
dicht bij ons huis.
Een reus van een kerel, met grijzende haren stapte uit. Vóór wij een woord gewis-
seld hadden met deze vreemde verschijning kwam onze velomaker, Pol Heyman, buiten
adem ons erf opfietsen. Dit was de Amerikaan Herbert Hoover, de leider en
organisator van het Relief Fund voor Civiele Hulp aan Belgie in de eerste wereld-
oorlog. Hij kwam bij ons benzine tanken. Niemand was in het bezit van deze schaarse
brandstof. Wij wel, omdat wij in ons bedrijf een benzinemotor hadden, de enige motor
in de verre omgeving, waarvoor wij op distributiebon "sumatrine" ontvingen.
Hoover stond strak .voor zich uit te staren. Hij zei niet veel, maar op zijn breed



L-164

gelaat kwam een glimlach, toen hijbenzine zag vloeien in de Hudsontank, die
toen 1 op 3 reed.

Alvorens hijwederom instapte nam hijdiepbuigend zijnbreedgerande hoed voor ons

af, als dank voor de bewezen diensten. Toen verdween de Hudson met de ~ote
staatsman Belgie in. .

In 1929 werd Herbert Hoover gekozen als president van de Verenigde staten van
Noord Amerika:

DE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

Daar lag hij dan, de heilige Anthonius van Padua in een langgerekte kist, maar wij

wisten nog niet wie hijwas. Papa had hem in een geheimzinnige stilte gekocht in

de porceleinwinkel van Heynsens in de grote stad Gent. De kist heeft dagenlang
in de overdekte poortingang van ons huis gestaan, totdat papa dan eindelijk met
veel zuchten en gekerm het deksel had verwijderd. Toen was hijwederom binnen ge-

gaan, misschien om ons af te loeren of om onze spanning zolang mogelijk te rekken.

~~n broertje Jan en ik bekeken de zonderlinge inhoud. Wijzagen twee menselijke
tenen, met roodgelakte nagels uit de blanke houtkruIlen steken. Boven ons aan

de balken hadden zwaluwen hun nest gebouwd. Hun jongen, rijkelijkvoorzien van
voedsel, gooiden hun overschot naar beneden. Dat zou precies op het gelaat vallen
van de heilige man, maar wijdurfden de zware kist toch niet te verschuiven. Je

kunt nooit weten, mirakels gebeuren dagelijks heeft de pastoor ons verteld.
Na een uur kwam papa lvederomopdagen en hijvermaande ons nogmaals de kist niet
aan te ~aken. Onze spanning voer ten top en was niet meer te verdragen. Mama
moest nu ook komen kijken en papa scharrelde met zijnvingers behoedzaam de hout-

krullen weg van Antonius, die tot onze verbazing het Kindeke Jezus in zijnarmen

klemde. Langzamerhand kwam alles bloot te liggen en er was maar ~~n woord voor,
dat alles toch zo schoon was.

De technische knobbel van ons dorp werd erbij gehaald, de timmerman-aannemer

GUStaaf Kamoen. Hijhad jaren geleden meegewerkt de kerk te bouwen. Dus zal hij
wel met heiligen weten om te springen. Antonius werd na langdurige beraadslaging
uit de kist gehaald en naar boven gebracht. Dit gevaarte langs die hoge steile

trap naar boven sjouwen, dat zou niet meevallen, als Antonius zelf niet meehielp

peinsden wij.Kamoen hamerde op onze slaapkamer twee pinnen in de muur, voor het
voetstuk, waarop de heilige man zijnplaats zou krijgen en daar stond hijdan, fier
en onbewogen. Hijwas langer dan wij en zijn lengte boezemde ons gehoorzaamheid in.

Fel lette hijop ons of wijgeen zonden zouden doen. Dat zei tenminste papa tegen
ons en wij piekerden, als Kamoen de pinnen niet vast genoeg in de muur heeft ge-

slagen en Antonius, met zijn Kindeke Jezus in brokken valt, dan gaat hijnaar de
hel, of hij zal op zijn minst een paar maanden in het vagevuur branden.
De eerste avond met Antonius naast onze legerstede was er generale repetitie,
met papa als regisseur. Wou zouden elke avond hardop, minstens drie onze Vaders

en drie Weesgegroeten moeten bidden voor het beeld, met onze blote knietjes,
op het ijskoude linoleum en niet op het zachte, mollige tapijt, dat er vlak naast
lag. \>Jij hebben dat lang gedaan, lijk engeltjes, maar na enige tijd kwam een
oude tante, bezield met wijsheid en levenservaring ons vertellen, dat wijnooit
meer voor antonius moesten bidden, want zijhad, met al haar bidden, nog nooit
iets van haar verloren bezittingen teruggekregen van Antonius en zij noemde hem
een "lelijke vent". Deze ruwe beschimping van een heilige man heeft mijn broertje
Jan, in geen jaren kunnen verwerken en hij heeft eronder geleden als een marte-
laar, door de schuld van deze lelijke domme tante.

EEN HAN IN DE PAP

De Tollenaars zaten in het late najaar, na verrichte dagtaak met hun kroost
rond de witgeschuurde tafel geschaard voor de avondmaaltijd. De twee jongsten
lagen al in hun kribbe. Jaarlijks kwam er een nieuwe telg bij.Dat kon nu eenmaal
niet anders zei vader Guust. Hijhad al van alles geprobeerd. In hun midden stond
de ijzerenketel boordevol pap te dampen.
Het varken was al geslacht. Dat was een paar weken geleden alreeds uit de vlees-

kuip gehaald en de lappenspek en de vier hammen lagennu te drogen op tegen de
zolderbalken gespijkerdelatten, precies boven de druk bezette tafel.
Moeder had pap en haring op het menu.Daar was het minstewerk aan. Bovendien
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was het vleesloze vr~dag en z~ had s'morgens al een oven brood moeten bakken

voor de hele week. Een doz~ versgebakken ronde tarwebroden lagen te verst~ven

in de kelder. Een brood was boven gebleven. Vers eigen gebakken brood van
Zeeuwse tarwe. Van vitamine wist niemand iets af. Men at omdat iedereen at op

dit uur. Het huisje van de Tollenaers stond diep in de dijk geklemd, in de
Gra.a.:f'Jansdijken wanneer de boerenkneohten hun laatste vracht suikerbieten

hadden neergekwakt op de losplaatsen aan het kanaal te Passluis, dan denderden

de zware boerenwagens, op hun ~zeren wielbeslag, soms vier aohter elkaar, in
vliegende vaart huiswaarts, hol der de bolder over de bolle kasseistenen van de
straat, de enige weg, die alle behuizingen van \olestdorpebroederl~k verbond,
langs een slangenweg uit de middeleeuwen van wel ~f kilometer lengte.
Dan stonden de arbeiderswoningen beneden de d~k te trillen op hun grondvesten.

Maar daar was men nu eenmaal aan gewend en de bieten, de suikerbieten, dat was
het goud geworden van de streek. Iedereen voelde dat in z~ inkomsten.
\vestdorpe was een welvarend dorp geworden door de suikerbieten.

Totdat op zekere avond wederom een stoet van boerenwagens voorb~ snelde, nog
sneller dan ooit. De Tollenaers zaten diep gebogen over hun borden pap. Niemand
keek naar boven Waarom ook? Onze Lieve Heer was hen goed gezind en z~
zegen hing over het vredige gezin. De pap was goedJ Moeder had er nog juist een

kring stroop in gesmeten. Op het rek aan de zoldering boven de tafel gleed,
door het gedreun van de boerenwagens, onziohtbaar een ham uit haar evenwioht
en plenste prompt midden inde gloeiend hete papketel.......

De uitwerking leek vermakel~k , maar was in werkel~eid triestig.......
Diepgesohrokken Tollenaers met aangebrande geziohten en de twee jongsten in de
krib begonnen van sohrik te bl~renJ

En niemand lette op de volgende ham, die bezig was eenzelfde pad te volgen.....
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Deze Vlaamse buiskachel stond vele jaren in het huis van havenmeester Dellaert op

het "oude" Schiphol..

Nu een vast rustpunt in het huis van zijnbroer M.A.Dellaert in Otterloo

. 1
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Gebroeders Del/aert vonden toekomst in luchtvaart

Een van de eerste luchtfoto's die boven Nederland zijn gemaakt laat zo op het eerste ge-
zicht een dorpje zien zoals er duizenden zijn. Maar het is geen gewone foto: in dit dorp-
je, Westdorpe, Zeeuwsvlaanderen. stond de wieg van een man, wiens naam onverbre-
kelijk is verbonden met de ontwikkeling van Schiphol als wereldluchthaven: Ulrich
François- Marie Dellaert (Jan).
Zijn broer, M.A. Dellaert (84), die ook zijn sporen in de luchtvaart verdiend heeft, be-
waart de foto, naast tal van andere, zorgvuldig.
"Het merkwaardige is dat ik van elk huisje, dat er op staat, nog weet wie erin gewoond
heeft. En als ik er doorheen rijd, het is een straat van zes kilometer lang, van Axel naar
Sas van Gent, weet ik precies te vertellen wat er allemaal gebeurd is," zegt hij. "Ik weet
ook nog wanneer en hoe de foto is gemaakt. Mijn broer Jan had op Schiphol een soort
-kantoortje en in 1922 zag hij Aler gaan. Hij vroeg, wil je eens een foto maken van ons
geboortedorpje. Ze moesten in opdracht van Gedeputeerde Staten een paaT objecten in
de haven van Terneuzen fotograferen, en zo is dat ontstaan."
Jan Dellaert kwam al met het vliegen in aanraking toen hij demonstraties zag in het Bel-
gische Gent en hij en zijn broer waren vastbesloten iets in de luchtvaart te gaan doen.
"Het heeft altijd al in ons gezeten," zegt zijn broer, "met het verschil dat hij' erg voor-
zichtig was en ik juist het tegendeel daarvan."

Tijdens de mobilisatie moest Jan Dellaert zijn studie aan de Technische Hogeschool in
Delft onderbreken. Na een korte periode als soldaat bij de landmacht werd hij als twee-
de luitenant-waarnemer overgeplaatst naar Soesterberg. Hij behaalde daar in 1918 het
FAI-brevet en in 1919 het militaire brevet.
Nog maar net was hij afgezwaaid en weer teruggegaan naar Westdorpe of hij kreeg het
verzoek van PIesman om als stationschef bij de KLM op Schiphol in dienst te treden:
Dat aanbod nam Dellaert maar al te graag aan. Behalve stationschef werd hij ook rijks-
havenmeester van de "vliegweide' , .
Ondanks de onzekere sitUatie van Schiphol wist hij de nieuwste ontwikkelingen in de
burgerluchtvaart op de voet te volgen. Helemaal toen Schiphol officieelluchtvaartter-
rein van de gemeente Amsterdam werd had hij de mogelijkheden om de door hem
noodzakelijk geachte verbeteringen door te voeren. In dat jaar 1926 kwam er een einde
aan het dienstverband met de KLM en~Dellaert werd havenmeester van het burgerlucht-
vaartterrein.
En al hadden Albert PIesman en Jan Dellaert {togal eens een verschil in inzicht, de
vriendschap en de innige samenwerking bleef.
Broer M.A. Dellaert wijst op de fraaie
Vlaamse buiskachel in zijn woonkeuken.
"Hier heeft PIesman vaak met de voeten op
gezeten, wanneer hij bij Jan op bezoek was.
Mijn broer had een mooie gemeentewoning
op Sch:phol en daar wipte PIesman nogal
een~ binnen. Later heb ik de kachel gekre-
gen." .

Jan Dellaert hield zich intensief bezig met de
'bestudering van luchthavens. Zijn autoriteit
op dit gebied werd internationaal erkend.
Hij maakte vele reizen om adviezen uit te
brengen en om te bekijken wat er elders in de
wereld aan nieuwigheden was. Zo maakte hij
in de winter van 1930-1931 een tocht naar de
Antillen en Suriname en in het daaropvol-
gende jaar een reis naar Nederlands-Indië.
Bij die gelegenheid bezocht hij ook zijn
broer, die inmiddels vertegenwoordiger van
de KLM in Singapore was. "Mijn broer

Zo begon de luchtvaartcarrière van Jan
Del/aert: als waarnemer bij de
Luchtvaartafdeling
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De broers samen: links M.A.. rechts
U.F.M. (Jan) Del/am

maakte de reis met de IJsvogel. Piet Soer was gezagvoerder."
Jan Dellaert schreef na zijn terugkeer in Nederland een serie artikelen in het Algemeen
Handelsblad over de mogelijkheden die er voor de luchtvaart langs die route waren.
Gesteund door de Gemeentelijke Handelsinrichtingen van Amsterdam wist Dellaert
zijn steeds nieuwe ideeën tot uitvoering te laten brengen en met vooruitziende blik gaf
hij de lijnen aan waarlangs Schiphol zich zou moeten ontwikkelen.
De Tweede Wereldoorlog stak een spaak in het wiel. Schiphol werd platgebombardeerd
en weer voor militair gebruik opgebouwd door de Duitsers en in de laatste jaren door
bombardementen van de geallieerden geheel ongeschikt gemaakt voor de luchtvaart.
Jan Dellaert had echter zijn plannen al klaar liggen voor het moment dat de oorlog
voorbij zou zijn. Samen met de mensen van de Handelsinrichtingen zette hij zijn ideeën
op papier.
Voorlopig werd de luchthaven op dezelfde plek herbouwd en steeds uitgebreid. Het was
echter duidelijk dat de indeling van een moderne wereldluchthaven anders moest wor-
den. Dellaert ontwikkelde zijn plan voor een luchthaven met een tangentieel banen stel-
sel en na vele besprekingen werd besloten tot de aanleg van Schiphol Centrum.
Hij heeft de voldoening gesmaakt de eerste aanzetten daarvan mee te maken, maar de
officiële opening, in 1967 heeft hij niet meer mogen beleven.
In augustus 1960, overleed hij op 67-jarige leeftijd, twee maanden na zijn afscheid.
"Hij was al twee jaar over zijn pensioen heen, toen hij bij Schiphol wegging. Ze kon-
den hem niet kwijt," zegt de heer M.A. Dellaert.
De nagedachtenis aan Jan Dellaert wordt in ere gehouden door het monument op het
plein, dat zijn naam draagt op Schiphol. Het opschrift luidt: "Jan Dellaert, grondleg-
ger van Schiphol.
Het monument neemt een opvallende plaats in op het drukke plein\ en misschien wel
symbolisch is de ligging ervan: zowel gericht op het in 1978geopende NS-station als op
de aankomst- en vertrekhal, een verbinding tussen twee soorten vervoer, die elkaar op
een moderne wereld luchthaven nodig hebben.
Net als zijn broer Jan heeft ook de heer M.A. Dellaert zijn toekomst gevonden in de
luchtvaart. Hij was twee jaar jonger, maar hij maakte zijn eerste vluchten ongeveer te-
gelijkertijd.
"Ik mocht in 1919 voor het eerst mee met Van Weerden Poelman op Gilze-Rijen. Ik
draaide maar steeds om de vliegtuigen heen en toen zei hij dat ik maar moest instappen.
Hij wilde me zeker ziek maken, want hij draaide steeds loopings, maar ik bleef kiplek-
ker. Ik mocht daar ook meehelpen. Vervolgens heb ik met Smulders en Schmidt Crans
een oud vliegtuig voor 600 gulden gekocht. Ik had geen brevet, maar ik vloog als de"
beste. Totdat Jan het in de gaten kreeg en een sergeant orders gaf dat ik niet meer
mocht vliegen."
Dat betekende voor de heer Dellaert echter niet het einde van zijn luchtvaartcarrière.
..Ik reed elk weekend op de motor uit Zeeuwsvlaanderen naar Schiphol, omdat mijn
broer daar havenmeester was. en om de vliegerij te zien. Ik kreeg contact met allerlei
mensen en ik zei maar steeds dat ik bij de KLM wilde. De zaken thuis gingen niet best
en ik wilde weg. Het is me gelukt. dankzij mijn broer Jan. Ik kon bij de KLM als volon-
tair komen." .

Op een dag was de heer Oellaert op Waal haven met een vliegtuig aan het werk toen Piet
Guilonard" (hoofd technische dienst KLM) hem riep even te komen.

lIIIiiI
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"PIesman was bij hem en toen ik in dat kleine kantoortje binnenkwam zei PIesman:
Dellaert, wat wil je. Nou zei ik, ik wil bij de KLM komen werken. O. .. wat doe je
nu? . .. Ik ben bierbrouwer, maar het gaat slecht. We kunnen niet meer tegen de con-
currentie van de grote brouwerijen op. Ik wilde graag boordwerktuigkundige worden,
want vliegen kostte veel geld. PIesman: je bent aangenomen, maar als ooit de KLM ka-
pot gaat dan moet jij bij ons bierbrouwer worden." .

Na zes maanden Waalhaven stuurde Guilonard hem naar Brussel, want daar had hij ie-
mand nodig om de vliegtuigen, die uit Zurich, Parijs en Amsterdam kwamen, na te kij-
ken."
Medio 1928 kreeg hij een brief van Guilonard: "Geachte heer Dellaert, voelt U er in
principe iets voor om naar Nederlands-Indië te gaan."
De heer Dellaert kijkt nog eens naar de brief, die hij altijd bewaard heeft. "Dat heb ik
gedaan. Ze boden mij 325 gulden en ik stuurde onmiddellijk een brief dat ik ermee ak-
koord ging. Maar eerst had ik Evert van Dijk om advies gevraagd. Ik dacht: die man is
in Indië geweest, die moet weten wat daar te koop is. Kun je daar wel leven? Hij zei: je
bent niet getrouwd hè? Nou... dat kan. Op dat punt was Van Dijk altijd zakelijk.
Maar mijn broer Jan schreef een brief, heel kwaad: je had veel meer moeten vragen.
Dat had ik nooit van hem verwacht. Maar ik wilde weg hè? Bij aankomst in Indië zei
Henkie Nieuwenhuis, de directeur van de KNILM: we hebben uw salaris met 50 gulden
verhoogd en dat was heel wat voor die tijd hoor." .

Hij ging eerst naar Palembang om daar voorbereidingen te treffen voor de eerste vluch-
ten. Zijn volgende standplaats was Semarang.
"En toen kreeg ik weer zo'n donderschot: Dellaert, leer maar goed Engels, want je gaat
naar Singapore. Dat was al in 1930. Ik was nauwelijks twee jaar in Indië geweest."
.Dellaert heeft met volle teugen van zijn boeiende baan genoten, totdat hij in 1942 met
zijn echtgenote en zijn staf van acht mensen moest vluchten naar Batavia. Blaak was de
bestuurder van het vliegtuig, dat met boordevolle tanks benzine ongedeerd wist aan te
komen.
"Vandaar vloog ik met Fiets van Messel naar Bandoeng, om daar de generaal Ter

. Poorten in te lichtendat Singaporedoor de Jappen werdovermeesterd." Een bewogen
tijd volgde voor de Nederlanders in Indië. Bij de vlucht uit het brandende Singapore
had D~llaert al zijn bezittingen moeten achterlaten. Maar met een vooruitziende blik
had hij enkele dingen veertien dagen eerder naar Indië gestuurd, waaronder veel foto's.
"Een Chinees heeft ze tijdens de hele oorlog voor mij bewaard", zegt hij.
Ruim drie jaar zat hij in een kamp in het door de Japanners veroverde Indië.

Kort na zijn terugkomst in Nederland werd
Dellaert weer door de KLM uitgezonden: na
een korte tijd in Athene te hebben gewerkt
om de vluchten voor te bereiden werd hij
KLM-vertegenwoordiger in Caïro. "Een hele
bijzondere naam: vertegenwoordiger Rode
Zeegebied. Dat omvatte alles wat daarom-
heen lag, tot Rhodesië toe, Aden, Saoedie-
Arabië, ik ben er overal geweest, Beiroet,
Cyprus. Ja we hebben, mijn vrouwen ik.
toen nog een heel bijzondere tijd gehad. Ik
ben in de gelegenheid geweest om alles mee te
mogen maken en daar ben ik n\1g altijd
dankbaar voor."
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