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JEUGDHERINNERINGEN VAN DE HEER M.DELLAERT

De inleiding tot de "Jeugdherinneringen" van de Heer Maurice Dellaert, eindigden

~j in het 1e deel met de hoop uit te spreken, met de publicatie een wezenl~ke

b~drage te leveren, aan de vastlegging van de geschiedenis van de Westdorpenaren.

Vóór U ligt nu het 4e en laatste deel van die uitgave. Alles b~ elkaar is het
een mooie verzameling geworden van vertellingen, voorvallen en gebeurtenissen
uit en over het niet zo heel ver vermjderde verleden. De één zal er het nut niet

van inzien, terw~l de ander heel enthousiast zal z~n.

We weten het wel, niet alle Westdorpenaren waren het eens met meneer Dellaert;

er zouden nogal wat onjuistheden z~n opgenoemd en iemand gebruikte zelfs eens
de krasse woorden "dat zijn leugens!".

W~ hebben in ieder geval nimmer enige bl~k van afkeuring ontvangen, zodat wat
meneer Dellaert heeft geschreven, waar bl~ft, totdat het tegendeel wordt bewezen.

W~ z~n hem zeer erkentel~k voor het feit, dat h~ ons toestemming gaf tot publica-

tie. W~ hebben dit met veel plezier gedaan.

stichting Heemkundige Kring - Sas van Gent
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Onze tante Justine werd in 1854 in Westdorpe I

boren uit het huwelijk van Petrus Kerckhaert er

Sophia Verhelst -uit een gezin van tien kindel

waarvan twee vroegtijdig zijn overleden. De ach1

overlevenden waren Stephanie, Clemence, Hyppo]

Justine, Honoré, Prudent, Josephine en Leonce.
Het talrijke gezin woonde, in het in die tijdbe

kendstaande zakenpand, in de kom van het dorp.

Dat was een café, een winkel en een uitspannin

precies naast de oude kerk en dat de naam droe
van "Oud Gemeente Raadhuis".

Omdat Westdorpe nog geen Gemeentehuis bezat,

werden alle gemeentebelangen beslecht in het h

van de familie Kerckhaert. Dat geschiedde dan altijd in de ruime voorkamer, aan

de voorzijde van het huis, die de "Gemeentekamer" werd genoemd en deze benaming
nooit heeft prijsgegeven.

Op Zondag na de vroegmis trokken burgemeester en wethouders zich terug in deze

kamer, om de gebeurtenissen van de afgelopen week te bespreken, soms ook om po

derbelangen te regelen, die nauw betrokken waren bijhet gemeentebestuur.

Mits hij zijn voeten veegde, mocht ook de polderwerker binnenkomen, om zijnloon

in ontvangst te nemen van zijn zware arbeid in de polders. Vele jaren achtereen
waren dat dezelfde mensen, die zich daar verzamelden, om de dagelijkse beslomme.

ringen te bepraten, te regelen of uit de doeken te doen, in die Gemeentekamer
van de Kerckhaerts.

Er is een tijdgeweest, dat de Kerckhaerts de top vormden in de hierarchie van

de samenleving, door hun kennis en hun bestuurlijke capaciteiten. Zo is een oom

van tante Justine -Norbertus Kerckhaert- burgemeester geweest van drie gemeentE

tegelijk, n.l. van Westdorpe, Sas van Gent en Philippine.

De watersnood had soms diepe gaten geslagen in de verbindingen tussen de neder-

zettingen in Zeeuws-Vlaanderen. De gemeenschappen werden soms wreed verstoord
door de stormvloeden. Gemeentegrenzen waren er niet meer bij te houden. Zijwerde

verzwolgen door de golven. De drie voornoemde nederzettingen werden toen samen-

gevoegd tot één Gemeente.

Toen Koning Willem 111 in 1862 een bezoek bracht aan Westdorpe, Sas van Gent

en Philippine, toen rende Norbertus Kerckhaert, oe burgemeester, als een Bonanz

ruiter te paard door de kleipolders, om de Koning in de drie gemeenten tijdig
te kunnen opwachten en hem de koninklijke eer te kunnen bewijzen. Koning Willem 1

moet toen tweemaal gesproken bebben "Alweer Burgemeester Kerckbaert!"....

De overlevering zegt, dat deze burgemeester een kundig en vooruitstrevend perse

was. Hij moet de beschikking bebben gebad over een uitgebreide bibliotheek.
Zijnvrouw was neurastiek. Zijoverleed vroegtijdig.Norbertus heeft zijn laatste

levensdagen doorgebracht bij zijn broer Rudolph Kerckhaert, die toen woonde in

het huis, waar later vele jaren lang, Boaske van Acker heeft gewoond.

In dat huis is een groot kunstenaar beziE geweest, de wanden te beschilderen
op linnen. Afbeeldingen van de watersnood - vergaan van schepen - landschappen.
jachtbelevenissen en vele andere taferelen uit die tijd. Een boerekever, die lab
in dat huis is komen wonen, heeft de wanden beplakt met behangpapier. lv:ogelijkz:

de schilderijenrjjkdorndaar nog achter. Dat huis staat daar nog altijd.

Maar terug flaartante Justine. Onze dagelijkseojj]gangmet haar dateert vanaf onZf

prille jeugd. Wijwaren nauwelijks geboren of tante Stiene verwisselde al onze

luiers. Haar bemoedering lag voor de hand. Dat kwam vanzelf .....

Toen papa Cyril(Dellaert) toen overbuur van Huize Ker8khaert, zijnogen had eeric

op de jeugdige gestalte van Josephine(Kerckhaert) onze toekomstige mama en een

verkerine tenslotte een huwelijk bereikte, toen kwam papa Cyril bij de Kerckhaerts

ONZE ONVERGETELIJKE TANTE JUSTINE
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Haar vitaliteit was onbegrensd
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Taai, volhardend, lief en dapper heeft zijhaa:

leven geleefd. Soms ook moeten strijden.

Als een fenomeen van werklust is zijde geschil

denis ingegaan. Het hele dorp kende haar als

leffr. Justine. Zij is nooit verstoord gewordel

door liefdesaffaires. Wij noemden haar tante
Stiene. Ons mama had het altijd over "ons Stiel

en papa zei kortaf "Stiene", die "Stiene".

,
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inwonen, in het bekendstaande "Oud Gemeente Raadhuis".

Nog drie personen waren daar overgebleven van het talrijke gezin n.l. Justine -
Josephine en Prudent Kerckhaert. Deze laatste huwde een jaar later Stephanie

Baecke. Hyppolite en Clemence waren al getrouwd en de andere broers en zusters
hadden al het aardse met het eeuwige verwisseld.

Onze tante Stiene werd niet achtervolgd door minnaars. Evenmin had zijbelangste

ling om begijn te worden, hoewel velen in haar omstandigheid hun toevlucht namen

tot het klooster. Dat was toen een algemeen statussymbool, dat ongetrouwde
juffrouwen, uit de betere stand zich afzonderden in een klooster. Maar tante

Stiene bleef bijons, jaren achtereen, als een tweede moeder.

Nu was dat geen gemakkelijke opgave. De typische karaktereigenschappen van papa

Cyril en van tante Stiene verschilden te veel. Meningsverschillen waren aan de

orde van de dag, maar een felle strijd bleef toch achterwege. Wie van de twee ge
had, dat doet er weinig toe. Meestal geen van beide. Beiden waren te zakelijk in-
gesteld om elkaar toe te geven. In werkelijkheid kon de een de andere niet ver-

dragen, maar als het er op aan kwam, dan konden zijelkaar niet missen!

Toen papa Cyril met zijngezin omstreeks 1902 naar de Hofstede verhuisde, toen

bleef tante Stiene de zaak waarnemen in "het Oud Gemeente Raadhuis". Op meester-

lijke wijze heeft zijdat gedaan tot 1918. Tijdens de eerste wereldoorlog heerste dé

een ongekende drukte, ook al door de talrijke Belgische vluchtelingen, die zich
in ons dorp hadden neergezet. De rijtuigverhuurderij van Albert Redel uit Gent, hac

zelfs toevlucht gezocht in "het Oud Gemeente Raadhuis" onder het bewind van tant

Stiene. Zijmaakte goede verdiensten. Eenmaal moest een boerewagen een lading
Belgische centimes tukken vervoeren naar onze hofstede. Allemaal verdiende winst
van onze hardwerkende tante.

In die dagen werden de jongens van papa Cyril uitbesteed aan familieleden, die

bijna ruzie maakten om ons in huis te krijgen. Wijwerden zowat uitgedeeld, als een

geschenk. Daar was voor ons niet aan te ontkomen. Of wij dat prettig vonden of

niet, dat werd ons nooit gevraagd. Die uitdeling verliep meestal op grond van he
peter of meterschap. Zo kwam de oudste broer Ulrich bijgrootpapa terecht, omdat

deze zijn peter was. Ik verzeilde in hetzelfde huis, als tweede kleinzoon, omdat

nonkel Guust, de bierbrouwer, mijn peter was. Ik zou immers later de bierbrouwerij
overnemen. Van kindsaf werd mij dat verteld.
Broer Gerard kwam terecht bijnonkel Fidelius en tante Clemence, eens de bewoners

van het verafgelegen, geheimzinnige "eiland" bijAbsdale.

Broer Oswald vond zijn warme stal bij onze onvergetelijke tante Stiene, in het Oud

Gemeente Raadhuis, waar hij een jeugdperiode van levensgeluk vond. Beiden waren

bijzonder gehecht aan elkaar. Wat daar allemaal gebeurd is, dat dient Oswald te
vertellen ....

De aard van het eenvoudige dorpsleven gaf ruimschoots gelegenheid om grappen uit

te halen met bijna iedereen. Daar was tante Stiene, met haar vindingrijke geest,
voor geknipt.

Werden sommigen te vrijpostig in hun uitlatingen, of dijden deze uit tot kwaad-

sprekerij, dan kregen ze per post een briefkaart toegestuurd, waarop een lelijk

kwaadsprekend vrouwmens stond afgebeeld, die de lippen W3ren dichtgesnoerd met

een hangslot, als straf voor haar roddelpraatjes. Niemand heeft ooit kunnen uit-

vinden, waar die briefkaarten vandaan kwamen. Zijmoesten wel dienen als waar-

schuwing, om meer matigheid te betrachten in uitlatingen over anderen.
Bij tante Stiene, in het Oud Gemeente Raadhuis, lagen de dingen voor het grijpen

om de een of andere grap uit te halen. Het kan zijndat de herinnerinE de ~ingen
mooier maakt dan zijwaren, maar hier lag werkelijk alles voor het grijpen.

Van koffiebonenhandel en goudse pijpen, tot feesten van de gevierde Schuttersvere-

niging "San Sebastian", die daar jaarljjks hun omvangrijke feestmaal tijd vierden

en waarvoor de slager Gustaaf de Cooker een runctmoest slachten.

Dan de polderrekeningen, waar de kasteelheren van Belgiscll-Vlaanderen verschenen,

waar diners werden opgediend van vele gangen, bereid door de beste koks uit Gent

en waar altijd de beste wijn en champagne gedronken werd.

Ook de "rr,arriages"van boerezoons en dochters vierden daar gevierd i.neen vrolijke
stemming. De 1tájnkeldersvan het "Oud Gemeente Raadhuis" waren ruimer' dan de groot-

ste flats van tegenwoordig. In eer~ rij van elf gewelfde w~ncellers lagen de hele-
gen wijnen uit de jaren 1800, gestoffeerd in jaren oud stof, spinnewebben en schim-
mel.

Toen tante's leeftijd haar
lie van Hecke in het "Oud

marechaussee uit Hengelo,

krachten deed verminderen, plaat~;tepapa Cyril de fami-
Gemeente Raadhuis". Van ~~ecke ",as een gepensionneerci

met zijn twee dochters Jo en de roodharige Carry.
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De eerste met haar donkere ogen was bijzonder knap. De tweede was minder bevoor-
recht met schoonheidsidealen.

Arme tante Stiene verhuisde van het een naar het andere. Zijkwam in een zwervers-

leven terecht. Nu weer in Gent bijRedel, dan weer in Westdorpe bijnonkel Prudent.

Zijwas overal welkom en zijbracht overal nieuw en opgeruimd leven in het dage-
lijkse bestaan, maar haar onrustige natuur en haar werkzaam leven, verstoorde haar
evenwicht.

Toen mama Josephine (ons mama) vroegtijdig overleed in 1919, toen werd tante

Stiene echt onze tweede moeder op de Hofstede. Met dankbaarheid denken wijterug
aan haar dienstbaarheid en aan haar opgeruimd karakter. Niets was haar teveel.
Zij leefde voor ons en wijvoor haar!

Een nieuwe dienstmeid van een Belgische kolonel kwam echter onze samenleving

ontwrichten. Hoewel haar werklust niets te wensen overliet, ontpopte deze vreemde

verschijning zich spoedig tot een opdringend schepsel. Zijkwam de baas spelen

en de verhouding tussen tante Stiene en de nieuwe meid werd langzamerhand onhoud-
baar. Beide karakters botsten en tante verliet ons.

Eerst trok zijwederom in bijnonkel Prudent, dan weer naar Gent bijAlbert Redel.
Ook verbleef zijnog enige tijd in het Liefdeshuis te Hulst, waar haar zuster

Clemence zich had ingekocht, zoals dat toen gebruikelijk was.

Maar nergens vond zijhaar rust, haar eigen levensstijl terug. Zwerven van het een

naar het andere. Toen echter op zekere dag onze dienstmeid van de kolonel verschij

selen vertoonde van een hoge graad van cleptomanie, toen werden haar diensten

opgezegd en tante Stiene kwam wederom bij ons, om de verzorging op te nemen in
ons huis op de bierbrouwerij.

De omstandigheden lagen gunstig. Papa Cyril was meestal op reis voor zaken, naar

de ontginningen in Woensdrecht en in Alphen bijTilburg. Opnieuw leefde tante
Stiene haar leven met ons. Opnieuw leefden wij samen in een prettige en opgeruimdE

steJ.1ming,nog vele jaren achtereen....

Helaas kwam echter - nog onverwachts - een nieuw avontuur ons samenzijn verstoren.

Papa Cyril huwde met een dame uit Antwerpen. Deze kwam naar Westdorpe en zijbracl

ook nog een zuster mee. Tante Stiene verliet ons voor de zoveelste maal, maar
nu voor goed.

Haar zwerversleven begon opnieuw, tot zij eindelijk haar rust is
een gesticht voor ouden van dagen in Wachtebeke (Belgie). Daar

omstreeks 1924 ernstig ziek. Haar einde was nabij had de dokter

Aan tanteken was niets meer te doen zei de zeergeleerde ....

Op de sterfkamer losten de nonnen elkander geknield af, met het bidden van de

rozekrans en de gebeden voor de zielerust van een stervende. Om het uur verschenE

twee verse nonnen. De pastoor had tante al bediend. In de kamer hing nog de geur
van de zalving. Op haar nachttafeltje brandden twee kaarsen naast het crucifix,

als een waarschuwing van onze lieve Heer, dat de doodstrijd spoedig zou intreden.

Harold Kerckhaert en ik waren per Harley-Davidson naar Wachtebeke gesneld. Tante

lag rustig haar einreaf te wachten. Haar tong was dik gezwollen en zijwas niet

niet meer in staat nog iets te gebruiken. Alles deed. pijn!
Onmiddelijk na onze verschijning vrolijkte tante wat op. Wederom ontsproten de verh

len uit haar rijke geest. Zijhad meer belangstelling voor ons dan voor haar eigen

lijden. Het lijkt ongelofelijk, maar het werd zelfs een opgewekte ontmoeting. Wij
stapten rond de tafel in danspas en zongen zachtjes "Tante gaat nooit verloren

falàeradera " en zijvond het fijn. Deze onnozele pret deed haar goed. Haar
laatste krachten spanden zich.

Toen zijze wel, dat het nu afgelopen was met haar en dat ze dood zou gaan. Ook
waarschuwde zijons dat we geen dure lijkkist moesten kopen voor haar, want dat

diende tot niets en dat was weggesmeten geld.

Toen wijhet tenslotte beter vonden tante met rust te laten en haar niet langer

te vermoeien, toen zei ze nog, "!;}aarblijf toch nog effekens - ik zal jullie vert
len hoe het daar is - ik zal zo lang mogelijk met mijn gedachten bij jullie blij-

ven - dan weet je van !i1ij,of ik nos in It vaGevuur moet "
Wij waren nog maar nauwelijks de deur uit, of Harold wilde onmiddellijk de dood-

kist gaAn bestellen in Wachtebeke. Dat was tOffilgebruikelijk hadden de nonnen

gezegd. De begrafenis, dat moest èe famil:i.eregelen.
De volgende dag bereikte ons het bericht, dat tante een rustige nacht had door-

gebracht en dat zijtoch wel iets beter was, zei de non. Zijhad zelfs iets gebrui

Na twee dagen scharrelde tante wederom rond op haar kamer. Tante Stiene was wedE
om ontsnapt Dan de dood. Voor de zoveelGte maal, want zjj vertelde graag dat z~

in haar leven al vier keer bediend was geweest!

gaan zoeken in
werd tante Stiene

gezegd.
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Een reeks van prettige herinneringen zijn in onze gedachten blijven hangen van deze
wonderlijke tante. Nog van uit de tijd, toen ~~ nog piepjong waren en het dorps-
leven zoveel anders was dan nu. Belevenissen uit die dagen, toen tante Stiene
regeerde in het "Oud Gemeente Raadhuis", haar geboortehuis. Het huis van de

Kerckhaerts van vele geslachten.

Jaarlijks werden daar ook op geregelde en ongeregelde tijden poldervergaderingen
belegd - rendez-vous - van welgestelde boeren - gezellig in de.huiskamer, opdat

geen veldwachter het gezelschap zou komen verstoren, door toepassing van het

sluitingsuur. De meest ernstige vraagstukken werden daar besproken, met altijd

de beste fles port op tafel. Daar begon het altijd mee. De boeren waren wijnkenners.

Zij dronken graag een goed glas in die dagen. Maar spoedig maakte de zakelijkheid
plaats voor een gespannen kaartspel - klaverjassen tot in de nacht. Kaarten Of.l

te winnen, met een fles bourgogne naast elk glas. Tante's vitaliteit was onbe-
grensd!
Ook haar culinaire kennis was meesterlijk. Dat was een eigenschap van de

Kerckhaerts zou men kunnen zeggen. Zij kookte als de beste kokkin. Haar soepen

en haar visgerechten - haar cipieren en fricandeaus - haar voortreffelijke stoverij-

tjes van fijn vlees en haar wildschotels. Haar "waterzooi" zou de tong gestreeld
hebben van de President van Amerika. Haar puddingen, rijstepap en haar vlaaien

waren altijd beter dan ergens anders. Wijnsaucen waren een specialiteit van haar.

Daar kon je zo heerlijk van wegdommelen.

Koken was haar nooit te veel, want zijzorgde graag voor een ander. Niet om dank-

baarheid te verwachten, maar uit plicht. Ook uit vriendschap om iemand een ple-

zier te doen. Daar leefde zij voor. Dat was haar karakter. Niemand heeft haar gave
ooit kunnen veranderen. Zijmoest dat doen!

In de warwinkel van zoveel goede eigenschappen en in het oog van haar tegen-

standers misschien minder goede kwaliteiten, bleef zijeen dochter Kerckhaert,

als een voorrecht van een erfelijke traditie. Maar nooit op de voorgrond tredend.

Verwaandheid kende zijniet. Zijbleef altijd de eenvoudige, hardwerkende Ieffr.

Justine, ook tegen de minder gegoeden en tegen de armen van geest.
De Kerckhaerts waren immers tijdenlang de regeerders geweest van de streek, de

meer ontwikkelden en de beter gesitueerden in de omgeving. Deze traditie moet
haar als een steun door het leven hebben geloodst.

Tante Stiene heeft nog vele jaren doorgebracht in het gesticht van de

H.Vincentius a Paulo te Wachtebeke. Zij is daar gebleven tot haar dood, dat onver-

biddelijk komen moest. Nog tweemaal heb ik haar daar bezocht met Charlotte en nog
altijd vonden wij daar dezelfde vrolijke en opgeruimde geest rond haar persoonlijk-

heid. Zij leefde tevreden in Wachtebeke. De nonnen verzorgden haar goed. Haar
levenslust werd aangewakkerd door kaart en koffievisites.

De voorlaatste keer bezochten wijhaar in 1934, toen wij terugkwamen in Europa met

buitenlands verlof uit Indie. De laatste keer zagen wij haar terug in 1940 kort

voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Wijwoonden toen op appartementen

in Brussel. Per auto trokken wij naar Wachtebeke en wederorn ontmoetten vlij daar
tante Stiene, even opgeruimd en vrolijk als altijd. Zijgaf ons nog een stapel boter-

hammen mee, door de nonnen dik belegd met ham, opdat ons geen flauwte zou over-
vallen tijdens onze terugreis van Wachtebeke naar Brussel....

In de winterse koude schoof zijnog haar raam open, met haar laatste glimlach
voor ons, want wijhebben haar nooit meer teruggezien. Zij overleed daar op 13
juli 1941, in diezelfde kamer, achter dat zelfde raam ....

Onze onvergetelijke tante Stiene, een dochter Kerckhaert, eens de regeerders en

de kopstukken van het land. Ja, dat was nu wel anders geworden. Nieuwe kop-

stukken waren verschenen, maar de Kerckhaerts hadden toch naam gemaakt.
Tenslotte heeft Napoleon ook eens zijn laatste veldslag verloren en deze Napoleon

wordt nog dagelijks genoemd en besproken, hoewel deze bloeddorstige generaal

duizenden mensen heeft doen lijden en sterven in zijn vele veldslagen!

Over onze tante Stiene, die niemand ooit heeft kwaad gecaan, wordt niets meer
gezegd. Daaroffivertel ik het nog eens....
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DE DOOD WAS HET EINDE VAN HAAR ARBEID.

TANTE STIENE
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De dood der kristenen Is het einde van alle kweii:"gen en

het begin van een beter en eeuwig leven. H. Aug.

t BID VOOR DE ZIEL
van Mejuffer

JUSTINE KERCKHAERT
geboren te Westdorpe den 16 November 1854 en god.
vruchtig overleden in het klooster van den H. Vincentius a

Paulo te Wachtebeke (België) den 13 Juli 1941,
versterkt door de HH. Sacramenten.

lid van de Congregatie van O. L. Vrouwen van verschil-
lende godvruchtige genootschappen.

ZIJ was rechtvaardig voor God en bewandelde den weg
"an zijne geboden. in wedrheid mogen aan haar deze woor-
den toegepast worden -MoJn 'oem is de getuigenis van mijn
geweien, dat ik in ee'wo.,digheid en gerechtigheid heb ge-
leefd. en gedaan heb Na! aangenaam is Elan God". Tob.

Eene eere kroon is de hooge ouderdom bereikt op den
weg der plicht. \loor dezen die God gediend hebben en op
Hem hopen. is de dood het einde van den arbeid, de beiaa.
n!ng der beproevingen en de kreon na de strijd. H. Bon.

Vurig verlangde ze ontbonden te worden en met Christus
te zijn In den hemel. H, Paul,

H. Maagd Maria, dikwijls en godvruchtig heeft zij U aan-
roepen, zij was uw kind, toon nu dat Gij hare moeder zijt.

H. Bon.

Beminde Broeder en Familie, we hebben elkander lief ge-
had, Wil me nu verder uwe genegenheid betoonen met mij
indachtig te zijn in uwe gebeden en In de H. Mis. Ik hoop u
weder te zien voor eeuwig In de opperste vreugde en vrede
des hemels.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn heil. 300 d. afl.
--..--------.

_h- ......

Onze tante Stiene was niet knap, maar wel taai van geest.

Zijheeft nooit schoonheidswedstrijden meegemaakt.

Geen liefdesverklaringen hebben ooit haar leven verstoord.

Aan sprookjes geloofde zijniet, ook niet aan mirakels.
Nooit miste zijde gelegenheid om een grap te maken.

Zij leefde graag en het leven .zelf maakte haar levenslustig.
Nimmer heeft zij iemand kwaad gedaan.

Met het puntje van haar tong wist zijvlot haar neus te bereiken.

Voor haar was de pastoor ook maar een gewoon mens.

Doodgaan was niets bijzonders.
Zijvermaakte zich met de allerzotste kolder, dat zijmet haar omgeving vierde als

een feest voor - de - geest.

Nooit werd zijkwaad. De humor hield zijhoog.

Zakelijkheid overtrof haar ijdelheid.

Tussen de bedrijven door geld verdienen was haar ideaal.
Haar meest intieme vriendinnen wist zijvan streek te brengen met de meest dol-

zinnige verhalen.
In dolle pret wist zijaltijd het lelijkste gezicht te trekken.

Met een bewonderenswaardige zorg bewaarde zijde "nachtspiegel", die eens Koning

Willem 111 had gebruikt op een noodzakelijk ogenblik.
Een doodkist, waar ieder van ons voor rilde, was voor haar niets bijzonders.

Zijwijdde haar aandacht aan de dingen van de dag.

In woord en daad zegevierde zijover alle mannen.

Koffievisites en soupeetjes vulden haar leven.
Met de meest onzinnige verhalen, die vrijelijkuit haar geest ontsproten, wist zij

haar tafelgenoten in paniek te brengen.
Een nieuwe muts kopen duurde soms maanden.

De stad Gent kende zijop haar duimpje.

;:



L-295

Jaren achtereen heeft zij in een groot huis gewoond, alleen met een dienstmeid,

maar zij is nooit bang geweest voor inbrekers. Een fles vitriol ónder haar bed

was haar verdediging.

Tijdens nachtelijk onweer schoof zijde vier poten van haar bed in bierglazen, als

bescherming tegen het hemelvuur.
Tante was bijzonder sterk in het ontsluieren van dorpsgeheimen.

Graag greep zijnaar het ongrijpbare"om het grijpen". .

Op zotte ogenblikken sloeg zijeen kruisje, met het zelf gemaakt gedicht over haar

overgebleven broers en zusters. Dat luidde: "Vaders - Zoons - Pliet en Leonce -
Clemence en Justine - Stephanie en Josephine".

Haar grootste pret was "spookspelen" voor ons. Dat vond plaats boven op de open
zolder, waar onze slaapkamers op uit kwamen. In onze ogen was die zolder groot

genoeg om koeien op te doen grazen. Het spook vertoonde zich dan heel in de verte
in schaars licht, uit de deur van haar eenzame kamer. Zijwist op wonderbare wijze

een wit laken te draperen rond haar lange, magere lichaam. Met naar boven uitge-

strekte armen leek zijdubbel zo lang. Dan bewoog zijzich geruisloos, als een

slangenmens in onze richting, tot zij steeds dichterbij kwam. Bibberend vluchtten

wij onze legerstede in, doken diep onder de dekens en hoorden wijgeluiden, die
naar ons werd verteld, ook de duivel voortbracht. Dit waren vreselijke momenten,
die toch niet zouden hebben willen missen, hoewel het meest angstwekkend specta-

kel, dat ons ooit is overkomen.

Bovenstaand tafereel vergt enige toelichting, omdat het afgebeeld drietal duide-

lijke kenmerken vertoont van een uit de hand gelopen dronkemanschap.
Maar niets is minder waar. Wij waren alle drie broodnuchter. Tante Stiene, Gerard

en ik. Wel zijn er flessen uit de kelder gehaald. Zelfs de po kreeg een functie.

Tante Stiene speelde de rol van hospita. Haar levenslustige aard gaf daartoe aan-

leiding. Broer Gerard sleepte ons mee in studentikoze fantasieën, zoals gebruike-
lijk op de studentenkasten in Delft. Het kwam allemaal plotseling opzetten. Op

een doodgewone avond. De dienstmeid was al naar bed.
Het nieuws was tot ons doorgedrongen dat papa Cyril werkelijk zou gaan trouwen
met een dame uit Antwerpen en deze dame zou ook nog haar zuster meebrengen.

Onze onvolprezen tante Stiene, die met moederlijke zorgen ons gezin zoveel jaren

had gediend - vanaf onze geboorte verwisselde zijonze luiers - onze tante zou
plaats moeten maken voor die twee dames uit Antwerpen.

Wij hadden uitgerekend op de kalender, dat wijnog twintig

nen zijn. Dat moest gevierd en vastgelegd worden voor het
En zo kwam dit tafereel tot stand. Herinneringen uit het

dagen samen zouden kun-

nageslacht.
brouwershuis!
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OUD GEMEENTE RAADHUIS -------
OUD FAMILIEHUIS VAN DE KERCKHAERTS

Het nieuwe Raadhuis is al verschenen op de plaats van de oude parochiekerk.
Tussen het Oud Gemeente Raadhuis links en het huis van nonkel Fidelius rechts

verheft zich hoog in de lucht, het eerste Gemeentehuis van Westdorpe, als een

wolkenkrabber boven de poortopening. Met een trap was het gemeentehuis te berei-
ken. De Zeeuwsche Koerier schreef in die dagen,

"NIEUW GEMEENTEHUIS VOOR WESTDORPE"

"Dit gebouw is een waar sieraad der Gemeente. Het is in een mooi en stijl gebouwd
"en vooral het torentje maakt een goed effect. In één woord het vormt een mooi

"geheel, zodat de aannemer eer van zijn werk heeft.
en de Zeeuwsche Koerier vervolgt:
"OUD GEMEENTEHUIS VAN WESTDORPE"

"Dit gebouw behoort aan den Heer C.Dellaert-Kerckhaert, doch de twee kamers boven

"de poort werden aan de gemeente verhuurd. Een trap rechts van de poort leidt
"ons naar de kamers, die lange jaren als Gemeentehuis dienst deden.

Op de briefkaart liggen nog de rails van de tram, die geheel Zeeuws-Vlaanderen

overspande. Speciaal aangelegd voor een vlot vervoer van suikerbieten. Het per-
sonenvervoer was van weinig betekenis.

De rails van de Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg Maatschappij liggen nu in de onmetelijk-

heid van Oranje Vrijstaat, voor transport van de negerbevolking.

M.A.Dellaert

Huize "Vogelenzang"
Otterlo

PETRUS DE VOS - ONZE BRILJANTE BOMENVELLER

Vergane zaken stralen soms een eigen heiligheid uit, zodra zijwerkelijk wèg zijn.

Dat slaat ook op mensen, op doodeenvoudige mensen, die in de sleur van hun dage-
lijks bestaan, prestaties leverden, die tegenwoordig niemand meer zou nadoen.

Een woud van bomen heeft hijgeveld, deze Peet de Vos. Olmen en iepen, eiken en
notelaars. Maar vooral die machtige Canadezen. de populus canadensis of marilan-

dia, een der wilgachtigen, waar de streek zo rijk aan was en die de grondstof lever-
den voor de talrijke klompenmakerijen.

Hij deed dat zonder buldozers en zonder draglines. Gelukkig beschikte hijook nog
niet over die onuitstaanbare doorrazende motorzaag van vandaag, die de hele buurt
op stelten zet. Neen, Peet rooide de bomen zonder bijgeluiden en met eigen handen.
Rustig en beheerst deed hij dat en met een grondige vakkennis.
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Van dunne sprieten waren z~ in de loop der jaren opgegroeid tot giganten, met
machtige kruinen, die zich hoog en wijds uitspreidden, soms over de daken der arbei.

dershuisjes. Soms stonden deze monarchen maar een paar meter van de woningen ver-
wijderd, dikw~ls gevaarl~k overhellend om b~ stormwinden te ontwortelen en het

huisje te verpletteren met alles erin.

Een enkele maal is dat ook gebeurd, gelukkig zonder slachtoffers. Ook de bliksem

spleet de hoge bomen in tweeën en verbr~zelde de daken.

De gemeenteraad had niets in te brengen om het gevaar van deze roekeloze bomen-

planter~ te keren, want de Graaf Jansd~k was een polderweg en het polderbestuur

had daar al vele generaties bomen doen planten om aan geld te komen voor onder-

houd van de kasseiweg.

Toen de bomen groeir~p waren, moesten deze ook worden gerooid. Dan kwam Peet de

Vos met spa en b~l. Als een onbenullig insect stond h~ dan naast die boom, bekeek
de reus met verstand, nam een verse pruim en begon de wortelstruik te ontbloten.

Op die uitgestrekte weidevelden van die vele boerderijen was het voor Peet geen

kunst om bomen te vellen. H~ liet ze een voor een, in een krakend geweld van bre-

kende takken neervallen in een rechte l~n, klaar en gericht voor de mallejans,

die de reuzen wegvoerden naar hun bestemming.
Op de Graaf Jansd~k echter, met z~n lintbebouwing van zoveel huisjes, die daar

lukraak waren neergezet, was bomen vellen een werk voor kunstenaars en Peet was

een ware meester in z~n vak. llij wist alt~d precies -op centimeters af- waar de
boom zou terechtkomen. Soms moest h~ een of meer bomen zien neer te krijgen om

ruimte te maken voor die andere boom, die gevaarl~k overhelde naar de verkeerde
kant.
Omdat geen wortelstruik gel~k is, zocht Peet alt~d eerst naar de hoofdwortels,

die de boom op de laatste ogenblikken vóór z~n val moesten steunen of b~trekken,

om de reus op de juiste plaats te doen neerstorten.
Toen de boom eenmaal op scherp stond en de scheerl~n zich ontspande, kwam de hele

buurt naar buiten. In spanning verzamelde de buurtschap om getuige te z~n van

de ondergang van de reus. Zo lang had h~ daar gestaan, zo trots en zo machtig,

als de heerser van z~n omgeving.

Statig had h~ de luchten overspannen en de vogels hadden jaren lang hun nesten
gebouwd in z~n kruintoppen. Maar daar dacht Peet niet aan. H~ velde de reus om-

dat dat nu eenmaal z~n opdracht was. De boom moest uit! Hijmoest geld opbrengen
en er zouden weer wel nieuwe bomen worden geplant.

Nog één hak met die scherpe b~l en dan nog één op die laatste wortel, de nog
enige overgebleven levensader van de trotse monarch.

Als geweerschoten knakten diep in de grond de laatste wortels. Op dat moment

stapte Peet behoedzaam uit de boomput. Langzaam kwam de boom over, heel langzaam
en dan met versnelde vaart. In krakend geweld viel de kolos tegen de harde grond.
Nooit meer zouden zijn bladeren ruisen op de wind.

Als loon kreeg Peet een gulden per boom. Als alles goed zat velde hij twee bomen
per dag. Het kaphout van de wortels, al de takken en het r~shout was voor Peet.

Een boerewagen vol. Dat verkocht h~ aan de arbeidersbevolking voor een paar kwar-

tjes. Daar stookten zijdagelijks een warme maal tjjd mee voor hun varken, dat vet-

gemest hun vlees en spek zou leveren voor de lange winter.

Peet heeft zijn lang leven gedeeld met zijn vrouw Erna, een klein topzwaar mens.

Z~ blaakte van gezondheid, maar met haar dik lijf en korte benen moest zljzich

waggelend voortbewegen als een praatjesmakende pinguin. Omdat oeze eigenwijze twee-

voeters zo babbelend en beminnelijk de mens benaderen, werd ook Erna door ieder-

een aanvaard zoals zijwas. Iedereen kende haar als "Erna Raes", omdat zijzoveel

raasde (roddelen). Z~ was van alle nieuwtjes op de hoogte. Elk verhaal van haar

begon altijd: "Ik stond toeval1ig aan mijn hek", terwijl zijin werkelijkheid daar
al tijd stond, om toch niemand te missen die daar passeerde or~ het laa.tste niemJs
te horen of te vertellen.

Haar nieuwsgierigheid kende geen grenzen. Op een dag gebeurde daar iets dat nog

nooit gebeurd was. Het zal zich ook nooit meer herhalen.

Een opgejaagde haas uit de polder vluchtte Ema's hek in. De viervoeter verdween

in haar washok. Onze lantaarrwpsteker Pliet Feyen passeerde daar op dat moment

en hijwas getuige van de hazevlucht. Pliet dook prompt het washok in en m.lm de

haas mee naar huis. Alles had zich zo snel voltrokken, dat niemand de ttd had

gehad om iets te zeggen over de brutale hazediefstal. Van schrik en spljt had Em&

haar hart tegen haar ribben voelen bonzen. De volgende middag stond bijPliet

Feyen de hazepeper op tafel en bij Erna niet eens een varkensstaart!

- -
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Peet de Vos, onze bomenveiler heb ik voor de laatste maal ontmoet in 1933. Hij
was oud geworden. Hij zat bij zijnvlaamse kachel zijn stenen pijp te roken. Erna

had een dot sette (sajet) rond het mondstuk geknoopt, want Peet had geen kiezen

meer. Overigens was het kraakzindelijk in haar huisje. Als een mozaiek lag wit
zand in krullen rond haar buiskachel geveegd.

Broer Oswald had mij aangeraden Peet nog eens een bezoek te brengen, want hij

vroeg altijd naar mij. Hijwas immers zoveel jaren bijons in di€nst geweest als
een eerlijke en trouwe werkman.

Zijn aanhankelijkheid voor ons tijdens de arbeidersstaking in Westdorpe was waarlijk

heldhaftig geweest. Uit eerbied en erkentelijkheid mochten wij dat nooit vergeten.

Peet was toen de enige van ons dorp, die niet staakte. De stakende menigte aange-
vuurd door een stel opruiers demonstreerden luidruchtig voor onze hofstede.

Om Peet te beschermen tegen mogelijke aanranding huurden wij een auto bij Jan

Brunnings in Sas van Gent. Oswald en ik voerden onze held, na volbrachte dagtaak
huiswaarts, naar zijnErna, met onze burgerwachtgeweren tussen ons in.

Tijdens mijn laatste ontmoeting met Peet, ontrolde zich het volgende gesprek;
Peet - "Maor woar es toch dienen meries?"

Maurice - "Maar Peet dienen meries zit hier naast je. Hier bijde kachel"
Peet - "Ja t'es spijtig da tijweg is"

Maurice - "Maar ik ben niet weg Peet, ik ben meries"

Peet - "Ja t Izal zijnen kop kosten mee ta vliegen"

Ja, met onze Peet was niets meer te beginnen. Eens de reus die de hoogste bomen
deed neerstorten, daar waar hijwilde!

Ouderdomsverschijnselen sleepten hem naar zijngraf. Zijn verstand was hij al k~jt.
Voor recht en plicht heeft hij geleefd, deze Petrus de Vos, onze briljante bomen-
veiler van weleer. Hij droeg zijn naam met ere. Rotsvast was hij in zijn besluiten.
Met de slimheid van de vos.

M.A.Dellaert

Huize Vogelenzang
Otterlo

HET WONDER VAN "ONZE LIEVE VROUW VAN SCHRIJFBOOM"

Na de zondagmis renden mj, de misdienaars, onze sacristie in. In vliegende haast

trokken mj ons hemd en onze soutane uit en mj snelden door de lege kerk de straat
op naar huis.

Onderweg passeerden wijhet miraculeuze beeld van Onze Lieve Vrouw van Schrijfboom,
dat was opgesteld in een donkere nis achter in de kerk. Godvrezende vrouwen op

leeftijd verdrongen zich rond dit beeld. In lange zwarte kapmantels zaten zij daar

te bidden met uitgestoken armen naar de hemel gericht, met hun rozekrans over

de rechtermjsvinger. Hun "Onze Vaders" deden hun lippen ononderbroken bewegen,

als gonzende hommels op zoek naar honing.

Een tafereel van menselijk leed lichtte daar geheimzinnig op in de donkerte. Een

glas-in-Iood raam van een bijzondere schoonheid, in een gamma van kleuren, voorste]

lende de Heilige Joseph in zijn timmermanswinkel van Nazareth spreidde een licht

van lijden op de beeldengroep. Moeder Maria staarde in droefenis naar haar enige

zoon, liggende op haar schoot, die in onmenselijke smarten en vernedering was

gestorven aan het kruis. Bloed droop uit zijn magere handen en voeten ende doornen-

kroon stond nog in zijn hoofd gedrukt. Zijn blanknaakte lichaam droeg de wrede
sporen van doorstane vrees en angst.
Een afschuwelijk tafereel van leed en vertmjfeling voor ons voorbijsnellende misdie-

naars, dat ons altijd even vasthield in onze jonge gedachten. Maar eenmaal buiten
op straat veranderden wij in geruchtmakende bengels, op zoek naar kattekwaad.

Aan die groep biddende kapmantelvrouwen dachten wij niet meer .....

Wel aan dat miraculeuze beeld, dat naar ons werd verteld, op een nachte was aan-

gespoeld op de kant van de Canisvlietkreek, bij een schrijfboom!

Werkvolk op weg naar de akkers hadden het beeld daar s'morgens zien liggen, maar
zijwaren in angst weggevlucht voor dit godswonder.
De volgende nacht had dit beeld zich op onverklaarbare wijze opgesteld in onze

kerk. Daar is het altijd gebleven, tot de kerk, zonder eenige noodzaak, werd opge-

blazen door boosaardige Franse strijdkrachten in de eerste dagen van de 2e wereld-
oorlog. Niemand is ooit ter verantwoording geroepen voor deze nutteloze en misda-

dige vernielzucht. Niemand zal er nog ooit over praten, over het mirakel van

"Onze Lieve Vrouw van Schrijfboom".
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Een relikwie van dit mysterie is nog altijd bewaard gebleven. Op oud Hollands

perkamentpapier staat het mirakel in oude tekst beschreven, met een gekleurde
tekening van de beeldengroep.

Uit eerbied voor het onbekende hangt deze herinnering nog altijd ingelijst in de
werkkamer van Ulrich, Francois, Marie Dellaert. Hij was eens een van de misdienaars

die in die jaren, na de zondagmis langs de biddende kapmantelvrouwen liep!

lIi.A.Dellaert

"Huize Vogelenzang"
Otterlo 1966

De beschreven jeugdherinnering van "Het Wonder van O.L.Vrouw van Schrijfboom",

dat zo sterk in onze verbeelding is blijven voortleven is echter een verwrongen

voorstelling van de werkelijkheid.

Een diep ingewortelde vrees en angst voor het hiernamaals en een sterk verbreid

bijgeloof, deed de mens in die dagen alles geloven wat gezegd werd. Mirakels gebeu-

ren dagelijks predikten de kerkvaders op de preekstoel. Dat een stenen beeld zo-

maar kon aanspoelen op de kant van de Canisvlietkreek, dat aanvaardde men als

een Godswonder en het beeld kwam in de kerk terecht. Wijselijkwat weggedrukt in

een donkere hoek, maar vernuftig belicht met mysterieuze stralen van geheimzinnige
machten.

In de geschiedenis van Westdorpe, naar gegevens verzameld door Rudolph Hamerlinck

staat vermeld, .dat het bewuste beeld in de kerk van Westdorpe, een namaakbeeld

was van het miraculeuze beeld in een kapel, genaamd de Schreyboom aan de Peter-

cellepoort te Gent. Petrus Muijssen, die een broeder was van Maria Mllijssen,huis-
vrouw van Jacobus Keischieter, op wiens erf de kerk stond in de Autriche-polder

in Westdorpe, had, bij zijnopneming als lekebroeder in het klooster te Gent, uit
devotie een beeld laten maken, naar het miraculeuze beeld in Gent. llij schonk
dit aan de kerk in de Autrichepolder en hijmaakte in zijn testament de bepaling

dat het beeld, ingeval de godsdienst hier mocht worden verboden, zoude gedragen

worden naar de kerk in Wachtebeke, alwaar hij, Petrus Muijssen of broeder Albertus

geboren was.

Dit was de aanleiding tot het oprichten van het gilde van O.L.Vrouw der zeven

weeën. Het gilde werd door de Paus bevestigd en met vele aflaten begunstigd.

De kerk van Westdorpe werd zonder enige noodzaak grondig opgeblazen door boos-

aardige Franse strijdkrachten in de eerste dagen van de 2e wereldoorlog.
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Niemand is ooit ter verantwoording geroepen voor deze nutteloze en misdadige
vernielzucht!-----------------------------------------------------------------------------

IEMAND DIE IK NOOIT ZAL VERGETEN

Als er weleens iets mis was gegaan, dan

zat hij soms in stille opwinding, met zijn

hand in guldens en rijksdaalders te rammelen

van zijn linkerbroekzak. Dat was dan altijd

tot groot ongenoegen en ergernis van zijn
dochter.

Meestal gebeurde da rond de tafel van de

huiselijke haard. Dat geld rammelen paste

niet meer bij zijn bereikte welvaart stand,

zo meende zijn dochter.

Toch rammelde hij niet om blijk te geven
dat hij geld bezat. Hij liet dat ook niet,

wanneer zijn dochter hem toesnauwde, "Papa

laat dat toch!" Hij bleef rammelen, zolang
hij daar behoefte aan had.

Hij was iemand die wist wat hijwilde. Hij

bruiste van energie en van ondernemings-

geest. Altijd strijdvaardig en vooruitstre-
vend om zaken te doen, wat dat ook wezen
mocht.

Hij heeft dat volgehouden vanaf zijn jeugd,

tot aan het einde van zijn levensdagen en

hij is oud geworden, onze grootvade~
Franciscus Dellaert. Hij was iemand met

uitzonderlijke kwaliteiten en eigenschappen,
met een vooruitziende blik, op dingen die
komen zouden.

Hij was een bijzonder prettig mens om mee
Hij heeft zijn gezin een leven van welvaart geschonken en zijnklein-

zijn achterkleinkinderen hebben er van meegedeeld.

om te gaan.
kinderen en

Grootpapa werd ge~oren den vierden juni 1837. Dat staat vermeld op zijngeboorte-
bewijs van de Burgelijke stand, als zoon van Francies Dellaert en van Isabella

Maria Janssens, zijne huisvrouw.
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H~ overleed halfweg de eerste wereldoorlog op 19 October 1916 als weduwnaar van

Euphemia Tack, onze grootmama, die op 6 december 1906 (dat was juist op St.Nico-
laasdag) het aardse met het eeuwige verwisselde, onder de uitroep, "Vaarwel tot

in de eeuwigheid". Aldus de authentieke verklaring van de twee dienstmeiden,
Lies W~ne en Alma Ysebaert, die b~ dat schiel~l{ overl~den aanwezig waren, in
de huiskamer op de bierbrouwer~.

Grootpapa en Grootmama met hun 3 zoons
en dochter. Portret uit 1887
--------------------------------------

Grootpapa was het 5e en laatste kind van

Jacobus Francies Dellaert, die geboren

werd in 1794 in Assenede. Z~ woonden op
de plaats, waar jaren lang de Guilletten

hun gareel en zadelmaker~ hadden, op de
Zwartenhoek. Het huis stond daar beneden

de Graaf Jansilijken er was een herberg
aan verbonden, genaamd "De vier emmers".

Om in de herberg te komen, moesten de klan~

ten eerst de winkel passeren in het voorhuis

Van "De vier emmers" verhuisden zij later

naar een huis met een uitspanning, gelegen
op het eind van de Zwartenhoek, daar waar

de GraafJansd~k de laatste scherpe bocht
maakt. Drie lindebomen stonden voor het

huis en de koetsiers die daar uitspanden,

bonden hun paarden aan een heining onder
de lindebomen.

Franciscus stond in z~n omgeving bekend
als een hardwerkend iemand. H~ was levens-

lustig en opgewekt van geest. H~ greep
elke kans om vooruit te komen, maar dat

was niet zo eenvoudig in een t~d van slepen-

de armoede en een uitzichtloze verpaupering van de werkende stand. Het begrip
sociale rechtvaardigheid moest nog worden uitgevonden.

Een klein lichtje voor de vele misdeelden in die dagen was, wanneer een r~ke

boer of een boerin kwam te overl~den. Dan was het gebruikel~k, dat de nabestaan-

den brood lieten uitdelen aan de armen. Meestal deed men dat om de standing van
de familie in ere te houden. Dat was een statussymbool. Maar ook de geestel~kheid
animeerde deze brooduitdeling, om het leed der armen te helpen verzachten. Daar

waren ook aflaten aan verbonden, die de hete vlammen van het vagevuur zouden
bekorten.

De pastoor kondigde dan aan, na het overl~densbericht in de kerk, dat na de plech-
tige uitvaart, brood zou worden uitgedeeld aan de armen.

Grootpapa werd geboren uit eenvoudige ouders. H~ heeft zichzelf opgewerkt tot

welvarend mens. Maar hijheeft ook dagen gekend van beproeving en van geldzorgen.
Op twaalfjarige leeft~d begon hij al!
Belust om geld te verdienen en aangespoord door een stel "dijkers", die van I':'Jaart

tot en met November jaarlijks naar de bedijkingswerken trokken, van de toenmalige

inpoldering van de Haarlemmermeer, is hij met dit stel "dijkers" meegetrokken naar

Holland. Z~ verdienden daar drie-maal zoveel dan in Westdorpe. H~ hoopte m~t
z~n arbeid zijn moeder te kunnen steunen, die ziekelijk was.

Tussen Lisse en Hillegom, waar een d~k moest worden aangelegd voor het afwaterings-

kanaal, daar moest h~, van een twaalf man sterke ploeg, aantekeningen maken van
het aantal kruiwagens grond die z~ versjouwden. Maar toen h~ daar drie maanden

mee bezig was, ontving hij een brief van zijn moeder, door een buurman geschreven,

dat, als hij zijnmoeder nog eens levend wilde zien, hij dan onmiddellijk naar huis
moest komen.

Hevig geschrokken van dit noodbericht stapte h~ in achttien uur van Lisse naar

Rotterdam. Hijsliep onderweg in een hooiberg en kwam met de boot van Rotterdam

naar Sas van Gent. Die bootreis kostte hem een gulden vtftig. Toen h~ thuiskwam
mankeerde z~n moeder niets!

Tussen de jaren 1840-1850 heerste in Vlaanderen een ongekende armoede. Een nacht-
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wacht moest worden ingesteld om de dievenbenden uiteen te drijven. Fransiscus
gaf zich op voor deze nachtwacht.

In 1865 huwde hij op 28-jarige leeftijd met Euphemia Tack, geboren 19 Februari
1837, beiden waren van dezelfde leeftijd.

Zeven kinderen werden uit dit huwelijk geboren, waarvan er drie vroegtijdig overle-
den. Hun eerste in leven gebleven zoon zag het levenslicht op 28 juli 1869, dat
was Papa Cyrillus.

Daarop volgde op 2 November 1872 Constant August en op 10 October 1874 werd Emile

geboren. Tot slot hun dochter Celestine, Maria die ter wereld kwam op 25 Juni
1879.

Over de eerste jaren van grootvaders gezin is weinig te achterhalen. Aangenomen

mag worden dat zij in huiselijk geluk en in eendracht leefden en de kinderen opgroei-
den in Christelijke liefde en geloof, dat vooral door grootmama werd nagestreefd.

Hoe Fransiscus Dellaert zich van dat huis op de Zwartenhoek heeft kunnen verplaat-

sen naar het toendertijd bekendstaande bedrijf van café-biljart en winkelhuis in

de dorpskern van Westdorpe, tegenover de kerk, dat is mij nooit bepaald duidelijk

geworden. Maar hij financieel wel in staat zijngeweest dat pand te kopen, anders
zou hij dat niet hebben kunnen doen.

Dat gebeurde in een tijd van nog altijd slepende armoede, met weinig vooruitzicht

op de toekomst. Maar in dat koopmanshuis is Grootpapa eigenlijk begonnen aan zijn

levenswerk, dat hem later in het voorste gelid der kapitaalkrachtigen zou brengen.
Hijheeft letterlijk alles aangepakt om vooruit te komen. Hij deed dat niet om deftig
te doen en met sigaar en wandelstok zich te laten zien en door het dorp te flane-

ren. Neen hij is altijd eenvoudig gebleven, tot aan zijn dood. Hijhielp gaarne waar
de nood dat vroeg. Meestal gaf hij in stilte, zonder medeweten van zijn vrouw of
van zijnopgroeiende zoons of dochter.

Zijn vrouw was een goed mens, maar daar is ook alles mee gezegd. Haar aard was

zoveel anders en ongetwijfeld zullen er meningsverschillen zijngeweest. Grootpapa
was te vooruitstrevend voor haar nederige en bekrompen geest. Wanneer hijplotse-

ling een bevlieging kreeg om zaken te doen, dan remde grootmama zijn energie af.

Het verhaal van de "vlakte" is daar een sprekend voorbeeld van geweest.

In 1890 kreeg hij de kans van zijn leven, toen hijhet tweehonderd hectaren grote

viswater van de "vlakte" kon kopen van Madame Seribe, woonachtig op de Coupure
in Gent. Zijvroeg dertig duizend francs, dat was toen f.14100.- Hij wilde in Gent

zijn hand op de koop gaan leggen, maar Grootmama sputterde heftig tegen zijnplan-
nen. De koop verwaterde en sprong af!

In 1902 werd door het Rijk de helft van de "vlakte" onteigend voor honderdduizend

gulden en de andere helft bracht ook nog eens achtenzestig duizend gulden op!!
Grootpapa had de bus gemist. Hijhad in één klap schatrijk kunnen worden. Daar

zal later wel een en ander over gezegd zijn in huiselijke kring.

Grote en kleine dingen verweefden samen in een verarmde alledaagse tijd. In dat

kooprnanshuis gebeurde van alles. De boeren van de Zwartenhoek spanden daar uit

op Zondag. Zijkwamen met hun mooiste paard in de tilbury, bij dag en dauw, naar

de vroegmis. De boerinnen verdwenen met hun blikken hengselmanden in de winkel,

met hun bestellingen voor de week. De boeren stapten de herberg in voor een oude-

klare en een sigaar en de mis werd in gebed en meditatie bijgewoond. Jaren achter-
een volgde men dit levenspatroon, zonder dat iemand merkte dat men iets tekort

kwam. Na de mis stond het café vol mannen, dicht opeen gepakt te praten, in een
dichte sigarenrook, over de gebeurtenissen van de afgelopen week.
Grootpapa's zonen Cyril en Emile begeesterden zich met het biljartspel. Zijwerden

de dorpskampioenen. Met de handboogschutterij was dit het enige vertier voor de

plattelandsbevolking. Een enkele boerezoon kocht zich n'en velocipé (naar het
franse velocipède) op ijzerbeslag. Maar dat was dan ook een uitschieter in deze

samenleving, iemand die naar men zei niet vrij was van zelfmoordpleging en zijn
leven riskeerde voor snelheid en de zucht naar het nieuwe, dat meestal door de

duivel werd geinspireerd en tot vloek en zonde moest leiden.

Te gerieve van zijn clientele liet Grootpapa een aantrekkelijke verranda bouwen

tegen de voorgevel van de winkel. Bij slecht weer stapten zijdroog uit, die boerin-

nen in hun kapmantels en de boeren moesten hun kragen niet meer opzetten in gure
jaargetijden. Deze verranda is nog te zien op de foto van de molen van Westdorpe.

In een snel tempo volgden vele zakelijke ondernemingen elkander op in dat handels-

huis. Grootpapa stortte zich in de landbouw. Een kavel land werd gepacht van
de Belgische grondeigenaars, de familie van Crombrughe, in de Canisvlietpolder.
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Goede grond die rijke oogsten opbracht. Omdat deze landbouwgrond ver verwijderd

in de polder lag, was hij de eerste die een stal bouwde, midden in de CanisvliE

polder, de enige stal die daar ooit heeft gestaan. De boeren lachten om deze

gekke kuren, maar Grootpapa zag dat anders. De knechten moesten met hun paardE

dagelijks een lange tocht maken om op hun werk te komen. Hij liet de paarden in
de stal hun haver eten en uitrusten, met de knechten ineen beschut onderdak.

Zijhoefden s'middags niet meer naar huis, maar bleven daar, de ganse dag. VelE

nuttige uren werden uitgespaard en weldra vroegen de boeren of zijde stal ook

mochten gebruiken. Zijmochten, zonder betaling.
Toen Engeland verlegen zat met zijn "bacon and ham", begon Grootpapa varkens tE
slachten voor export. Hij engageerde een slager, Fransiscus Vernaeve, die hondE

varkens gereed maakte voor verscheping over de Noordzee. Een vrachtrijder bracl

de geslachte dieren naar de Provinciale boot in Terneuzen, vanwaar zijnaar

Vlissingen werden verscheept om per Maatschappij Zeeland naar Harwich te worder

gebracht. In kratten van tien stuks stonden zijop het bovendek van de passagiE

schepen naar de overkant. "Bacon and ham" voor Engeland.
Tussen al zijn bedrijvigheid door viste Sies Dellaert op de Canisvlietkreken en

op de "Vlakte" bijSluiskil. Hijhad daar bedreven vissers voor, die jaren achtE
een met hun boten de netten uitzetten en een grote verscheidenheid zoetwatervj

verschalkten. Deze vis werd aan de man gebracht en trok meestal naar Belgie.

De uitgestrekte kreekgronden leverden bovendien een overvloed aan riet, voor
dekking van schuren, dat ook grotendeels door Belgen werd opgekocht.
In het najaar werkten veel van zijnarbeiders als rietsnijders. Met logge boten

voeren zij, door weer en wind naar hun werk, gewapend met speciale rietsnijmessE

en gestoken in hoge lieslaarzen.
Aan zijnbedrijf was ook een slijterijverbonden. Om de sleur van het eentonige p:
telandsleven te doorbreken, was jenever een onmisbare versnapering in die dagE
Sterke drank werd verkocht in aarden kruiken van vijf en tien liter. Dit moest

wel geschieden onder geleide van een door de Rijksontvanger van Accijnzen te veJ
strekken biljet. Zonder biljet zou je in die dagen de gevangenis zijn ingegaan
met bovendien een uitzonderlijke hoge geldboete.

Op een dag voerde de knecht per kruiwagen een kruik jenever naar de Stuiver.
Dat was zowat een uur gaans, met de mogelijkheid nog een uur voor de bruggen tE
moeten staan in Sas. Het geleidebiljet luidde aflevering bijTh.Redel. Deze na~

stond geschilderd op de ramen van het estaminet. Maar de knecht las Teredel Ol
het raamglas en hijkeerde van schrik terug naar huis met zijnpul jenever. Dat

was een gebeurtenis, die nog jaren daarna vele malen werd verteld. Deze drommE

is zijn leven lang geplaagd geworden met zijn stommiteit.

"De suikerbieten, de goudader van de streek"

De suikerbieten kwamen in het land, maar geen boer wilde geloven in de winst-

mogelijkheden van de suikerbietenbouw. Daar zijn vele jaren voor nodig geweest,
vooraleer de boeren dat beseften.

Door verarming en uitputting der landbouwgronden (het was niet ongebruikelijk

dat een derde deel van de grond voor een jaar braak bleef liggen) en bovendier
door de slechte uitkomsten in de landbouw, door lage prijzen, leefden de boerer

neerslachtig verder, als 't ware zelf verdord door de slechte verdiensten.
Kunstmest bestond nog niet. Toen het tovermiddel, de guano (vogelmest van de

vogel zwermen op de eilanden van Peru) beschikbaar kwam, bleven de boeren dit
wondermiddel wantrouwig en achterdochtig volgen.
In stilte durfde een enkele boer de guano toepassen, alsof de duivel ermee ge!

was. De hoeveelheid gestrooide kunstmest bleef als een waas rond de boerderijel

hangen. Heimelijk beslopen zij elkanders gewassen om te ontdekken wie wel en wie

niet gestrooid had. Toen eindelijk de meest vooruitstrevenden duidelijk hadden
gemerkt dat gebruik van kunstmest een grotere opbrengst opleverde, toen is meI

geleidelijk aan begonnen, dat wondermiddel toe te passen. Maar dit proces heef"
jaren nodig gehad om volledig in te burgeren.
Kort na de guano kwam de chilisalpeter, dat nog grotere wonderen bracht in de

landbouw. Grootpapa zag het, hijgreep zijn kans en begon de handel in kunstrnes'
stoffen. De chilisalpeter werd fijngemalen in een maalmolen en in grote hoevee:
heid verkocht.

Door de een of andere omstandigheid, misschien wel louter door toeval, kwam gJ

papa in relatie met de Gebroeders Mechelinck, eigenaars van een bietwortelsuil
fabriek in Gent.



Zijvonden in Fransiscus Dellaert de man die bieten zou contracteren voor hun

fabriek. Suikerbieten uit de Zeeuwse polders, met een hoog suikergehalte en een

hoog rendement. Maar de boeren wilden daar eerst niet aan, zijweigerden suiker-

bieten te gaan verbouwen. Grootpapa begon toen zelf land te huren van de boeren
Ook dat verliep moeizaam, maar de hoge pachten verlokten die ouderwetse boeren.

Na een paar jaar had hij een honderd gemeten land ingehuurd voor de suikerbieten.

bouw. Eens huurde hij land van Belgische boeren bij Terdonck in Belgie. Daar werd,

de bieten direct in schepen geladen voor de fabriek in Gent.

Hijhad toen een leger arbeiders in dienst voor zijn bietenbouw. Dit was een zeer

omslachtig werk en eiste veel handarbeid, zelfs het zaad moest met de hand in
de grond worden gebracht, want zaaimachines bestonden nog niet. Ook het uitdunn
wieden en het rooien was het werk van mensenhanden.

Al deze arbeid werd spoedig uitbesteed aan de arbeiders als aangenomen werk.

Dat stimuleerde hun werklust en zijverdienden daardoor een veel hoger loon.
De strenge winter van 1890 (in dat jaar vroor het honderd dagen achter elkaar)

bracht grootpapa aan de rand van de ondergang. Meer dan de helft van zijnbieten

bevroren in de grond. Maar hijbleef niet bijde pakken neerzitten en hijwerkte

zichzelf wederom uit zijn financiele moeilijkheden. Ook de boeren begonnen nu zeI
suikerbieten te verbouwen. Het contracteren van bieten nam gestadig toe. Als

agent van de suikerfabriek van de Mechelincks en later ook van Malotaux in Sas

van Gent, betaalde grootpapa de voorschotten aan de boeren voor hun bietencon-

tracten. Hijzelf ontving van de fabrikant vijftig cent per duizend kilo geleverde
bieten aan de fabriek. Nog vele jaren haaft hij dat volgehouden, tot 1898. Toen

bouwde hij zijn bierbrouwerij, spoedig gevolgd met een mouterij. Deze nieuwe onder-

neming heeft hem in het voorste gelid der welvarenden gebracht. Hij brouwde het

beste bier in de omgeving. Bierbrouwerijen op het platteland, dat werd toen gerE
kend als een industriebedrijf. De hoge fabrieksschoorsteen verraadde de aanwezi~

heid van grote vuurhaarden, onder reuzen van koperen ketels, de roerkuip, de

pompen, de koelinrichtingen enz. Een bierfabriek in de polders!

Op 21 juni 1892 was zijn oudste zoon Cyrillus getrouwd met Josephine, Maria,

Theodora Kerckhaert. Een paar jaar later huwde zijn derde zoon Emile met Aline

Puylaert uit Zuiddorpe. De laatsten bleven wonen in het koopmanshuis in het dOJ

om vervolgens in het begin van de eeuw een bierbrouwerij te beginnen in Hoboken
bijAntwerpen. Zijwaren de ssrten van de familie die het platteland verlieten
en naar de stad trokken.

In de vacantie mochten wij daarheen en wij beleefden daar, voor het eerst van on:

leven de grote dingen van de stad, die ons beroerden tot in onze ziel.

Het geestig en opgeruimd karakter van nonkel Emile en de bijzondere sfeer die

tante Aline in haar huis wist te scheppen, haar gastvrijheid en haar ingeboren

hartelijkheid tijdens ons vancantieverblijf in Bierbrouwerij "De Zwaan", langs de

Antwerpse Steenweg in Hoboken, dat is ons immer, met dankbaarheid bijgebleven.

Grootpapa bouwde zijn bierbrouwerij op een gekocht eigendom van de familie Heste

een oppervlakte van ongeveer vijf hectaren. Een enorme grote en hoge schuur sto

op dit perceel, getimmerd van massief eik. Nog niet aan het eind van zijnonder

nemingsdrang, begon hij daar een boomkwekerij van alle gangbare fruit en sierbom

van struikgewas dat bloemen voortbracht en allerlei planten die spoedig de hov

niertuintjes van de boeren zouden sieren. Zelfs de pastoor vrolijkte zijntuin

er mee op. Grootpapa kweekte alles wat de markt vroeg.

In korte tijd toverde hij daar een lusthof, dat algemeen bekend stond als de "pI

terij", waar het goed was om in te kuieren en al dat vreemde geboomte te bewoné

ren. Hij scniep daar zijn eigen lievelingsplekjes, waar hij met zijn vele gasten
vertierde. Achter die hoge schuur kwam een boomgaard tot stand in een zeldzame

verscheidenheid. Van appels en peren, alle soorten van pruimen, abrikozen en

kersen, mirabellen en hazelnoten tot mispels en een rijkdom aan kwéperen, die

in 't najaar, als gouden vruchten aan hun takken hingen. Een natuurweelde was

het daar, in alle jaargetijden. Velerlei soorten sierdennen en rode beuken stor
verspreid in de "planterij" en groeiden op tot woudreuzen. Een zeldzame struik-
plant leverde het laurierblad voor de verfijnde smaak van de rijstpap. Dat werd

geplukt door het hele dorp.

Plotseling zag grootpapa winstmogelijkheden in de konijnenfokkerij. Hij liet rond

de boomgaard een diepe sloot delven. Met de overtollige grond werd een heuvel

opgeworpen, als ondergrondse schuilplaats voor de konijnen. De boomgaard kreeg

~ I



....

L--306

van toen af de naam van "de konijnenberg" en heeft die naam nooit meer prijsgegeven.
Om op de "konijnenberg" te komen moest men over een ophaalbrug. Hoewel op zichzelf

deze bedrijvigheid bijzonder leuk was voor het oog, om die honderden konijnen te

zien ravotten en hen bezig te zien in hun natuurlevert, is deze onderneming-niet

geslaagd. Daar volgde weer wat anders op.
Op zekere dag vestigde zich in Westdorpe een werkloze onderwijzer uit Holland.

Deze man kon praten lijk Brugman en hijbracht grootpapa ertoe om fokshonden te

gaan fokken. Daar was zoveel geld mee te verdienen beweerde deze onderwijzer.

Meer uit liefhebberij dan uit winstbejag begon grootpapa de hondenfokkerlj. Spoedig

renden in de boomgaard een paar dozijn fokshonden rond. Zelfs hun voedsel kwam
in dozen verpakt uit Holland.

Maar deze liefhebberij heeft niet lang geduurd. De hele omgeving werd verveeld

en opgeschrikt door blaffende en fel vechtende fokshonden, die voortdurend met

elkander strijd leverden.

Grootpapa kreeg dikwijls ouden vrienden en relaties op bezoek. Dat waren meestal

eenvoudige mensen. Het moeteen voldoening zijngeweest voor hem, dat hij in zijn
leven zoveel welvaart had weten te bereiken, maar hij liet dat nooit blijken.

Hijpaste zich aan bij zijn bezoekers en hij is zijn levenlang eenvoudig gebleven.

Twee oudgedienden kwamen op geregelde tijden op de bierbrouwerij. Dat waren Lammens,
de stationschef van Koeschor (bijSluiskil), die overal bekend was door zijnverza-

meling exotische vogels, die hijverzameld had in een voliere op zijn stations-
emplacement. Die andere tijdgenoot was bekend voor zijn veeartsenijkunde. Hijkwam

uit Assenede en droeg een apostelbaard. Zijn naam kan ik mijniet meer herinneren,

maar hijgaf raad en daad aan de boeren. Hijwerd geacht als een kundig raadgever

in moeilijke ogenblikken.
Grootpapa maakte zichzelf verdienstelijk om zieken te bezoeken en de aard van

de ziekte op te sporen. De dichtstbijzijnde dokter moest uit Axel worden ontboden.

Di~ kwam dan in hoogst ernstige gevallen per rijtuig aandraven toen de zieke al
overleden was.

Tot zijn laatste dagen fietste grootpapa nog dagelijks naar zijn landerijen. Zijn
hond Prins en later Markies renden dan altijd met hem mee. Die honden had hijvele

kunstjes geleerd. Zijsprongen in geweld over zijn armen, over zijn benen en over

zijn wandelstok die lij dan hoog ophield. Zijbeten in zijn broekspijpen, om duidelijk
te maken dat zijnog eens wilden springen, alles met veel geraas en geblaf.

Op zestigjarige leeftijd wist hijnog over

twee paarden te springen die naast elkaar
stonden. Hij was een uitstekend ruiter.

Paarden waren zijn lievelingsdieren.

Geen paard mocht zijn erf af zonder gepoet-
ste hoeven!

Grootpapa leefde graag. Hij hield van

het leven. Hij verhoogde zijn levensgenot

door resoluut dingen te doen die hem

aantrokken. Rond de jaren 1900 was zijn

rijtuigenassortiment uitgegroeid tot drie
stuks. Niemand bezat er zoveel. Dat waren

een tilbury, een sportcoupé op gummibanden

en een vierwielig rijtuig. Zij reden ons
overal heen waar wijheen wilden. Met

snelle looppaarden en met kundige koet-

siers. De paarden in gepoetst gareel,
dat na gebruik netjes verzorgd en gericht

in de rijtuigremises hing als in de cavale-
riekazerne tijdens inspectie.

HU WAS EEN UITSTEKEND RUITER.

PAARDEN WAREN ZUN LIEVELINGSDIEREN.
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Dag in dag uit zochten wijnaar grootpapa om bijhem te zijn.Al zijn kleinkinderen

deden dat. Hijwas onze beste vriend. Hij genoot van ons en wijvan hem. Hijwas het
contrast van zijn eigen kinderen, die ongetrouwd bij hem waren gebleven. Dat waren

nonkel Guust en tante Celestine, die ons toen alles verboden wat wij graag wilden
doen en ons onnodig plaagden met iets waaraan wij schuld noch deel hadden.

De grootste pretdag van het jaar, voor ons en voor grootpapa was St.Nicolaasdag
op 6 December. Onze volle klaasmand thuis hadden wij 's morgens vroeg al in bezit

mogen nemen en bewonderen. De tweede verrassing beleefden wij bijgrootpapa. Opgewc
den togen wijnaar het brouwershuis. Daar stonden soms vijf klaasmanden te wachten
op de in de grootste spanning verkerende kleinzoons. Die klaasmanden waren tot

boven de rand gevuld met tractaties. Langs de zijkanten stonden de reuzen van

speculazen, de afdrukken van St.Nicolaas en een verzameling prenteboeken, soms

lange toeters en suikerstokken. Middenin lag het suikerpaard of de koe en altijd
het varken van marsepein en de chocoladeletters van onze naam. De draaitollen

die muziek maakten. Soms een kostbare bouwdoos, waar je een toren mee kon bouwen

of een paleis. Maar altijd lag in elke klaasmand de mooiste appel die de natuur

ooit heeft voortgebracht. Dat was de Prins Alexanderappel uit eigen tuin. Daar
zat dan een gouden tientje ingedrukt voor ons spaarbankboekje.

Jaren achtereen hebben de kleinkinderen deze pret beleefd en grootpapa met ons,
zonder onderbreking. Dat was nu eenmaal zijnwil en zijn wens en dat moest worden

uitgevoerd. Bij gelegenheid van onze plechtige communie schonk hij ons een zilveren

horloge compleet met zilverketting, dat ons vestzakje zou sieren en onze manlijkhe

zou stimuleren. Hij die meerderjarig werd kreeg bovendien een gouden horloge; dat
was er dan een voor zijn leven.

Op een leeftijdder sterken, sloopte een leverkwaal zijnwerkzaam leven. ffij was
nooit ziek geweest. De dag voor zijn overlijden raakt hij even buiten bewustzijn.
~e twee dienstmeiden bogen zich over hem om te zien of hijnog leefde Toen
richtte hij zich voor de laatste maal op en gaf de dienstmeiden een uitbrander
voor hun brutaliteit. Dat waren de laatste krachten van onze ondernemende en

levenslustige grootpapa.

Hij overleed op 19 October 1916 op de leeftijd van 79 jaar. Hij heeft niet geweten,

dat op zijn sterfdag, zijn eerste kleinzoon, Ulrich Francois Marie, met een vlieg-
tuig op een voetbalveld zou neerstrijken in Sas van Gent, als een vogel uit de

lucht. Dat waren nu juist de dingen die hem aangrepen en die hem dagelijks bezig
hielden. De nieuwe tijd van vooruitgang en van voorspoed. Hijheeft ook niet kunnen

vermoeden dat zijn eerste kleinzoon, de grondlegger zou worden van de Wereldlucht-

haven Schiphol in de Haarlemmermeerpolder, in diezelfde polder, die hijop twaalf-
jarige leeftijd heeft helpen droogmalen!

Geboren in eenvoud, in dagen van armoede en van verschrompeling in een tijd van

harde realiteit en weinig vooruitzichten, heeft hij zich weten op te werken tot
een welvarend mens, in eerlijkheid en plichtsbetrachting.

Deze onvergetelijke en uitzonderlijk begaafde ziel, een pionier uit zijn tijd, heeft

ons vanaf onze prille jeugd geinspireerd, ons geleid in de komende levensjaren.

Zonder zelf bewust te zijn van zijn invloed op ons, heeft hijbij ons de basis gelegd
voor ons doen en laten.

Grootpapa heeft ons de weg gewezen op ons levenspad, ook aan zijn achterkleinkin-
deren en aan de generaties die daar op zullen volgen.
Zijn geest zal blijven voortleven in zijn nagesl.acht!

GROOTPAPA FRANSISCUS HEEFT NIET

GEWETEN DAT OP ZIJN STERFDAG ZIJN
OUDSTE KLEINZOON ULRICH FRANCOIS

MARIE MET EEN VLIEGTUIG ZOU NEER-
STRIJKEN OP HET VOETBALVELD IN
SAS VAN GENT.

ALS EEN VOGEL UIT DE LUCHT.
19 OCTOBER 1916

M.A.Dellaert

Huize "Vogelenzang"
Otterlo

I
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MONSIEUR FIQUE

Alleen een Charles Dickens zou in staat zijngeweest het levenspatroon van Monsi

Fiqué te beschrijven. Deze beroemde auteur zocht boven alles niet het sentimente
maar het vermakelijke in de mens en hijheeft dat in al zijn werken, op meestérlijk

wijze weten uit te beelden.
Monsieur Fiqué verpersoonlijkte dat vermakelijke figuur. Hijwas iemand met een we

derige verbeelding. Hij was altijd vrolijk, levenslustig en goedhartig. Spontaan

toonde hij zich hulpvaardig, zodra zich moeilijkheden, maar in werkelijkheid bezat

hij weinig of niets om aan te bieden. Een héld zonder geld.

HijWas in wezen een Micawber, die in zijn armoede toch nog beminnelijkheiden op~
wéktheid gaf aan zijn omgeving. Monsieur Fiqué leefde zijn eigen levenswijze, die

alleen hij bezat en niemand anders. Hij straalde van levensgeluk en plezier. Nien
is ooit in staat geweest hem te veranderen. Nondédjiep was zijngeliefkoosde uit

roep, nondédjiep was het kenmerk van zijn aanwezigheid.
Geboren uit een eenvoudig gezin, had hijvan nature toch aanvaardbare beschavin~

vormen over zich. Hij had het voorrecht niet onknap te zijn en hijvolgde gaarne

de artistieke neigingen van zijn tijd.

Ik heb Monsieur Fiqué nooit kwaad gezien. Wanneer er ergens verschil van menin~

was en beide partijen als kemphanen tegenover elkaar stonden soms met opgestroo~
mouwen, dan wist hijhet gevecht uit te stellen, of hijwist beide ruziezoekers

tot bedaren te brengen, door ze eenvoudig allebei gelijk te geven. Daar faalde
hijnooit in.

Hijmengde zich graag in allerlei gesprekken en hijgaf onbedacht raadgevingen aE
iedereen die wilde luisteren. Hijwoonde met zijn moeder en met zijn zuster zowat

däar, waar de Zwartenhoek nog niet helemaal als achterlijk gebied werd beschouwc

Vader was juist in de moeilijkste jaren van het gezinsleven overleden. Moeder b]
met de kinderen achter zonder inkomsten. Dat was de harde werkelijkheid, juist

in een tijd van slepende armoede. Sociale voorzieningen bestonden nog niet.

In een vlaag van opgewonden vrolijkheid had grootpapa Franciscus Dellaert zich

de uitrusting voor portretmaken laten aansmeren door een zwervende marskramer
van oVér dé Schelde.

Met deze nieuwe uitvinding zou veel geld te verdienen zijn, maar al spoedig bleE

dat de handelsgeest van grootpapa toch wel tot andere dingen in staat was en dE

portretmaken niets opleverde. Hij gaf al dat vreémde spul aan een speelkameraad

van zijn zoons, dat was een leuk joch van de Zwartenhoek. Hij zou er misschien gE
mee kunnen verdienen, mogelijk een bestaan opbouwen en zijn noodlijdende moeder er
zijn zuster een boterham kunnen verschaffen.

Dit is de inzet geweest van het bedrijf van de beroepsportretmaker Honoré Feyen,
alias Monsieur Fiqué. Hij kon zomaar je gezicht, zelfs je hele lijf als je dat wi

op papier krijgen. Precies zoals je was, mooi of lelijk, dat deed er allemaal niE

toe. Je kwam erop!

De portretmaker zei wat je allemaal moest doen. Even stil blijven staan of zittE

niet bewegen, naar 't vogeltje kijken en het mysterie had zich voltrokken. Je me
altijd wel een paar weken tot een maand wachten alvorens Monsieur Fiqué met het

portret klaar was en je jezelf kon bewonderen, maar dat was niet zo heel erg.
Niemand had haast in die dagen, dat lang moeten wachten bracht veelal de spanni

erin. Soms was dat zelfs gewenst wanneer later bleek dat je niet zo knap was aJ

je wel gedacht had. Maar Monsieur Fiqûe leverde wel heldere en scherpe portretl

daar was hijmeesterlijk in.

Grootpapa financierde ook nog de constructie van het portretatelier. Dat was e~

soort glazen afdak achter het piepkleine huisje van moeder Feyen, met daarin oe

nog een donkere kamer, waar de portretmaker om de haverklap in wegdook om de p:
ten - inde diepste duisternis - in de cassette te schuiven.

Tegen de achterwand van het atelier was een scherm gespijkerd, waarop een gesch:
derd kasteel. Dat lag rondom in de bloemperken. Op de voorgrond stond een reus

van een afgezaagde boomstronk, een knotwilg van bijzondere allure. Daar zaten d~

geportretteerden altijd in of op. Soms drie in getal, met spanning naar het vagE

tje te kijken, dat altijd met veel omhaal werd aangekondigd, maar nooit kwam. Eer

onnozel palmboompje op een rieten tafeltje sloot aan, als een diorama tegen de

forse zuilen van het sprookjeskasteel. Velen zijn hier voor de eerste maal van
hun leven voor de lens gesleurd en langdurig beloerd door Monsieur Fiqué onder

een zwarte lap. Van opwinding en van zenuwachtigheid keken zijmeestal anders d~

zijhadden moeten kijken.
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Spannende zenuwslopende momenten, de lippen stijf op elkaar gedrukt, verschrikte

gezichten, scheve tot loense ogen. Sommigen lieten zich afdrukken met bandieten

verschijnselen. Dan die brulpartijen van al dat jonge spul, dat ook geportretteerd
moest worden en die niet wilden en hun temperament van kwaadheid in de broek druk-

ten. En dan de zuster van Monsieur Fiqué, de altijd bijspringende Kolette, die de

opstandigheid van de jeugd in jankende buien tot bedaren wist te brengen, door
een babbelaar in hun mond te drukken.

Spoedig hingen aan de muren van elk huis in Westdorpe, de omvangrijke afdrukken

van vader en moeder, van grootvader en grootmoeder, van oom en suikertantes.
Monsieur Fiqué maakte portretten van alleman, van jong en oud, van rijk en arm.
Geen huis was denkbaar zonder familieportretten. Iedereen moest op portret. De

nieuwe uitvinding drong door in alle rangen en standen. Het moet gezegd worden,

Fiqué 's werk was van uitstekende kwaliteit. Zijn portretten zijn nog altijd in grote

hoeveelheid terug te vinden na zoveel jaren. Ze zijn nog altijd even helder en scher]

als op de dag van gisteren. Hulde aan de fotograaf!

Tussen al zijn bedrijvigheid was Monsieur Fiqué altijd present op feestelijke aangele-

genheden en bijonze grootouders was het dik~jls feest. Diners en soupers waren

schering en inslag. Zelfs de verjaardag van een kleinkind schiep een wafelfeest

van omvang. De zespersoons tafel werd uitgeschoven en driemaal groter gemaakt.
Monsieur Fiqué was er altijd bij. Hij was een familiestuk geworden. Als je plezier

wilde beleven dan had je Fiqué nodig. Je kon van alles met hem doen, zolang hij

wafels op zijnbord had. Wat er ook gebeurde, hij bleef de galante, de plezierige,

de lachende gast. Niemand zou ooit zijn levens~jze hebben kunnen veranderen. Zijn

financiele zorgen deerden hem niet. Hij liet ook nooit blijken dat hij zorgen had.
Hijwas altijd opgeruimd.
Zijn grootste fout was, dat hij slordig was in geldzaken, maar zelf besefte hij dat

nîet. Hij leverde spontaan aan iedereen, zonder betaling. "Da kom wel goed,

nondédj iep, da komt terecht!". Zijn leven l~g heeft hij dat toegepast.

Monsieur Fique is zijn levenlang de Dellaerts trouw gebleven. Jaren achtereen trok

hijmet nonkel Guust, de bierbrouwer, per rijtuig op de bierronde. Met de snelle
harddraver Max in dat tweewielig sportcoupeetje. Ze reden heel zacht op gummibandel

over de Vlaamse keien. Zo trokken zijvan klant tot klant, het beste bier aanbeve-

lende uit de bierbrouwerij "De Duif" aan de waard of aan de waardin. Daar was soms

veel gezwam voor nodig. Monsieur Fiqué was daar nu juist voor getipt. Hijvoerde
meestal het woord met nondédjiep vóór en nondédjiep achter. De toch al weinig

praatzame nonkel Guust had weinig meer in te brengen. Monsieur Fiqué overrompelde
de herbergierster met allerlei beloften, die nooit vervuld werden. Maar bier ver-

kocht hij, daar was hij uitstekend in. Het wonderlijke was, dat hijmeer plezier had
in het succes van anderen dan van zichzelf. Dat was het merkwaardige van deze goei

loebas, die zich kwam opdringen op momenten dat je hem helemaal niet hebben kon

en soms vrijpostig tot brutaal werd en waar niemand iets tegen kon doen. Hij over-

leefde alles en hij kwam altijd lachend uit de moeilijkheden.

Bij thuiskomst van de bierronde had Lies, de dienstmeid, de braadpan met de twee

malse biefstukken op de Vlaamse kachel staan. Omdat geen slager in staat is twee

biefstukken allebei even groot uit te benen, zo was er altijd verschil in die twee

biefstukken. Er was er altijd één die groter was dan de andere. Maar de grootste

biefstuk lag al lang op het bord van Monsieur Fiqué, vooraleer nonkel Guust de

kans had gekregen zich te bedienen van de ma~se lappen vlees, waarmede het omvang-

rijke biergebruik moest worden geneutraliseerd.
Monsieur Fiqué bezat het vermogen en hijwas daartoe ook in staat, om ergens bij
iemand een ham te ontfutselen, deze onder de arm te nemen en de ham neer te; leggen

bij hem thuis op tafel, zonder nadere uitleg. Dat verwekte dan wel ergernis op voor

zijn brutaliteit, maar niemand zou hem dat aangerekend hebben als diefstal, omdat
hij dat gedaan had, Monsieur Fiqué.

Als gast aan tafel slaagde hij altijd het beste van de vleesschaal te prikken, ook

al moest hij een chirurgische greep doen om er bij te kunnen komen. Later kreeg hij
dan een uitbrander van de dienstmeid voor zijn slechte manieren. Dat gebeurde dan

ergens in een stille hoek onder vier ogen. Monsieur Fiqué was het dan altijd vol-
mondig eens met de dienstmeid, maar bij de eerstvolgende gelegenheid was hijwederom

ale vermaningen vergeten. Hijgraaide als altijd naar het beste dat op tafel kwam,

of dat nu kalkoen was, pudding of taart.
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Maar één keer in ons leven hebben wijMonsieur Fiqué te pakken gehad, hoewel eerlij
gezegd, hijnog het beste eraf kwam en zijnomgeving de spatten kreeg. Dat moet op

de vijftigste verjaardag van nonkel Guust geweest zijn, dat toen feestelijk werd ge-
vierd in het familiehuis op de Antwerpse steenweg Nr.128 te Hoboken bijAntwerpen.

Een uitgebreid familiegezelschap aangevuld met vrienden en kennissen had zich ver

zameld rond de feestdis. Vanzelfsprekend was de trouwe biergezel van nonkel Guust

ook present, die de geanimeerdheid der gasten zo waarlijk wist op te voeren.

Allerlei oude herinneringen werden opgediept. Een rijke verzameling bewaarde brie-

ven van ongeletterde klanten aan de bierbrouwer werden voorgelezen. Daar werd ge-
lachen en plezier gemaakt, een ongebruikelijk iets in de stille samenleving van

nonkel Guust en tante Celestine. In de beste stemming toog het gezelschap aan

tafel. Monsieur Fiqué leefde in de vrolijke stemming van afwachten voor de heerlijk
gerechten, die spoedig op tafel zouden verschijnen. Een uitstekende oxtailsoep,

een hors d'oeuvre die er niet om loog. Dan die omvangrijke plat du jour met lappen

van biefstukken, omkranst met een kleurrijke jardinière. De derde biefstuk was voo

Monsieur Fique bestemd, dat was ook verreweg de grootste, rijkelijkovergoten met
een pikante saus. Hijprikte de lijvige lap op zijn bord. Niemand wist iets af van

het geheim, met uitzondering van de twee dienstmeiden. Die hadden in een feestwin

k€l op de Groenplaats in Antwerpen een nagemaakte biefstuk van rubber gekocht.

Monsieur Fiqué begon de lijvige kolos met mes en vork te bewerken. Hijzat erop met

al zijn krachten! "Botte messen" murmelde hij. "Die meiden kunnen niet eens messen

slijpen tegenwoordig ... vroeger was dat anders". Toen schoot zijnmes uit en de

scheuten saus vlogen over tafel. De zijden blouse van zijn tafeldame kreeg de volle

laag. Nondédjiep, dat was wat!
Monsieur Fiqué had ook nog

andere liefhebberijen. Op

Zondag verdween hijper velo
naar Belgisch Vlaanderen,

waar hij thuis was op de vel~

kastelen en daar portretten

maakte van de jonkers en
jonkvrouwen. Omdat de naam

Feyen voor de Franssp~ekendE

adel in Vlaanderen moeilijk-

heden opleverde, stelde hij
zichzelf voor als Monsieur

Fiqué. Het is ook nooit tot

hem doorgedrongen, dat hij
zichzelf door deze benaming,

de weinig aantrekkelijke na~

van "vijg" had gegeven. Zelf

sprak hij twee woorden Frans,
"mais oui en mais non".

Het wonderlijke was, dat hij
weleens verzeild raakte in

jonkvrouwen. Maar al begreep hij

er altijd uit als mjze raadgever

hete gesprekken van de Franssprekende jonkers en

daar geen woord van, niemand merkte dat. Hijkwam
en als held. Ook daar faalde hij nooit in.

Op de kastelen bleef hij altijd zolang tot alle diners en soupers waren opgediend.

Hij inviteerde altijd zichzelf, schoof aan tafel en bleef het langst vqn al de gastE

Menige jonkvrouw heeft hijgeprezen, misschien al te vrijpostig op de billen gesla-

gen. Maar kon dat doen, omdat hij Monsieur Fiqué was.

Zowat tijdens de eerste wereldoorlog huwde hijop rijpe leeftijd. Hijverplaatste zijn

fotoatelier van de Zwartenhoek naar Sas van Gent. Daar kreeg hij de beschikking

over een huis met een ruime winkelruimte in de Polderstraat. Wij voelden ons geluk-

kig dat hij de brave zwerver tot rust zou komen in de huwelijksstaat. Onze hoop
was gevestigd op zijn vrouw, die de teugels in handen nam en blijk gaf van meer

zakelijk begrip. Zijpresteerde wel wat, maar ook zijheeft hem niet kunnen verande-
ren. De relaties met de Vlaamse kasteeljonkers en jonkvrouwen kwijnden weg door

de oorlog en de grensbezetting door Nederlandse soldaatjes stimuleerde wederom
de portretmakerij. Velen wilden geportretteerd worden met hun meisje uit het Vlaam-

se land. Monsieur Fique raakte in welstand. Nog dikmjls kwamen mj een praatje
maken, verhalen opdissen uit vervlogen jaren. Een tijdvan plezier, van lachen

en van tevreden zijn.


