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lIlaarde lezer,

Uit de mist van het verleden komen deze jeugdkrabbels.
Ik heb getracht de levensomstandigheden te beschrijven in Westdorpe, mijn geboorte-
dorp, in het begin van deze eeuw. In een tijd toen alles zoveel anders was. Ook
van mensen, die in hun eenvoudig bestaand toch markante figuren, waren in onze
samenleving. Mensen die leefden in bekommernis en vreugde tegelijk. Maar zij bestaan
niet meer.. De veranderde tijd heeft ze weggeblazen. Dat is Jammer, want zij dienden
zo typisch de folklore van dit Vlaamse land.
Dit is geen literair werk van een beroepsschrijver. Misschien is dat juist goed,

want beroepsschrijvers fantaser~n of overdrijven meestal, om hun verhalen aan de

man te brengen. Wat hier geschreven is, dat is werkelijk gebeurd.
Althans zo ~eb ik het zelf beleefd en met mij zoveel andere tijdgenoten, waarvan

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 tijd van versnelde vooruitgang.

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

ben ik gelukkig met mijn jeugdkrabbels. Of de ttedendaagse generatie van deze wel-
varende tijd, de filosofie van mijn verhalen zal kunnen volgen, dat blij~t voor mij

een vraagteken, dat mij bezig houdt, tijdens mijmeringen uit vervlogen dagen.

Otterlo 196b

Huize "Vogelenzang"
1<.tI. Dellaert
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Maurice August Dellaert
Pasfoto van 16 september 1914



L-259

I .

~I ~ ,~" , .,

».~ ....r GR~TIS. i

. ~ I

. \\'<2<\1..'ïz\\\Z DEJ
' NEDERLAN. I

f~~\ ,I DEJv!
,,:~ 'ft1 ~:~~(î!jm) ~g~ . ;)

,

"'/

,

F
~

' &
~
'1:'fii

,

Ç~~flö~:
,

'~~~&;

~
"

,

~"l't'

,

'~~

,

'

~
~ : ' !

'~' < ~ ~' !dJlD~'lJ~H-, " .
,::\~:\ 11 :",.{~: ,~,\G~I' ;:;,;" ..\.. ' , : I

\,' ,./" ,'}." 1 , "

~ ' ,"',', , " " i'<' t:J';~ '~, ~:t. ' '

'f).\:.'-'~C<'~~> ('4;.,,,,~-,J.J;.1>r~;; - , , ,
4- i[nD~;P ~'M:b1)l !!iI~lIDi~ " , "I

BINi~ENLANDS~~' PASP00R!f. . ~~.

r
..",. - ".

,,- <- J,' '" i"" ~:: j~~ fÎ" "t: ;':. :.\.- ,-,-.~}~:,~~~.I'.J";: \'.;
, ~' ''''''''

",

' /.

J,~

" '0 -
,

; <;!)., " ,'.. d, ~ ".: :>' '"
.; (3) , I' '~,-',:L ~f . - " '

- --. } ; " <' ~.'1:";/"

I

.. ..,.1 "" , '1
, ,'t ,,',

, .. ' - " " "::':'-:--:--
, ~ I ~'erloond GUl/:heÎC~;ariaat van Politie

,I l]á I, .~: . i .5 den ' "'~

1

' " " ",", (4)

\ I :
I

::s
" . " '

r':, ."
; , lIandt80kemngvande~ Houd'" I 'CO ' ' ( ", . ' "
l :i_" " i

I

~ (I) Ingeval d~ houder (houdsier), geen geboren Nederland~r zijnde, als Ingez~l"n' of

" ,', : ' " " ' ", -: C genalurRlji;eerdeIs InReschreven,te vermelden dagteekenlng en nummer van de! '11., . ',Q nO /
I

:3 rcis- eu verblijlpas, op vertoon waarvan de inschrijving heeft plaats gehad, of wel,

:\ ;-111.QAA/l.A. et- 1.!-<.Á.,te.l:::J- '"* de dagte~kenlng en hel ~ummer van het Staats~lad, inhoudende de wet, waarbij' de'

tl;1~L~:,t~4~~, 'T\,~~ -:~ J ,~ ':" ~~!'~:~I::t~~~~;i::~~:~:~r~~;:::'ee.t~r"'l':'~i;l:~'4;80:t;;iM~'~;,i1L~Ü~tJ}:S~~~-~.",
:Lt:;;--i:;:-~~ in-;',. '~J: "..' , ;1";', .; ,i ':,,:-J ,;:;(~1 DitvlsUIDtmalt. tO~indeOemeentè~~alzojtd~rlijk'polltt"behe'erwordtáe~ndeD; , ',:-, .e;:

li1;li~;mrt~~i:;~;'. ,';. ~:;";ti~::;g21i~li;~d:L:3~;;;t<?ii.'ff,,}Th.~;~Y~};,'"'''ct~

tj
--

,

:
,

'..' --':'

,

"

"

'

I

", .

Signalementvande'~ Houd~.,

'- Bijzondcre tcekencn

,~

Goed voor

" .. 'I

(JVl--<-~ maanden,

--~"-,-,- ' - - ,-'U-

De Burgemeester der Gcmeente -i/eH-=~
/

,
1,
I

, i

blad /~YJ, vo;gnol1Jmcr f-: blijkt, dat ,,'-'" I

/lt
' A c::::-./ I
, -=<:J.,I l' 'j
~..I"L--'-~ ,", 7 ~"" ",.,'~ ;\

'

'§ I " 7
" .. '

: I op dm .~.~-û l ~, ui,0 L, is gebo"br~
C,' " V""".,

, Wê14-0~~ ~" A' '

Z-~~ ); (1)

"';
Cl,... Verklaart, dat op het Bevolkingsregister boekdeel
ei
Z
M'"
00
.-<

;;;
.-<
ol'.-<

ei
Z

te

(l'rol'illcie

d.t:
00
.-<

l -

Ij
I~
I ', 0

I;
I~
I

~
'"
""

En dat lzoud,«:' dezes, genoemde ,~

.a.;~--~~",
-inge<:etm del' Oemeellte. 'is

I

I

tJe4&.o~'.. den ût yf'~191i':, j
;~

PfA
,

_<ï

~
'-'~?C

.,~
'

.

"

'"..,'- " /' ,/ " '

, :,,':
'--',' " ~

", '", 7,0

, 'h ,'J,?. '.
Burgemeester: '

Gcgcl'cl/ tc

<,~j, ~ ;..~

'" '~ '.

','

, ',- ,~!

Dl/d

w/
Lallg /.6f A,

_J!.''.l)rh()()fd

Haar /'

Wenkbrauwen CAI'

Baard A-
"-:gen

k..--, 1/"-;--

Neus

Mond ..",

Kin ......--'"

AllngeziclIt ...

Kleur.



L-260

DE STEE IN LEFFINGBE

Het is de gulle vriendschap en de sympathie van de aristocraat, Rentmeester
Van den Bos uit Gent geweest, dat Papa Cyril heeft doen beslui ten, een boer-
derij te gaan exploiteren in Leffinghe, zuid van Ostende, in het vlakke West-
Vlaamse polderland.
Reeds in 1912 werd Papa Cyril deze boerderij aangeboden, door de miljonairs-
familie Lippens. De weinig elegante manier waarop de hofstede bewoners hun
bedrijf onder dwang zouden moeten verlaten, wekte gevoelens van medelijden op en
de zaak bleef hangende tot voorjaar 1913. Toen moest de kogel door de kerk en
de beslissing moest genomen worden. Papa zou de hofstede overnemen van de familie
Rots, die daar sinds vele jaren woonden met zoon Pi to en dochter Marie.
Ui teindelijk heeft de overname nogveel hoofdbrekens gekost. Het feit dat een
vreemde indringer en dan nog liefst n'en Ollander, zo maar een boer uit eigen
land kwam verjagen, bracht de gemoederen in beweging.
De familie Lippens meende reden te hebben de familie Rots de pacht op te zeggen.
Als Papa Cyril de hofstede niet wilde, dan zou tooh een andere vreemdeling de
gelegenheid krijgen, aldus Rentmeester Van den Bos.
Buiten verwachting zijn de betrekkingen met de familie Rots vrij spoedig bijgelegd,
zelfs vriendsohappelijk geworden. Vele familiebezoeken werden uitgewisseld.
Dochter Marie en zoon Pi to kwamen zioh vermaken in WestdorPe en tante Celestine
trok naar Leftinghe.
Het intense kerkelijk leven van beide mademoiselles heeft eigenlij1c de basis
gelegd voor vreedzame oo-existentie tussen beide tamilies.

Toen dit probleem, dat diepe haat en nijd had kunnen oproepen was opgelost, toen
werd oonsequent en met vaste hand, de boerderij in bedrijf gesteld. Vijten-veertig
hectare bouw-en weiland, op de zwaarste kleigrond van Belgisch West-Vlaanderen.

Papa Cyril beheerde toen zijn derde boerderij. Twee in Westdorpe en lin in Belgie.
Allemaal voor zijn zoons, waarvan er uiteindelijk niet iin boer is geworden.
Een bela.ngr.ijk kapitaal was nodig voor aanschafting van paarden, vee en landbouw-
werktuigen.
Op de jaarlijkse landbouwverkopingen in Zeeuws-Vlaanderen, die meestal in Mei
werden gehouden, werden veertig vaarzen gekooht en tien melkkoeien. 'fwaalt
veulens, waaronder zes van stamboekaf'komst uit Belgisoh Brabant, toen het centrum
van de paardenfokkerij. De bekende paardenkoopman Dieleman uit Axel leverde ons
deze stal jong leven.
Op onderzoek van de ene verkoping naar de andere, arriveerden allerlei landbouw-
werktuigen op ons ert. Ploegen en eggen, oultivators, zaaimachine, rolblok en
boerewagens, sleeÉ!n, tot een tilbury-rijtuig toe, want de hotstede lag eenzaam,
vijf' kilometer van Lettinghe.
Van het. een kwam het andere. Ons eigen landbouwgereedschap werd verbeterd en aan-
gepast aan de nieuwe tijd. Onze eigen dorsmachine, die vele jaren lang wonderen
had verrioht, viel ten otter en kwam in Leftinghe terecht. Bij Ernest Claes in
Zedelghem werd de nieuwste dorsmaohine a.a;ngesohaf't, die met de Engelse Lister-
motor, bergen van werk heett verzet. Jaren aohtereen heeft deze combinatie de
sohuren leeg gedorst in loonwerk, op vele landbouwbedrijven in Westdorpe en
Zuiddorpe. Dit was toen de enige dorsmachine in de hele omgeving.

Meegesleurd. door Papa Cyril' s ondernemingsdrif't, werd Leo van Hecke, die jaren
lang, in eenzaamheid, de kudde sohapen van Alouis Gevaert had. geleid, de zetboer
in het stille polderland van West-Vlaanderen. Zijn leidersohap van schapen heett
onbewust de basis gelegd, voor een meer winstgevend leidersvak in zijn later leven.
Hij werd aangesteld, als de nieuwe beheerder van het bedr:ijf in Leftinghe. Zijn
gedegen landbouwkennis, zijn arbeidslust en zijn betrouwbaarheid stonden borg voor
zijn bekwaamheid. Zijn Belgisohe nationali tei t hielpen hem bovendien, snel en ge-
ruisloos in te burgeren in de Vlaamse samenleving.
Nog Iln stompje moest bedwongen worden. Bierbrouwer oom August maakte bezwaren
Leo te verliezen als. kastelein van een van zijn best bezochte tapperijen. Elke
Zondag, maar vooral op de Reedijkse kermis werd. in .het oaJ:l Vlm Leo VUl Heeke,
ioor zijn vrouw Melanie tonnen bier getapt. Deze klant verliezen, was een aderla-
ting voor het bierbedr.ijf. Toen echter naderhand bleek, dat de nieuwe kastelein
C.Aake, nog meer bier verkooht, dank zij zijn sex-a.ppealing dochter Osoarine,
toen luwe de s tO:n1 wor goed in de doofpot.
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Paarden en ma.c}'I]Tlesspoorden weldra naar Ostende. Het vee moest eerst voor vier
weken in quarantaine in de stallen van Zelzaete voor t.b.o. onderzoek. Twee
koeien werden afgekeurd. Zij kwamen terug naar Westdorpe.
Opgewekt en vol verwachting trok Leo met zijn '\TOUWMelanie en twee zoons naar
zijn nieuwe bestaan, dat meer perspectief zou bieden, dan sohaapherder bij Alouis
Govaert. Niemand had ook maar enig vemoeden, dat de grootste mensenslaohting
aller tijden weldra zou plaats grijPen rond de stee van Leffinghe....

Najaar 1913 werd het winterkoren ingezaaid als eerste te verwachten oogst van
het nieuwe bedrijf. Voorjaar 1914 volgde de suikerbieteninzaai.

Als ergens in de wereld ruilverkaveling nodig was, dan was dit de boerderij ge-
weest, die daar het eerst voor in aanmerking had moeten komen. De kavels bouw-
en weiland lagen ui tzonderljjk wijd en ondoelmatig verspreid tussen andere eigen-
dommen en in de meest ongelijkmatige vormen. Niet ~~n sloot noch afscheiding was
recht. Alles liep schuin en krom door het land, als was het gisteren van de zee
onttrokken. Afmaak van weidegronden is daar niet gebruikelijk. Gevaarlijk diepe
sloten moesten het vee binnen de grenzen houden. Jonge paarden en vaarzen raak-
ten tijdens stoeipartijen in de modderige sloten verzeild. Met behulp ~ de z.g.
broek, moesten zij met paard en wagen uit het slijk worden gehaald. Een keer
werden de rugwervels van een stamboekhengst beschadigd en het dier is nooit meer
een goed trekpaard geworden.
Nog veel ongunstiger lag een kavel grasland van zes hectaren in Mannekensvere,
bijna tien kilometer van de hofstede. Ons vee dronk daar uit de Yzer.
Mannekensvere en de Yzer, synoniem voor moord en doodslag tijdens de eerste
wereldoorlogl Maar daarover later....

Melanie van Troost, geboren uit een eenvoudig arbeidersgezin, ontplooide een
enome werklust. Zij had zich wonderlj;jk goed weten aan te passen in de nieuwe
levensstijl. V~~r haar huwelijk lIIet Leo was zij in dienst geweest in Hotel
Rotterdam in Terneuzen, waar zU tevens haar keukenervaring had opgedaan en be-
schaafde omgangsvormen had gelf~e]~. Men kon Melanie overal neerzetten, haar koop-
mansgeest was bovendien bijzonder ontwikkeld, zij wist de boter en de melk en de
eieren al tijd duurder te verkopen dan iemand anders. Tijdens het badseizoen,
wanneer Ostende vol zat met badgasten, wistzij de beste markt te vinden voor
haar zuivelproducten. Dat waren ook de belangrtjkste inkomsten van het veebedrijf.

Papa Cyril reisde wekelijks naar Leffinghe. Hij bleef daar al tijd een nacht over.
Zijn slaapkamer had de oppervlakte van een tennisveld. Van zijn bed naar de lavabo
was een behoorliJ1ce wandeling.

DE STEE IN LEFFINGHE
1913-1918

De hofstede lag eenzaam en kaal in de open vlakte. De enige boom in de wijde om-
geving stond krom gebeukt door de felle zeewind, bij de ingang van de boerderij.
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De naaste bUUJ.'manKupers lag een kilometer oostwaarts. In het westen mag men de
de duinen en de villa's van Westende en Mariakerke, wit liggen blinken tegen de
scherpe zeelucht.
Het gebouwencomplex was dicht opeen gebouwd. Op afstand maakte dat een indruk
van een vesting uit lang vervlogen jaren. Her ruime woonhuis, de graanschuur en
enkele bijgebouwen, zaten als een klomp steen aan elkaar gebouwd. De koestallen
lagen gescheiden van de andere gebouwen. Het enige struikgewas, in de VOJ.'Dlvan
een haag, stond rond de moestuin. Daar verstopte Leo zich '.nachts achter, in
oorlogstijd, om uit te vinden, of het Belgische, Engelse of Duitse patrouilles
waren, die in aantocht waren, in de eerste dagen van de Yzerslag.

Het was midden-zomer 1914 Kroonprins Ferdinand was ve:rmoord in Serajevo op
28 juni, maar dat was gewoon dagnieuws. Op de Balkan was moord schering eD
inslag en waarom zou deze aanslag iets doen veranderen aan de Stee van Leffinghe?
De weorsomstandigheden waren bijzonder gunstig geweest voor de graanoogst 1'14.
De rijpe tarwevelden golfden in gouden kleuren op de zeewinden en de gerstaren
lmakten op de stengel door hun eigen gewicht. Alles kwam droog binnen.
Ook de suikerbieten beloofden een hoog suikergehalte, door de uitzonderlijke
zonnige zomer. Financi~el een best jaar voor de landbouw.
De vaarzen waren in de voedzame weiden van Vlaanderen gegroeid tot volwassen
melkkoeien, de ossen tot vet slachtvee en de veulens waren achttienmaanders
geworden, een leeftijd om hoge prijzen te halen op de markt in Gistel. Nog nooit
hadden wij jong vee en de paarden zo snel en zo gedegen zien uitgroeien, als in
de malse weiden vn West-Vlaanderen. Alle dieren waren rondvet ontwikkeld, zonder
bijvoeding. Opmerkelijk was hun lang haar, door weer en wind. aangewakkerd tot een
natuurlijke beschutting. Zij hadden al die tijd geen stal gezien.

Nog al tijd spoorde Papa Cyril wekelijks naar Leffinghe. Een enkele keer mocht ik
mee. Vroeg uit de veren stapten wij dan naar het station in Sas van Gent, alwaar
wij de trein namen naar Gent, op die akelige voorwereldlijke rottrein van de
maatschappij Gent-Terneuzen. In Zelzaete moesten wij al overstappen, waar wij al tijd
verwelkomd werden door Menier Firmain, die je nooit miste en op elke trein zat.
Dat was n.b. de conducteur-kaartjesknipper, die zichzelf uitgaf, als hoogstaand
individu en die alles beregelde wat op de trein kwan, van zakelijke aangelegenheden
tot ontmoetingen met dames van lichte zeden uit de onderwereld van Gent.
De man wist letterl5,:jk alles van de geheimnissen des levens en dat was op zich-
zelf ook alweer waardevol voor hen die zochten naar avontuur.
In Gent bestegen wij de sneltrein (den direct) over Brugge naar Ostende, altijd
vol vertier met mensen op stap, mensen in beweging. Op de trein was al tijd iets
te leren, door met mensen te spreken, zei Papa. Soms werden we verdacht aange-
keken, omdat wij Ollanders waren. De geesten van de revolutie van 1830 daasden
daar nog rond. In Ostende brulde de conducteur "gare maritime" in het Frans.
Nooit in het Vlaams, dat klonk minderwaardig voor de Belgen. Daar stapten wij op
de stoomtram naar Leffinghe, alwaar Leo ons opwachtte, met de vos in de tilbury,
voor het laatste traject. .

Dan was er al tijd nieuws op de hofs te de .
Menier van den Bos uit Gent was geweest en hij was "content" weggegaan. Een koe
had gekalfd en een veulen was geboren. De boterprijzen waren iets verbeterd of
lager geworden. De eieren werden vanaf gisteren afgehaald door handelaars uit
Ostende. De weidewachter uit Mannekensvere was geweest om te vertellen dat alles
goed was met vee en paarden. 'Bij Leo was een pittig meiske binnen gekomen, als
hulp in de huishouding, een nichtje van Leo uit Brussel enz. enz.
Spoedig zou geld binnenkomen van verhandeld vee en paarden. Ook van de graanoogst
en van suikerbietenleveringen. Dat mooht ook wel, want het betirij! had een kapitaal
opgeslokt. ~
De politieke situatie in Europa verergerde met de dag. SpA.nning en onrust spitste
toe. Legers mobiliseerden en als een donderslag viel Kaiser Wilhelm met zijn
legers Belgie binnen zonder oorlogsverklaring.
De wilde moordpartijen van burgers' in Vis I bracht het vredige land. in opsohudding.
Fusilleren van onschuldige vrouwen en kinderen langs de muren vaa Dinant. Het
zonder enige reden in brand steken van de kostbare bibliotheek van Leuven's
Universiteit. Als dronken sadisten drongen de Moffen van dorp tot dorp en van
stad tot stad. .
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Zij sloegen alles neer dat in hun weg stond. Die edele Germanen, da.s Herrenvolk.
Dat blinkende stinkende Moff'entuig, met knielaarzen en zijden mantp.ls en doods-
koppen op hun helmen. Het vuil van de wereld, dat nooit zal veranderen, tenzij
de laatste Mof is afgemaaktl Deze noodkreet van haat en wraak verspreidde zich
door geheel Belgie en zij die gelegenheid zagen hun land te verlaten, vluchtten
naar Nederlandl
Nog tijdens het beleg van Antwerpen, trachtte Leo met zijJl ge:llin en twee stel
paarden en de celkkoeien te vluchten naar een boerdarij in de buurt van Knooke,
tegen de Zeeuws-Vlaamse grens. Daar zou hij dan een nacht overblijven, om de vol-
gende dag naar Zeelfu"'ld te vluohten. Haar v~ór het kanaal van Snaeskerke werd hij
tegengehouden door een Engelse troepenmacht, die daar kampeerde en hun tijd door-
brachten met voetballen, in afwaohting op de komende strijd.
Hel~"'lie met haar kinderen kwam uiteindelijk toch nog in Westdorpe tereoht en Leo
bleef op de hofstede.
Verontrust door al die vreselijke oorlogsverhalen uit Belgie, telegrafeerde Papa
Cyril naar Leo, ca de jonge paarden uit Mannekensvere per trein naar Zelzaete te
brengen. Wonderlijk snel is dat nog gelukt. Van de twaalf' achttienmaanders was er
ff&n, die met geen mogeHjkheid uit de wagon te krijgen was. Een van onze knechten
gooide zjJn jas over de ogen en met een achter de billen geslagen touw, werd het
dier uit de w~""Ongetrokken door tien man. De volgende oohtend lag dit paard. bij
ons dood in de weide, door een hartverlamming.
Gent was al in bezit van de Duitsers, nog voordat Antwerpen viel, maar de forten
van deze laatste vesting verstomdem op 9 Oct. Toen stootten de Moffen snel door
naar de Belgische kust.
Vervuld met zorgen en angst over alles wat er misschien met Leo gebeurd was,
fietsten Papa en ik op 24 October naar Leffinghe, dwars door de oprukkende Duitse
troepenma.cht heen. Hoe wij in staat zijn geweest, deze stunt levend uitte voeren,
dat kan alleen maar een wonder worden genoemd! Wijwaren onszelf er niet van be-
wust, wat wij deden. Wijwilden het ook niet weten, dat wij ons blootstelden aan
levensgevaar. Wijmoesten Leo zien, of hij nog in leven was en alles wat daar
achtergebleven was. Aan gevaar dachten wij nietl
Wijbleven zo lang mogelijk door Zeeuws-Vlaanderen kruisen. Bij Aardenburg trokken
wij de Belgisohe grens over tot Maldegem en vandaar naar Brugge, dat vol zat met
Duitsers. Geen Belg was te bekennen en wij fietsten door de straten van Brugge, ais
twee toeristen. Wijhoopten onze neutrali tei t te k:um1en bewijzen met ons binnen-
lands paspoor.t, dat wij Nederlanders waren.
De eerste Uhlanen, met hun dwaze helmen waren we onderweg al tegengekomen, te
paarden op de fiets, maar ze zeiden niets. Enkele legerauto's van het type Benz
reden ons voorbij in stofwolken. De wegen waren nog niet geasf'al teerd. Deze auto' s
droegen a1leca.al een bescherming boven de hoofden der inzittenden, omdat zink-
draad, over de weg gespannen, hen onthoofde.
Brugge was een bekende stad voor ons. Wij logeerden in een hQtel bij het station.
In dezelfde straat waren twee caf~-chantants vol met dioht opeen gepakte Duitsers,
hun pinten bier drinkende en- met veel branie hun "Deutschland., Deutsohland Über
alles" krijsende.
De helft zat er gewond in 't gaas verbonden. A1.'menen benen in 't verband,
sommige met krukken, tot de hele kop in doeken, waar het bloed uitdroop, met uit-
geknipte gaatjes voor mond. en ogen. Alles zat te zuipen en te zingen voor hun
Kaiser. L~den voelden z~ nog nietl
Dan reden haastig snel colonnes vrachtauto' s voorbij, volgeladen met krfJgsgevan....
genen, vers- van het front. Met beslikte uniformen en de kladden slijk in het
gezioht, bleek en angstig naar ons ldJ1c:end. Een dienstmeid uit de bar rende het
eaf'I uiten wuifde met haar sohort de Belgische piotjes toe. "Allemaal Belgisohe
piotjes" riep ze, terwfjl zijzelf bezig was bier te schenken aan de vijand.
Op het spoorwegemplacement kwam in de avond een trein in beweging met oorlogs-
materiaal in de richting van Ostende. Lange platte wagons geladen met veldge-
schut en caissons aamuni tie. Op elke wagon stond een grimmige Duitser, met
geweer en een stormlantaarn in de hand. Elk kanon zal weldra d.uizend mensen gaan
vermoorden aan het Yzerfront, misschien nog vel meerl
!s Avonds op onze kamer zien wij door een sleuf van de gordiJnen nog meer krijgs-
gevangenen voorbij komen.
De volgende morgen zijn we al vroeg op straat. Op aangeplakte biljetten van de
Kommandatur'lezen wij, da.t niemand de stad uit mag.
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Brugge bezitnog de stadspoorten. Het zal ondoenlijk zijn eruit te komen. Dat doet
ons beslui ten te trachten om een vrijgeleide te bekomen naar Leffinghe. Van tiJd
tot tijd. dringt gedreun van gesohut de stad. binnen, maar niemand in :Brugge weet
waar gevochten wordt.
Voor alle vergunningen, passen of wat ook, wordt verwezen naar de Kommandaatur
in het Provinoia1e Gereohtsgebouw op de markt, dioht bij het Belfort. Daar staat
een slurf' van mensen in vertwijfeling te waohten op iets. dat ze tooh niet zullen
krijgen. Een volle dag hielden wij het daar uiten onvoldaan keren wij terug naar
ons hoté1. De volgende oohtend vroeg scharen wij ons opnieuw in de stoet der
wachtenden. Een twintigtal Belgen staan ~&r ons. Qnstreeks tien uur komt een
rossige fe1dwebe1 langszij....
Papa duwt wat geld in de palm van zijn hand. Als hij bemerkt, dat wij Nederlanders
zijn, haalt hij ons uit de stoet en neemt ons mee de Kommandaatur in. Dat was in
de grote zaal van het Gerechtsgebouw. Aan een lange groene tafel zat de ctfioiers-
staf' op kaarten te kijken en in papieren te neuzen. Veel tijpende Duitsers en een
ononderbroken bulderend geschreeuw van commando's aan binnenkomende en vertrek-
kende ordonnan3en, salueerend en hakkenslaand, alsof heel de wereld van hun wasl
In dit helse spektakel kregen we een vrijgeleide op ons paspoort geschreven, dat
we met de fiets naar Leffinghe mochten over Gistel, waarbij gewezen werd, da.t zij
geen verantwoording droegen voor mogelijke gevaren onderweg.
De volgende dag fietsten wij van Brugge over St.Andries, Varsenaere en Jabbeke
naar Gistel. Het was angstig stil op de weg. Een enkele Duitse legerauto
passeerde ons, een troep Duitsers te paard en op de fiets. Geen Belg was te be-
kennen. In Jabbeke klopte iemand tegen de ramen, die .us vroeg ot we zot waren
geworden. De Duitsers schoten alles dood wat op de weg liep. Dit bleek de burge-
meester te zjjn geweest van Jabbeke. Toen wij geschrokken van deze waarschuwing
een herberg binnentraden, vertelde de vrouw daar, dat zij ons gezien had voor het
huis van de burgemeester. Dat had haar aandacht getrokken.
Pas in Gistel werd ons reoht duidelijk, dat we het gevechtsterrein naderden. De
markt lag daar vierkant vol met oorlogstuig. Van stukken veldartillerie en mor-
tieren tot een enome hoeveelheid spaden en schoppen, los op een hoop gesmeten
en truitladders genoeg om er een in elke boom in de Betuwe te plaatsen.
Bui ten gistel komen wij in een compagnie Duitse infanterie terecht. Zij liggen
rommelig door elkaar in de bem van de weg en op het fietspad. Qn geen gedonder
te krijgen, stappen wij van onze tiets en lopen de troep z1riJgend voorbij.
Een kilometer verder komen' wij in de open po1derv1a.kte. Daar kun je ldJken zover
je wilt, want hier staat geen boom noch huis.
Nog ver weg, maar bekend voor ons staan de kerktorens van Slype en St.Pieters-
Kape11e. Zevekote ligt al iets dichter bij. Zelfs de dikke toren van Diksmuiden
zien wij dan.
Wij verlaten de hoofdweg om Du.itsers te ontlopen en trekken over enverha:rde land-
wegen door de polders, om zo snel mogelijk op de stee te komen. Dan zien wij twee
kabelballons omhoog gaan. Een batterij artillerie, links van ons in het veld
begint plotseling te vuren. Hevig krakende knallen doen ons schrikken. De gra-
naten horen wij over ons door de lucht suizen, de een na de andere, in de richting
van Slype en lombardsyde. In die richting althans zien wij de granaten ontploffen,
in rood VUUJ:'en kruitdamp. Er hangen nu zeven kabelballons voor ons in de polders.
Dan worden plotseling alle ballons naar beneden gehaald, uitgezonderd Ilnl
Die brandt Hij is in een rookwolk gehuld. Een snel dalende vitte ster valt
eru.it. Dat is de observator voor het artilleriegeschut, die met zijn parachute
springt naar een veilig heenkomen.
Dan horen wij het geronk van een vliegtuig, Die moet de ballon in brand geschoten
hebben. Meestal waren dit Franse vliegers en het verhaal liep, 4at ook Olieslagers
meedeed aan deze knalpartijen.
Op een stenen duiker rustten wij wat uit en waohtten gespannen op wat verder zou
gaan gebeuren. Ze kunnen wel op ons beginnen schieten. !ens1otte trekken wij toch
verder, te voet door de zwarteweg, die onberijdbaar is met de fiets. We komen nu
op bekend terrein, want hier ligt land van ons. Dan kruisen wij de weg Leffinghe-
Zevekote, waar een oompagnie Duitsers overheen trekt, met zwaarbeladen ransels.
Een paar eenpersoons ambulances wiegelen achteraan. We zijn nu nog tien minuten
van Leo, we kunnen de hcfstede al zien en we kunnen wederom tietsen.
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Leo van Hecke hebben wfjnooit triestig gezien. Integendeel, hij was altijd opge-

ruimd, kalm en zeker van zichzelf. Toen wfjhem hier terugzagen, omhelsde hij ons

en liepen de tranenover zijn wangen. Hij kon geen woord uitbrengen. Geen wonder,
wat een ellende had deze man al meegemaakt, moeten doorstaan....
Het ergste kwam nog. St.Pieters-Kapelle staat in brand en Slype en het oude
mannekenshuisvan Zevekote is weggeschoten. .

Bij het eerste treffen van de legers, is in de weide van Mannekensvere al ons vee

doodgeschoten. De koeien zijn in angst bij elkaar gevlucht en liggen nu op een hoop
bij het hek.

Een granaat heeft het huis van de weidewachter in puin geschoten. Zijn moeder is
direct gedood. Zijn eigen vrouw is een been afgeschoten. Hij heeft haar op een
kruiwagen, door de polders naar Leo willen brengen, maar zij is onderweg doodge-
bloed. Met haar lijk en zelf gewond aan de arm, is hij op de hofstede gekomen.
Hetzelfde was gebeurd met zoveel andere stakkerds uit de omgeving, die wij niet
kenden, maar even afgrijselijk zijn toegetakeld door oorlogsgeweld.
De frontlinies verschoven hier soms van tien tot twintig kilometer, zonder dat
er bepaald veel activiteit was. Maar dan begon het opeens, zonder waarschuwing.
Die trefferskwamen,wanneer toevallig troepenbewegingen tegen elkaar botsten.
Dan trad onmiddellijk het veldgeschut in de strijd, dat de DIlitsers al op vele
plaatsen hadden opgesteld.
's Avonds begon de strijd pas goed. In die donkere Ootobernachten leek alles on-
heilspellender en angstiger en waar moet men heen vluchten als de stee onder
vuur wordt genomen? De gehele Zuidelijke horizon stond aaneengesloten in brand.
Onophoudelijkschoten lichtkogels de luoht in. Enkele bleven hangen en plaatsten
de omgeving in een fel licht. Andere vielen met een boog terug op de grond, als
vuurwerk op feestdagen. Mitrailleurs ratelden bij tussenpozenen eenzamegeweer-
sohoten vielen soms dichtbij.
De gebouwen van de Stee hadden nog geen treffers gekregen. Wel was op een stuk
weiland, dioht bij de boerderij een serie granaten ingeslagen, zonder vee te doden.
Vermoeid van de reis, met zoveel spat1ningen legden wfj ons terusteop een matras
op de grond, want Papa's kamer was gev'Drderd door een oberleutnant. In de schuren
lagen de DIlitse cavaleriesoldaten in I t stro en hun paarden stonden op de dors-
vloeren in ons hooi te bijten.
De volgende middag keerde Papa terug naar huis over Brugge. Door een of ander
misverstand waren papieren van Leo zoek geraakt.Een notariele acte van een pacht-
contraot. Dit zou achtergebleven zijn bij een bevriende Nederlandse landbouwer in
Knocke Daar had Leo eerst naar toe willen vluchten. Melanie, zijn vrouw bleek
daar wel geweest te zijn, met de kinderen.

PASEN 1914

Alles leeft nog vre-
dig op de Stee:

Melanie schenkt de
koffiemet koeken-
stutten.

Weldra komen er meer

sohrijft de gastvrouw
op de foto.

Omdeze waardevolle papieren terug te krijgen, trachtte ik binnendoor in Knooke
te komen. maar dat lukte mij niet. Er was plotseling zoveel drukte op de wegen
van DIlitsers en ik werd teruggejaagd. Tegen de avond kwam ik terug bij Leo.
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Rond de hofstede was plotseling een massale troepenbeweging aan de gang. Al de
sohuren en stallen waren vol infanterie soldaten. Ok tenten werden opgezet. De

volgende morgen, nog v66r zonsopgang was alles verdwenen in de riohting van

Nieuwpoort en Diksmuiden, waar de slag aan de Yzer in voorbereiding was.
Duizenden Duitsers trokken langs, zingende "Deutsohland-Deutschland Über alles"

en "Die Wacht am Rhein". Een driehonderd Berlijnse studenten, van een of ander

keurkorps, in model uniformen, zongen nog het hardst....
De meesten lagen' s avonds al neergeschoten in 't slijk van de Yzer. Burgers uit

de omgeving werden gevorderd om hun lijken te begraven.
Dan begonnen de Duitsers hun wegen naar het front te oamoefleren. Aan palen hingen

zijhun camouf'lagenetten, zodat verkenningsvliegtuigen de opmars van hun troepen
niet konden waarnemen. Dat hielp wel iets, maar na elke storm bleef er niet veel
meer over van deze maskerade.

Een aanhoudend artillerie-bombardement was aan de gang, de gehele dag door, tot

in de nacht. De geallieerden begonnen nu ook terug te vuren. Met zwaar geschut.
Dat bleek later de Engelse Marine te zijn, die deel nam aan de beschieting met

slagschepen vanuit de zee.
De bloedige strijdaan het Yzerfront heeft vier jaar geduurd; van Ootober 1914
tot October 1918. Leo heeft hetdaar vierjaar uitgehouden. :N"ieuwsvan de Stee
ontvingen wij praktisch niet. Het eerste geluid kwam in 1915, van het Ministerie
van Buitenlandse zaken in Den Haag, in de vorm van een dikke envelop, inhoudende
tienduizend Rijksmark, voor leveranties aan het Duitse leger.Een jaar later
volgde een tweede zending van twintigduizend mark en een derde geldzending,
tevens de laatste van dertigduizend Rijksmarken. Niemand wist wie deze oorlog
zou winnen. De Duitsersbegonnen, na het vernietigen van de Russische legers
aan het Oostfront, nieuwe legers naar het Westf'ront te sturen. De offensieven
in Verdun en aan de Sommehebben de Duitsers,de oorlog bijna doen winnen. De
geallieerden kregen zware slagen.

Tenslotte keerden de kansen, na de intrede van Amerika in de strijd. Toen werden
de Duitsers verslagen en Papa Cyril zat met zestigduizend Rijksmarken in zijn
brandkast....
Bij de wapenstilstand, de onvoorwaardelijke overgave van het Duitse Rijk,moesten
in Belgie al de Rijksmarkenworden ingeleverd en omgewisseldin Belgisohefranken.
Voor &&n mark werd &&n frank en tien centimen uitbetaald. Elk gemeentehuis in

Belgie veranderde in een bankgebouw. Voor millioenen werd omgewisseld. Er was
geen maximum vastgesteld. De eenvoudigste arbeider mocht millioenen franken om-
wisselen. Zo trokken Bankiershuizen uit Zeeuws-Vlaanderen met rijtuigenvol Duits
bankpapier naar Belgie. Waardeloze marken werden omgewisseld in waardevolle
franken, de franken van de overwinnaar:
Het hoofd van de Nederlandse soldaatkomiezen (Oudehand en Vellingha) kwamen
'B nachts bij ons aan de deur kloppen, om de zestigduizend ma:t"k te gaan omwisselen
in Belgie, tegen betaling van een kleine bijverdienste.Papa twijfelde... Hij gaf
beide heren maar twintigdufzend mark mee. De resterende veertigduizend mark zijn
waardeloos papier geworden en de omgewisselde twintigduizend franken devalueerden
kort daarna tot een fractievan de waarde. .

Tijdensde oorlogsjaren waren veel Nederlanders in Belgie financieel zwaar getrof-
fen door oorlogsgeweld. De Belgische regering hield zich afzijd.1.g voor de schade,
door buitenlanders geleden. Erger was nog da.t de Diplomatieke betrekkingen tussen
Belgie en Nederland minder vriendschappelijk waren, tot vfjandig. Belgie had zwaar
geleden door de langdurige oorlog en Nederland was bui ten het conflict gebleven,
had zelfs een rijke oogst binnen gehaald. Gevoelens van jaloezie, afgunst en achter-
docht staken de kop op. De Duitse Keizer en de Kroonprins, de moordenaars vair
zoveel Belgen, hadden asyl gekregen in Nederland, terwijl iedereen het er over
eens was, dat beiden op een schavot moesten worden opgehangen....
Een opzienbarend vals bericht van een Amerikaanse oorlogscorrespondent uit
Westdorpe stond in de New-York Times. De Nederlanders hadden de Duitsers doorge-
laten door de hals van Limburg. Als veJ1gelding eiste Belgie - Zeeuws Vlaa,nderen
op: De Franse pers hielp de zaak opblazen en de hevige strijd over annexatie zette
in. In Zeeuws-Vlaanderen begon de propaganda tegen de annexatie, aangevuurd door
een domin& uitOostburg. Overal werden affiches verspreid en postzegels, waarop
twee handen uit de kaart van Vlaanderen staken, met de ui troep "Wij willen bij
Holland blijven":
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Zeeuws-Vlaanderen kreeg plotseling een eigen volkslied, dat luidde:
Van d'E tot Hontenisse - Van Hulst tot aan Cadzand

Dat is ons eigen landje en deel van Nederland:

Ui teinde lijk verstilde de annexatiestrljd, hoewel de agitaties onder het volk van

beide landen veel haat had opgewekt, dat lang is blijven hangen.
De Calvinistische gemeenschap in Z.Vl. voelde zich gelukkig niet te worden mee-

gesleurd onder het Katholieke bewind van Belgie. Maar wat was Zeeuws-Vlaanderen

zonder Belgie: Voor velen was de charme van de Vlaamse steden als Antwerpen,

Knocke, Gent en Bru.gge zo dichtbij, een element van uitgaan en plezier maken.
Over de Schelde lag geen Vlaanderen meer. Dat was een heel ander land. Reizen

naar Rotterdam en Amsterdam, dat waren ongemakkelijke dagreizen, met de mogelijk-
heid van mist en ijsgang op de Schelde.

i'

Koningin \vilhelmina en Prins Hendrik met Juliana bezoeken

Zeeuws-Vlaanderen in 1920

Op de lagere school zongen wijwel "Oranje Boven" omdat de meester dat wilde,
maar het drong niet tot ons door wat wij zongen. "Oranje" lag ergens ver boven

de Schelde, in een vreemd land, maar Belg worden, daar voelden wijook niets voor.

Wanneer dan Oranje toch naar Zeeuws-Vlaanderen kwam, zoals b.v. tijdens de

annexatiestrljd na de eerste wereldoorlog, ja dan zongen we toch maar weer

"Oranje boven, leve Willemienl"

Hoewel niemand de snelle industrialisatie van Europa heeft kunnen voorzien,

hebben de verzienden, de voorspellers van grote gebeurtenissen, grondig geraaId.
Ieder logisch denkend mens zag duidelijk wat hier te gebeuren stond. Zou Zeeuws-

Vlaanderendoor Belgie zijn ingelijfd, bij wijze van compensatie voor de geleden ver-
liezen in de oorlog, dan was hier de zware industrie verrezen van West-Europa.
Zeeuws-Vlaanderen zou een agglomeratiezijn geworden vanhavens en fabrieken, van
Cadzand tot Hulst. Het kanaal van Gent naar Terneuzen, zou zijn waarde groten-
deels hebben verloren. Gent zou achterland geworden zijn. Zelfs Antwerpen zou als
grote zeehaven in 't gedrang zijn gekomen. Rotterdam had door deze concurentie,
zich niet kunnen ontwikkelen als grootste wereldhaven. De haven en industriële
ontwikkeling aan de Noordzeekusten had een geheel ander beeld geschapen.
Thans heeft Dow Chemical de eerste stap gezet. 320 Hectare bouwland zal door dit
conoern gebru.ikt worden als industrieterrein,met eigen havens, rechtstreeks aan
de Schelde, waar de grootste schepen zullen kunnen meren, zonder sluizen...

Di t heeft allemaal weinig te maken met de Stee van Leffinghe, wel de heftig
gevoerde annexatiestrijd der Belgen.
Een bekend advocatenkantoor in de van Ruysdaelstraat in Amsterdam belastte zioh,

de schadeuitbetaald te krijgen, die Nederlandershadden ondervonden door oorlogs-
handelingen in Belgie.
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ilDriemaal ben ik daar heen gereisd, met een verzameling documenten, als bewijs
voor de geleden schade. Jarenlang slenterde dit moeizaam proces door de ambte-
1j,J1cemolens, van het ene Ministerie naar het andere. Hoge kosten moesten worden
betaald en er is nooit een cent vergoeding uit voortgekomen.
Papa Cyrilts ondernemingsdrang, de eertfjds zo voorspoedige vooruitzichten van
een rfjke oogst op de Stee van Leffinghe, sloeg om in een zware verliespost.

Leo van Hecke nam na de oorlog de hofstede over.
Voor zover mij bekend woont een van zijn zoons nog
al tijd op de Stee in 1966. Toen de moffen in November
van 1918 als hongerige ratten naar hun heimat vlucht-
ten, fietste ik snel naar Leffinghe. Nu door de op-
rukkende geallieerde legers.
In alle dorpen en steden leefde opluchting en dank-
baarheid, na vier jaar bezetting. Op de Stee lag alles
overhoop. De Duitsers hadden een s tenen barak gebouwd,
ingedeeld in twintig officiersverblijven, allen gemeu-
bileerd met meubels uit de villats vanWestende en
Mariakerke. In bijna elk vertrek stond een piano. De
schuur was binnenin rijkelijk behangen met karpetten en
andere stoffen, tot damast toe, tot in de nok. Daar
kwam de marinekapel van Ostende uitvoeringen geven
voor het Stafkwartier, dat toen op de Stee gevestigd
was. Von Richthoven kwam er langs en Admiraal Tirpi tz,
waarnaar de batterij monsterkanonnen was genoemd in de
duinen bij Westende.
Met Gerard, de oudste zoon van Leo trok ik het verlaten
Yzerfront binnen. Een onbeschrijfelijke chaos van oor-
logsmateriaal en onbegraven gesneuvelden, onherkenbaar
venninkt, lagen langs onze weg.
Tussen al deze gruwelen leefde het wild V-clll de streek
in grote verscheidenheid. Talrj,J1ce hazen vluchtten weg,
grote vluchten patrijzen vlogen op voor onze voeten en
de eendvogels zaten te peuren in het water van de tal-
rfjke granaattrechters.

Ons doel was Mannekensvere te vinden, de plaats waar al ons vee was doodgeschoten,
vier jaar n~ de rampl Van het dorp" stond geen steen meer op elkaar. Alles was
weggeschoten, vergruisd en opnieuw weggeschoten. Daarna overgroeid door welig-
tierend onkruid, distels van twee meter hoog was geen zeldzaamheid, tussen wild-
opschietend struikgewas. Stukgeschoten oorlogstuig, geweren, mitrailleurs,
mortieren, kanonnen, autots. Aan de smeedijzeren tralies van de pastorie meenden
wij ons te kunnen oriënteren. Van de kerk zelf was geen steen meer terug te vinden.
Uiteindelijk kwamen wij aan de Yzer, die daar nauwelijks twintig meter breed was.
De Duitsers hadden daar hun betonnen kazematten aan de Noordkant. De geallieerden
hadden het niet verder gebracht, zich te verschuilen in aarden loopgraven van
slik en modder. Slechts een enkele betonnen bunker stond verspreid in het land.
De stilte in dit verlaten land van meord en doodslag, wekte onze jeugdige nieuws-
gierigheid op. Wij kropen door een nauwe opening in een bunker om daar eens binnen
te kijken. Plotseling hoorden wij stemmen. Dat waren nog achtergebleven Duitsers,
verwilde moffen...die alles schuwden en zich verborgen hielden om te moorden~
Velen vandeze geestelijk gestoorden waren al opgepakt en opgesloten in kampen o.a.
op een naburige boerderij bij Leo, omrasterd met prikkeldraad.
Wij wisten niet hoe snel wij ons uit de voeten moesten maken, sprongen haastig op
de fiets en reden tot onze schrik in een diepe granaattrechter, vol water, dat
uitliep op een nat pak. Met veel moeite hebben wij onze fietsen eruit gekregen.
En zo eindigt mijn verhaal over de Stee van Leffinghe.

,

L
I

LEO VAN HECKE

VIER JAAR OORLOGSFRONT

M.A.Dellaert
Huize tIVogelenzang"
Otterlo
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DE STOOMFIETSVANPAPA CYRIL

Algeir Begijn, handelaar in landbouwwerktuigen te Sluiskil, moest wegens gezond-
heidsreden zijn stoomfiets wegdoen.
Als een onverwachts opkomende wervelwind, werd Papa Cyril plotseling snelheids-
maniak en hij nam dit helse ding over. Dat was een F.N.motocyclette, van de
Fabrique Nationale te Luik, zowat het eerste model dat deze fabriek heeft uit-
gebracht.
Van de Provinciale Griffie te Middelburg kreeg hij nummerbewijs K-36. Dat wil
zeggen dat er toen in Zeeland 36 motorrijtuigen waren ingeschreven, waarvan de
helft misschien op de weg kwam. De andere helft was kapot en reed niet meer.
Men maakte toen geen verschil tussen twee of vierwielige motorrijtuigen, wat be-
treft het noodzakelijk rijbewijs. Maar als er maar een motor in zat, of iets wat er
op leek, dan was dat een motorvoertuig, dat volgens de wet een nummer moest
dragen.
De consternatie onder de bevolking van Westdorpe, weldra een stoomfiets in de
Gemeente te krijgen, was op zichzelf al een beschrijving waard geweest. Een heel
enkele keer was er zo.n ding voorbij gestormd en dan sprak men er dagen lang over.
De broodmagere knecht van Algeir Begijn kwam de stoomfiets afleveren. Hij zat in de
veel te wUde jas van zijn dikke baas en in de lange dreef van onze hofstede zagen
wij hem komen aanstomen. Zijn jas stond bol opgeblazen door de zuiging, als een
ronde bal, rond zijn mager lichaam. Al de arbeid op de hofstede kwam stil te lig-
gen.
Begijn zelf was op een meer vreedzame wijze naar ons gekomen, om de werking en het
gebruik van deze hoogst ingewikkelde luchtkliever uiteen te zetten. De dikke
banden, die nog nooit iemand van ons van zo dichtbij had kunnen zien, maakten nog
de diepste indruk. Met duim en wijsvinger werd de spanning binneningemeten, die
wel enorm moest zijn, gezien de hardheid van de bolstaande banden.
Na een langdurige theoretische uitleg over de werking van de 4tact motor, werden
de benzineleidingen breedvoer:i.g besproken. Er kon wel eens een wilt.iein de
benzine zitten €In dan kwamhet gedonder. Dit was dan de sleutel die gebruikt
moest worden om de leiding lOB te sohroeven, om dan liefst met de mond doeI' te
blazen..

PAPA O1'111L - Geb. 1869

op de fiets van -1893.

Hij was toen 24 jaar.

q

Toen leermeester Be_gijnhet deksel van de hoogst ingewikkelde ca.rburateur demon-
teerde, om ook dat onderdeel aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen, toen I

bleek op de vlotter ietswonderbaars te liggen. Dat was een Belgisch tien centimen !

geldstuk. Daar zat dest~ds een gaatje in en dat paste precies rondde stiftvan I

de benzineafsluiter. De constructeur had de vlotter te licht gemaakt, waardoor
de benzine telkens de carburateur deed overstromen.
En iedereen vertelde, dat de stoomfiets van Oyril Dellaert op een tien centimen
geldstuk reed.

- J
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De stoomfiets had geen vrijloop en vanzelfsprekend geen versnellinsen. Die uit-
vindingen zijn pas vele jaren later gekomen, met veel ongemakken en ernstige
storingen, tot in elkaar draaien van het gehele mechanisme. Alles ineens fina.a.l
kapot, door breken van tandraderen in het mysterieuze binnenwerk.
De nieuwe bestuurder van de stoomf'iets verkeerde toen in dezelfde spanning als
Sir Cambell in zijn raceboot, voor verbetering van een wereldsnelheidsrecord.
Toen alles, wat gedacht was nodig te zijn, zorgvuldig bekeken was om te stoom-
fietsen, zou Papa Cyril het ding gaan proberen.
Op een houten bok van enorme afmetingen moest de motor eerst warm gedraaid
worden. Het achterwiel, dat vanaf' de motoras, rechtstreeks werd aangedreven met
een V-rubberriem, stond met de z.g.opstappinnen op cie wielnaaf, op twee steunen
van de bok, waardoor het wiel vrij kon ronddraaien. Met een manivelle op het stuur
werd gas gegeven. Lucht geven was er nog niet bij. Bij zwaar benzinemengsel ston-
den al de omstanders in een walmende rook, maar dat werd nu eenmaal aanvaard,
want het kwam uit een stoomf'iets.
Toen kwam het grote moment van die eerste rit. Dat verliep als volgt.
Met de handen aan. het stuur, even wachten en biJademen voor de niet ongevaarlijke
stunt, zich degelijk concentrerend op de kraohttoer, zoals de gewichtheffer zich
prepareert voor zijn zware opdracht.
Dan.het ding voorui tduwen, met de schouder gebukt tegen I t zadel, in de linker-
hand de draad van de kleplichter, om de motorcompressie te overwinnen en vol-
doende vaart te krijgen... Doorzetten met alle beschikbare middelen, lopen en
duwen en duwen en lopen.
Dan de opgetrokken draad van de klep loslaten. Als dan alles goed zat, dan
poef te de motor poef-poef-poef e:l schoot aan. de gang, als een op hol geslagen
paard. Met de manivelle rechts op het stuur, was het mogelijk zijn. wilde explosies
te bedaren, maar dan moest ook alles goed zitten...
Als je dan niet viel en men zich met een snelle sprong, als een acrobaat op het
zadel kon werpen, dan reed je motorfiets.
Toen schoot Papa Cyril de laan. uit, het erf af, een wolk van stof achter zich
latende. Draaien op de oprit, om zich te laten zien in de kom van het dorp, dat
was onmogelijk, daar had hij te veel vaart voor. Dus doorrijden naar Passluis.
Daar was de Graaf Jansdijk iets breder. Met veel geluk en waaghalzerij kon je daar
nog draaien, de andere kant op, zonder de motor te moeten afzetten.
Met tussenpozen van maanden werd een leren jas, een paar beenkappen en een stot-
bril aangeschaft. Deze accesoires waren nog een zeldzaamheid en lastig te vinden.
Men moest er minstens voor naar Gent en dan nog de hele stad aflopen.
Papa Cyril reed met de stoomf'iets naar de markt in Axel. De boeren en de hele
bevolking op de ZwarteDhoek lieten er om elf uur hun middageten voor koud worden,
om hem voorbij te zien schieten. Men vroeg zich daar af, hoe het mogelijk was, met
zo In snelheid nog lucht te kunnen happen. Hij die hem niet gezien had, door zijn
grote snelheid, voelde zich op die dag tekort gekomen.
In Axel werd de F.N. bekeken alsof er een vliegtuig geland was, hoewel deze
laatste nog niet eens bestonden.
Elke Zaterdag werden omstreeks halfelf twee knechten uit' de schuur gehaald, die
bezig waren met de paarden. De derde meoht werd hopelijk nog niet nodig geacht,
voor het warm draaien van de stoomfiets. Dat verliep zowat op Dezelfde manier,
als wa:rm draaien van een Lockheed Constellation. De stoomf'iets, eenmaal met ver-
enigde krachten uit de gang van ons huis gehaald, werd. op de bok geplaatst. De
benzinekraan werd. opengedraaid en flink gevlotterd, totdat de benzine over de
carburateur spoelde.
Dan. was de eer aan de eerste knecht, om hoog op het zadel te gaan zitten, de
klep te lichten en met beide benen op de pedalen te gaan trappen, die de mot.or
op gang moesten brengen. Werd de klep losgelaten en alles zat goed, dan moest het
geweld uit de knalpot vliegen. Soms draaiden onze knechten hun hele vermogen
hierop uit en het helse ding wilde dan soms nog niet. Totdat dan opeens, door een
onverklaarbare oorzaak de motor dan toch weer aansloeg, waarop al die vermoeide
en sjagrijnige gezichten plotseling veranderden in een brede glimlach van "hij doet
het~l en met ontzag de formidabele kracht beluisterden cUe uit de knalpot spoot.
Uren lang heb ik soms de stoomfiets staan te bewonderen in onze brede gang. Ik
zag er de gestroomlijnde snelheid inzitten, toen hfj daar voor mij stond op de bok,
hoewel de construoteur zich niet de minste moei te had gegeven, iets gestroomlijnd
ui t te voeren.

I
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Hjjhad wel andere zorgen in zijn hoolde Als de motor maar wilde, dat was al ge-
noeg.
Een keer was Papa op reis gegaan voor enkele dagen. De kans leek mij sohoon de
stoomfiets ook eens te gaan proberen. Ik bad zjjn ingewikkeld vertrek al zo
dikwijls gezien, meegemaakt en bestudeerd, dat ik van alles volledig op de hoogte
was. Ik daoht, "zien is kunnen" en daar bad ik dan de sensatie van mjjn eerste
stoomfietsri t op de holstede. Rond de sohuur en wagenhuis lag een harde sintel-
baan. Dat was onze lietspiste, onze wielerbaan, waar we toendertjjd wielerreoords
op lieten sneuvelen. Met vuurpijlsnelheid stQol ik door het zwarte sintels tol, in
scherpe boohten, sohuin gedrukt door middelpuntvliedende kra.ohten, als in de
velodrome, ronde na ronde, met een lawaai van tien bromnozems, zonder ophouden,
tot iedereen op ons erf gek werd. Onze koeien en paarden war'en in een hoek van
de weide gevluoht. Vanuit de verte staarden de dieren mij aan, meer verwonderd.
dan angstig, voor de snelheid van de nieuwe tjjd...
De geweldenaar kreeg een ereplaats in onze drie meter brede gang. Het stenk daar
altijd naar benzine, maar het kwam nu eenmaal uit een stoomfiets. Vooral 's morgens
op onze nuchtere maag, rook je dat we in de jaren van de stoomf'iets leelden.

De F.N.heelt het een jaar ol drie kunnen volhouden. Hij heelt zelf alle onge-
lukken overleef'd. De stoomfiets is ter ziele gegaan, lijk alles wat' leelt en
zwoegt; door slijtage en ouderdomskwalen.

M.A.Della.ert
Huize "Vogelenzang"
Otterlo

DE SCHUTTERIJ VANWESTDORPE

De Grootste Lummels waren de Beste Sohutters

Het zou de moeite waardzjjn de wetenscbappel\;ke Hooggeleerden te doen uitzoeken,
hoe dat mogelijk was. Een aanvaardbare verklaring kan niet verwaoht worden. Het
probleem is te ingewikkeld. Onze psychiaters staan toch al niet vast op de grond,
zij zouden zich als nietsnutten blootstellen, als zij zouden trachten, dit raadsel
te ontsluieren:
Heus, de lummel schoot meestal de hoogste vogels ar en hij behaalde de hoogste
prijzen. Bewust van zjjn vaardigheid, spande hij met een grenzeloze zekerheid zijn
boog, richtte zijn pijl naar het beoogde doel- verschool een voet en nog eens een
schoen, om de omstanders nog eens extra te wijzen op de kundigheid van zjjn schot.
Met grote ogen werd zijn pijl gevolgd. Als hij niet raak was, dan spuwde hij van
ergernis zjjn prllim uit, tegelijk met een ingeslikte vloek. Opmerkelijk was hij ook
daarin uite:rmate getraind. Die pruim schoot nooit op iemands schoen of broek. Er
zat wel jetkracht achter: Haastig verdween hij dan in het earl. Daar stonden de
glazen bier en de borrels jenever klaar in . t glas op de toonbank, als soldaten
in de rij. Hij kon kiezen, bier of jenever. Hij wist altijd precies wat hij nodig had
voor het volgende schot.
Zo kwamen al de schutters aan de beurt, de een na de andere, om prijzen te schie-
ten van een riks, vijf, tien, vijftien gulden of meer, plus een haas of konijn,
eend, gans ol kalkoen.
De inleg bedroeg een kwartje (n'en alven frank), vijftig cent en later een gulden.
Het was een gemoedelijke, maar toch altijd spannende vrjjetijd besteding, toen het
enige mogelijke verzet voor de hardwerkende boerenbevolking.
De schutters kwamen soms van ver uit de omgeving. Ook de Belgen voelden zich
aangetrokken tot de Westdorpse handboogsohutterij. De Schiedamse jevener, die in
Belgie niet werd geschonken, was daar ongetwijfeld een aansporing voor.
Westdorpe bezat toen vier vaste banen voor de Doelsohietingen. De meest gefre-
kwenteerde lag bij Charles de Cooker, meester klee:rmaker, herbergier in de
Trompetstraat. Dit was de netste baan, waarbij niet mag gezegd worden, dat de an-
dere banen niet netjes waren. Daar zat het hem niet in. Omde een ol andere reden
trok de baan bij de Cooker meer mensen uit de betere stand. Soms schoot ook een
boerezoon mee en dat verhoogde dan enigszins de stand van dat troepje mensen,
dat daar met pijl en boog in de hand stond te waohten op het volgende schot.
Twee andere banen lagen op de Zwartenhoek, een bij Sies Ingels, varkenskoopman-
herbergier, de andere bij Eduard Dhaene, hovenier-herbergier. De vierde baan lag
op Passluis.
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De baaneigenaar, die over een paar malse dochters beschikte, kreeg ui teraa.rd. de
meeste aanloop op zjJn schieting. De pint opdrinken vlak naast een gevulde boezem
verhoogde de smaak onbetwistbaar.
Op een doelschieting werd met scherppuntige pijlen geschoten op vierkante blokjes
hout van ongeveer drie bij drie centimeter die op een krom ijzer waren gepind, dat
op zjjn beurt in een schutting van dik ineengeperst stro zat. De pijlen boorden
zich diep in deze muur van stro. .

Later is men gaan schieten op de z.g. liggende wip met gekleurde vogels. Hier
zat meer leven in, meer folklore. De afgeschoten vogel werd. des schutters eigen-
dom. Velen hadden thuis hun schoorsteenmantel vol staan met hun trofeeën. Stof-
vazl8ers of niet, voor jaren bewezen zij het scherpe schutteroog en de behendigheid
van de schutter.
Op de liggende wip werd met botte pjjlen geschoten, met een bout erop gelijmd van
been. Kunststoffen bestonden neg niet.
Aan beide zijden van de baan stonden brede planken, rechtstandig opgesteld, een
soort allel, meestal geschilderd in de nationale kleuren. Dit moest de veilig-
heid bevorderen, oPdat geen pijl in het met spanning kijkende publiek zou terecht-
komen. Dat was levensgevaarlijk.
Vele jaren achtereen is deze sport beoefend, van zondag op zondag, op kermissen,
fanfarefeesten, jubileums en wat nog meer. '!'oen de fietsen verschenen, beleefde
de schutterjj een "boom", omdat men zich veel gemakkelf,jker kon verplaatsen met
boog en pijlkast op de fiets gebonden en de al tjjd aanwezige armschietband van
bruin leer, een onmisbaar ding ter bescheming van de pols. Op de altijd gras-
groen geschilderde pijlkast stond met grote vitte letters de naam van de eigenaar
Dat was noodzakelijk, om je eigen pjjl te vinden, uit een bos van wel honderd.
pijlkasten, die overal tegenaan leunden.
Een enkele maal reed de schutter "bezopen" naar huis, soms zigzaggend over de
weg. Maar er was geen verkeer, dus kwam hjj ook wel levend thuis, zij het met een
paar bulten.
Maar zuipen om lazarus te zijn, ruzie maken, amours of familieveten ui hechten,
Qat was een zeldzaamheid.
De schutterjj bleef sportief!

M.A.Dellaert
Huize Vogelenzang
Otterlo

DE SCHUTTERIJVANSAN SEBASTIAN

Dit was eigenlijk een verbeterde uitgave van bekende doelschutterij, omdat de
betere stand hier ook aan mee deed, met een staart van de middenstand. Dit was
een schuttersvereniging met leden, die contributie betaalden. Met een bestuur val]
voorzitter, secretaris en penningmeester, allemaal schutters van de beste soort.
De burgemeester schoot zelfs mee en minstens een of twee wethouders van onze ge-
meente. Dat verhoogde de status van San Sebastian, die naar de hemel schoot, op
de de staande wip, opgesteld op de weide van Dieles. Heel hoogwas die wip.
Modem in constructie, het hele jaar door de lucht in puntend en op stille dagen
herinnerend aan belangrijke gebeurtenissen die daar hadden plaats gehad, of nog
plaats zouden hebben.
Eenmaal per jaar werd een Koningsvogelschieting belegd. Da.t was geregeld in de
maand mei, de tijd dat de boeren weinig werk hadden. De akkers waren ingezaaid en
de veulens liepen in de wei. Het jonge groen was er weer en de natuur groeide
vanzelf. Zonder arbeid en de schutters ademden de voorjaarslucht in.
Ba de voorlezing van de notulen van de laatste vergadering in het clubhuis, werd
omstreeks twee uur in de namiddag stoetsgewijs vertrokken naar de schuttersweide.
Met de tamboer voorop. De dorpsbewoners hoorden dat het feest zou gaan beginnen
en een enthousiasme zonder geluid, trok als een geest door het d.orp. Wie zal zicl
di t jaar Koning schieten, was de gedachte van die dag.
Het bestuur liep in deftige stap voorop, met de ernst van de komende gebeurtenis
ep hun gezicht, gat de leiding aan de stoet, met in hun midden de 8chuttersko~
van het vorige jaar, die nog altijd gelauwerd, kleur ga:! aan de stoet. Een lijvige
fluwelen band was hem op de schouders gelegd, van dieprood 'bourgognekleur en met
de zilverblinkende letters Sen Sebastian. Deze decoratie hing tot over zijn buik
en onderaan bengelde Amor, met getrokken pijl en boog.

I!::J
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Di t versiersel was te groot om een stier te kronen, maar bezegelde toch ook wel
de verbroedering tussen de schutters, die achteraan kwamen. Iets minder eerbied-
waardig dan het bestuur van San Sebastian en de Koningsschutter, maar toch
beheerst, levendig en opgewekt en in spanning voor het op handen zijnde schutters-
feest. Een staart van kleine jongens op klompen slenterde achteraan, als was de
stoet op weg naar een executieveld voor de vol trekking van een doodvonnis.
Op de weide van Dieles was een vaste tent opgezet, met een stevig dak en gedragen
door palen, als bomen zo dik. Dit ter beschutting, niet alleen voor de schutters
maar bijzonderlijk voor pijl en boog en tegen plotseling opkomende regen of onweers-
buien. In deze tent lagen de vaten bier. Tweehonderd liter bier was altijd op.
Wat tekort was, werd aangevoerd met kannen. De tent kreeg geen vergunning voor
het tappen van jenever, hoewel een paar pullen jenever tooh altijd wel ergens
vers topt za ten.
Mocht de veldwachter in aantocht zijn, dan was deze toch altijd van ver te zien
in zijn uniform. Bovendien liep deze hermandad al tijd uitermate langzaam en zijn
zilveren knopen schaduwden hem. Hij is er dan ook nooit achter kunnen komen of
daar jenever geschonken werd.
Toen de stoet eenmaal ter plaatse was aangekomen, werd door een bestuurslid het
reglement voorgelezen en stilzwijgend beluisterd. Soms angstig of er niet een
artikel in voorkwam, die hun kans zou kunnen verminderen op het afschieten van
de Koningsvogel. E:n dan begon de spanning van die eerste p~jl. Dat eerste schot,
dat misschien wel de Koningsvogel zou afschieten. Iedereen kreeg een kans voor
een schot naar de Koningsvogel, hoewel de Koningsschutter van vorig jaar de eer
genoot dat eerste schot te lossen. Viel hij voor het einde van de eerste ronde,
dan werd de Koningsvogel opnieuw op de spits gezet.

CHARLES DE HULSTERS

Trompetist - Tamboer - Acrobaat -
Buikspreker - Kleermaker -
Herbergier.

IvIaestro van het Nuziekgezelschap
"Eikels worden Bomen"
Geboren in Eeklo - Verwoed bier-
drinker.

Op de kermis sprong hij, zonder aan-
loop, over~er stoelen, wanneer hem
een pfiit bier in 't vooruitzicht was
gesteld.

In de holte van zijn rug, opwaarts op
schouderhoogte, wist hij zijn bierbuik
weg te persen, in een adembenemende
ademhalingstechniek, tot groot
vermaak van alle omstanders.

Charles heeft nooit iemand kwaad
gedaan.

Hij leefde voor plezier:

Franciscus Vernaeve, onze varkensslager, maakte er een feestdag van. Hij was de
aankondiger van de volgorde van de schutters. Weggedoken onder een minidak, pal
onder de hoge mast van de staande wip, riep Sies, van een papiertje dat hij kramp-
achtig al die tijd in zijn hand hield, de namen af van de schutters. Deze hadden
zich verdeeld in groepjes, die zijzelf namen hadden gegeven, als b.v. "De malse
jongens", "De zwarte bende", "De vette varkens" enz., waarna hij liet volgen:
"eers te pijl", "twe'ed!e pijl" enz.
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1>8.tmoest op deze manier gebeuren, omdat na elk schot, de schutter van de groep
naar een tapperij rende in het dorp, om een pint te pakken. Op de terugweg hoor-
den zij dan aan het geschreeuw van Sies of zij nog tijd hadden, of zich moesten
haasten voor het volgende schot, daarbij vanuit de verte loerende of de Konings-
vogel er nog we1opstond.
En zo bleef de schutterij en alles wat er omheen stond te ld,jke~, in spamling de
pijlen volgen, die door gespierde armen en met strakke boog de lucht in suisden.
Soms rakelings naast, soms door de pluimveren van de bijna een meter hoge Konings-
vogel. or langs de zijvogels, de kallen of de kleine vogels. Wel vijftig bij elkaar
op de spitse punten van de staande wip. Raakte de pijl de veren of de vergulde
vlerken van de hoogvoge1, dan liet de tamboer dat horen door zwaar tromme1-
geroffe1, dat de omstanders moest ophitsen voor het bijna rake schot. De tamboer
wist dat hij daar een pint bier voor kreeg, of al thans dat hij dat mocht verwachten.
Aangezien hij meer bier kon drinken dan wie ook, tamboerde hij vaker dan in werke-
lijkheid verdiend was.
Deze tamboer, Charles de Hulsters, was iemand van een uitzonderlijke levenswijze.
Hij was kleermaker, herbergier, muzikant-trompetist, buikspreker, goochelaar,
verspringer en ook nog directeur van het muziekgezelschap "Eikels worden :Bomen".
Hij was ook nog vader van een zegenri,jk gezin. Er was niets dat Charles kon
beroeren. A1'moede ook niet, want dat voelde hij niet. Zijn leven was plezier zon-
der zorgen.
Kwamdan eindelijk het grote moment dat de Koningsvogel werd afgeschoten, die dan
al tijd sierlijk als een parachute neerdaalde, dan was het hek van de dam!
Onder luid tromgeroffel van de tamboer werd de scherpschutter op de schouders
genomen en driemaal rond de wip gesjouwd., onder luide kreten en gezang. Door al
dat gescha:rre1 verloor het slachtof.fer 80ms een mouw, een jasslip af een scheur
in zijn broek. Maar dat deed er allemaal weinig toe. Hij wa.s schutterskoning!
Eens schoot Emi1e van Acker de Koningsvogel af. Een 1iJvi~ blozende boer van de
Zwartenhoek. Deze flinke man, een reus van een kerel, kreeg al hysterisohe aan-
vallen zodra iemand naar hem wees, laat staan a.anra.ken. Hoe hij levend uit deze
hardhandige jonasvaart is gekomen, dat is al tijd een raadsel gebleven.
Hij die drie jaar achtereen de Koningsvogel schoot, werd tot Keizer gekroond.
Keizer van het Schuttersgilde San Sebastian.
Een keer gebeurde dat. De zelfverzekerde en eigenwijze Alouis Govaert schoot zich
Keizer. In zijn toespraak beweerde hij dat hijwist dat hij zich Keizer zou schieten.
Deze bijzondere hoge eer werd hem niet met geestdrift gegund. Hij zat goed in zijn
centen en hij kon zelf weinig missen voor een ander. Moeizaam kwam het rondje
bier, dat als gebruikelijk werd aangeboden aan alle schutters, bij wijze van hart-
versterking. :Bovendien kreeg Alouis - boven de geldprijs - nog een eetservies
erbij. Zijn madame Sophie had er al vijf in haar kasten staan.
Het schuttersfeest heeft ook minder prettige gebeurtenissen gekend. Soms kletste,
als op een zinken dak, een pijl op het hoofd van een ongelukkige schutter, meestal
door onoplettendheid of roekeloosheid. Als of de pijl er naar zocht, meestal trof
hij de kale kits van iemand, dat een bloedbad veroorzaakte.
Eens boorde een pijl zich in het volle oog van oom Prudent Kerckhaert, een hart-
stochtelijk jager. Hij verloor zijn oog en moest zijn jachtliefhebberjJ bel;indigen.
Tu.ssen vij.f en zeven uur werden door de stoet van schutters minstens twintig
herbergen bezocht. De ene herberg in, de andere uit. Troepjes begonnen te kaarten
of te vogelpieken voor een rondje, die op de tafels rolden als bew.ljs van goodwil
voor de herbergiers, die ook wat moesten verdienen aan het schuttersfeest.
Vol bier en jenever schoo.f het schuttersgilde aan ta.fe1 voor de maaltijd in het
clubhuis. De slager Gustaaf de Cooker slachtte daar speciaal een rund voor.
Een geweld van malsgebraden vlees kwam dampend geserveerd op tafel, met potten
pickels en mostard en met stapels wittebrood. De weldadig ruikende zwarte hete
koffie verjoeg de bier-en jeneverlucht.
Zo eindigde de Koningsvogelschieting van San Sebastian. Soms laat in de nacht,
met herinneringen aan de prettige dag en met hoop en vertrouwen op de volgende
schieting van deze bekende handboogschutterij.

M.A.Dellaert
Huize Vogelenzang
Otterlo
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ZWERVEN OP DE CANISVLIET

Uit de schimmen van het verleden begin ik mijn herinneringen van de Canisvliet.

Het rondzwerven per boot over deze vijf kilometer lange kreek, omzoomd met brede

stroken riet, waarvan wijdse vlakten waren uitgegroeid tot onbetreden natuurge-

bied, waar de mens niet kon binnendringen en vis en gevleugeld wild rustig en
ongestoord hun eigen wereld zochten en ook vonden.

De Canisvliet heeft vele jaren gediend, een noordelijk deel van Belgisch-Vlaan-

deren te doen ontwateren. De kreek loopt kronkelend door het polderland, vanaf

de Belgische grens tot op Axels grondgebied, waar hij aanslui t op andere kreken.

Eens een zeearm, door de schorren, die zich in de brede Schelde stortte.
De Canisvlietpolder is merkwaardig genoeg, 'veel later ingedijkt dan de Autriche-

polder, die Noordelijker ligt. De eerste polder is dan ook aanmerkelijk vrucht-
baarder dan de veel oudere Autrichepolder.
Na de eerste verbreding van het kanaal Gent-Terneuzen tussen 1900-1904, werd
door Rijkswaterstaat de afwatering aanzienlijk verbeterd, door aanleg van nieuwe

waterafvoerwegen. De Canisvliet werd daardoor min of meer stil water, waardoor
de visstand er niet beter op werd. Bovendien werd het "gat" diohtgespoten met

zand uit het verbrede kanaal. Het "gat" was eertijds de buik van de Canisvliet,

diep water, dat tegen de gehele lengte van de Plattend~~ spoelde en dat eens de
natuurlijke visbroedplaats was.
Het was niet alleen het vissen dat onze aandaoht trok. Het onbelemmerd zoeken en

vinden van al die ijverige watervogels was een belevenis, een prikkel op ziohzelf.

De karakieten tierden hier in kolonies. Telkens vonden wij hun nestjes, als 't
ware geborduurd tussen drie rietstengels. Het boog en zwierd.e op de wind als

iets teers, iets liefs.
Dan al die meerkoetnesten, wonderbaarlijk opgezet boven watez' in een kluw riet-

stengels, als door mensenhanden bij elkaar getrokken. Die felle waterhoentjes die
ons soms aanstaarden en zonder baast in 't riet verdwenen. Die eendvogels die wel

verschrikt opvlogen, maar soms ook angs tig wegdoken en zioh met de snavel even

boven het water aan het riet vastklemden en lucht bleven happen. In deze houding

bleven zijons verdwijnen afwachten, om dan wederom in hun nes t te wippen om te

broeden of een ei te leggen. Dit komisch verstoppertje spelen van de eend heb ik
nog nooit in de biologische lectuur kunnen lezen.

Gaat U mee me t ons op de visvangst?
De sleutel van ons bootslot hing altijdaohter de keukendeur. Het was vacantie en

neef Albrie was dan meestal mijn varensgenoot. Veel praten deden wij niet. Vissers
zijnmeestal stille lieden.

Per kruiwagen voerden wij de palinglijnen mee en de fuiken, die wij zouden gaan uit-
zetten op de brede plassen. Normaal gooiden onze volwassen vissers honderd

palinglijnen uit. Wijhadden er tweehonderd bjj ons en wij peinsden, hoe meer lijnen,
hoe meer vis.

Da t kwam dikwijls uit, maar nie t al tijd. De vis denkt nu eenmaal anders dan de mens.

Al die bakerpraatjes van vissen in regen of storm, in de volle of nieuwe maan,
noord of oostenwind, ja soms werd de feestdag van een heilige erbij gehaald, dat
was toch maar allemaal geklets in de ruimte.

De aanlegplaats van onze boot lag versoholen in 't riet. Nadat wij onze spullen,
ook onze boterhammen hadden ingeladen, drukten wij ons weg, de brede plas in.

Het was een rustige dag op het einde van de zomer. Het riet pluimde al en de

waterlelies bloeiden in grote verscheidenheid. De rimpels van onze boot deden hen

wiegelen op het water. De karakieten zongen hun lied. De meerkoeten verlengden

hun halzen en verdwenen zijgendin It riet. Eendvogels vlogen verschrikt op.
Platzak en karper kletsten op het gladde wa'~er en zoohten de diepte, verontrust
door onze roeislagen.

Onze palinglijnen waren van primitief maaksel, maar door wijsheid en ervaring aan-

gepast aan het doel en de omstandigheden van het viswater. Een 15 oentimeter

lang en 5 oentimeter breed stukje hout, dan aan de ene kant de haaklijn met aas

en aan de andere zijde de ankerlijn, waaraan een stuk steen, die ziohzelf afrolde,
tot het gewioht de grond raakte.

De lijnen moesten in een reohte lijn worden uitgelegd. De roeier moest dus riohting

weten te houden. De paling nam soms hout en steen mee de diepte in of slingerde
zich vast in de weelderige plantengroei op de bodem.
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Dan moest met stok en haak soms lang gezocht worden naar de paling. Onze lijnen
waren daarom om de beurt rood gekleu.rdj om uitte vinden of er een onder water
verdwenen was. En zo roeiden wij onze palinglijnen uit, met de prikkel in ons,
voor de rijke visvangs t van morgen.

Zwerven op de Canisvliet

Brede rietvelden omzoomden de
Canisvliet, een eldorado voor
watervogels.

~,

Op de terugweg lagen ons de tientallen uitgelegde fuiken van gisteren te wachten
en het uitzetten van nieuwe netten uit onze boot. Wt visten toen nog veel met de
algemeen (;'ebruikte kippegaasfuiken, die het grote voordeel hadden, d.at zij nooit
dienden "gelucht" te worden, in tegenstelling tot de netfuiken met hoepels, die
uiterlijk na 48 uur uit het water moesten, tegen aantasting of verrotting van het
garen. Lankhorst uit Sneek leverde ons bijna al het visgerief .
Toen de nieuwe viswet werd ingevoerd, mochten geen kippegaasfuiken meer gebruikt
worden, omdat de kleine vis zichzelf doodde in het gaas. Dat vlas een financiele
aderlating voor de vissers.
De spanning die in ons leefde tijdens het lichten van al die fuiken voel ik nog.
Wijhadden de netten meestal uitgezetin rietgangen,die w~ van bo.renaf bekeken
als portalen. In onze jeugdige naiviteit verbeeldden wij ons, dat de vis dit zou
zien als een deuringang, zoals wij door het zeil kruipen van een circustent.
f'1aar dat klopte echter maar zelden. \"e1 r.aalden wij soms een volle fuik vis naar
boven. om daarna tien fuiken zo goed a]s leeg aan te treffen. Nooit hebben wij de
ware oorzaak kunnen vinden. Tussen vissen en visvangen hangt een mysterie~
Dat wij reeds als tieners, de spannende vissport zo overdadig mochten beoefenen,
met lijnen, netten en boot, dat was toen al voorweinigen weggelegd. Onze gevangen
vis. trok naar 't buitenland, zoals tegenwoordig denOllander zijn beste boter ook
exporteerd en zelf margarine eet. De man Buysse uit Assenede kwamde vis halen.
Hij was zo lelijk,datmen voorhem in de avond zou wegvluchten, ma.arhijwas sterk.
Hij droeg een biezenmand van wel veertig kilo paling op zijn schouders. Zijn wandel-
stok zat dan altijd ~~ssen schouder en mand, waarmee hij evenwicht jn zijn zware

vracht wist te brengen. Hij liep er mee, in ~~n ruk van Westdorpe naa.r Assenede.

Somsmoest hijnog een half uur voor de brug staan wachten in Sas van Gent.

Bij zijn thuiskomst liep het palinglijmover rug en broekspijpen tot achter in zijn
schoenen. Die arme Buysse, hij sloofde zich uit voor de Belgischelekkerbekken,
die verzotwaren op paling in 't groen "anguille au vert".



!
L-277

l'

Maar paling in gelei, gebakken en gestoofd mochten z~ ook wel: De hedendaagse

Olympiade kampioen zal het onze vriend Buysse niet na doen.
In de Canisvlietkreek lagen twee eilandjes. Een daarvan diende veelal als op-

bergplaats van allerlei visgereedschap. Onze fuiken hingen daar alt~d veilig te

drogen. Men moest flink kunnen zwemmen, om het eiland te kunnen bereiken. Van
diefstal hadden w:ij geen last. Daar lag dichtb~ zelfs een visbeun, waaruit w:ij de
vis kwamen halen voor de ~dagmaalt~d. De enige bewoners waren de waterratten.

Dat was de reden waarom er nooit eendvogels of meerkoeten broedden op of rond

het eiland. Maar het was toch al t~d spannend, zelfs romantisch om dat rustige

stukje in het water te betreden en op onderzoek uit te gaan naar vreemde dingen.

De geest van Robinson Cruso~zweefde daar nog rond.

Op een zekere dag hoorden w:ij daar een verdacht gekraak in het riet, zo plotseling

en zo hevig, dat het wel leek op wegvluchten van mensen. Geschrokken van die
vreemde geluiden zochten w:ij naar de oorsprong. In de verte zagen wij een marter-

achtig dier zich snel voortbewegen in het water. Toen kwamen w:ij voor een hoop
droog riet waar beweging in zat. Daar lagen negen jonge otters in te piepen.
Dat hadden wij nog nooit gezien: Omdat wij vreesden dat de otterfamilie een
ravage zou aanrichten in onze kostbare visnetten, zouden wij trachten de rovers

te vangen.Al de volgende ochtend waren al de jonge otters verdwenen en wij hebben
ze nooit meer terug gezien. Ma otter had het hele nest naar elders overgebracht
en misschien had Pa ook nog wel z~n dienstenaangebodenvoor deze geslaagdeont-
vluchting.
Een dermeestspannende genoegens op de kreek, was het vissenmet een kruisnet.
W~ beschikten over een prima vistuig, dat in kortet~dop de kop van onzeboot
kon worden gemonteerd. Met een lier haalden wij de twintig vierkante meter kruis-
net in. Baars en brasem, karper, platvis, snoek, tink en paling zagen hun ~ver-
tje steeds kleiner worden, naarmate het net naar boven kwam. Per schepnet ver-
dween de vis dan in het beun van onze boot, waar wijvan t~d tot t~d in loerden,
om nog eens die grote snoek te zien, die wij hadden gevangen.
Onze snoekl~nen waren zowat overal te vinden. Aan een lange stok uit de vele
wilgen, die langs de kant van de kreek groeiden, hing de haakl~n met een visje
als lokaas. B~ het voorb~ varen merkten wij of de snoek gebeten had.

Dan onze stelnetten, die in de avond van het najaar, in de nauwe vaargeul b~ de

brug van de molenverkorting werden geplaatst. Daar schoot als 't ware de snoek
doorheen en de paling, die zich voor de winter uit de voeten trachtten te maken,

op zoek naar diep water. Soms zat de fuik van ons stelnet vol vis, st~ gespannen
in het snelstromende water.
Het visseizoen eindigdealt~d met het omv~~e gedoe van het vissen met de
sleepnetten, dat zich meestal voltrok in een hoogst spannende sfeer, vol opzien-
barende belevenissen. Ook hier was geen p~l te trekken op de vangstkansen, hoe-
wel onze acht, in lieslaarzen gestoken l~ntrekkers, daar veelal breedvoerig over
filosofeerden en over hun vangsten vertelden, ~f en twintig jaar geleden.
Het sleepnet werd per boot zorgvuldig uitgelegd. In sommige diepe gaten van de
kreek zaten schollen vis b~ elkaar verzameld, de op handen z~de winter af te
wachten. Waar die vis precies zat, dat was nooit van te voren vast te stellen.
Eens hadden wij de hele kreek bijna afgevist. De vangst was maar matig geweest en
de avond was op komst. Toen wij in gezamel~k overleg onszelf aanwakkerden nog een
trek te doen, de laatste sleep van de dag, toen zat ons net vol vis. W~ moesten
zelfs paard en kar mobiliseren om de vracht vis te vervoeren.
De dagen van wel vaart en. overvloed lagen toen nog ver van ons. De arbeidende be-
volking had nog alt~d een hard bestaan,maar goed humeur en stemming was er al t~d
op het werk. Zonder morren deden z~ hun plicht. Dan lag vrede over het water,
dat stil lag te blinken in de wegzinkende najaarszon.

Het zalmisschienafbreuk kunnen doen aan ~n vredig zwerversverhaal op de
Canisvliet, maar een lugubereontdekkingis ons tenslotteoverkomen. Laat U dus
niet afschrikken. Mijn herinneringen zouden niet volledig zijn, wanneer ik deze
enge gebeurtenis zou overslaan.
Vanaf onze boot hoorden wij onverwachts uit het riet een angstig mensengeschreeuw.
Een van onze rietsn~ders was hals over kop de kant opgevlucht. ~ stond daar,
bleek als een lijk, onverstaanbare taal uitte stoten. Als een krankzinnige met de
handen naar de hemel gericht,als belagerd door de duivel. Hij wilde naar huis
lopen, maar w:ij riepen hem terug. Met veel moeite en geduld begrepen wijeindel~k
zijn angst.
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.:Kljhad tijdens het rietsnjjden zjjn hand op een lijk gelegd.::
Wij zelf onder de indruk van deze gruwelijke ontdekking, duwden de boot door de
rietstoppels en daar lag, platui t voor ons, een mens enge raam te, met een bolhoed
op het kale hoofd.
Angstig keken wij naar dit moord mysterie, d.at wellicht nooit zou opgelost worden.
Allerlei afschuwelijke dingen dwaalden in ons rond. Een spion, vluchteling,
smokkelaar, een roofmoord? De twintig duizend volt electrische draadversperring
langs de Nederlands-Belgische grens, tijdens de Dui tee bezetting lag niet ver weg.
De volgende dag kwam het parket, geleid door twee veldwachters, een uit Westdorpe,
de andere uit Sas van Gent. Niemand wist met- zeke:r:'heid op wiens grondgebied het
lj,J1t lag. Da.a.Tmeemoest worden vastgesteld, welke gemeente het cadaver moest op-
ruimen en begraven.
Het parket stelde de mogelijkheid, dat hier een roofmoord was uitgevoerd, omdat
de bolhoed een bekend merk droeg en naar z~ gesteldheid een dure hoed was van
een rj,J1taard. Over snel ingrijpen gesproken, de Jus ti tie heeft er nog een maand
over gedaan het lijk vrij te geven, omdat zelfs het kadaster niet kon waarmaken
op wiens grondgebied de lugnbere vondst lag.
Laat ik U dus niet afschrikken, nog eens naar de Canisvliet te gaan. We zullen
haar echter niet meer terugvinden. J

De opdringende industrialisatie heeft haar volgekiept met zand uit de tweede
verbreding van het kanaal Gent-Terneuzen.....
Al de vis is met water en riet voor immer verdwenen. De eendvogels, de meerkoeten,
de waterhoentjes, de karakieten, komen niet meer. Ook de otters zjjn verhuisd en
in het riet zal men geen lijken meer kunnen vinden....
Maar die rustige en vredige romantiek, die de Canisvliet uitstraalde, zal voor
immer in mijn geheugen blijven voortleven....

Opgedragen aan Pater-Dominicaan Reginaldus
Oakford-Natal
Suid-Af'rika

M.A.Dellaert
Huize Vogelenzang
Otterlo

WIESGUITE

In het bevolkingsregister stond 1Uj ingeschreven als Alouis de Guytenaere, maar
niemand kende hem anders dan Wiesguite. ffij was bij ons in vaste dienst als visser
op de Vlakte en op de Canisvlietkreken. Dat waren toen uitgestrekte en visrijke
wateren, die een bestaan opleverden door die visvangst.
Wies was bedreven in het vissersvak. Vaardig breidde hijzelf ook de netten, taande
ze en verzorgde zijn visspullen lijk dameslingerie .
In het stille seizoen hingen onze fuiken en sleepnetten in zijn laag huis aan de
zolderbalken. Men kon nauwelijks zijn huis binnenkomen. Bij de achterdeur zat men
onmiddellijk in de netten verstrikt en een voordeur bezat Wies niet.
Ik zie hem nog roeien in die platte logge boten op die wijdse watervlakte, ook in
storm en regen, een geschikt weertype voor een rijke palingvangst. Bij slecht weer
komt de paling uit de modder naar boven om lucht te happen zei Wies. Maar dat
kwam toch niet al tijd uit. Wel een nat pak en een verkleumde Wiesgui te.

In het visseizoen kwamen de Gentse sportvissers hun hengel werpen in de Canis-
vlietkreek. Zij reisden per spoorwegmaatschappij Gent-Terneuzen naar Zelzaete en
trokken vandaar langs de door de douane niet gecontroleerde voetpaden (smokkelen
was nu eenmaal een gewilde sport) de Canisvlietpolder in, tot zij de kreek be-
reikten. Hun vis in Olland gevangen, streelde hun tong delicater dan de vis, ui t
eigen land, aldus de Gentse sportvissers.
In het voorjaar maakten deze Gentenaren er een feestdag van, wanneer zij hun
"brieften" kwamen halen bij ons aan huis, voor een jaar koddevissen in de Canis-
vliet. Papa Cyril had de "brieftes" al klaar liggen met de tekst dat hij, Cyril
Dellaert, toestemming gat aan die en die, om in het visseizoen negentienhonderd
zoveel, te mogen vissen tegen betaling van Iln franc. Soms namen zij een vrouw
mee, die dan met een tweede hengel zat te vissen, m.a.a.rhet "briefken" zei niet
met hoeveel hengels mocht gevist worden.
Als Wies dan voorbij roeide met zijn visboot en die Gentse vissers verschrikt hun
koppen uit het riet staken, dan riep Wies "Boasken ed.de gij een brieften?"

C'-'~-
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Ha.d de Gentenaar een col aan (een boord), dan was het ''Menierken edde g\j een
briefken?". Wies vervolgde dan zijn roeitocht en keek niet naar de briefkes.
Een hoogst merkwaardig mens was onze Wies. Hij is misschien maar een jaar naar
school geweest bij meester Remery, toen de enige schoolmeester van het dorp.
Toch schreef Wies de mooiste letters en cijfers. Zijn rekenkunst stond hoog aan-
geschreven. Hij is de eerste basculeweger geweest in Westdorpe. In het begin van
de suikerbietenbouw werden de bieten in mandjes gewogen. Toen kwamen de weeg-
bruggen, waar een geladen boerewagen kon oprijden. In het najaar woog Wies
honderdduizenden kilos suikerbieten voor de fabrieken op zijn weegbrug, waar zijn
kachel altijd roodgloeiend stond, met temperaturen van om de veertig graden
celcius. Wies leed aan een huidziekte. Die temperatuur had hij nodig. Dat deed
hem goed.
In een woud van cijfers en berekeningen van bruto, tarra en netto was nooit een
vergissing te ontdekken. Hij was toen al de computer van zijn tijd.
Toen deze weegbruggen verschenen op de bietenlosplaatsen, liet Papa Cyril twee
van deze bascules bouwen, in gemeenschap van een of twee deelnemers. Een weegbrug
stond op de Axelse Sassing, gefinancierd door Papa, de Beleir uit Westdorpe en
de Regt uit Axel, gekleed in Axelse kleedij. Jaarlijks werd een vergadering belegd.
om beurt bij een van de aandeelhouders, waarna het gebruikelijke etentje werd
opgediend.
Bij de Beleir wa.s dat altijd goed. Die beschikte over een uitstekendekokkes en
daar kwam altijd een goed wijntje op tafel. Bij de Regt in Axel lag dat iets anders.
De verhalen van mijn ouders over hun belevenissen daar mogen nog eens verteld
worden. Omdat die weegbrugafrekening al tijd in het jachtseizoen viel, lag het voor
de hand dat de haas op tafel kwam. Die werd bij de Regt gaar gekookt in de giet-
ijzeren pan, boven op de aardappelen en op tafel gezet als een uitgekookt, taai
en smaakloos product. De altijd daarbij geserveerde kom peren waren dieppurper ge-
kleurd, als de soutane van een kardinaal. Dan volgde er nog iets, maar niemand
heeft ooit kunnen proeven wat dat was. De R.egt was bovendien streng Calvinist en
je kon nooit weten wat daar allemaal in zat.
Bij ons liep dat etentje altijd als een polderrekening. Daar wist Mama altijd wel
raad mee en onze ruim voorziene wijnkelder schonk het beste.
Toen de winst van de weegbrug was verdeeld, verliet de Regt op een keer de tafel.
Niemand schonk daar eerst enige aandacht aan, maar de man bleef weg, zodat het
gezelschap aan tafel zich begon af te vragen, waar hij gebleven was.
Onze knechten in de schuur kwamen het ons vertellen. De Regt zat met de broek af,
midden op de weide voor ons huis. "Hij zit er al een kwartier" zei de opperknecht.
"Minstens al een half uur" zei de andere.
Maar terug naar onze Wies van de weegbrug en van de Canisvliet.
Heel oud heeft hij gewogen. Bieten, stro, aardappelen en alles wat de boeren pro-
duceerden. Hij heeft zichnooit vergist in zijn berekeningen en hij was doodeerlijk.
Zijn leven lang heeft Wies alleen gewoond, als een kluizenaaz'. Familie, zo hij die
had, kwam nooit bij hem. Zijn stenen pijpje, was zijn enige versnapering en een
borrel tjeging er al tijd in. Toen zijn bouwvallig huis als onbewoonbaar verklaarde
woning werd gebrandmerkt, moest hij zijn woning verlaten. Dat was een zware slag
voor hem, maar onverwachts kwam er toch nog een oplossing. Charles de Cooker
groeide uitzijn huis in de Trompetstraat. Zijn zoon Gusta.a.f werd slager van koe-
beesten en die nam een groot gedeelte van het woonhuis in beslag. Charles de
Cooker de Cooker zou op Wies zijn eigendom, een flinke lap grond, een nieuw huis
bouwen en tegelijkertijd voor een nieuw onderd~ zorgen voor Wies. Dat was een
ideale oplossing en Wies verhuisde naar een spiksplinternieuw huis, waar hij zijn
kluizenaarsleven nog een paar jaar volhield. Maar de oude Wies begon te sukkelen
en hij heeft niet zo lang meer in zijn nieuwe woning geleefd. Hij is spoedig in een
gesticht van ouden van dagen ondergebracht in Assenede, waar hij tenslotte zijn
lang leven van visser en weger en rekenaar heeft beëindigd.

M.A.Dellaert
Huize "Vogelenzang"
Otterlo 1966

~
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De reus Alouis, .flink en krachtig postuur, die zich langzaam, maar al tijd gede-
cideerd voortbewoog langs die ene straat van Westdorpe, de Graaf Jansdijk, was
voor vele jaren wethouder van deze gemeente. Oorspronkelijk was hij afkomstig uit
de Heikant tegen de Belgische grens aan, vanwaar hij de kennis van schapenboer
meebracht naar ons dorp.
Voor zijn kudde van wel driehonderd schapen, die op hun uittocht van de boerderij
naar het grasland in de polders de hele straatweg blokkeerden, moesten mens en
dier opzij gaan, in portalen vluchten, om de blatende troep door te laten.
Deze Alol1is, met-een dikke geldbeurs achter zich, had alleen maar belangstelling
voor zichzelf. Nooit en nimmer ontwaakte hij voor de ervaringen of wederwaardig-
heden van een ander. Hij zounooit een stap op onze hofstede zetten, of "bij wie ook,
als er niet een ongeluk was gebeurd.
Wanneer dan een van zijn schapen een poot had gebroken door een of ander gestoei
van deze dieren, of door dringen in de schaapskooi, dan kondigde dat schaaps-
ongeluk zich altijd aan in de gedaante van Alouis. Wij zagen hem dan in de verte,
in de laan van onze hofstede naderbij komen. Langzaam, rechtop, de buik vooruit
en zeker van zichzelf kwam hij aandrijven, deze kundige schapenboer.
Hij kwam dan vragen welk stukje lamsbout mama wilde hebben. Van de borst of van
de bil? Omdat zijn kudde, zonder vragen op onze winterklaver graasde, werden d~ze
faveurs stilzwijgend aanvaard.
Daar was nooit een dankje bij. Niet bij de een en niet bij de andere. Hij vroeg ook
nooit of zijn sohapen mochten grazen. Die graasden al: Dat stukje borst of bil,
dat was een brokje overlevering.

Alouis Gevaert en ~lj1."lMadame Sophie

Haar hovaardigheid lag in haar lijf
verankerd, als de kiel van een schip.

Alouis Gevaert en zijn Nadame, woonden zowat op de grens van Passluis en de
Reedijk. Hlln huis was een acceptabel patriciershuis aan de straatweg, beschermd
door een rijkemanshek van smeedijzeren ringen waarop scherpe punten prikten, om te
voorkomen dat de jeugd op zijn sierlijke ketting zou schommelen.
Zijn vrouw, ook uit de Heikant, is van stonde af altijd aangesproken als Madame
(de enigeMadame in Westdorpe). Zij bewoogzich al even statig en fier als Alouis.
Haar streng, stuur en dom gezicht, waartli t hovaardigheid de boventoon voerde,
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heeft nooit afbreuk kunnen doen aan haar waardigheid, dat door de mensen werd

aanvaard. Zijwerd geacht en gevreesd, omdat zijMadame was. Achterbaks noemde
men haar Sofie. Sofie van Laere. Sofie was dan synoniem voor tang: Maar dat heeft

zijzelf nooit kunnen horen of begrijpen.

Madame had een hondje, een oud zwart dier, krom door de jaren en stinkend vet,
en met een grijze snor. Hijbeet en blafte op alles wat in zijnnabijheid kwam.

Haar Picard sliep in een wiegmandje, een summum van potsierlijkheid, met roze

satijnen strikjes tussen het pitriet, die elke schoonma.a.ker werden ui tgeha.a.1d,
gewassen en gestreken en opnieuw gestrikt. Allemaal voor Picard:

Alles wees erop, dat deze twee mensen elkaar in 't leven aanpasten. Zijregeerde

in haar huis, waar zijalle opstanden in de kiem neersloeg. Alleen al haar ogen
waren daartoe in staat.

Hijregeerde zijnschaapsku.ddeen de Gemeente als wethouder, met vaste hand. .

Geld was altijd het belangrijkste bijAlouis. Hoeveel moet dat kosten?

Zijn arbeiders lagen nooit voorop met hun loon. Zij sloofden altijd wat achteraan,
maar niemand durfde een hoger loon te vragen. Dat zou ontslag kunnen kosten en
dan waren zijnog verder van huis.

Toen zij in Westdorpe kwamen wonen, brachten zijhun dienstmeid mee. Die kwam ook
ui t de Heikant. Een meisken van eigen volk zei Sofie. Deze meid heeft haar leven

geleefd voor deze twee mensen. Zij is nooit verder geweest dan het huis en de kerk.

Mijn drang, om de mens Alouis naderbij te bestuderen, deed mij een enkele maal als

vierde man aan de ka.arttafel zitten. Hoewel ik weinig ervaring had in het kaart-

spel, bood ik dikwijls met slechte kaarten veel te hoog en mijn roekeloosheid liep

meestal uit op verlies. Maar mijn partner was een rustige en goedmoedige ziel,

die nooit blijk gat aangedaan te zijn door het verlies van een paar centen, dat

dan altijdmet veel omha.a.1door Alouis werd aangetekend met krijt op de lei, die

zorgvuldigonder zijn beheer lag. Alouis glunderde danmet zijn winst. Zijn dag was
goed. Hij genoot: Dat emotievolkaartspelgeschieddein de herbergvan Julie
Verdeghem.
Madame Gevaert liep ook al nietverderdan haar huis en de zondagsmis. Haar huis,
volgestampt met kant en postuurkes,waar iedereen bleef' aanhangen.
Op de terugweg van de kerk naar haar woning, durfde zij wel eens aanlopen bij mijn
grootouders op de bierbrouwerij. Soms was dat om bier te bestellen. Soms ook om
haar nieuw gewaad of een of andere hoofdversiering te laten bewonderen.
Opgedirkt in geabatjoerde, gekrulde kantmouwen, een hoorbaar slepende rok, met
een lichte wel ving in haar queue de Paris, trad zij daar binnen.
Daar was een sprekende papegaai, een unicum, die letterlijkalles kon zeggen dat
toen in de volksmond in zwang was. Dat geschiedde dan in Westdorps dialect.
En daar stapte Madame Gevaert binnen, met haar ruisende sleep. De papegaaibarste
ui t in de meest fomidabele lachbui van zijn leven, dat was ook een van zijn
speciali tei ten en hij sprak zo duideliJK als het maar zijn kan: "Dag Madame, heb je
je hoedje op van de bedeling?" (Dat was toen een stuntnummer uiteen operette-
revue).
"Dat heb jij hem geleerd tegen mij te zeggen:" spuwde Madame uiten vol furie ver-
dween zij haastig de deur uit, fel achterna. schreeuwend, dat zij nooit meer bier
zou komen bestellen van de bierbrouwerij "De Duif".
Het. was toen zowat in de tijd van de overgang van de mu.ts naar de hoed. Wat zij
op haar hoofd had was geen van beide. Het versiersel zag er wel vreemd uit,
zodat de papegaai wel goed had gekeken en hij volkomen in zijn recht was.
Zoals reeds gezegd, Alouis luisterde alleen naar zichzelf. Hij heeft nooit aan
iemand raad gevraagd, of naar iemand geluisterd. Hij voelde zich daar gelukkig
mee. .

Op zekere dag had Papa CyTil hem gevraagd eens langs te komen op de hofstede.
Zijn jongens hadden een bijzonder vreemd ding gemaakt. Daar kon je de Eif'fel toren
van Parijs mee in je huis halen, zei Papa. Wijhadden toen met het vernuft van
Alfred Hamerlinck een radio in elkaar gezet. Op een plank monteerden wij een
enome bobine uit draad van oude huisbellen, een weerstand die de golflengte
moest vinden en een detector, die wij na lang zoeken in een winkel in Gent op de
kop hadden getikt. Dat was dan een stukje erts, gevonden bij een apotheker en
waarop een doodgewone naald, de morseseinen opving van de dagelijkse weer-en
nieuwsberichten uit Parijs.Soms hevig gestoord door de veel krachtiger uitzen-
dingen op oproepoommando's van de Duitse duikbotenbasisin Zeebrugge.

liiiiiiiiiIi ~
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Alouis stapte naar onze hofstede en bekeek het ding op afstand. De morseseinen
ui t Parijs knarsten heviger door de huiskamer dan ooit, maarLouis was niet onder
de indruk te krijgen met deze eerste wonderlijke sprong naar de eleotronioa, die
de wereld spoedig zou gaan veranderen. Hij vertrok snel huiswaarts.
Op de deurdrempel zei hij tegen papa, "'K geluve k' ik da Meriesken beter noar
zijn land kan gaan".

Ik geloof dat deze twee mensen in hun lang leven nooit pech hebben gekend en..als
zij dat zouden hebben gehad, dan zou niemand dat ooit gemerkt hebben, evenmin als
men huiselijke twisten in een Koninklijke familie zou kunnen ontdekken.

Madame is heengegaan vóór Alouis. Hij, de reus liep nog steeds tot diep in de
polders, naar zijn land en zijn schapen, om te zien of de groei erin zat.
Op een dag kwam hij weer terug van zijn land in de polders. Zijn eerste borreltje
pikte lrlj in "Het Wapen van Zeeland", bij Dennewet. Daar vond hij altijd aanspraak
bij Paula, de knappe donkerogige dochter, die in een hoek van de herberg
japonnen zat te naaien.
Zijn tweede en laatste aanloop voor thuiskomst was in de herberg van Jan Koning.
Toen Louise Buysse, de vrouw van Jan Koning terugkwam van de toonbank, met de
pul jenever om een tweede glaasje in te schenken, zat Alouis, de sterke, de
reus morsdood op zijn stoel. Nog altijd kaarsrecht. Ook zijn levenslicht was
uitgedoofd....
Alouis en Sofie, beiden zijn in de
alsof zij nooit bestaan hebben.~..

onmetelijke ruimte van de eeuwigheid verdwenen,
Daarom vertel ik het nog eens.

M.A.Dellaert
Huize Vogelenzang
Otterlo

HONDERDDERTIGENGELSEOORLOGSCHEPENIN ZICHT

Broer Jan moest begin 1914, als eerste van de vijf zonen van Papa Cyril, gaan
"loten" voor militaire dienst voor het Koninklijk Nederlandse Leger.
De kansen lagen toen fifty/fifty. De ene helft trok zich vrij van dienst, de
andere helft waren de verliezers en moesten soldaatje gaan spelen. De kans van
het lot besliste, soms over je leven:
Qndat broer Jan in Delft studeerde en deze loterij moest geschieden in de plaats
of de omgeving van de "loters", stak Papa Cyril zijn hand in het loterijzakje en
hij trok het ongelukkige lot van soldaatje spelen. Dat geschiedde in de
Mareohaussee kazerne in Sas van Gent, onder het wakend oog van de met zilveren
kwasten opgedirkte politiemaoht.
Niemand dacht er toen aan, dat de eerste Wereldoorlog in de maak:was. Zijnonge-
lukkig lot van soldaatje spelen werd enigszins verzaoht, door de mogelijkheid,
dat studenten aan de Universi tei t, hun dienstplioht tijdens de zomervaoanties
moohten vervullen, teneinde geen beletsel te veroorzaken tijdens hun studies.
En zo gebeurde het, dat broer Jan met vaoantie naar huis kwam, om zioh reeds de
volgende dag te komen melden in soldatenpakje van de Vesting Artillerie, in de
kazerne van de Vesting Terneuzen.
Die dag ligt nog vers in mijn geheugen. Als eventueel steunpilaar in benauwde
ogenblikken, trok ik met hem mee naar Terneuzen. In een hoek van een caf~ van
grootpapa Fransiseus Dellaert, tegenover Hotel du Pays-Bas, zat ik met een grote
pint voor me, in aanzwellende spanning te wachten op zijngedaanteverwisseling.
Hij was in een aangrenzende kamer bezigzijn lakenspakje om te wisselen met het
grove donkerblauwe unifo:rm van de doodgewone soldaat van de Vesting Artillerie.
Toen lrlj te voorschijn kwam, viel zijn verschijning mij niet mee en ook niet tègen.
Hij zag er wel krijgshaftig uit. Een verdediger van 's lands grenzen!
Ons wandelpad naar de kazerne, waar hij zich moest melden, bedroeg maar een paar
honderd meter. Nauwelijks bui ten, passeerde cns een auto waarin Baron Collot
d'Esoury, Opperstalmeester van Hare Majesteit, Heer en Meester op de Westdorpse
polderrekeningen en waarin nog een paar 'leidende figuren van de Coöperatieve
Beetwortelsuikerfabriek uit Sas van Gent. Broer Jan, al tijd beleefd en voorkomend,
groette het hogegezelschap door diep zijn cape af te nemen. Dit is de enige ver-
gissing geweest, die ik ooit van hem heb meegemaakt.
In de kazerne, waar ik bij hoge uitzondering werd toegelaten, kreeg hij zijn krib
toegewezen.
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Op een lege uitgestorven chambr~e, van wel honderd bedden, werd door een aan-

wezige korporaal, nauwkeurig en langdurig, naar een nummer gezocht, dat volgens

een ingewikkeld administratief systeem, van fourier en sergeant-majoor, de

legerstede van Jan had uitgemaakt. Daar zou U.F.M.Dellaert komen te liggen, als
verdediger van ons Koninkrijk.

Deze voor velen weinig belangweldeende inleiding, is toch het begin geweest, van
de gigantische gebeurtenissen, die onze wereld weldra zouden overspoelen en die
tot na de tweede Wereldoorlog, de wereld totaal zouden veranderen.

De bloedige slag in het slijk van de Yzer stond voor de deur, de mislukte lan-
ding in Galipoli, de slag bfj Verdun aan de Somme, de ontmoeting van de Engelse

hoogzeevloot met de Duitse Keizerlijke r1arine in het Skagerak, de Bolsjewieken

die in R'llslandaan de macht komen, gasaanvallen, vliegtuig en Zeppelin-raids...

Millioenen verloren hun leven... Duizenden ~ninezen kwamen naar Europa, de
geallieerde linies versterken, als kruiers en ha..'1dlangers.Zijbrachten zelfs
hun muilezels meet

In deze warboel van afschuvlelijke ra.'TIpen over de wereld, lag broer Jan eenzaam
en alleen op de wi.jde Chamb:r~e van de kazerne van de Vesting-Artil1erie van
Terneuz,en.

Na een week kreeg h~j de korporaalstrepen. Hij deed er een maand over om sergeant
te worden, waarna spoedig de knop ~]Jde kraag van vaandrig volgd.e.
Toen gebeurde het. Een geru.cht uit Vlissingen bereikte 'I1erneuzen... "Honderd-
dertig Engelse oorlogschepen in zicht"

Zij zouden de Schelde opstomen om Ant\verpen te komen ontzetten V2.n de binnenge-
drongen Duitsers. De Vesting Terneuzen sloeg alarm....
Voorop kapitein Putman Gra'11er, met breed uitstaande pofbroek en beenschachten,
slagvaardig, tussen zijn besnorde eerste lui tenant aan de ene kant en de jonge
va,andrig TJ.F'.N.Dellaert aan de andere kant, allen met getrokken pistolen,
vooraan de troep van alle beschikbare manschappen, in militaire mars, naarde
forten aan de brede Schelde, op ïr(eg naar een dodelijke str~id:
Daar stonden. twee mammoetkanonnen,ui t oude tijden. De projectielenmoesten een
hoogte halen van 150 meter, om SE'UreikwiJdte van 300 meter te kunnen halen in
het V8.ar\<fater' va...'1de Schelde, die! daar zes kilometer breed is:
i'laar misschien zouden de pistolen genoeg tegenstand bie<kn, om de Engelse vloot
haar plannen te i..rijzigen... Die vloot js niet verschenen...

Kapi tein :Putman-Cramer speacht tot de nieu;.[ beëdigde
luitenant U.F.N.Dellaert 'ITEmde Reserve Vesting
Artillerie. Links f1ama en Papa' in officieel ornaat,
op het marktpleinvan Terneuzen.
Heel de stad was op de beenZ
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Ondertussen werd Jan gepromoveerd tot luitenant. Kapitein Putman-Cramer maakte
er een feest van. Heel Terneuzen was op de been. Op het marktplein stonden alle
beschikbare manscha.ppenopgesteld, stijf in de houding. De mil i taire kapel
speelde marsen en I t Vlien Neerlands Bloed.

De inspectie van d.'J troepenmacht, u.i tg-eV'oerd doc)r
al de officieren, na de beëd:Lging van U..F'..iv!.De1.J.aert..

['''lama(nl tante S tephanie ,."'.rEmhals over kop naar Gent getogen voor paf.HH>nd
toi1et bij dit feestelijk evenement.. De bontmoffenmode was plotseling ui tgebar-
sten.
Broer Jan maakte t',"8schiedeni:J.. Bij wasnietalleen de eente officier ui t
Zeeuws-Vla,'mderen, hijw'as de eerste offioier die ooit op Vlaamse grond werd
beëdigd. Nog nooit had ieme~d gehoord van een beëdiging van een luitenant,
laat staan ooit gBzien.

Op een verhogingkje legde Jan zijn eed af voor de Koningin..
te jong om als b1'€nodigde op deze protocolaire plechtighei.d
digd.. Ik verschool mij met kloppend ha:t't tu.ssen de menigte..
een broer van hem", want niomalld kende mij.
De kernachtige speach, van helden uit de geschiedenis, van moed en st:tijd, uit-
gesprokendoor kapiteinPutman-Cramer, besloot deze ceremonielepleohtigheidl

Ik was blijkbaar nog
te worden uitgeno-
Niemand zei "dit is

I~..A..Dellaert
Huize Vogelenzang
Otterl0

;'f;OORDB8NDEf,rTEISTERDBjN 'I1,AANDEREN

Als een tornado raasde de Bende van Bakeland door het Vlaamse la.'1d, in die
dagen, dat d.e gruwel~1ke moord van Raamsdonkveer, de gemoederen nog bezig hield..
In het Brabantse dorp werd in koelen bloede, met messteken een moord gepleegd,

in een caf~, onder de rnlziek van een accordeon, te~~il de blond gekrulde waar-
din, met welgevallen naar het verminkte slachtoffer gluurde.
Dit afgrijsel~ike tafereel was zo sadistisch mogel\jk uitgebeeld in wassen beelden,
in het Panocticum in l\msterdam.. Deze voorstelling had voor duizenden nieuws-

gierigen een bijzondere aantrekkingskracht en het Panocticum wist zijn kaspositie
te versterken in een tijd dat het aan de rand stond van een faillissement..
Nu opereerden opnieuw, dicht bij ons, moordenaars en nog wel liefst een bende..
Onschuldige burgers werden afgeslacht. Als een Mafia voerden zijn hun bloed-
dorstige roofovervallen uit. Niemand werd gespaard!
Zij trokken in de stilte van de nacht van dorp tot dorp. Op afgelegen boerderijen
schoten zij hun revolversleeg, in de dorpengebruiktenzij hun steekmessen.

In Doornzele bij Terdonck werden in de gang van het huis, de twee zusters van
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de molenaar Liebaert doodgestoken. Liebaert kwam nog al een b~ ons op de hof-

stede, Zeeuwse tarwe kopen. Zijn verhalen over deze vresel~ke moord, z~n voor

jaren rond ons huis bli.jvenhangen.
De bende van :Bakeland werd uitgeroeid in de rechtszaal yan het Paleis yan

Justitie in C~nt, waar levenslang werd uitgesproken.

Ondertussen opereerde in het Franse grensgebied, de bende van Bonnot. Vette

koppen en moord en doodslag vulden de kranten. De breedgesnorde Jan van Gent,
die tweema~l per week de Gentse Courant kwam uitleuren in Westdorpe ~ raison

van 1 cent per krant, \.,..a8toen al in Passluis uitverkocht. Aan zijngeblaas op

zijn kromme koperen toeter kon men vermoeden, dat er wederom iets onheil-

spellend gebeurd was.

Liedjeszangers uit Belgisch Vlaanderen, waar armoede en werkeloosheid heerste,

verdienden na. elke moord hu.n daggeld, met liedjes zingen. Zij trokken van huis
tot rn..tis.Als een stelletje samengeschoolde zigeuners zongen zijhun moord.-

liede:ren, op de muziek -"raD een of ander ingeburgerd straatlied.

Als twee helden trokken Oom

Prudent en Petrus de Hijcke
naar Roubaix om daar de executie

bD te wonen van de moordenaars
v~~ de Bende van Bonnot.

De tekst was gedxukt op een bloedrood velletje papier en werd grif verkocht

yoor 2 centimen. Het werd al spoedig meegezongen door een lijvig koor van het

straatpubliek. Dan lieten de opgejaagde huisvrouwen plotseling hun werk liggen

en \~rza~elden zich in groepjes op straat. De een met een stofdoek in de

handen, een bezem of een stuk wasgoed en bespraken zijangstig het aandoenlijke
lied, dat zijgedrukt in hun bevende handen hielden.
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De tekst van deze moordliederen was beneden alles. Zo herinner ik mij nog het
vers:

"De moordenaars dronken een kommeke bloed,
want zijvoelden, dat deed hun goed"

of

"Het cadaver lag stillekens te verstijven,
zijwilden daar nie t langer blijven.

Toen de fr~~en hun moordenaarshanden vulden,
liepen z~iweg met bloedschulden"

Het was de meest dwaze kolder, maar het greep de mensen aan, tot in hun ziel.

De bende van Bonnot werd tenslotte opgerold. Drie van de hoofddaders, waaronder

Bonnot zelf, kregen de doodstraf, Zijkwamen voor het gerecht in Roubaix bij
Rijssel en werden daar publiekelijk terechtgesteld op de guillotine.

Oom Prudent en Petrus de Rijcke zijn als twee helden gaan kijken naar deze lugubere

onthoofding. Duizenden vulden het marktplein, waar de guillotine was opgesteld.
Een van de drie wilde eerst zijnhoofd niet kwijt. Dat zei tenminste Peet de Rijcke.

Toen duwden zijhem voor' t gaten zijnen moordenaarskop was zo hard, dat he t bij
het vallen in de mand, het pitriet deed kraken en dat iedereen dat kon horen::

HET EERSTE TENNISVELD

M.A.Dellaert
Huize Vogelenzang
Otterlo

Toen ~~ in onze jeugdjaren de tennis sport introduceerden, omdat toevallig eens

een uit Holland komende chemieker een tennisracket had meegebracht, toen was
het hek van de dam.

Op de wijde grasvlakte, bij ons op de hofstede, was elke plek een tennisveld.

Di t is ook de inzet geweest, "'"anonze eerste aanraking met het zwakke geslacht.

Velen hebben door dit tennisspel hun levenspartner gevonden, zijn getrouwd en
leefden lang en gelukkig.

Toch heeft dit onschuldig, sportief ve:rmaak zijn sto:rmen gekend.

Vanaf de Graafj~"1sdijkzag de boerenbevolking voor de eerste maal, \.,1tgebroekte

jongens en witgerokte meisjes door elkaar krioelen, in de weide v~"1 de hofstede.

Het eerste tennisveld

Gezellig die aperitief na
de match.

De foto is allesbehalve

duidelijk, zodat niet ieder-
een herkenbaar iSe Van
links naar rechts zitten:

Margrie t van Acker, Anna
Staal en Hermien van Waas.
Achter de tafel ~~ssen 2

heren, Heléne v~"1 de Berg.
In hemdsmouwen Maurice

Dellaert met naast hem een

niet herkende dame. Dan

volgt Sjef Geirnaerdt,

Oscarine Goethals,
Fred Haaerlinck en
Emelie Goethals.

Allerlei opgeblazen geruchten, die aanzwollen tot zedenverwildering, vulden

spoedig het dorp. Pastoor Mijnen kwam zelfs in beweging:

Hij stapte op zekere dag naar de braafste jongeling uit onze groep. Die werd

opgedragen een stok tussen het draaiende wiel van ontucht te steken. Die brave

jongeling kwam ons dat verschrikt vertellen. Die stok was echter al gebroken,

verpul verd, voor hij in 't wiel zat.

~
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De groep tennisspelers

op de hofstede.

Onbewust dragen enkele
al de kiem in zich van

directeur,scheikundige,

industrieel, gemeente-

secretaris, mode-expert
of dokter.

r

'I

WD herkenden zittende op de voorgrond van links naar rechts:

Gaston van de Berg, ~~a Staal, Margriet van Acker, Irène Temmerman,
Maurice Dellaert en Hel~ne van de Berg.

In het midden: Imelde Kerckhaert, Mia Temmerman, Safenie van Waes,

Oscarine Goethals, BOD Dellaert, Emelie Goethals en Fred Hamerlinck.

Staande: Ren~ Haverbeke, Julien Puylaert, Hermine va."'l',Jaes,Harold Kerckhaert,

Josephine Staal, Sjef Geirna'9rdt en een onbekende chemicus uit Sas van Gent.

,Teugdui tspattingen OD

zotte dagen.

De jongens aantrekkelijk

opgedirkt in decollet~'s

en kunstboezem, de

meisjes met de broek aan~

Zi ttend van links naar rechts: een niet herkende dame, Eob DelJ.aert,
Hia Temmerrnan en Urba.in van \:!aes. Staande: Irène Teffili1erma.n, Imelde Kerckhaert,
Hermien van Waes, Maurice Dellaert, Safenievan Waes, Fred Ha~erlincken
Emelie Goethals.

De tennisballen bleven het luchtruim doorklieven. De Harietjes, de J'osephientjes,
de Oscarientjes bleven komen, uit Sas, uit TBrneuzen, Axel, StoppeldDk en
Absdaele. Zelfs medische studenten uit de hoofdstad werden naar onze tennis-

banen gelokt, voor al dat jeugdige vrouwelijk schoons, dat daar ronddartelde.
Van het een kwam het andere. Op z'n Mexicaans kwa.'Ilen de picknicks tot stand..
De een bracht een fles drank mee, een ander versnaperingen, van oliebollen tot
wafels, besmeerd met grasboter.

~
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Voor het eerst in ons leven bemerkten wij pas goed, dat er leven zat in al dat
jeugdige opspringende vlees. Iets dat we zo graag wilden aanraken, betasten,
in al zjjn tederheid, maar waar niemand van ons raad mee wist. En als we dat
bjjna wilden doen, doen voelden wij altijd iemand zjjn vinger opsteken en hoorden
wij in ons binnenste een stem "niet doen, afblijven:"
Dat bracht ons steeds meer in vertwijfeling. Dat was het diepste vraagstuk, dat
ons in die jaren bezighield, op dat tennisveld:
Moet je nu eens komell. Bloot, bloter, blootst, schrijft vandaag de zoon van de
domin~. Morgen vindt de domin~ het ook:

M.A.De11aert
Huize Vogelenzang
Otter10

EEN STUKJE GESCHIEDENISVANEEN IN ANTWERPENBEROEMDGEWORDENWESTDORPENAAR,
BIJGENAAMD"LANGESANDER"UIT DE "MATIND' ANVERS"

Paternoster-~ga1ement connu sous les surnoms de Lange Sander, Kiekendief,
Lange Jan, vit 1e jour A Westdorp en Z~ande 1e 9 Octobre 1831, et fut insorit
sur les registres officie1s, comme Edward Steppe, fi1s d'Antonia.

Avant de venir habiter Anvers en 1895, et se fixer Kromme Elleboogstraat 7,
i1 avait dans une secondaire vi11e de province, ~t~ tambour-ma.jor dans l'arm~e
ho11andaise.

C'~tait l'~poque ou un musicien ambulant A cheveux gris, insta11ait sa harpe
devant les terrasses des caf~s de l'Avenue de Keyser, que 1e Paternoster
arpentait la P1ace Verte, que Zotte Rik parcourait 1e quartier St.A

Lorsqu'i1 vint chercher ici subsistence entant que colporteur, i1 avait perdu
sa femme Marie Wilhelmine Schuurve1d. 11 ~tai t maigre et ~lanc~ comme une latte.
Sa peti te t~te juch~e eur un cou interminab1e et d~charn~ faieai t pens er A
une t~te de poule. Ses yeux sans cesse larmoyante, ref1~taient un rouge vif
intense, ses jouee s'affa1aient sur une bouche ~dant~e.
11 1evai t presque toujours la t~te comme pour fixer son rude regard. vers 1e
cie1, de dessous la visi~re de sa casquette de batelier, qu'i1 portait
fortement fix~e sur 1e front.

11 ~tai t ~tu d 'un long sarrau bleu, surp10mbant un pantalon raide et ses
interminables pieds se trouvaient emboi t~s dans 1e lourdes chauesures de
tacheron.

11 tenai t d 'une main une sacoche de voyage entoil~ci~e dans 1aque11e i1
emmaga.sinai t la mangeai11e qu' on lui offrai t de toutes parts et, de l' autre
un fi1 de fer en forme de gondo1e auque1 pendaient des .c1efs et des jarreti~res.

Al' ordinaire 11 d~ambu1ai t de la P1ace Verte A la Place de Meir, jusqu' a la
hauteur du Pala.is du Roi, ou se trouvai t Mie Appelsien.

11 se trainai t lentement de long des facades A la man1~re ob1ique des orabes.
11 figure sur la toile bien connue du peintre ~ne Laermans "Les :Emigrante"
qui appartient au Mus~e des Beaux-Arts d' Anvers.

En mai 1908 1e pauvre chevalier de la jarreti~re fut ~cras~ par la charetw'
d 'un brasseur de Borgerhout. Transport~ A 1 'hopi tal avec une faoture du f~mur,
i1 succomba trois jours apr~s des suites de ses blessures.
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