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JEUGDKRABBELSUIT WESTDORPE

Waarde lezer,

Uit de mist van het verleden komen deze jeugdkrabbels.

Ik heb getracht de levensomstandigheden te beschrijven in Westdorpe, mijn ge-

boortedorp, in het begin van deze eeuw. In een tijd toen alles zoveel anders

was. Ook van mensen, die in hun eenvoudig bestaan toch markante figuren wa-

ren in onze samenleving. Mensen die leefden in bekommernis en vreugde tege-

lijk. Maar zijbestaan niet meer. De veranderde tijdheeft ze weggeblazen. Dat

is jammer, want zie dienden zo typisch de folklore van dit Vlaamse land.

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

goed, want beroepsschrijvers 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, waar-

van de meesten alreeds de eeuwige rust zijn ingegaan.

De geheimen van het menselijk wezen, met alles wat daar achter zit, heeft nog

nooit iemand weten te ontsluieren, ook niet in deze tijdvan versnelde vooruit-

gang.

In de veronderstelling dat ik enig

licht heb gebracht in de samenleving

van toen, ben ik gelukkig met mijn

jeugdkrabbels. Of de hedendaagse ge-

neratie van deze welvarende tijd, de

filosifie van mijn verhalen zal kun-

nen volgen, dat blijft voor mij een

vraagteken, dat mijbezig houdt, tij-

dens mijmeringen uit vervlogen dagen.

INHOUD:

"LA l1AISON DE LA DERNIERE CAR'l'OUCHE"

"EEN SOLDATENVEBHAALUITDE
110BILISATIE 1914 - 1918"

"BOERKEN"

"DE VETTEN ENGEL"

"ONZE V.AR:KENSSLAaHTERFRAIWISCUS
VERNAEVE"

"EEN VACATUREVOORHrSDIENAAR"

Otterlo 1966
Huize "Vogelenzang"
H.A.Dellaert
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LA MAISON DE LA DERNIERE CARTOUCHE

Het moet in de zomer geweest zijnvan 1911, dat papa Cyril en mama Josephine op
reis trokken met hun vier zonen naar de Belgische Ardennen. Onze ouders waren gek
op reizen en vanzelfsprekend wijniet minder. Papa had al driemaal het Bernoberland

doorkruist en Zwitserland gezien. Luzern, het Vierwaldstedenmeer, de Pilatusberg,
Lausanne en Gen~ve, dat waren allemaal sprekende klanken, die leefden in onze huis-
kamer. Dat waren voor ons aardrijkskundige begrippen, die dagelijks onze nieuwsgie--

righeid opriepen, ons sensatie brachten en ons boeiden van 's morgens bijhet op-
staan tot 's avonds bijhet slapen gaan.

Mama had ook al de Pyreneën doorgetrokken en haar verhalen over de onbeschrijfe-
lijke schoonheid dier bergen, maakte ons stil. Dat bergklimmen geschiedde toen nog
grotendeels per paard. Op een keer was haar paard op hol geslagen en zijis bijna
in een afgrond terecht gekomen. Gelukkig van niet, want dan had haar vijfde zoon
nooit het levenslicht aanschouwdl

Begeesterd om de wereld te ontdekken, besloot papa met mama en de jongens in de
vacantie op reis te gaan. Wat zou er meer voor de hand liggen, dan een buiten-
landse reis te ondernemen met zijn vier gezonde jongens. Nog niemand in Westdorpe
had dat ooit gedaan. De boeren met hun dikke geldbeurzen durfden dat niet. De
trein zou kunnen verongelukken, of in die vreemde hotelkamers zou weleens een
dief of een moordenaar onder het bed kunnen zittenl

Om eerlijkte zijn, mama Josephine lette daar altijd op.
paraplustok even onder het bed, alvorens onder de wol
heeft haar ooit durven uitlachen. Zijwilde v66r alles
gen alle mogelijkheden.....

Onze buitenlandse reis begon zoals altijd, in het vierwielig rijtuig van grootpapa
Franciscus Dellaert, dat altijd voor ons beschikbaar was en dat ons deze keer naar
het treinstation van Sas van Gent bracht.

Toen op dit station, zoals gebruikelijk met de bel het sein werd gegeven, dat de

kaartjes moesten worden gekocht, toen spoedde papa zich naar het enige loket,
waarachter altijd een sprakeloos iemand, met een vergulde pet op, die als een
geest de treincoupons toeschoof, als je tenminste betaald had. Dit was in die da-

gen het type van het burgermanneke, die eenmaal in dienst bijde stoomtrein, het
witte boord droeg en zich te belangrijk achtte voor mondeling verkeer met de plat-
telandsbevolking. Alleen als de deftige heer Malotaux verscheen, de directeur van
de Beetwortelsuikerfabriek van Sas van Gent, toen wist de man achter het loket
geen raad met zichzelf.

Toen wij werden uitgelaten op het perron, toen stond in de nauwe deuropening
iemand met een blauwe kiel aan, om te zien of je wel in het bezit was van een
kaartje. In een ceremoniële zwaai knipte hijdan dat kaartje met een lijvige tang.
De puffende stoomkollos van de Spoorwegmaatschappij Gent-Terneuzen kwam dan uit

de verte aanrollen. Dit was een particuliere spoorwegmaatschappij, die zolang zij
heeft bestaan, haar reizigers vervoerde met afgekeurd materiaal van de Belgische
spoorwegen. Dat waren allemaal voorwereldlijke vehikels.

Dan schreeuwde de Belgische conducteur luidkeels bijhet openen van elk portier -
en dat waren er minstens veertig - '"t Sas", met plechtig daarachter "Sas de Gand"
terwijl de grootste boerekever wist dat hijin Sas was.

Omdat de officié"le tijd in Belgie toen twintig minuten vroeger was dan in Neder-
land, kwam men in Zelzaete al tijd vroeger aan, dan men uit Sas vertrokken was.

Hoe intens achterdochtig het spoorwegpersoneel wel was, blijkt uit de vele con-
troles, of de reiziger wel in het bezit was van een kaartje. Dat begon al zodra

de trein zich in beweging had gezet. De conducteur hing dan buiten op de tree-
plank in halsbrekende toeren (dit waren nog geen doorlopende wagons). Hij opende
elk portier en riep "coupons s.v.p.l" Dat geschiedde onder het rijden, veelal met
opengewaaide deuren. Elke coup~ werd dan plotseling in opschudding gebracht. Er
waren altijdreizigers, die in hun zenuwachtigheidniet meer wisten waar zijhun
kaartjes hadden opgeborgen. Scheldpartijenontstonden tussen mannen en vrouwen
van stommerikhier en stommerikdaar. "Hij weet niet eens waar zijnkaartjes zijnl"
Tussen Terdonck en Gentkwam er dan nog een vreemd heerschap, die nog niemandhad
gezien. Dat was dan een controleur,die er nog ietsvoornamer uitzagen die zelfs
met een strenge blikvan een detective, de verschrikte reizigers in de ogen
durfde te kijken.
Eenmaal aangekomen op bestemming, moesten de coupons worden afgegeven aan de
laatste controlepost, bij het verlaten van het station. Iedereen moest wel de

Zij voelde meestal met de
te gaan. Niemand van ons
haar kroost beschermen te-
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indruk krijgen hoe verschrikkelijk oneerlijk toch die mensen waren, hoewel in die
tijd niemand het in zijn hoofd zou halen, om zonder kaartje op de trein te gaan

. zi tten.

We waren nu op pad naar Gent. Met z'n zessen. Daar mochten wijonze rammelende
treincoup~ verlaten en in de onmetelijke ruimte van station Zuid gaan zoeken naar

"den direct", de sneltrein naar Brussel. Daar moest men altijd een heel eind voor
lopen, met gesleep van tassen, koffers en paraplus. In Gent schreeuwde opnieuw
iemand zich schor. Dat was de alombekende krantenman Louis, met de ui troep "Dag-
bladen-j"ournaux , "Dagbladen-journaux". Zijnleven lang heeft hijdat gedaan.
Station Gent-Zuid was ondenkbaar zonder Louis:

Onze sneltrein Gent-Brussel stopte alleen in Aalst. Papa peuzelde behoedzaam zijn
sneetjes rookvlees op, die hijaltijd bijzich had en mama diepte het stukje choco-
lade op uit tas of koffer voor haar jongens.

In de stemming van een spannende reis, dat we al veel gezien hadden, maar dat
het schoonste nog moest komen, kwam onze sneltrein tot stilstand in Brussel-

Noord, een station nog veel indrukwekkender dan Gent.
Het was ondertussen middag geworden en papa zocht naar een restaurant op Place
de Brouck~re. We schoven aan een tafel met zes couverts en we verslonden in ste-

delijke welgemanierdheid ons menu.
Het contact met de garcon was in die dagen altijdeen belangrijke aangelegenheid.

Wie was hijdie man, die dag in dag uit al dat vreemd volk bediende: Waar kwam
hijvandaan? Was hijeen brave man of was het een liberaal? Liberalen waren toen
in Belgie gevreesde anti-clericalen en ieder van ons zou er voor uit de weg zijn

gegaan. Meestal maakte het geven van een fooi uiteindelijk alles weer goed en ver-
flauwden onze gedachten of de man goed of slecht. was.

Wij stapten wederom het station binnen en zochten onze trein op naar Namur. Een
gestroomlijnde locomotief uit de befaamde constructiewerkplaatsen van Cockeril
zou ons daarheen trekken. Tegen de buik van de geweldenaar stampten de perspom-

pen in sissend geluid hun druk in de remtanks, voor de eerste stop.
Het was altijd zekerder om plaats te nemen in het midden van het treinstel. Bij
een botsing of een ontsporing had je dan altijdnog de meeste kans er levend uit
te komen.

Langs zwartgeblakerde huizen en door donkere tunnels verlieten wijBrussel, met
onze gezichten tegen de ramen gedrukt om toch maar niets te missen. Gembloux was

de enige stopplaats en we vertelden tegen elkaar, dat onze tafelmessen van thuis
ui t Gembloux kwamen.

BijNamur zakten wijkronkelend het Maasdal in door uitgehakte rotswanden. Hier
zagen wijde eerste rotsen, brokken steen, die we zo hadden willen meenemen naar
huis. Wijwerden er stil van.

Namur was het begin van onze reis door een nieuwe wereld, die wijnog nooit had-
den aanschouwd. De treinreis naar Dinant was van een onbesschrijfelijkeschoonheid

en papa zinspeelde dat we nu moesten beloven, dat we altijdbraaf zouden zijn,om-
dat hijons dat allemaal liet zien.
In Dinant logeerden wijin het beste hotel. Het lag langs de Maas en vanuit onze

kamer keken wijop de steile rotswanden van het uitgeschuurde Maasvallei. Wijbe-
klommen de Citadel langs de trappen, want er was nog geen andere mogelijkheid om

boven te komen. Met veel kabaal speurden wijnaar het dak van ons hotel, dat als
een speelgoedhuisje in de dichtbebouwde stad lag geklemd. Wijwaren ons er nog

niet van bewust, dat drie jaar later op deze Oitadel, de bloedigs te gevechten
zouden plaats vinden tussen Belgen en Duitsers, tijdens het beleg van Dinant.

Wijwisten toen ook nog niet dat de Duitsers in deze stad op 15 Augustus 1914,
hun moordlust zouden botvieren op onschuldige burgers en moeders met hun kinde-

ren fusilleerden tegen de muren in de binnenstad en de huizen in brand staken.
De vele monumenten der slachtoffers zullen daar later van getuigen....
Per voiture reden wijnaar de Rocher Bayard. De legende verhaalt, dat tijdens de

vele oorlogen van Koning Karel de achtste, de Ridder Bayard - zonder vrees of
blaam - met zijnpaard levend van de rots gesprongen moet zijn.Als men het gelo-

ven wil, dat moet rond de jaren 1500 zijn gebeurd. Ridder Bayard belichaamde aan
het einde der Middeleeuwen, de ridderlijke natuur, die van aan vermetelheid gren-
zende moed, lichaamsschoon, kracht, fierheid en edelmoedigheid jegens overwon-
nenen. Hij moet tevens een zachtzinnige galanterie hebben uitgestraald jegens het
schone geslacht:
Toen wij de volgende morgen, beladen met onze bagage, de hotel trap afdaalden,
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stak een van ons de punten van het pakket samengebonden paraplus in de ogen van
onze jongste broer, dat een bloeduitstorting veroorzaakte. Maar het viel nogal
mee en we waren op stap naar de Grot van Han, waar we in stille verbazing de
wonderlijke schepping van allerlei druipsteen formaties mochten aanschouwen.
Nog dezelfde dag bereikten wij Paliseul, waar vandaan we per tandradspoor
Bouillon bereikten, waar eens Godfried van Bouillon werd geboren, die de kruis-
tochten leidde naar het Heilige Land. Wij overnachtten daar in Hotel de la Poste,
dat daar nu nog altijd in bedrijf is, langs de Semois, maar nu wat opgefrist.
De volgende dag kwam de grote verrassing die papa bewaard had tot het laatst.
Wij doken nog dieper het vasteland van Europa in. Wij reden naar Sedan en dat lag
nog maar liefst in Frankrijk. La France de Napoleon1 en daar was het papa om te
doen.
In Sedan heeft Napoleon zijn grootste nederlaag moeten incasseren. Hij werd daar
met zijn legers voor goed verslagen en gevangen gezet. Bismarck, de geweldenaar
deed dat, met een leger van een millioen Duitsers tegen zevenhonderd duizend
Fransen.
De veldslag bij Sedan sprak tot onze verbeelding. Er leefden toen nog mensen
rond ons, die van de wreedheden van deze strijd nog verhalen wisten op te diepen,
alsof zij zelf daarbij waren geweest: Wat lag er meer voor de hand dan deze slag-
velden te gaan bezoeken, zelf gaan zien, hoe de Duitsers stormliepen tegen de
Keizerlijke Franse troepen en hen op hun bajonetten rijgden....
In Sedan was de laatste grote slag geleverd van enige betekenis op het Europese
vasteland. Nog nooit hadden zoveel mensen tegen zoveel andere mensen moeten
vechten als in de slag van Sedan. Dat had Churchill moeten zeggen wanneer hij in
1870 de oorlogsveteraan was geweest. Deze held uit de 2e Wereldoorlog bracht eer
aan de Britse natie, met zijnberoemd geworden verklaring, dat nog nooit in de
geschiedenis, zo weinigen tegen zovelen hadden moeten strijden. Datwasin de
slagom Engeland geweesten dat was het begin van de ondergang van Hi tler.
Vanaf onze prille jeugd filtreerden de gruwelijkheden van de bloedige strijd in
Sedan in ons denkvermogen. In Sedan voelden wij hoe vreselijk het moet zijn geweest
op bajonetten geprikt te worden. De geest van Napoleon zwierf daar nog rond. Wij
stelden ons voor, dat veel Sedanners zich nog de strijd zouden herinneren. De
madame uit ons hotel en onze koetsier; de concierge van de skelettenkuil en onze
diklijvige explicatrice uit "la Maison de la dernière Cartouche". Ze waren er al-
lemaal bij geweest, bij de slag van Sedan: Als soldaat van Napoleon, of als marke-
tenster1

De slag van Sedan begon op 31 Augustus, vier uur 's morgens en eindigde op 1 Sep-
tember 1870 om twee uur in de namiddag. Uit eigen lijfbehoud was Napoleon al de
stad ingevlucht en daar liet hij de witte vlag hijschen.Toen generaal Margueri tte
gesneuveld was en zijn plaats werd ingenomen door de nieuwe legerchef Gallifet,
toen antwoordde deze aan zijngeneraal Ducrot - die hem had gevraagd om een nieuwe
aanval uitte voeren "Tant que vous voudrez, mon general" - "Tant qu' il en
restera un:". Hij had tevoren een Afrikaanse legerafdeling volledig opgeofferd om
de opmars van de Duitsers te breken.

Eerst voituurden wij naar de skelettenkuil in Mezières, de meest lugubere tentoon-
stelling van menselijk leed, dat ooit iemand had kunnen verzinnen. In een zowat
vijftig meter lange kuil, lag het verzamelde gebeente van duizenden gesneuvelden.
Kleine raampjes van doodskleuriggeel en groenglas,kleurdende menselijke ge-
raamten in een licht van afgrijzen. De dood die men dacht te verlichten, maar die
in werkelijkheid werd uitgebeeld, als het meest vreselijke van alles de totale
vernietiging van de mens:
De concierge wees naar het oosten."Là on s'est battu" zei hij. Er warenookvele
jonge soldaten gesneuveld. "Regardez le quarantedeuzième à droite, un jeune
homme". Dat was een jongenskopje en die andere daar verderop, "C'est le cràne
d'un Africain". Dat was er een met een vooruitstekende kin, van een Marokaan.
Velen droegen een kogelgat in hun schedel. De doodskoppen stonden in lange rijen
op stenen muurtjes, als gericht in 't gelid. Daar achter lagen kris-kras door
elkaar de beenderen, lange en korte, dikke en dunne, van benen en armen,hand
en voetgewrichten, ribben en schouderbladen en alles wat aan een mens zit. Het
was opgeborgen in een ondergrondse kelder, waar de lijkenlucht veertig jaar lang
was blijven hangen Wijwaren blij er uit te zijn....

Tenslotte werd halt gehouden in Bazeilles, aan "La Maison de la dernière
Cartouche". Het historisch huis waar Napoleon zijnlaatste kruit verschoten had.
In stilte en eerbied stapten wijdat huis binnen.
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Een gezette vrouw vluchtte uit haar keuken en kwam ons tegemoet. Een gedeelte
van haar huis was door de Franse staat als museum ingericht, als gedenkwaardige

herinnering aan de slag van Sedan. Het mens ratelde eentonig - zonder onderbreking
en met veel handgebaar, het verhaal van de bloedige gevechten, die in haar huis
hadden plaats gehad, alsof zijdat zelf nog gisteren had beleefd. De vele kogel-

gaten door muur en plafond wezen daar nog op. Een oud vergaan uurwerk stond in een
hoek en wees nog - op de minuut af - het uur van de beëindiging van de strijd, de

ondergang van l'Empereur....
Toen zijeven moest ophouden om bijte komen van haar langdurig verhaal, begon zij

opnieuw. "C'est ici à coté de la porte que se trouvait mon p~re et à coté de lui
se trouvai t Napoleon. De keizer zou aan haar vader gevraagd hebben, wat hijwel van

de strijd dacht::
Op een deur was een briefje gepunaisd, eigenhandig door Napoleon geschreven aan
Bismarck. Dat luidde: N'yant pu mourir au milieu de mes troupes, je n'ai plu q'à

mettre mon êpeéentre les mains de votre Mejesté. Je suis votre bon fr~re,
NAPOLEON

Deze geschiedkundige tekst is voor al tijdin mijn herinnering gebleven. In de stad

kocht papa twee gekleurde tekeningen van ongeveer een meter in t'vierkant. De ene

plaat stelde Napoleon voor in close-up. De andere de gevangennemingvan de keizer
door Bismarck te paard, op de weg in Donchery. De platen werden zorgvuldig inge-

lijst. Zijhingen voor jaren in onze hUiskamer, als herinnering aan onze reis naar
"La Maison de la derni~re Cartouche"

M.A.Dellaert
Huize "Vogelenzang"
Otterlo

Oct.1950
Per Austin door Frankrijk

EEN SOLDATENVERHAAL UIT DE MOBILISATIE 1914-1918

Omdat mijn oudste broer Ulrich Francois Marie zich soldaat had geloot, kreeg ik
vrijstelling van dienst. Zo waren toen de wettelijke voorschriften voor de militaire

dienstplicht. Daar was iedereen, die deze vrijstelling trof, erg blijmee. Het voor-
uitzichtom te moetengaan dienenin "Olland", dat stond gelijk met zonder nood-
zaak te moeten meelopen in een strafexpeditie in een onbekend land.
Het water in de Schelde wasdaar de oorzaak van. Alles wat boven de Schelde lag
was niet alleen vreemd voor ons, maar wij vreesden die Hollanders. Reizen naar
Holland, dat was een zeldzaamheid en dat waren vermoeiende dagreizen. Wij hadden
practisch geen contact met die Hollanders en wanneer deze zelf naar Vlaanderen
kwamen - in de gedaante van reizigers of colporteurs - die wat te verkopen hadden,
dan voelden wij de grote afstand tussen Vlaams en Hollands karakter. Wijnamen deze
verkopers bedachtzaam op in hun aanbevelingen iets van hen te kopen. Daar kwam ook

nog bij, dat onze belastingontvangers, met hun vele ingewikkelde en onbuigzame
ambtelijke manoevres, deze stijve harken kwamen allemaal uit Holland en die waren
niet voor de poes: Onze zuurverdiende balastingcentjes dienden de ambtenarenwereld
op peil te houden in Den Haag. Voor de gemeenschap in Zeeuws-Vlaanderen werd niets
gedaan. Het was een vergeten land. Nergens nog was electricitei t en niemand wist
wat waterleiding was. Er was niet één H.B.S. in Zeeuws-Vlaanderen en slikwegen
doorkruisten het land. Onze eigen vetgemeste varkens verdwenen tijdens de mobili-
satie 1914-1918 naar Holland. Geen stukje vlees was voor ons en al onze landbouw-
producten werden afgevoerd naar Holland. Wij mochten niet eens een kip slachten:

I
I,
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Op een zekere dag kwam een inspecteur uit Kloosterzande, een lompe boerekever

van het distributie apparaat, waar Collot d'Escury het oppergezag voerde, een
inspectie uitvoeren bijons op de hofstede. Op de graanzolders lag een hoopje
kippevoer, dat als onbruikbaar broodgraan lag afgezonderd voor onze eenden en
kippen. Omdat dit hoopje niet aangegeven was op de door de gemeentesecretaris
verstrekte formulieren voor de distributiewet, werd proces-verbaal opgemaakt.
Met een lapje van tien in zijn knuisten geduwd, wist ik te ontkomen aan een tien-
voudige boete.

Het was in de zomer van 1916. De verschrikkingen van de eerste wereldoorlog
duurden voort. Hoe zal Nederland een deze mensenslachting kunnen ontkomen? Onze

legerleiding, onder wat men toen noemde, de kordate leiding van Generaal Snijders,
beet zich vast in de verdediging van het land, hoewel wijin werkelijkheid over

geen enkel wapen beschikten, dat effectief de vijand, als die ooit kwam, te lijf
zou kunnen gaan.
Nog kort geleden schreef een dwaas in de Telegraaf, dat de Duitse Keizer bevreesd

was Nederland binnen te vallen tijdens de eerste wereldoorlog, omdat ons land zo
sterk verdedigd was. Het zou mijniets verwonderen dat deze leugen ook nog staat
geschreven in onze geschiedenisleerboeken op school.

Veel van onze geweren en onze kanonnen waren nog altijd dezelfde als tijdens de

Belgische opstand en de Moffen zouden onze forten, met hun verdragend geschut, in
een ogenblik tot puin geschoten hebben. Het zou een mensenslachting zijngeworden
zonder uitzicht en een volledige vernietiging. Ons land werd toen bestuurd door

het indrukwekkende cabinet Cort van der Linden, dat steunde op de visie van de

Generaal, die hoewel zelf klein van stuk, geen gelegenheid liet voorbijgaan, de
kracht en de paraatheid van ons leger te verkondigen, in zijnvele krachtdadige
redevoeringen. Met deze inleiding neem ik U lezer mee naar de troep.
De eerste pesterij van de militaire dienst beleefde ik al tijdens de keuring in

Terneuzen. De militaire arts, die toen werd aangeduid als Officier van Gezondheid,
liet mijmijn schoenen en kousen uittrekken en ik moest met blote voeten in een em-
mer water geen staan. Later vernam ik, dat dit een algemeen gebruikelijk paardemid-
del was om te zien of de toekomstige milicien wel of geen platvoeten had.
Op een vroege morgen ontwaakte ik uit mijn zacht bed, op weg naar de harde strozak.

Met een achttal jongens van mijn lichting stapten wijnaar het treinstation in Sas

van Gent, onder geleide van een besnorde en met tressen en kwasten versierde ge-
meenteveldwachter. Deze veldwachter moest erbij zijn,om te voorkomen dat wijzouden
weglopen. Wijwaren allen, door de nood der tijden,gebombardeerd tot Landsto:r:mers
van de jaarklasse 1916. Wijhadden niet mogen meedoen aan het kansspel van loten

voor de militaire dienst. Neen, wijwaren zomaar geroepen het Nederlandse leger
daadwerkelijk te komen versterken.
Die vroege ochtend waren wijop weg naar Middelburg. Niemand van ons was daar ooit

geweest, al was dat de hoofdstad van onze provincie. Niemand van ons wist, waar
hijdie avond zijnhoofd zou neerleggen. In een tot barstens toe gevuld schoollokaal

met bleke recruten, riep iemand met sterren op zijnkraag, onze namen af, met ver-
melding bijwelke legergroep wijwaren ingelijfd.
Bij onze keuring in Terneuzen hadden wijheel nederig onze wensen kenbaar mogen ma.-

ken, bijwelke afdeling wijhet liefst zouden willen dienen. Onze boereknechten ga-
ven zich meestal op bijhet paardevolk van de veldartillerie. Paardrijden was toen
in Westdorpe een geliefde bezigheid om de boeremeiden te imponeren en daarmede in
bezi t te komen van een "lief".

Achterin een hoek van het schoollokaal, stond stijftegen elkaar gedrukt een boere-

zoon uit Zoutelande met zijnmeisje, beiden in Walchers costuum, die een perfecte
"love-in" tentoonstelden. Hijhad het klaar gespeeld zijnmeisje naar binnen te ha-

len, om zijnliefde voor haar zo lang mogelijk vol te houden. Geen lege:rmacht was
in staat geweest de verliefden te scheiden. Toen ook zijnnaam' werd afgeroepen,
liet hijhaar in alle tederheid los. Snikkend van droefheid, verborgen achter een

zakdoek, snelde zijnaar buiten....
Omdat de stoomfietsen in aantocht waren, had ik gesolliciteerd bijde wielrijders
in Gouda. Na de eerste recrutenopleiding, lag de kans erin, bijde militaire mo-
tordienst in Delft te komen, maar dan moest toch alles meezitten. Ons leger was
toen uitgerust met hoogstens 25 motorfietsen, allemaal Douglas tweecylinder motor-
fietsen. Een enkele trok een side-car.
De voortsnellende motorfiets waar Maurice van Acker op zat, schoot toen in de ja-
ren 1914 en 1915 over de Zeeuwse wegen.
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Mobilisatie 1914-1918

Dezekanonnen- in stel-
ling in Oldenbroek,
zullen de vijand te
pletter sohieten....
Veel van onze geweren
en kanonnen waren nog
alt~d dezelfde als
t~dens de Belgisohe
opstand:

Maurioe was twee lichtingen ouder dan ik. IDj heeft het klaar gespeeld, zonder
vooropleiding en in zijn eigen st~l, b~ de troep te mogen dienen met zijn rode
Indian, als ordonanoe b~ een stel offioieren, waar Overste Goossens, die zich-
zelf de God van Waloheren noemde, het oppergezag voerde. Dit deed ~ watertanden
naar eenzelfde vliegende baan over de Nederlandse wegen.
Nog dezelfde dag arriveerde ik met Adelaine Ysebaert uit Axel in de wiel~ders-
kazerne langs de Gouwe in de Kaasstad Gouda. W~ zaten daar letterl~k en figuur-
lijk tussen de koaskoppen. Ysebaert wist zich echter al na een week te laten af-
keuren en h~ spoorde prompt, met een vrijkaartje, terug naar huis. Een week lang
zaten ~ st avonds te dineren in het dure Hotel de Zalm, op de markt in Gouda, tot
onze portemonnaie leeg was en wij noodgedwongen onze honger moesten gaan stillen
met snert, kuoh en bruine bonen uit de kazerne.
Onze Garnizoensooumandant was een Du.dokvan Heel, die ~ in de glinstering van
zoveel sterren nooit van diohtb~ te aansohouwen kregen. Wanneer h~ meende te moe-
ten bl~~ geven van belangstelling t~dens oefeningen van de reoruten, dan zagen ~
hem alleen maar in de verte, op afstand. W~ zagen deze gezagsdrager nooit stappen,
neen ~ tippelde, als een pronkh~ rond zijn ondergeschikten, met al~d rond de
kuiten, de door iedereen felbegeerde buitenmodel wiel~dersputtees.
De compagniescommandant was een kapitein de Veer, een felle dienstklopper, een
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obstinaat heerschap zonder weerga, door ons allen gevreesd en gehaat. Het was in

1921 dat ik wederom op dezelfde Kapitein de Veer botste. Dat was b~ het uitstap-
pen uit een Fokkervliegtuig uit Brussel, op het vliegveld Waalhaven in Rotterdam.

H~ was nu in burger, in dienst b~ de K.L.M., maar rond zijnkuiten spanden nog al-
t~d dezelfde wiel~dersputtees uit Gouda. Deze de Veer heeft mij indert~d bloed

laten zien, omdat ik weigerde de kaderopleiding te volgen. Pas in Rotterdam, in
de vliegwereld, die alle problemen oplost, zijnwe wederom vrienden geworden. H~
stond toen op het punt te emigreren naar Canada. Z~n zuster dreef daar een juwe-
lierszaak. Deze felle dienstklopper hoorde ik op het laatste ogenblik nog allerlei

commandos geven aan de K.L.M. vrachtemployes. Toen snelde ~ naar de haven om de
boot te halen, die op hem lag te wachten.

W~ hadden in Gouda nog een reserve eerste luitenant rond ons, die door de schuld

van de natuur, b~zonder lel~k was uitgevallen. H~ was daar ook zelf van overtuigd.
Met lust kleedde ~ zich exentriek tot clownesk. Zijnwielr~dersputtees zaten als

touwen rond de benen geknoopt en zijnst~ve ruwharige broek propte in bulten op de
knieën, als twee vooruitstaande bumpers. In tegenstelling tot al de andere offi-

cieren droeg ~ nooit "buiten model" uniform. Z~n pet had de vorm van een omge-
keerde braadpan. H~ drong naar zelfbespotting. H~ maakte van zichzelf een carica-
tuur:

W~ hebben deze vreemde reserveluitenant, die zelf een diepe minachting en haat

moet hebben gehad tegen alles wat militair was, nooit anders gekend als "monkey
brand". ~ had een sprekende gel~kenis met de aap op het deksel van een toen veel
gebruikte schoenpoets, dat overal verkocht werd onder de naam "monkey brand".
Deze man is voor velen van ons een mysterie gebleven. H~ plaatste ons soms voor

raadsels, die ~ niet vermochten te doorgronden. Zonder enige aanleiding brulde

~ plotseling voor de troep, dat ~ er niets van terecht brachten, dat ~ boere-

kaffers waren en dat geen van ons ook maar enige waarde had voor het Nederlandse

leger. Dan weer stond ~ voor ons als een vormloze zak, opruiende taal uit te

stoten, dat we vandaag maar niet veel moesten uitvoeren en maar wat moesten l~n-
trekken. .

Op zekeren dag, t~dens oefeningen met het geweer moesten ~ op commando "knielen"

leren. Hoewel elk noJ.'maalmens met twee benen uiteraard wel weet hoe h~ dat moet

doen, waren dit exercities waar de troep recruten drie weken lang intens mee bezig
was. Eens lag op het uitgestrekte exeroitieveld een plas water. E~n maar en die
lag pal voor mij. Ik zou er middenin komen te zitten wanneer ik zou knielen. Ik

bleef staan en knielde niet. Als een krankzinnige vloog de luitenant op m~ af.
De hele troep was onthutst door het afschuwel~ke geschreeuw van "monkey brand".

"Vanmiddag om een uur op rapport b~ de Compagniescommandant" snauwde hijm~ toe,
met als straf minstens 14 dagen de petoet in. Dit was maar een dreigement van de

zonderlinge luitenant, want Kapitein de Veer joeg m~ weg van rapport, omdat h~
niet wist waarvoor ik kwam.

Zo passeerden de dagen van onzinnig gezwam en geleuter op dat exercitieveld in de

kaasstad. Vert~eld en opstandig moest ik daar aan mee doen. Er was geen ui weg.

Deserteren, als iemand dat had durven doen, dat was eenvoudig onmogel~k, uit het
neutrale Nederland, dat ingesloten lag tussen st~dende legers en kr~gsvloten.
Maar ik had de afschuwelijkheden van de bloedige s~d zelf gezien en meegemaakt
aan het Yzerfront op de stee van Leffinghe. Niet ~~n officier van het Nederlandse

leger had enig flauw benul van wat er in de loopgraven aan de Yzer aan de gang was.
Dat wisten z~ n~ de oorlog nog niet. Onze legerleiding heeft zich daar ook nooit

in verdiept. Z~ was overtuigd van de paraatheid van ons leger, van de enorme
kracht en de onneembaarheid van onze waterlinie. Die traditionele zelfoverschat-

ting en zelfverheerl~king was een typische Nederlandse karaktertrek en dit is

bl~ven voortleven in onze legerleiding tot de tweede wereldoorlog uitbrak. Toen
werden wijin een paar dagen afgemaakt en verslonden door de laffe aanvallers.

Voor ons Zuiderlingen waren die eerste dagen in Holland bepaald vreemd, maar in
de jeugdjaren weet iedereen zich snel aan te passen. Het was er nog niet zo gek
als ~ onszelf hadden ~s gemaakt. Al gauw sloot ik m~ aan b~ een paar vrienden.

Met z tn drieën huurden ~ een kamer op een deftige singel. Daar verzamelden ~
stavonds na de dienstt~d, weg uit de militaire sleur van de kazerne. Soms slen-

terden ~ over de Kleiweg, belangstellend snuffelend naar Goudse grietjes, die
zich daar in drommen lieten be~ken. Een van m~n vrienden was Sanders. Omdat ik

in.verband met de langdurige reis naar Zeeuws Vlaanderen in het weekend toch niet
naar huis kon, trok ik met hem mee naar z~n ouderl~k huis in den Haag.
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Hij was verloofd met de doohter van een van de opriohters van de Bataafse Petro-

leum My. en die tevens lid was van de Eerste Kamer. Deze bewoonde een kapitaal
landhuis in Wassenaar, dat toen een lusthof was voor Nederlandse millionnairs.
Soms slenterden wijdaar in de stil te rond op dat uitgestrekte landgoed en dan

zagen wij de oliemagnaat van diohtbij, een breed gesohouderd mannetje, met een uit-
zonderliJ1cbreedgerande zwarte hoed op zijnhoofd. .

Mijn andere vriend was Fisher, een kerel die humor en vertrouwen uitstraalde.
Deze zelfde Fisher herkende mij in 1946, toen hij als arts, in opdraoht van de

Nederlandse Regering, op Java de gezondheid der gevangenen in de Jappenkampen
kwam opnemen. Zijn eerste woorden waren: "die Dellaert uit de wielrjjderskazerne
van Gouda ti .

Drie maanden lang duurde onze eerste opleiding in Gouda. Nadat de krijgsartikelen

ons waren ingeprent en de fourier ons had aangekleed en gesohoeid, kregen wijonze
fietsen. Kha.kikleurig gespoten fietsen, met een weinig elegant stuur. Een stijf
stuur, voor stijve rechtopzittende Hollanders, in tegenstelling tot ons neergebo-
gen stuur van onze racefietsen in Vlaanderen, die gestroomlijnd in snelle vaart

de lucht kliefden. Fietsen met vaste trappers, zonder vrjjwiel en zonder rem, daar
trapten wijop in lange rijen achter elkaar. Een planken zadel zorgde voor zadelpijn.
Ons wapen was geen geweer, maar een karabijn, waarop een uitzonderlijke lange bajo-

net zat geprikt. Fietsend, soms in groepen van 120 man, in twee rijen naast elkaar,
spi tsten de vlijmsoherpe bajonetten de lucht in, op ooghoogte van onze linkse buur-
man. Kwam er een valpartij, dan bleven ernstige verwondingen niet uit. Een uit de
groep voerde een dreglijn mee, om ons uit de sloten te halen of watergangen die
Holland eigen is.

Eens in de week fietsten wij, opgejaagd tot topsnelheid door korporaal, sergeant

en luitenant, over Waddinxveen en Boskoop naar Katwi;)1ca/Zee, waar wijmet een pijn-
lijk zitvlak van 't planken zadel de duinen werden ingejaagd om te gaan mi traille-

ren. Dat was een soort stormlopen door het mulle zand tegen de toppen der dUinen,
die volgens onze begrippen daar op bergen leken. Als de legerleiding voldoende
patronen beschikbaar had gesteld, dan was het met scherp schieten op de schiet-
banen in Ka Wijk.

t

~1c a/Zee 1916 - Aankomst compagnie wiel~ders uit Gouda

Als sluitstuk op de eerste oefeningstijd in Gouda en alvorens te worden inge-
deeld in het veldleger dat toen in stelling lag om mogelijke aanvallers te ver-

jagen, werd het sein gegeven om te gaan deelnemen aan de "grote manoeuvres".

Het woord tlmanoeuvres" had voor mijeen bijzondere klank. Tijdens mijn studiejaren
in Belgie had ik veel gehoord en gelezen van de indru.kwekkende grote manoeuvres
in het Franse leger, die uniek waren in heel de wereld. Ik had er zelfs een ui t-
gebreide colleotie foto's van verzameld.

.
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Hoge officieren uit vele landen waren daarbij aanwezig. Op die Franse manoeuvres
werden al voor de eerste wereldoorlog vliegtuigen ingeschakeld.

Oompagnie de Cyclistes op de grote Franse Manoeuvres 1910

I
I

I
I

j

In een lijvig communiqu~ werden onze grote manoeuvres aangekondigd op een notitie-
bord in de kazerne. Onze lui tenant "monkey brand" zagen wij 's morgens al rond-
lopen met een pis tooI tas rond zijn middel. Niemand van ons had ook maar enig
flauw idee wat er te gebeuren stond. In tegenstelling tot alle andere fietstoch-
ten, stonden onze sturen gericht naar het Zuidwesten, naar Rotterdam, alwaar wij
werden ondergebracht in de landverhuizersloodsen van de Holland-Amerika.1ijn.
Daar sliepen wij in kratten, vier boven elkaar. Dat was een belevenis op zichzelf.
Hij die zich liet gaan in zijn dromen, kon te pletter vallen op de betonnen bevloe-
ring. Ons oorlogsgebied was Spijkenisse, met onder meer de bewaking van de brug,
waar de stoomtram Rotterdam-Brielle zo denderend overheen schoot. Daar hebben wij
dagen lang niets uitgevoerd en op voorbeeldige wijze lijn getrokken, tot kaasprik-
ken toe, met onze bajonet door een kelderraam van een naburige kaasboer.
Toen dan eindeljjk ook de grote manoeuvres tot het verleden behoorden, werden wij
krijgshaftig genoeg geacht om te worden ingedeeld bij het veldleger.
Met Sanders en Fisher stond ik op de nominatie voor de kaderopleiding, maar ik
weigerde. Kapitein de Veer hield mij nog twee dagen vast. Toen ik halsstarrig
bleef weigeren, liet hij mij los en ik reisde met karabijn en ransel mijn collegas
achterna naar Veghel in Brabant, aan de rand van de Peel. Daar werden wij inge-
deeld bij de zoveelste compagnie wielrijders van het Nederlandse leger.
Ons soldatenleven werd mannelijker. Wijvoelden ons vrijer worden. Bovendien waren
wij de dienstklopper Kapitein de Veer en monkey-brand kwijt. Al die flauwekul-
oefeningen in Gouda waren er niet meer bij in Veghel. Oudere ma.nnen, gedegen
vaders van grote gezinnen dienden rond ons. Wijvoelden ons opgenomen in de schare
van koene bewakers van Neerlands grenzen, hoewel niemand van ons bewus t was van
wat ons nog te wachten stond. Heel Nederland leefde in de greep van mystificatie
door de alom verbreide gedachte en de zekerheid van de kordate en kundige leiding
van Generaal Snijders" onze Opperbevelhebber van leger en vloot. Zijn beleid strek-
te zich zelfs uit tot Nederlands-Indie. Hoe zou deze kleine reus kunnen falen?
In een stilgelegde zoutziederij aan de rand van de toenmalige Veghelse haven, aan
een zijtak van de Zuid-Willemsvaart, daar werden wij ondergebracht. Vier tantes op
leeftijd, de erfgenamen van de stilgelegde zoutfabriek, die eertijds een goed be-
staan had opgeleverd, dat waren onze naaste buren. Het verhuren van ons verblijf'
aan het leger, leverde nog een paar extra centjes op voor de oude tantes, hoewel
zij doorlopend geplaagd werden door allerlei kattekwaad, dat nu eenmaal zijn loop
moet hebben in een soldaten samenleving.
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Bleriot op fietswielen

~d.ens"de grote manoeuvres" in Frankrijk werden in 1910 ook al vliegtuigen ingeschakeld.

iierboven,Capitaine Felix gaat starten met zijn Bleriot. Het vliegtuig moest zo lang mo-
~ljjk door soldaten worden vastgehouden, totdat de schroef haar hoogste toerental had
)ereikten de mogelijkheid om los te komen, redelijk veilig werd geacht.

)ezevliegtuigen fungeerden als verkenners. Zijmoesten troepenverplaatsingen opsporen
m deze melden aan de Generale Staf. Met bommen gooien wist men nog geen raad. Dit zou
~ouwens onmogelijk geweest zijn,want de Bleriot had alles nodig om los te komen van de
!Tondmet het gewicht van de vlieger en een volle benzinetank.

la Etat-Major van het Franse Leger op "grote manoeuvres", bedriegelijk gevolgd door of-

ieieren van de buitenlandse mogendheden. Het Franse Leger stond toen in hoog aanzien

.nheel de wereld. In de groep buitenlandse officieren, die achter de Generale Staf open-
ijkmeeraiterden als openbare spionnen, zijn deze duivelse "loeders" duidelijk te herken-
Ien; Chinezen en Japanners, Zwitsers en Italianen, Oostenrijkers en Bulgaren, met de pot-
ierlijke Bismareken van het DuitseLeger o.a. een subalterne officiervan de Uhlanenen
en huzaar vanhet doodskoppen regiment. Zij stappen verraderlijk mee in de bende moord-
ustigen. Nog een jaar of vier zullen zij wachten om Frankrijkbinnen te vallen, gestimu-
eerd door de onvoorstelbare ijdelheid van hun Keizer, als aanvoerder van "das Herren-
'Olk"
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De soldatenkeuken was aanmerkelijk beter dan in Gouda. In Gouda waren wij als on-
volwassenen, als biggen behandeld in onze eerste oeEeningstijd. Op een ochtend
kregen wij hier voor ontbijt een kwart Edammerkaas toegediend. Een rode, ronde
Edammer in vieren gedeeld, kaas met brood. In Zeeuws-Vlaanderen was kaas op de
bon en veelal niet verkrijgbaar.
Aantreden voor ochtendappel, koEfie en kuch halen, ontbijten en niets doen. Vier
uur namiddag, snert of rats halen en lijntrekken. Dat was ons leven in het veld-
leger.

Links van het Patriciërshuis, de stilgelegde zoutziederij

Veghel 1916

Dat niets doen zou op den duur toch rampzalige gevolgen hebben. Een leeggemaakte
zoldering van een pakhuis, dat was onze chambree voor huisvesting van een paar
dozijn manschappen. Omdat in de afgedankte paardestal van de zoutziederij een water~
kraan aanwezig was, werd de stal geschikt verklaard als waslokaal. Met ui tzonde-
ring van een enkele fietstocht, passeerden wij onze tijd op die chambree; lanter-
fanten en niks doen. Zonder bepaalde bedoelingen om kwaad te willen doen, is het
daar op een avond, zonder enige reden, tot een opstand gekomen, die niet meer te
stuiten bleek. Een schaamteloze vernieling van alles wat daar hing of stond, tot
onklaar maken van de electrisohe verliohting. Een paar bonken uit Rotterdam zijn
begonnen met gooien van kussens en blikken. In een ogenblik deed iedereen mee.
Tot onze strozakken werden naar beneden gegooid in de trapruimte, tot de deur be-
neden geblokkeerd was en niemand ons nog zou kunnen bereiken.
Op het geraas en getier was de Koninkijke Mareohaussee kazerne al gealarmeerd. Zij
stonden al beneden verzameld voor ons gebouw. De gooi-en smijtbende duurde voort,
tot we eindelijk begrepen dat het tijd werd om in onze kribben te gaan liggen. Toen
moesten wederom al de strozakken naar boven worden gehaald. In de hevigheid van
de strijd wilde een van de Rotterdammers de brandende kachel op de strozakken
gooien. Dan was het peroeel in vlammen opgegaan en dan hadden wij uit de eerste
verdieping moeten springen voor lijEbehoud. Wijselijk bleven onze karabijnen in de
rekken staan.
Met de gedachte, dat wij allen de volgende dag op een zware straf' zouden mogen re-
kenen, bereikte mij op het ochtendappel de mededeling dat ik was overgeplaatst
naar de Motordienst in Delft en dat ik mij onverwijld diende gereed te maken voor
vertrek.
De verdiende straf' heb ik ontlopen, maar het was onmenselijk dwaas geweest om een
dergelijke vernieling mee te doen. De dames in het patrioiërshuis moeten hebben
gesidderd, van dit uit de hand gelopen oproer.
DelEt, de oude stad met zijn legendarisohe bebouwing en zijn ontelbaar aantal brug-
getjes, de markt met zijn vele drankgelagen, de studentensooieteit, Hotel Central
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en de Kroon waar we ons biertje dronken, de bedrijvigheid rond de Gist en Spiri-
tusfabriek en al die platte soheepjes, volgeladen met een rijkdom aan groente en

frui t uit het Westland. Dat was allemaal nieuw voor mlj, zoveel anders dan de een-
tonige slikpolders van Vlaanderen. En die Hollanders, dat waren fijne kerels:

De kazerne van de Mil itaire Motordienst lag op de Paardemarkt, hoewel ik daar
nooit een paard gezien heb. Wel paardestallen, uit de tijddat ons leger nog on-
voldoende over motortraotie besohikte. .

Het was een vuile, een vieze en smerige kazerne, maar daar gaf niemand van ons
om. Wijvoelden ons bevorreoht. Wij dienden bijde Motordienst. Hoewel wijbijde Wiel-

rijders onze kraag mochten sieren met een uit nikkelplaat geslagen wieltje, bij de
Motordienst werd een rood wiel op onze kraag geborduurd. De jonge reoruten sloe-

gen in de schemering soms aan voor ons. Zijmeenden een rode ster te hebben gezien.
En de meisjes hadden meer aandaoht voor ons, dat daohten wijalthans. Spoedig
sierde ik mijmet een buitenmodel uniform, met wijde pofbroek en beenkappen:

In Delft kreeg ik de volle smaak van motorrijden te pakken. Omringd met teohniek,
dat steeds mijn belangstelling had, met allemaal joviale kerels om mij heen.
Zelfs onze offioieren waren geestige, sportieve mensen. In een ommezien vond ik

de Militaire Dienst geen plaag meer. Dagen van pret en plezier vulden het leven.

Onze officieren van

de Motordienst Delft

Mobilisatie 1914-1918

HELDEN VAN HUN TIJD:

Onze dagelijkse motorritten, zoals die daags te voren waren aangekondigd op het

dienstbord, strekten zich uit, soms tot ver over ons land. En zo zag ik het door
Vlaamse ogen altijd bekeken stijve Holland, veranderen in een oase van vriendelijke

en gemoedelijke mensen.

Bijna dagelijks "stoven" wijvanuit Delft, over de bochtige, met dikke bomen be-
groeide weg, in dichte motorcolonnes van tien tot twintig man, in zwartleren Jek-

kers, in een roes van oorverdovende knalpotgeluiden naar Den Haag, om ook daar
wat onrust te gaan verwekken in het verkeer. Na gejakker door polders en kleine

dorpjes, waar de boerebevolking in opschudding werd gebracht, kwam ons geweld al-

tijdtot stilstand bijHuis ten Deyl, de Haagse Schouw of de Wassenaarse Slag, alle-
maal uitspanningen waar koffie werd gedronken, gekletst en gezamd.
Onze motorfietsen waren praktisch allemaal 2 cylinder Douglassen. Een paar

Eysinks hadden de scherpe ruggen van de Delftse bruggetjes nog overleefd. Van de
andere Eysinks waren allemaal de laagzittende carters in gruselementen gereden op
de uitsteeksels van de zeldzame dwaze constructies der middeleeuwen.

Dan kwamen plotseling onverwachts uit Amerika, een scheepslading "Exelsior"

motorrijwielen, 65 stuks in totaal. Bakbeesten met 2 cylinders in V-vorm, die 12
PK. ontwikkelden en over de honderd liepen. Het hele garnizoen kwam kijken, dagen

lang:
Hoewel het gebruikelijk was, alle vervoermiddelen bijhet leger in een weinig aan-
trekkelijke camouflagekleur te spuiten, kregen deze Exelsiors een lichtblauwe, bij-
na adelijke kleurtint toegemeten, als robuuste, sex-appealing jonkvrouwen in

bruidstoilet. Onze kapitein Hoekstra was er vol van. Hijwilde dadelijk zo'n dikke,
krachtige jonkvrouw eens gaan proberen. Sergeant Visser wees hem behoedzaam de
verschillende gas en remgrepen van de donderende kolos, die nu tussen zijn benen
stond.
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Op eengegeven moment schoot onze kapitein vol gas weg en h~ reed de Exelsior
tot schroot tegen een gevel van de kazerne. Hij zelf overleefde z~ stomme ver-
warring, zij het met sohaafwonden en een bebloed hoofd. De Exelsior had z~ ge-
weld laten zien:

V~f leidende motorrijders, met sergeant Visser van de Hili taire

Motordienst in Delft 1917 (sobIi1ver 3e van reohts)

De nieuwe aanwinst motorfietsen moest dienen om de commando's in het veldleger
over te brengen tussen de verschillende staven. Wijwerden spoedig tot ordonnans
opgeleid. Enkele van ons vertrokken al gauw naar de belangrijkste troepenneder-
zettingen langs onze grenzen, maar de techniekers die kundigheid en verstand ont-
wikkelden om deze raoepaarden bedrijfszeker te houden, die bleven het langst in
het Motorrijders Depöt van Delft.
Op een dag werd ons onverwachts gevraagd, wie van ons ook auto kon ~den. Daar
werd niet bijgezegd, wat de bedoeling was van deze enquête. Prompt gaf ik mij op,
dat ik ook autobestuurder was.
Op een blauwe maandag had ik eens een keer de rode Hinerva limousine van Notaris
Vermeire mogen voeren. Dat was wel op een afgelegen zandweg in Zeeuws-Vlaanderen,
waar geen mens noch voertuig te zien was, maar ik had de Minerva mogen besturen
tijdens een ~age van de Notaris, met de schone donkerogige Jo, die beiden aohter
in de auto, van hun verliefdheid getuigden (beiden z~ later na een hevige st~d
met Jo's vader toch nog getrouwd en zij leefden lang en gelukkig).
Toen ik bij de Commandant van de motorrijtuigen afdeling werd geroepen, kwam de
aap uit de mouw. Ik was aangewezen een G.M.C. vrachtwagen met aanhangwagen naar
Ulvenhout te brengen. Hoewel ik niet de minste ervaring had met dergelijk zwaar
vervoer op de weg, durfde ik de opdracht niet te weigeren. Ik vertrok de volgen-
de dag, in een vlaag van overmoed, maar ook van verbijstering over mijzelf, met de
tienwielige reus naar Brabant, dwars door Rotterdam over de Coolsingel en de
Maasbruggen naar Dordrecht. In Dordrecht zou ik voorzichtigheid moeten betrach-
ten, had men mij gezegd. Bij laag water, lag de pontbrug daar over de Maas steil
naar beneden. De pont over de Moerdijk, dat was een lust om overheen te gaan.
Daar waren drijvende pontons.
In een mil i taire bakke~ ergens in Breda, zou ik 351 stuks kuch ophalen voor de
zoveelste Compagnie veldartillerie in Uldenhout. Wonderlijk heb ik de expeditie
zonder ongelukken volbracht, met uitzondering van een landelijk bruggetje tussen
Breda en Ulvenhout, waar ik de heining meenam. Maar niemand had dat gezien en
niemand is ooit te weten gekomen, wie dat gedaan had.
De Commandant In UIvenhout was trots op de modernisering van z~ legerafdeling
en de volgende dag reisde ik alweer per spoor terug naar mijn depöt in Delft.
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Ongeveer die tjjd was ook in Delft gearriveerd, soldaat d'Hooghe uit Bassevelde
in Belgie. Zjjn papa was daar arts en omdat deze Nederlander was, moest d 'Hooghe
dienen in het Nederlandse leger. Hoewel hij helemaal op Belgie was gericht en
zjjn sympathieën voor de geallieerden niet onder stoelen of banken stak, was die-
nen in het Nederlandse leger toch nog altijd veiliger voor hem, dan te moeten
gaan vechten aan het Yzerfront in Belgie.
D'Hooghe had ik leren kennen op kostschool in St.Amand te Gent. Op een ochtend,
toen wij ons beiden stonden op te knappen in het waslokaal, kwamen twee recher-
cheurs in burger, mijn vriend d 'hooghe in rekenen. Hij kreeg niet eens de tijd zich
aan te kleden. D'Hooghe verdween en ik heb hem nooit meer teruggezien. Wat er
precies gebeurd was, is mij nooit bekend geworden. Hij had gespionneerd voor de
geallieerden, zei men:
Onbegrijpelijke situaties kwamen voor in die tijd. Onze vriendschap werd wreed ver-
stoord, misschien wel voor niets.

1916 - Op een blauwe maandag had ik eens een keer de rode

Minerva van Notaris Vermeire mogen voeren.

Eenmaal per maand mocht ik voor een weekend met verlof naar huis. Op een keer
in de winter van 1916-1917 haalde ik Z. Vl.niet. Ons schip van Vlissingen naar
Terneuzen raakte vast in het ijs en wij moesten de nacht doorbrengen tussen de
ijsschotsen.
Een andere maal trok ik met collega van der Stoel mee naar zjjn ouderlijk huis in
Wassenaar. Hij was in zijn schooljaren bevriend geworden met een zoon van baron
van Palandt, die daar op een uitgestrekt landgoed woonde. Toen van der Stoel op
een dag getuigenis wilde afleggen van zijn belangrijke relaties en wij al doorge-
drongen waren tot de artistiek ingerichte biljartkamer van baron vanPalandt,
werden wij onderschept door een huisbediende in lakei, die ons waarschuwde dat
Prins Hendrik aanstonds kwam biljarten.
Maar ons grootste vermaak vierden wij al tijd in 't Haagje, zo dicht bij Delft. Een
kwartiertje trammen en we zaten in de lichtstad. Op weekdagen moesten wij om 11
uur op de strozak liggen, op weekend middernacht, maar daar werd niet zoveel aan-
dacht aan besteed. Soms zagen ze ons om twee uur terug in de kazerne. Soms kre-
gen we een berisping, maar nooit straf. Sportiviteit heerste nu eenmaal onder de
motorrijders.
Het einde van mijn diens ttijd in depot Delft kwam nog onverwachts. Ik werd ui tge-
leverd als ordonnans, met motor en side-car bij het zoveelste regiment in Breda.
Kapitein Vermeer was mjjn baas. Mijn Exe1sior kreeg daar onderdak in de reusachti~
fourageloodsen van de veldartillerie, die helemaal leeg waren, want paarden die'
haver en hooi aten, die waren er niet meer.
Het kazerneleven hield op. Ik werd ingekwartierd in een Brabants gezin, dat soms
'vreemde ervaringen opriep.

I
i
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Motorrijden was er nauwelijks nog bij. De benzine was strikt gerantsoenneerd in
het veldleger. Dagen, weken, maanden achter elkaar, lanterfanten en kankeren,
kankeren en lanterfanten....
Op een zondag was mijn kapitein Vermeer stikum op mijn Exelsior gaan zitten. Hij
was naar Roosendaal gestoomfietst bij wijze van vrije zondag passering. Ik had het
al vreemd gevonden, dat ik de zaterdag tevoren de side-car van de. motor moest
demonteren. Daar was geen enkele reden voor. Maandagmorgen vroeg vernam ik dat
mijn Exelsior kapot stond in de rijwielparkeerplaats van het station in Roosendaal.
Met een sergeant op een Douglas en ik op de duo zouden wij de motor gaan ophalen.
De kapitein kwam niet te voorschijn.
In Roosendaal bleek niet de motor defect, maar de kapitein had een lekke band
gekregen. Hij had een fietsenmaker gevraagd een nieuwe binnenband in het voor-
wiel te monteren. Omzijn vrouw niet te verontrusten, was hij maar onmiddellijk
per trein naar Breda teruggekeerd.
In Roosendaal klommen wij op onze racepaarden. Omniet dezelfde eentonige weg
terug te moeten nemen, pikten wij een omweggetje over Oud-Gastel en Oudenboseh.
Bij Oud-Gastel vloog in volle vaart de binnenband uit de buitenband en blokkeerde
mijn voorwiel. De fietsenmaker had er een bui tenmaa t binnenband inges topt en die
is er uitgepropt: In een honderd kilometer snelheid kwam ik te vallen met de
zware Exelsior op mij. Ik schuurde over de uitgemergelde macadamweg, tot ik ein-
delijk stil lag. Ik had nauwelijks nog kleren aan mijn lijf. De cylinderkoppen, de
pedalen en de treeplanken, de scherpe stenen op de weg, hadden diepe wonden ge-
slagen. Versuft maar niet bewusteloos lag ik daar. Een dokter, die toevallig
passeerde, gaf mij eerste hulp. Op een brancard werd ik naar het gemeentehuis ge-
bracht, waar ik tot in de late namiddag bleef liggen. Een stafauto uit Breda
kwam mij eindelijk ophalen. Ambulances waren niet ter beschikking, deze bestonden
nauwelijks. Ik werd naar het St.Elisabeth Ziekenhuis gebracht in Breda, waar de
bekende chirurg Dr.Lijnkamp mij behandelde. Deze kundige en sympathieke dokter
werd slachtoffer van zijn beroep. Hij overleed aan een infectie, opgelopen tijdens
een operatie van een patient.
Mijn vele blessures zaten vol straatvuil. De linkerknieschijf lag er bijna uitge-
scheurd en over de gehele lengte van de voet gaapte een diepe wond tot op het
been. Injecties tegen tetanus overwonnen het gevaar. De dokter zag ik verontrust
naar het opborrelen van wondvocht kijken en de symptomen van tetanus kondigden
zichaan. Bovendien kwam hij mij veel te dikwijls bekijken en ik merkte wel dat er
iets bijzonders was met mij. Ruim vier maanden lag ik in het St.Elisabeth Zieken-
huis in Breda.

Slachtoffer van een motorongeluk

Ik kreeg bezoek van al mijn vrienden. Zelfs de tennisclub uit Zeeuws-Vlaanderen
kwam op een zondag aandraven. Twee plaaggeestige sobats van deze club, die met
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ophef wilden beweren, dat het allemaal niet zo erg was met mij en dat ik mijaan-

stelde, beiden vielen flauw toen een van hen het deksel van het bed trok. Zij
moesten weggedragen worden naar de gang om bij te komen....
Zelfs mama Josephine, die nooit bloed heeft kunnen zien en die toen onder dok-
ter's behandeling was in Den Haag, zijkwam op ziekenbezoek.
Eind zomer 1917 mocht ik naar huis met ziekenverlof. Ik had er genoeg van en ik
deed al het mogelijke mij te laten afkeuren voor militaire dienst. Maar dat was

niet zo eenvoudig. Ik kwam van het ene militaire hospitaal in het andere, waar
groepen dokters in diepe ernst delibereerden over mijn invaliditeit. Ik hield vol.
Ik had mijeen stap aangemeten van een manke kreupele zielepoot, hoewel mijn b~es-
sures wonderbaarlijk goed genezen waren. Nog ~~n keer werd ik opgeroepen naar het
miltaire hospitaal in Den Haag. Daar viel uiteindelijk de beslissing. Ik mocht

voor goed naar huis. Voor mijwas de mobilisatie van 1914 tot 1918 voorbij, maar
het soldatenverhaal uit diezelfde mobilisatie, dat zijnlevenslange herinneringen

gebleven.

Kapi tein Vermeer zag ik in 1927 terug op het vliegveld Waal haven in Rotterdam.
Ook hijwas verzeild geraakt in het Plesmancircus. Hij controleerde daar de winst

en verliesposten van het hotel-caf~-restaurant op Waalhaven. Dat was toen een
K.L.M.bedrjjvigheid.
Vermeer sprak vloeiend Maleis, want hijhad jaren in Indie gediend. V6ór ik naar
Indie trok, was hij zo bereidwillig mij Maleis te leren. Menselijk gesproken was ik
toen blij, dat ik hem niet vervolgd had, hoewel, hij had mij doen verongelukken in
Oud-Gastel.

Naschrift

Hoe onvoorstelbaar onnozel De Minister van Oorlog in die jaren zijn Departement

leidde, verklaart de volgende bloemlezing uit Ministerla1e Beschikkingen en
Militaire voorschirften uit die tijd.
"Er wordt weleens gezegd dat de Mobilisatie 1914-1918 beter voorbereid was dan
"in 1939.
Dit ismoeilijk te geloven, hoewel onze legerleidingook in 1939 geen enkel be-
grip had van wat zij moesten doen.

M.A.Dellaert
Huize "Vogelenzang"
Otterlo

BOERKEN

Hoewel Boerken dagelijks zijn vijfentwintig pinten bier nodig had om in leven te
blijven, stond hij algemeen bekend als een van de beste boerenuit de wijde omge-
ving. Boerken had nooit onkruid in zijn gewassen en alles groeide bijhem als koek.
Het bekende spreekwoord "Dronkaards worden zelden rijk",sloeg zeker niet op hem.
Een Scherpe neus stond, roodblauw aangelopen, op zijn gezicht en twee bierwangen
zwiebelden aan zijn bolle toet. Hij droeg eeuwigen altijd een boordelooswit over-
hemd, met als enige versiering, het boordknoopje, dat hijnooit vergat en dat er
altijd in zat, om het zaakje bij elkaar te houden. Ik heb hem nooit of nimmerge-
zien met een boord en een das. Dat was ook niet nodig, want hij schuwde hardnekkig

alle openbare vertoon, zoals bijeenkomsten of vergaderingen,of wat dan ook.
Hijkwam zelfs niet eens op de polderrekeningen, hoewel hijals grootgrondbezitter,
meer dan vele anderen, stemgerechtigd was in vele belangrijkebeslissingen inzake
polderbelangen.Al vroegwas hij 's morgens op pad naar zijn vele kavels bouwland,
waar geploegd, gezaaid of geoogst werd. In zijn tarwearen groeiden meer graankor-
rels dan bij andere boeren en zijn suikerbieten waren al gegroeid tot suikerklon-
ten vó6r zij geoogs t werden.
Boerken was er altijd bij, ook als er een hond of kat overreden werd, een wiel van
een wagen liep, of hier of daar een burenruzie aan het ontwikkelen was. Dan
blikte een witte lap van een overhemdaltijd uit de volkstroep. Dat was dan de
borst van Boerken. Hijzei nooit veel, maar hij voeldezich altijd gelukkig, erbij
geweest te zijn. Dan trok hij naar de gareelmakerswinkel van de Guilletten,waar
hij zijn belevenissen ging lozen en zijn mening dan niet onder stoelen of banken
stak. Buiten de Guilletten, de hardwerkende gareelmakers van de Westdorpse paar-
denstallen, trof hij daar altijd de tengere Polidorvan HaeIst,die in tegenstel-
ling tot Boerken, altijd de eeuwige bolhoed droeg, ook op weekdagen en netjes met
boord en plastron, zijn theoriën zat te verkondigen, die lijnrecht tegen die van
Boerken indruisten. Sarcastisch bevochten zij elkaar, in heftige woordenwisseling,
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dat echter niets om ft lijfhad.

Boerken woonde met zijnmoeder en zuster in een patriciershuis in de kom van het

dorp, naast de pastorie. Zijnboerderij lag tien minuten lopen, aan de andere kant
van de kerk. Voor vele jaren achtereen liep hij dit pad, stil en eenzaam in zich-

zelf, altijdmet dezelfde stap en altijd dat zelfde Boerken, op dezelfde tijdvan
gisteren een eergisteren. Hijmiste nooit zijnhorloge gelijk te zetten met die van

de kerk, wanneer hijde toren voorbij liep. De kwezels van het dorp.maakten weleens
aanmerkingen, omdat hijnooit zijnpet lichtte, wanneer hijhet tabernakel op het
altaar passeerde.

Bijde wagemaker zag hijnijverige handen bezig de boerewagens op te kalefateren en
bijde smid moest hij te weten komen, welke boer die dag zijnpaarden liet beslaan,
in de balie bijde Heymans. Hijvulde zijnleven met alle kleinigheden van het dorp

en hijhoorde overal het laatste nieuws aan uit de eerste hand. Zijnnieuwsbronnen
lagen verspreid in het dorp. Dat waren ook de vele estaminets waar hijzijnpinten
bier verslond en waar meestal een jonge vrouw geduldig genoeg was, haar werk in
de steek te laten en uren lang te razen over allerlei dorpskolder. Of daar ook

dingen gebeurden, die de wereld niet weten mocht, niemand sprak daar ooit over.

Voor vele jaren achtereen trok hij, op ongeregelde tijden en wanneer dat in hun

kraam te pas kwam, samen met de studentikoze "Bernarà.,een acaà.eml.scnegevomà.e
scheikundige, van kroeg naar kroeg. De meest dwaze en vreemde dingen werden door

het tweetal uitgevoerd, meestal op insignatie van Bernard, zoals b.v. het vullen
en gedeeltelijk leegdrinken van alle glazen uit het buffet. Dat was een veel voor-
komend verschijnsel. Geen glas mocht afgewassen worden en wanneer al de glazen ge-
bruikt waren, dan vertrok het tweetal naar een volgende estaminet, om daar nog
iets zotter te gaan doen, o.a. het leegschieten van zijnrevolver of een schot

hagel in de zitting van een stoel met zijnjachtgeweer wanneer hijdat bij zich
droeg, want berbard was een verwoed jager. De hele buurt schrok dan op, of werd
uit de slaap gewekt. Niemand deed echter wat. Ook het wettig gezag bemoeide zich

er niet mee. "Hij" zal het wel zijnwerd er toen gefluisterd en daarmee was ook

alles gezegd, want hijbetaalde altijdruimschoots de schade.

Op een dag als zoveel andere, werd er een kind geboren in een van de estaminets.

Niemand wist waar het wicht vandaan vandaan kwam en niemand heeft ooit geweten,
waar dat kind is heengegaan....

De ongetrouwde moeder heeft rustig haar leven vervolgd, zonder kind. Boze tongen

raakten slaag over het vraagstuk: wie de vader was. Maar dat is al tijd een geheim
gebleven. Het tweetal is toen uit elkaar gegaan. Nooit meer zijnze nog samen uit
geweest :::
DE VETTENENGEL

Niemand kende hem anders dan "De Vetten Ingele". Hoe hij aan deze malse naam ge-
komen is, dat is lastig te achterhalen. De mansgrote stenen engelenbeelden, die
onze parochiekerk sierden, hadden geen enkele overeenkomst met deze engel.

Integendeel, hij droeg een rond-sappig hoofd. Zijn haar was sterk rossig, met een
riJ1cdomaan sproeten. Hijhad bovendien een wrede oogopslag, hoewel hij,voor zover
mijbekend, nooit wreedheden heeft begaan. Deze zonderlinge jongeling kwam uit een

talrijk gezin op de Zwartenhoek. Hijwas de oudste zoon van vader de Bruycker, die
op de wereld was gekomen met een buitenmodel bult van opmerkelijk groot kaliber.
Toch heeft deze vader zich staande weten te houden als volwaardig arbeider in de

landbouw. Hij was bovendien een bekend figuur in de muziekvereniging "Eikels
worden Bomen", want hij stelde zich beschikbaar de "gross-caisse" te dragen waar
Fons Hemelsoet zo donderend op neersloeg. De bult werd soms uit zijn evenwicht
geslagen, hoewel ik hem nooit op de grond heb zien vallen. Hij heeft zich steeds
staande weten te houden. Met een onmenselijkgeduld en energie heeft hij dit jaren
volgehouden.

Om de juiste vaste ligging van de grosse-caisse te vinden tussen achterhoofd en

bult, moest de man diep voorovergebogen over de weg lopen. Hij zag nooit iets
anders dan de grond, met helse tamboerslagen boven zijn oren, want kabaal bepaalde
toen de artistieke waarde van de muziek.

De Vetten Ingele zagen wij dikwijls rondscharrelen in de polders, op eenzame
plaatsen. Soms stelde hij zich beschikbaar aan het polderbestuur om sloten te
reinigen. Dan dook soms plotseling zijn hoofd uit het riet tijdens ~werftochten
in de Canisvlietpolder.
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Dan was hij meerkoeteneieren aan het zoeken of trachtte hij een haas te stropen,
die thuis een extra stukje vlees op tafel zou brengen.
Een keer heeft hij ons de dood op ons lijf gejaagd. Op een zomerse dag lagen
Fred Hamerlinck, broer Ulrich en ik rustig in het gras op het "Toe backs tik".
Dat was een laaggelegen stuk moerassig land achter de hoge zandberg langs het
kanaal van Gent naar Terneuzen, waarwijdse rietvelden het uitzicht belemmerde
en waar het goed leven was voor allerlei watervogels. .

Het bespieden van al dat vreemdsoortig waterwild had ons naar deze stille een-
zaamheid doen trekken. Toen wij in doodse stilte en met ingehouden adem de stelt-
lopers uit hun schuilplaats zagen komen, toen stak "de Vetten Ingele" zijn wreed
besproet hoofd boven het riet. Pal naast ons. Hij gooide een wilde kreet uit van
"ve:rmoorden zal ik jullie".
Sneller dan de bliksem verdwenen wij, met snelkloppend hart naar veiliger oorden.
We zijn deze verschrikkelijke gebeurtenis, die op een ontmoeting met de duivel
leek, nooit vergeten.
Een enkele keer zagen wij hem nog op zondag bij het uitgaan van de kerk. Hij stond
ons dan te begluren om te kijken of wij nog bang waren.
Tot mijn verbazing kwam hij mij op zekere dag een verzameling reclamefolders
brengen over de landbouw in Canada. Spoedig daarna is hij als landverhuizer naar
Canada getrokken. Lange tijd bleef alles stil. Wij waren blij van "de Vetten Ingele"
verlost te zijn. Totdat hij na ongeveer een jaar mij een briefkaart zond uit
Ontario, met de mededeling dat hij een stal van vijftig varkens bezat. Met de
opbrengst van de varkens zou hij een boerderij kunnen beginnen van wel honderd
hectaren.
Ik hoop dat het hem gelukt is zijn a:rmoedig bestaan op de Zwartenhoek om te
zetten in een menswaardiger bestaan in de Nieuwe Wereld.

Otterlo 1966
Huize "Vogelenzang"

ONZE VARKENSSLACHTER FRANCISCUS VERNAEVE

Tot ongeveer een tiental jaren na de eeuwwisseling stond de varkensslager van
toen hoger in aanzien dan een Sales Manager of een Bedrijfseconoom van heden.
Hij was in zijn creatie het onmisbaar element voor "goed eten". Onze varkens-
slachter was Franciscus Vernaeve. Hij droeg een puntig geknipt sikbaardje. Op
het eerste gezicht zou hij hebben kunnen doorgaan voor een gedegen professor,
wanneer hij had nagelaten zijn oorlellen te doorboren, om deze te voorzien van
gouden ringetjes. Dit was toen voor hem een gangbaar middel tegen tt spit:
Jaarlijks trok Sies in November, de slachtmaand, van huis tot huis, om het vette
varken te slachten. Vakkundig werd het dier, tot in de puntjes, uitgebeend en
in alle vo:rmen gesneden en gehakt, om vervolgens in de kelder te worden gelegd
om op te stijven, voor het inzouten in de vleeskuip, die in Westdorpe in elke
kelder stond. Men moet een dergelijk slachtfeest hebben meegemaakt, om begrip
te krijgen voor de weldadige maaltijd die volgde.
Op een vroege, koude en nog donkere ochtend verscheen de slager Sies aan de
deur, in blauw katoenen kleding, met een middeleeuwse kaars lantaarn in de hand.
Beenschachten bestonden nog niet. Hij droeg witkatoenen sous-pieds, tot aan de
knieën, met knoopjes vastgemaakt. Een leren gordel sierde zijnmiddel,met steek-
zakken voor vlijmscherpe messen. Als kleine jongen verwachtte ik dan, dat Hama
een borrel zou schenken aan Sies, waar hij verzot op was, alleen maar om de
executie van het arme dier nog even uit te stellen.
Uiteindelijk stapte de beul, met zijn flikkerende lantaarn, achtervolgd door hel-
pers en nieuwsgierigen naar de dodencel, waar het slachtoffer wreedaardig werd
gewekt uitzijn warm nestje.
Met een touw rond de linker voorpoot en een touw rond de rechter achterpoot,
werd het beest naar de executieplaats geleid, omver getrokken en gekeeld....
De dood trad spoedig in, maar het angstgeschreeuw van het varken wekte de hele
buurt uit de slaap en men zei of men dacht, als men nog niet voldoende wakker
was, "ze slachten weerom een varken", zonder meer.
Spoedig werd de gehele omgeving in blakerend licht gezet, door het brandend
stro, dat over het dode dier was gestrooid, voor afbranden van het haar.
Ergens werd een deur van huis of stal gelicht en op twee schragen gelegd, die
eigenlijk niemand bezat, maar eeuwig en altijd aanwezig waren.

~ .
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Dan werd het bruin geschroeide dier op de tafel getild en met messen geschraept

tot een blanke klomp vlees, waarvan elk stukje eetbaar was, van neus tot staart
en alles wat daar tussen zat.

De als billen rondgesneden hammen, de malse speklappen, de carbonades en de rib-
stukken, de schouderlappen, de poten en de oren, alles verdween achtereenvolgens
naar de kelder. De nieren, de lever en de hersens stonden bovenaan als delica-
tesses en verdwenen al b~ de eerste maaltijd in de magen van de liefhebbers.

Zodra de anatomische ontleding was vol trokken verdween de beul, met zijnbebloed

katoenen pak huiswaarts, na nogmaals een glaasje brandewijn te hebben geslikt
voor de geslaagde executie.

Na een uur kwam Sies terug, in een soort ''beauty saloon" kleding, met een vlek-
keloos wit schort en met opnieuw geslepen messen. Ondertussen stond een gamel
water te koken, op een aangelegd houtvuur, waarin de kop van het geslachte var-
ken. Deze werd omgezet in "uflakke". Minstens tien schalen van dit heerlijke
boterhammensmeersel sierden de voorraadschelven in de kelder. De varkenskop werd

fijngehakt en passend gekruid voor fijnproevers. Voor weken lang, soms voor maanden
at men "uflakke", dat altijd smaakte en nooit verveelde.

Het vette afgietsel, het extract van de kop, was het vetsop, dat voor vele dagen
als soep diende voor het hele gezin en dat met rijst en vele andere indrediënten
smakelijk werd opgediend als een voedzame lekkernij.
Met een meesterlijke handigheid en vakmanschap wist Sies het varken in te zouten

in de vleeskuip. De hammen en de speklappen, de ribstukken en de carbonades.
Het lag allemaal precies waar het liggen moest, voor zes weken lang in de vlees-
kuip. Met een eenvoudig apparaat draaide hijde worsten, de vleesworst, de lever-

worst en de bloedworst, die in torenhoge cirkels werden opgestapeld en stilz~
gend werden aanvaard, als een weldaad van de schepping. De bloedworst van Sies
heeft nog nooit iemand kunnen evenaren, ook niet de meest geleerde slager heeft
zijnkundigheid ooit kunnen benaderen. Later hing de vleesworst als serpentines
te drogen op een witgeschuurde bezemsteel aan de zoldering.
Het was in die dagen bepaald geen bijzonderheid en zeker geen luxe om een varken

te slachten. Rijk of arm, boer of arbeider, iedereen slachtte zijnvarken in de
maand November. In eenvoud en eendracht wist de landman voldoende graan te ver-
zamelen, dat achterbleef op de akkers. "Rapen" noemde men dat. Kinderhandjes

verzamelden erwteschulp tot korenaren, stukje voor stQkje, eerlijk opgeraapt en
samengebonden, gedorsen en naar de molenaar gebracht voor varkensmeel. In hun
korte leven hadden zijhet goed, die varkens. Hun verzorging was prima en zijknor-
den tevreden in hun rustig hok.

Algemeen werd gefluisterd dat men er in Westdorpe "goed van at". Dat wist ook
menige bewoner uit Sas. Het was een waar genot voor de Sassenaar eens te worden

uitgenodigd op Zondag of bijgelegenheid van een of ander buurtfeest, bijde
boerenarbeider in 't polderken.

De burgerij van Sas leefde toen in een roes van dik doen, hoewel daar beslist
geen reden voor was. Zijvoelden zich stedelingen, misschien wel omdat zijenkele
trottoirs hadden en hun straten iets beter geplaveid waren dan in Westdorpe.

Zijversierden zich met een boord ("n'en col" zei men in Westdorpe), maar in hun
schamel bestaan hielden zijweinig over voor de maagvulling. "Kale wippers" wer-

den ze genoemd, maar uit liefdadigheid werden zijtoch van tijdtot tijduitgeno-
digd spek te komen eten in Westdorpe.
Dan kwamen in de caf6s van Sas de verhalen los in de mond van "ik heb zoveel

kilo spek gegeten bij die en die in 't polderkenl"

Dat is nu allemaal verleden tijd. Vleeskuipen bestaan niet meer en niemand slacht

nog een varken. Trouwens men zou eerst een kruiwagen formulieren dienen in te

vullen, alvorens men dat zou mogen doenl

M.A.Dellaert

Huize "Vogelenzang" - Otterlo

EEN VACATURE VOOR MISDIENAAR

Op tienjarige leeftijd zou ik misdienaar worden, cr6aal noemde men dat in
~lestdorpe. Daar was niet aan te ontkomen. Ik moest het wordenl Broer Jan vlas

het al en mijn ouders voelden een verplichting en een erkentelijkheid tegenover

de zieleherder, voor het vele goede werk. Het werd aanvaard als een eer, de
pastoor te mogen dienen.
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Bovendien zat de kans erin, dat zij misschien later pastoor zouden willen worden
en dat was in die tijd stellig een steun, om met meer zekerheid de hemel te be-
reiken.
Als er in die dagen iets geweest is, waar ik tegenop heb gezien, dan is het wel
die dag geweest, dat ik voor de pastoor moest verschijnen om ja te zeggen. Hij
zat met een dikke sigaar achter een glas wijn in zijn kamer, de rook uit te blazen,
toen ik onverwachts, als een geslagen dier, werd binnengebracht door zijn
roddelende brabantse dienstmeid K~. Aan een vinger had zij mij door de lange gang
geloodst, terwijl zij aan ~~n stuk babbelde, in een dialect, waar ik geen woord
van begreep. En daar stond ik dan, met haar vóór de pastoor. Veel werd niet ge-
zegd. De ogen van de pastoor brachten de dienstmeid tot zwijgen en ik werd
geaccepteerd als toekomstig misdienaar. Met een beduusd gezicht trok ik de straat
op, tijdelijk bevrijd van dwingende mensen. De straat had ik nodig, om bij te komen
van de schrik, alvorens ik mij thuis durfde te laten zien.
Onze pastoor zat inderdaad in moeilijkheden. Vier oudere misdienaars verzeilden
in hun puberteitsjaren. Hun kinderlijke onschuld verliep en deze moesten hoog-
nodig verwisseld worden. Dat waren toen Alfred Kamoen, Fons Dierinek, Richard
Heyman, Raymond Himschoot en Ulrich Dellaert.
Aan de middagtafel kreeg ik onverwachts het bevel van Papa, dat ik die namiddag,
om zo laat precies, bij de koster zou moeten zijn (dat was toen Charles de Mul).
Daar zou ik mijn latijn moeten gaan leren. Opstandig trok ik daar heen. De koster
zat met twee van zijn broers in klee:rmakershouding op de klee:rmakerstafel te
naaien aan iets. In een hoek onder het dak trapte een zuster van de koster op een
naaimachine.
"Ah, daar is Meriesken:" was de eerste uitroep, tussen het geluid van de brom-
mende trapmachine. "Komn'en kier iere mijn boasken" ....
Op het lijvige tafelblad, dat op twee schragen lag, sloeg de koster een blad open
van een vies vergaan boekje, vol vette vingerafdrukken, dat als geleide moest
dienen, voor de eerste latijnse les. De koster begon alsof hij de pastoor in eigen
persoon was, terwijl hij naarstig voortnaaide en geen ogenblik de punt van zijn
naald vergat.
"In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti" zei de koster. "Amen" moest ik
zeggen. Dat was vrij eenvoudig, maar de onbegrijpelijke doolhof van onuitsprekelijke
latijnse woorden daarna zal ik de lezer besparen.
Een boek vol Confiteors, Mea CUlpa's, Misereators, Kyrië's en Gloria's,
Dominus vobiscum's en Et cum spiritu tuo's, Credo's, Orate fratres' met
Suscipiat's, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Pater Noster's, Per omnia's,
Agnus Dei's en Ite Misa Est. Dit laatste wilde zeggen "Gaat, de Mis is
geëindigd", waarop wij antwoordden "Deo Gratias". Met Gods zegen.
Deze koster heeft het mij allemaal zo goed geleerd, dat ik op mijn zeventigjarige
leeftijd, nog geen woord vergeten ben. Bij een mogelijke misdienaarsstaking kan ik
onmiddellijk invallen.
Spannende dagen, maanden, jaren volgden. Een leven vol afwisselingen en span-
ningen, met als criterium, het mysterie van het geloof, dat in een geheim-
zinnige sluier om mij heen bleef hangen en waar ik geen raad mee wist. Ik voelde
mij zo dicht bij de eeuwigheid leven, dat ik er soms midden in zat en op
Allerzielen de vlammen van het vagevuur meende gevoeld te hebben, minstens even
heet als het vuur van de hel, had de Mistesse van de Catechismus ons verteld.
Voor wij de hemel zouden bereiken, moesten onze dagelijkse zonden uitgewist worden
in de vlammen van het vagevuur en wie deed nu geen dagelijkse zonden?
Onze dagen waren er mee gevuld. Over doodzonden werd niet gesproken, zelfsniet
gedacht. Volgens de Paters Redemptoristen, die om de drie jaar de Retraite kwa-
men prediken,zouden wij onze straffen krijgen in de hel en die schreeuwden, met
vuistslagen op de kansel "Gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur:"
Begrijpelijk was onze vrees en angst voor het hiernamaals, dat ons dagelijks
achtervolgde. Al de Retrai tegangers in de halfdonkere propvolle kerk werden er
bleek van, tot achter hun oren. Toen zij eenmaal buiten de kerk ~~amen, waren zij
allen het er over eens dat de Pater zo schoon gepreekt had:

Al spoedig moest ik toga en hemd aantrekken, dat witte hemd met zijntwee wappe-
rende vlerken, dat ons als engelen deed vermommen.
Ik zat mee, met mijn oudere collega's, op de trappen van het altaar te kijken en
te leren hoe zij belden, wierrookten en wijnschonken. Het knielen en buigen kwam
vanzelf.
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Maar ~ moesten ook nog vaandels en kruisen leren dragen en de wijwateremmer
op zondagen vóór de hoogmis, om de gelovigen te zegenen.

Op weekdagen trokken ~ de kleine klok naast de deur van onze sacristie, om
de kerkgangers op te roepen voor de mis. Dat verplichtte ons vroeger op te

staan dan ons lief was om tijdig te "kleppen" zoals ~ dat noemden. Alleen voor
de grote diensten en op Zon-en Feestdagen luidde onze klokke luider de gewelde-

naar in de hoge kerktoren, die tot ver in de polders opriep tot gebèd van de
Angelus.
Er zat van buiten bekeken een samenspel in de club van de kr~aals. Maar vergist

U niet, wijwaren toen al onder Elkaar aan het bakkeleien en ruzie zoeken over
wie met de nieuwe bel zou bellen, of wie op de gong zou slaan. De brutaalste
won altijd~ Hij die het eerst durfde opstaan en een uitbrander van de pastoor of

kapelaan durfde trotseren, sloeg op de gong. De anderen konden hem nakijken.
De meest onzalige gevoelens bekropen mij, toen ik 's morgens vroeg voor dag en

dauw, mijn warm bedje moest verlaten, om ~n te gaan schenken aan de pastoor.
Als Mama vijfkeer geroepen had, dat het de hoogste tijdwas, kwam Papa mij als
een legercommandant uit mijn nest halen, met een afgezwakte kreet van "verdomme"
of andere lelijke woorden, die nog niet voor mijn oren bestemd waren. Met snel de

broek en 't jasje aan verdween ik in looppas naar de kerk, die gelukkig dichtbij
stond, want ons huis lag onder kerktoren. Dat was ook de oorzaak dat wijnu juist
misdienaar moest.en worden. De jongens van Passluis of van de Z\vartenhoek kwamen

niet in aanmerking, omdat zijveel te ver van de kerk woonden.

Al reeds vanaf onze prille jeugd werden wijals pionnen op het schaakbord gezet,
waarbij grondig gezocht en gespeurd werd, of wijgeschikt zouden zijnom misdienaar
te worden. Bij het bereiken van de leeftijd van het verstand kwamen ~ op de eerste
bank te zitten van de Catechismusles. De tweede bank telde de t~felaars en op

de derde bank zaten de vernepenen, de niet volwaardigen, soms half debielen.
Sinds de Middeleeuwen was de opzet van deze Cathechismusles nooit veranderd.

Onder dressuur van een venijnig vrouwmens, die wijde mistesse noemden en die fel

met haar bamboestok op onze koppen sloeg als haar dat beliefde, had ik toch nog
een voorrecht als eerste op de bank te zitten. Omdat de eerste vraag van elke les
altijd een kort antwoord vroeg, was ik meteen van dit verschrikkelDk mens af.
tl1;Jiezijnde eerste mensen geweest?" "Adam en Eva" was het ant\voord dat in een

flits en in ~~n adem werd uitgeblazen, om zo spoedig mogelfjkuit haar bereik te
ontkomen.

"f,1eteen vijgebIad" riep eens een jongen met geestdrift op de achterste ba.'1k.

Die moest een uur lang, met uitgestoken armen in een hoek gaan staan.
"\{aarverbleven zij vóór de erfzonde?" was de t\veede vraag. "Intparadijsr" riep
Arsene van Acker, die naast mij zat. Nog sneller dan adameneva.....

Links en rechts van ons hingen op de gekalkte muren, de reusachtige geschilderde
koppen van Petrus en Paulus, die ons onophoudelijk met strenge blikken bleven
aanstaren. Waar zijn deze apostelkoppen gebleven? Drie meter groot van kin tot
kuif en twee meter van bakkebaard tot bakkebaard.

Door de sombere ramen speurden onze kinderogen naar de grafzerken op het kerkhof,
waar de dood heerste. Dat kerkhof, zo dicht bij ons dagelijks leven, dat heeft ons
dag in dag uit, de schrik op ons lijfgehaald. De Mistesse van de Catechismus

heeft alles op alles gezet om ons de macht van de dood duidelijkte maken. Zij
wist ons zover te brengen, dat v~ de dood, in de gedaante van een geraamte met

de zeis in onze verbeelding voor ons zagen en die doodskop op zijnkrakende
beenderen ons aanstaarde. De dood was met ons, in elke Catechismusles. Dat

ellendig wijf heeft ons jaren lang gefolterd, gepest en van streek gebracht,
terwijl zij zelf, jaren lang de helft van de stoelcenten in de kerk heeft achter-
gehouden. De pastoor heeft haar oneerlijkheid bijgelegd, zonder straf, met een
akte van berouw in de biechtstoel.

De dodenakker grensde over zijn gehele lengte aan onze moestuin achter ons huis.
Een beukenhaag was de enige scheiding. Helemaal achteraan in onze tuin stond

eenzaam een zomerhuis, levend gegroeid uit een bos struikdennen. Die waren
geknipt en gesnoeid tot een volledige schuilplaats tegen weer en wind. Twee

eenstammige dennen waren als leiders van het geheel, hoog opgegroeid. Daar
klommen wij in, tot hoog in de top. Daar zag je de zeeschepen varen in het
kanaal naar Gent en op elke grafzerk kon je de namen lezen van de overledene.

Op Zondagen kvlamende jongens van de Zwartenhoek bij ons spelen, die, omdat zij

zover uit de samenleving woonden, uit achterlijk gebied kwamen, althans zo
meenden wij, jongens uit de dorpskernl
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Wij lieten de stakkerds in die hoge dennen klimmen, om dan onverwachts angstig
weg te lopen en "de dood is daar" te roepen. Verschrikt lieten zij zich met
gescheurde broek uit de bomen vallen. De duivelse geest van de Mistesse had
wederom zijn werk gedaan.
Onze misdienaarsplichten volbraohten wij meestal in ernst en gehoorzaamheid en
in een riJ1<:gevarieerde versoheidenheid. De vele nuanoes in het kerkelijk leven,
de vele feestdagen, waaronder ook dagen van verdriet en rouw, met èrediensten
van drie priesters in met gouddoorstikte casuifels of zwarte gewaden, er was
altijd wat anders in ons leven.
Lofpleohtigheden met een oeremoniele omkransing en sohoon gezang op het koor,
begeleid door zoete klanken van orgelmuziek, waar onze koster goed in thuis was
en dat de gelovigen en ons tot nadenken braoht over het mysterie van het
hiernamaals.
Kruiswegtoohten door de kerk, op weg naar de Calvarieberg, waarbij halt werd
gehouden aan al de veertien staties, dat waren even zoveel sohilderijen van de
kruisweg, die in de ziJoeuken van de kerk waren aangebraoht. Met het kruis
voorop begeleidden wij de stoet in de kerkgangen, tussen een stilzwijgende menigte.
Alleen onze sohuivende voeten verbraken de stilte tijdens deze lijdensmeditatie.
Dat kruisdragen voorop was oirouswerk voor aorobaten. Een lange zwartgelakte
stok, met boven op de top de zware uitrusting van de gekruisigde Christus, dat
op een massieve wereldbol stond, die zolang ik misdienaar ben geweest, los op
en neer bengelde. Niet alleen boven ons eigen hoofd, maar even zo gevaarlijk
boven de hoofden van de in gebed verzonken gelovigen. Hoe dikwijls heb ik verwaoht,
dat kruis en bol naar beneden zouden tuimelen en ons en de omstanders zou ver-
pletteren. Het ondereind van dit topzware ding knoopte zioh op in onze wijde
soutane, waardoor wij neiging hadden te struikelen en met kruis en al op de grond
te vallen. Nooit heeft iemand moeite gedaan het gevaar te begrijpen en dat top-
zware bovenstuk te laten vastzetten.
Eens stootte onze koster de kelk met hosties van de kazuifel tafel. Deze rolden
over de vloer tot aan de deur van de saoristie. Bleek van schrik soharrelde hij
de hosties bij elkaar en met volle handen deponeerde hij ze in de kelk. Gelukkig
was de pastoor niet aanwezig. Omdat het aanraken van hosties heiligschennis was,
stond ik verstijfd in een hoek. Later zei de koster dat het niets was, want de
hosties waren nog niet gewijd.
De trouwpartijen in de kerk waren wat blijmoediger van aard. Dagen tevoren maakte
het dorp zich druk op, over die twee, die ts avonds bij elkaar in hetzelfde bed
mochten liggen, zonder zonde te bedrijven.
Een menigte nieuwsgierigen verdrong zich al bij de kerk om het gewaad en de
sluier van de bruid te zien. Over hem werd nauwelijks een woord gezegd. Die had
meestal toch maar een broek en een jas aan.
Na de voltrekking van het huwelijk op het Gemeentehuis, trok de stoet de kerk
binnen. Bruid en bruidegom voorop, met een staart van familieleden en kennissen.
Na de mis werd het huwelijk kerkelijk ingezegend. Wijhadden het voorrecht met de
pastoor v66r het paar te verschijnen. Met de wijwateremmer en de kwast in de hand
en met neergeslagen blikken stonden wij de plechtigheden af te wachten.
Wijvoelden wel dat hier iets aan de gangwas met gevolgen, maar wij waren nog niet
zover de geheimen van de huwelijksstaat te doorgronden. Het riep wel vreemde
sensatie op en gevoelens, die naar wij meenden prettig moesten zijn, maar wat dat
was, dat had ons nog niet bereikt. \'lij durfden er nauwelijks aan denken. Onkuisheid
was een grote zonde, dat ons onherroepelijk naar de hel voerde, de hel van de
Mistesse, waar de vlaDDD.enzoverschrikkelijk heet waren~
Na de huwelijksinzegening verdween eerst de bruidegom in onze sacristie. Wijwaren
er toen al tijdig uitgevlucht en hadden ons opgesteld bij de ingang van de pastorale
sacristie, waar wij door de deurkier, de gedragingen van het bruidspaar, met
aandacht volgden.
In onze sacristie stond een open biechtstoel opgesteld. Dat was een dubbele
bidstoel, met een houten rooster met gaatjes als afscheiding. Als je wilde dan
kon je alles zien aan de andere kant van het rooster. Als je niet wilde dan zag
je niks. Dat was het geheim van het scherm van deze geheimzinnige biechtstoel.
Altijd hebben wij getracht deze geheime besprekingen af te loeren, maar nooit met
enig resultaat. De rode blosjes op de wangen van de bruid verklapten wel iets.
De bieohtvader had haar de geboden van gehoorzaamheid voorgelezen. Zij zou de man
met wie zij nu verbonden was, tot in lengte van dagen gehoorzaam zijn, voor alles
wat hij wilde.
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Alle ceremoniële plechtigheden in de kerk werden echter overschaduwd door de

intense grootsheid tijdens de begrafenis van de eenvoudige landman. Die was altijd
indrukwekkend door zijneenvoud, veelal zonder smart, omdat men meende, dat de
overledene het aardse leven had verwisseld voor het eeuwige leven in de hemel.

Zijn leven lang had hijgewerkt op het land. Hijwas tevreden geweest en hijhad in
zijnarmoede toch nog de geneugtes van het leven met dankbaarheid beleefd. N~
kwam hij zijn loon halen voor zijn zware arbeid. De boer bij wien hij had gewerkt
leende hem zijn beste paarden. Vosse merries met glanzende manen en opgemaakte
staarten voerden hem naar zijn laatste rustplaats.....
De kist stond op twee bossen geschud stro als enige verzachting, want de boere-
wagen rolde older de bolder over de middeleeuwse straatkeien. Toen de begrafenis-
stoet de laatste bocht in kwam, begon onze klokkeluider, als een wilde geest, de
grote klok te luiden, als een laatstewelkomstgroetaan de dode. Die eerste klok-
slagen waren meteen het sein, dat onze stoet van pastoor, koster en misdienaars
met kruis, zich haastig opstelde om de overledene tegemoet te treden bij de kerk-
ingang.
Op een draagbaar beleefde de dode zijn laatste eer. Zijn vrienden droegen hem in
de kerk naar de katafalk, met rondom de stilte van de eeuwigheid. Een gelezen

mis van twe e vijf tig was voor hem voldoende. Geen orgelklanken voor de eenvoudige

landman. De stilte die alles overheerste, maakte van de dode een heilige, die op
we was zijn loon te halen in de eeuwigheid.
In ons kinderhoofd kwam een gevoel van diep medelijden voor de arme Sies, Pliet
of Peet, die daar onbewogen tussen de planken lag. Wijwater en wierook was het
laatste, dat de pastoor hem nog kon aanbieden, met tenslotte een gebed voor zijn
zielerust met een gepreveld misericordia.

Toen op de dodenakker de kist in de

kille grond was neergelaten, was het

wederom ons topzwaar kruis, met zijn
loshangende bol, dat het laatste

contact verbrak met de dode. De pas-
toor schuurde met het ondereind van

de stok nogmaals een kruis op de ruwe
kist, die met een akelig geluid van
holle klanken antwoordde, dat all~s
nu voorbij was. Na het Requiscant in
Pace verlieten wij het graf, met de
griezeligheid in onze handen van het

kruis, dat voor het laatst de kist had
aangeraakt.

Wij, de stoet van pastoor, koster en
misdienaars trokken wederom de kerk

in. De dienst was afgelopen en elk
vanonszochtzijn dagelijkse bezighe-
den op.
Ook onze doodgraverPierextijl deed
dat. Met grote scheppensmeethij het
graf dicht. Hij was belust om de vele
beenderen en schedels uit het verse

graf met veel kabaal op de kist te
gooien. Een keer had hij het gewaagd
een dozijn schedels op een rijtje, op
de verse grond te plaatsen van een
open graf. Toen de begrafenisstoet
verscheen keken al die doodskoppen
ons toe. Natuurlijk heeft hij een uit-
brander gekregen van de pastoor, maar
dat gebeurde pas de volgende dag.

Toen wij Pierextijl bezig zagen een nieuw graf te graven, kropen vJij wel eens door
de beukenhaag van onze moestuin en keken met nieuwsgierige blikken naar zijn
macabere opgravingen.
Met onvoorstelbare leugens wist hijons wijste maken, van wie elke kop was. Wij
geloofden in hem, in deze Pierextijl,die bijna een halve eeuw de doden heeft

I
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begraven en ons in gruwelverhalen deed geloven, dat hfjmenigmaal geraamten tot
leven had zien komen met verwensingen tot de nog levenden. Pierextfjl, die

geloofde in zfjneigen leugens en de doden met liefde onder de grond stopte.
Zfjn eigen verzonnen verhaal over een lfjksohouwing in het dodenhuisjevan het
kerkhof, van een ongelukkig doodgeschoten smokkelaar, tfjdensde eerste wereld-
oorlog, waar hij zelf de leiding zou hebben genomen en zfjn verzinsèls over wat
hij met het lfjk heeft uitgevoerd, is de meest gruwelijke gebeurtenis, die niet is
neer te schrijven.
De meest pijnlfjke gebeurtenis is mfjoverkomen op hetzelfde kerkhof, tijdens een
alledaagse begrafenb.Alsaltfjd stapten wfj stoetsgewfjs naar de groeve. Niets
deed vemoeden wat ons te wachten stond. Op het nummerpaaltje van een aangren-
zend graf, has zich eenzwem bfjen neergezet. Tijdens de absoute ceremonie
verspreidden de bijen zich rondom onze groep. Niemand zei of deed wat en niemand
durfde de laatste eer aan de dode te storen....
Bfjengonsden onder mijn soutane, ondermijn knieën, oksels en hals. Razend van pfjn
hield ik het kruis nog overeind. Ikliep er nogmee de kerkin.Daarwerd mama.
ontboden, die azfjn op mijn sterk gezwollen ledematen wreef. De koster en de klokke-
luider hebben bfj naarhuisgedragen:
Als jongste onderdanige misdienaar poogden de oudere orlaals mfjkarweitjeste
doen opknappen, die beneden hunwaardigheidlagen.Zo b.v. op die dagen,wanneer
het sacrament van de H.Euohristie wasuitgestald in de gouden remonstrans -hoog
op het altaar - dan moest ik, nadat de laatste klanken van het Agnus Dei waren
weggegalmd,in soutane en gevleugeld hemd, door de middengang van de kerk,
aangegaapt door alle kerkgangers. Dat kon nu eenmaal niet anders, want ik liep
met mfjn gezicht naar de menigte toe.
Met een nogal vreemdsoortig wapen in de hand, in de vom van een pollepel aan een
haak, was ik op weg, de halve turf te halen, die lag op te gloeien in de kolen-
kachel van de moeder van onze koster.
Die turf was bestemd voor het wierrookvat, dat het sacrament zou bewierroken
tfjdens de benedictie. Een ceremoniële plechtigheid, die de gelovigen in een hoor-
bare stilte meebeleefden, in eerbied en gebed en dat dankbaarwerd aanvaard,als
een genadevan de Almaohtige.
De hostie straalde als een heilig licht boven alles uit tot een mysterie van
'bovennatuurlfjke macht. Begrijpelfjk, van kindsaf wasons ingeprent, dat Christus
in de gedaante van vlees en 'bloed aanwezig was. De Mistesse van de Cathechismus
had er nog een sohepje op gedaan:
Zij heeft ons meemalen gedreigd, dat onze mond vol bloed zou staan, wanneer wfj
bij het te communie gaan, op de hostie zouden bfjten. De geringste aanraking met
onze tanden zou ons aanstonds in bloed smoren en wfj geloofden haar. Het gevolg
was, dat in plaats van dat wfj de wonderlfjke genade van de communie diep in ons
hart meenden te voelen en mee te beleven, wfj met vrees en angst voor het bloed-
proces neerknielden op de communiebank:
In die dagen, toen er nauwel:iJ1cstien auto's reden in Nederland, trokken de
gelovigen in drommente voet ter kerke,over dikbeslikte wegen en door weer en
wind. Niemandverzuimdede mis op Zondag. Iedereen deed zijn bestde hemelte
bereiken. Het kerkelfjk: gezag beheerste ons leven en niemand had daar bezwaar
tegen. Integendeel, het oppergezag van de pastoor straalde boven alles uiten
iedereen aanvaardde dat als een weldaad voor zijn eigen zielerust.
Onze kapelaan was toen eengezette Brabantse jongen, metrossig bruin borstelhaar
en lichtblauwe ogen. Zfjn verlegenheid was onmenselfjk. Na het voorlezen van het
wekelfjkse misrooster en het evangelie van de zondag kon hij geen woord meer uit-
brengen. Hij stortte lichamelfjk en. geestelfjk: in elkaar. Zonder preek verliet hij
met een knalrood gezicht de kansel en snelde naar het altaar om de mis te ver-
volgen. A:rmekapelaan!:
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In dit statigaltaardomeinvan onze kerk in Westdorpe volbrachten wfj in stille
eerbied en gehoorzaamheid onze misdienaarsplichten.
Hier heeft ons jongenshart gebeden, soms ook gebeefd, voor mysteries die wij niet
begrepen.
Over de palmhouten communiebanken, rijkelijk voorzien van houtsnijwerkmotieven van
de Eucharistie, hangen de kunstig geborduurde kantwerken van tante Celestine,
die er maanden mee bezig is geweest.
De communiebanken staan opgeschoven naar het altaar, voor de uitreiking van de
eerste H.Communie. Geheel rechts staat het vaanciel van de H.Familie van Westdorpe.
Di t lijvig doek werd al tijd gedragen door onze dorpsvarkensslager, Franciscus
Vernaeve. Op onze jaarlijkse bedevaart naar Lourdes (Oostacker) marcheerde hij
ermee voorop in de stoet.
Wij, de misdienaars mochten dan ook mee. Twee van ons moesten het vaandel, bij
windstoten, in bedwang houden met twee roodgekleurde linten.
Links staat het vaandel van de H.Congregatie Maria Onbevlekt Ontvangenis. Alleen
vrouwmensen, die geacht werden nog maagd. te zijn, werden als lid toegelaten. Dat
waren de opgroeiende meisjes en de nog ongetrouwde vrouwen tot tachtig jaar en
ouder.
De misdienaars leefden streng gescheiden van de Congregatie. Wijmochten ook nooit
mee op hun jaarlijkse bedevaart naar Lourdes. Een stevig vrouwmens droeg dan het
vaandel alleen, zonder onze hulp. Dat heeft ons al tijd dwarsgezeten::

Onze kerk op
weekse dagen
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Z IJ LEEFDEN 0 P HET VET VAN DE VROOMHEID---------------------------------------

,Vijftigjarig
bestaan van de

Congregatie.

8 Dec.1916

De hele troep
van negenen-
tachtig rond

Pastoor Mijnen

geschaard, alle-
maal maagden,
van boven naar

beneden, van
links naar

rechts:

De Congregatie

5 jaar later

in 1921

Tijdens mijnmidienaarstfjd kwam het Bischoppelijk besluit, dat de latijnseU als Oe
diende te worden uitgesproken. Dominoes Vobiscoem. Dat bracht een opschudding
in onze eerlijke eerbied voor het latijn.
Onze kapelaan moet al van te voren gewaarschuwd zijngeweest op het Seminarie
over deze omwenteling, want hijwas al van de eerste dag ingewijd in de nieuwe
spraakwfjze en hijzong harder dan ooit:
De pastoor deed er een paar maanden langer over en wijmoesten volgen, zijhet dan

opstandig en met tegenzin.
De gebondenheid aan de mystiek van het geloof hebben ons toch nooit voldoende
steun gegeven om te aanvaarden wat ons werd voorgesteld. Het was allemaal zo
onbegrijpelijkvoor onze jonge hersens.

Het deed ons twijfelen. Niet over wat goed en slecht was. Dat wisten wijwel.
Dat lag in ons geweten verankerd. Het was de angst en vreesopjagende mensengeest,
die meenden het geloof te kunnen ophouden of redden, door denderende preken over

dood, vagevuur en hel.
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Deze fanatiekelingen zijn nu. bijna zover uitgedund, dat ze nog nauwelijks te
vinden zijn. Gelukkig naar voor de jeugd van heden::

De meeste pret viel ons te beurt bij feestelijke gelegenheden, zoals b.v. Pasen,
het feest van de opstanding. Dan moohten we wederom vlees en pudding eten en de
kip uit Rome kwam de Paaseieren brengen. De moederkip was daags tevoren weg-
gevlogen uit de uilegaten van de kerktoren om de eieren te halen bij de Paus.

Pinksteren, dat ons in knalrode soetanes op de trappen van het altaar deed
zitten, met kardinaalrode pelerines op onze sohouders.

De eerste en pleohtige Communie, die de kerkgangers in hun sentimentaliteit tot
tot tranen toe bewoog onder liederengezang. De jongens en de meisjes, fel
gesoheiden in groepen van wit en zwart, van sluiers en gewaden, tot omvangrijke
strikken op de linker bovenarm, als symbolische versiering van de kinderlijke
onsohuld en zuiverheid van de ooumuniekant.

Dan de voorbereidingen en het feestgedrang, wanneer de kennis in aantooht was.
De stoet van de H.Kindsheid, van àe H.Familie en van de H.Congregatie. Altijd
waren wij de leiders, wij de misdienaars, al tijd voorop met het kruis, het wierook
of wijwatervat. Wijwaren onmisbaar: Niemand deed ons wat, hoewel wij in werkelijk-
heid, niets in de melk te brokken hadden.

In deze sfeer besloten wij onze jeugd in ons geboortedorp. Met het aflopen van
de lagere school hield alles op.
In een flits zat ik op de kostsohool St.Amand in Gent, alwaar Vlaams klappen
gelijk stond met de doodstraf, een minstens even dwaze pesterij, als het vuur
van de hel:

Onze kerk met pastorie in 1913

Pie Touan, mijn Chinese studievriend
uit Luik, klom in de vaoantie vanuit
het uilegat(boven het uurwerk) langs
de leidekkershaken naar de haan, op
de 53 meter hoge torenspits.

M.A.Dellaert
Huize "Vogelenzang"
Otterlo




