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TegenkomsTBeste lezer,

Een honderd jaar oud conflict…
Het is veel beter de kogels het hoofd te bieden dan thuis vermoord te worden door een 
bom. 

Met deze leuze op een poster, waarop een zeppelin stond afgebeeld, rekruteerde 
het Engelse leger vrijwilligers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op 7 juni 1915 
werd de Duitse Zeppelin LZ 37, op weg om Londen te bombarderen, door een 
Britse piloot geraakt. Het luchtschip vloog brandend boven de Brugse Poort en 
stortte neer op het klooster van de zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie in Sint-
Amandsberg. Op de volgende bladzijden leest u dagboekfragmenten, brieven en 
verordeningen geschreven tijdens die Groote Oorlog.

Een zeventien jaar oud conflict…
Het is veel beter naar de Brugse Poort te vluchten dan thuis de kogels het hoofd te 
bieden.

In deze Kommeere een pakkende getuigenis van een man die in 1998 een 
ontspoord Albanië ontvlucht en toevallig in de Brugse Poort terechtkomt… maar 
ervan droomt in zijn vaderland begraven te worden.

Een conflict…
Het is beter in de Brugse Poort.

Misschien had Nelson Mandela gelijk toen hij zei dat een gevolg van voortdurend 
conflict het vernauwen is van onze visie op wat mogelijk is. Dat er problemen 
zijn, maar ook dingen ten goede veranderen in de Brugse Poort blijkt uit de 
getuigenissen van een wijkagent, een straathoekwerker en een buurtsteward 
waarmee we een lang gesprek hebben gehad over huisvesting, taal, prostitutie, 
verschillen, misverstanden en de innerlijke conflicten waarvan deze buurtwerkers 
soms wakker liggen.

Een verzoening…
Het is beter.

De kortste afstand tussen mensen is een omhelzing, een kus, een glimlach, een 
gesprek, een verzoening, een duif, een tournée générale! Hef het glas op de Brugse 
Poort en dans! 

Let’s Zeppelin!

Ik kan het niet meer horen. Maar wat ik wel hoor en zie en weet is dat er omwille 
van dat wij/zij wordt geroepen, gescholden, gevochten, wordt er gemoord en 
verkracht, verwoest. 
En moest het er dan nog zoiets bestaan als een vaststaand, vooraf bepaald wij/zij. 
Maar neen. Zo ben ik geen wij met deze buurvrouw (nochtans net zoals ik blank 
en Belg) die een groot huis heeft maar verontwaardigd is omdat de stad haar 
de premie niet geeft, waarop ze overigens geen recht heeft. Ik, overtuigd fietser, 
ben geen wij met de wielertoerist (even blank als Belg) die me bruutweg roept 
om opzij te gaan op mijn tochtje langs de Schelde. Ik ben absoluut geen wij met 
mijnheer Leonard (overtuigd Belg en zeer christelijk) die domme dingen zegt 
over abortus. Noch ben ik wij met de betoger van Pegida (fier Vlaams en erg 
mannelijk) die mijn collega (gekleurd, vrouwelijk) de huid vol scheldt. Al evenmin 
ben ik wij met de bestuurder (man en Gentenaar) die veel te snel door mijn 
straat scheurt. 
Maar op dat moment ben ik wel wij met de voetganger (gekleurd, Turkstalig) 
die even verontwaardigd als ik het hoofd schudt. Of ben ik ook zeer wij met de 
spionkop van de Gantoise (van alle maten en soorten) als we met de spelers (al 
evenzeer van alles door elkaar) de overwinning vieren. Ben ik wij met de 20000 
(ge kunt niet schatten hoe verschillend) die in de gietende regen door Brussel 
lopen te betogen. Ben ik wij met mijn favoriete bedelaar (niet-Belg, werkloos) als 
ik naast hem ga zitten en we een praatje maken over zijn kinderen en zijn altijd 
zere knie. Ben ik wij met een vriendin (nochtans helemaal Waals). Ben ik zeer wij 
met mijn medemuzikanten (van alle leeftijden, holebi’s, anderstaligen, werkmens 
of student of werkloos en geen idee van hun religie nu ik erover nadenk) als 
we het plein plat spelen, ben ik zelfs voor even wij met alle mensen die op de 
braderie op de Bevrijdingslaan lopen te slenteren. En ik zweer het u: de hele 
wereld ziet ge daar voor uw ogen passeren.

WIj/ZIj, niet met mij.
Mark
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Tes un bietje oengluuflijk moar de Schuunschgreivers én 
de Fiksatievers woaren dan weere tuupe te goare veur un 
schune vergoadering over ons ,Kommeere’. Dierste van tjoar 
2015. Un nief joar meugen we weeral kommeeren. Kvond 
zelve dat er mee ons groepke hiel wa afgekommeerd es 
geworden op onzen oavend. Tes dan uuk nie zu moeilijk mee 
de zuuste gasten. Gezellig bei mekaar. Het moest allemoale 
een bietje in den trant van ,boel zoeken’ en ,deruit geroaken’ 
goan. Wa doen we’r dermee. Den ierste oorlog, oe es die 
eigentlijk begost? Weten ‘wulder’ doar wel nog iets van? 
Vroag ne kier an die jonge gasten of ze wel weten wannier 
die zuust begost es!!! En dienen Zeppelin? Kennen ze da wel. 
Wel, die van de Brugsepuurte hen hiel zeker geluufd dat da 
nen grute pannenscheiter was. Ge kent die uuk wel als de 
vliegende ratten, een gruute duive! Moar nie, het was gien 
duive hé, den dienen eu dan uuk gien goei bedoelingen mee 
onze stad. En dien Engelschen vlieger hee doar dan uuk goe 
komaf mee gemoakt. Bedankt. Wilde wel ,vuile’ kadootjes 
over oenze stad smijten, moar da es em nie gelukt. Moar 
goed, de breenstormers van ons Kommeere hadden weeral 
hun moment um gericht over hun munitie te diskussieren. 
Munitie in de vorm van schuune schrijfsels natuurlijk. Goe 
bezig, als altijd. 
Er wierd van alles verteld over da korte lontje… Over oe 
gemakkelijk het eigentlijk es iemand op stang te jagen datter 
dan vuisten an te pas komen of nog erger. Kgluve da Pieter 
veurstelde iens een vuurtje (neu ja, een lichtje) te gaan 
opsteken in ien of ander cafe van onze Brugsepuurte, kwestie 

van de boel wa te loaten (oan)branden, dawel op een klein 
viertje hé… en dan zien we wel wat er uit veurkomt. En 
onst zu verre es je eruit muizen… um er dan wa over te 
schreiven! Waroem moeilijk moaken alst gemakkelijk uuk 
goat. Ja, ge zegt het: we èn bezig geweest mee den echten 
boel in unze sosjeteit te goan zoeken. Dan zie je moar da dat 
nie zo gemakkelijk is. Aan de andere kant vonden wij uuk da 
menschen het nie zu gemakkelijk én mee overien te komen. 
Da ze bevuurbeeld  zu rap zijn ,gepakt’ deur watter verkierd 
es in onze stroaten. Het kost eigentlijk gien moeite om eu 
serieus kwoad te moaken! En ge keunt nie anders dan er 
moar ,zachtjes’ over te spreken en op te letten tegen wien 
da de ge het èt! Want boel zoeken keunt ge op iedere hoek 
van de Brugsepuurte, da wel.
Zie ons doar dan zitten, hé. Wij alle tuupe tegoare en der 
waren veel van die Rodin-beeldekens… want er moest 
,gepeinsd’ worden over het onderwerp. Loaten we het eerlijk 
zeggen: over iets woar dan we nie ieder moment bei stille 
staan: hoe de vrede bewoaren in ons dagelijks leven hier. Hoe 
die uuk bevorderen deur oenze ingesteldheit. Het probleem 
um soms uns kwaad zijn te onderdrukken. Da zal het dan wel 
zijn, peinze kikke. Moar het mag nie blijven duren.
Draait et en kiert et, een onderwerp um nie mee te lachen. 
Tzal wel nie vele veranderen moar we keunen het wel 
proberen om tuupe in vrede te leven.

(Eriksken eet alwere gezeid)

GeKOMMEEREd

De dagorders van de politie die u doorheen De Kommeere kunt lezen werden gevonden in het Gents 
stadsarchief De Zwarte Doos. Bij het doornemen van de  oorlogsjaren 1914 tot en met 1918 werd 
gekeken naar de mededelingen die de Brugse Poort aanbelangden. Hiervoor dienden alle orders die 
verwijzen naar de 6de wijk en straatnamen als richtlijn. (Er zullen veel meer feiten gepleegd zijn door de 
inwoners van de 6de wijk, maar dan in een andere wijk van de stad of in de omstreken.)

Theophiel Cockuyt Constan Mesure Henri Van Caneghem

1914
           
22 augustus 1914
BRAL, Gustaaf, geboren te Gent den 30/6/93, dagloner, Hamerstraat 93, 
P.R.G.18/10/13, 2 fr of 1 dag, verboden spel gespeeld
DESMET, Kamiel, geboren Lootenhulle den 8/8/72, fabriekswerker, 
Leiestraat 2P.R.G.8/11/13 , 10 fr of 2 dagen dronkenschap
Herry, Ferdinand, geboren te Gent den 28/5/85, yzerdraaier, groendreef 
212, P.R.G.4/10/13, 5 fr of 1 dag, gewaterd.
STANDAERT, Bernard, geboren te S.martens-Leerne den 4/ 7/83, metser, 
Hamerstr 249, P.R.G.18/10/13, 3 maal 15 fr of 3 maal 3 dagen, rijwiel 
zonder plaat en zonder licht.

4 oktober 1914 Op te zoeken DENAMUR PETRUS geboren te Gent den 2den 
Mei 1901 Weverstraat 34, verdwenen sedert den 1sten dezer, men denkt 
dat hij in de stad rondloopt.

Zondag 25 oktober 1914 Op te zoeken SMITS KAREL, geboren te Gent, den 
13 januari 1877, ingeschreven Netstraat 54, plichtig aan moord op den 
genaamde CORYN GEORGES. Smits is gekleed met bruine kostuum, dito klak 
en is voorzien van een rijwiel. In geval van ontdekking, hem in het ge-
meente bewaarhuis opsluiten en de 6de wijk verwittigen.

9 december 1914 Bij arrest van het college van Schepenen is ingeschre-
ven in het prostitutieregister de genaamde : DEGERNIER FERNANDE, 25 
jaar, Kastanjestraat 93. Zij moet zich morgen vroeg aanbieden bij het 
gemeentelijke depot en zich onderwerpen aan de geneeskundige controle.

18 december 1914 Danszaal opengehouden door DEMANGELEIRE GUSTAVE, 
Brugse steenweg 332, wordt gesloten gedurende 5 dagen
Gestolen ten nadele van BRAECKMAN LEO, handelaar Rooigemlaan 535 : 
een rijwiel zwart geemailleerd, met gele houten janten - vrijen pignon - 
frein op het achterwiel - platte stuurstang een weinig aan de handvat-
sels omhoog gedraaid. Inlichtingen aan de 6e wyk.

Bron: Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief

Bron: foto’s: Legerarchief, Evere
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ER IS

EEN CONFLICT
Conflict (het)

1. verschil van mening, syn. botsing, geschil, strijd
2. toestand van onvrede die uit een botsing voortvloeit, botsing van tegenstrijdige gevoelens of strevingen in een individu.

Conflictbeheersing (de)
Conflictbemiddeling (de)
Conflicthantering (de)

het zodanig omgaan met conflicten dat deze niet escaleren, syn. conflictbeheersing

(bron van Dale)

ER IS

DE WETGEVING
De Wegcode of het Verkeersreglement is het document waarin de Belgische verkeersregels zijn vastgelegd. Het reglement is 
vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 1 december 1975.
Artikel 75. Overlangse markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden
75.1. Markeringen die de werkelijke rand van de rijbaan aanduiden.
punt 2: een gele onderbroken streep mag op de werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de boordsteen van een 
verhoogde berm aangebracht worden.
Langs deze gele streep is het parkeren op de rijbaan verboden.

(bron wegcode.be)

ER ZIjN

VERSCHILLENDE PISTES TE NEMEN
Verzoenen (overg.; verzoende, heeft en is verzoend)
1. weer tot vrede of vriendschap brengen
2. (niet relevant, iets over god, maar gezien die niet bestaat, hupla, niet relevant)
3. zich verenigen, akkoord gaan, vrede hebben met, langzamerhand zijn/haar bezwaren ertegen overwinnen, althans zich erbij 
neerleggen
4. de tegenstrijdigheid tussen bepaalde zaken opheffen

Overeenkomen (kwam overeen, is overeengekomen)
1. 2. 5. en 6. (niet relevant, iets over gelijk zijn en bij elkaar passen, hupla)
3. (onoverg.) in aard en opvatting overeenstemmen
4. (onoverg.) van hetzelfde gevoelen zijn
7. (overg.) afspreken

Gedogen (overg.; gedoogde, heeft gedoogd)
1. met lijdzaamheid verdragen
2. zich niet verzetten tegen, door de vingers zien
3. iemands aanwezigheid dulden
4. mogelijk maken, syn. toelaten

(bron van Dale)

ER IS

DE REALITEIT
Zie foto’s.
Waar bovenstaande gegevens danig met elkaar in de clinch gaan en elkaar op het matje roepen.
De geel onderbroken streep zou toch ergens voor Moeten Kunnen staan?

(bron de Brugse Poort)

Els

De ‘gele onderbroken streep’
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Natuurlijk heb ik niets tegen feestjes al-
lerlei. Dat wil nog niet zeggen dat er geen 
onderscheid kan worden gemaakt tussen 
aangekondigde of niet aangekondigde mu-
ziekorgies. Er was dan ook geen enkele 
aanleiding me druk te maken over de aan 
en af zwellende muziekgolven die door-
heen de toch wel dikke muren in mijn 
richting kwamen. Niet dat het allemaal 
stoorde, want zo ruimdenkend ben ik 
wel. Iedereen heeft recht op een binnen 
de perken blijvende emotionele uitspat-
ting, zouden wij zo zeggen. De muziek 
hield aan, maar mijn aandachtige gehoor 
werd wel toegespitst op de plaatselijke 
muziektonen in mijn eigen ontspanning 
leefwereld. De TV-tonen waren gematigd 
en niemand had daar echt bezwaar tegen 
want die verlieten per slot van rekening 
niet de beperkte ruimte van mijn bestaan.
Zo vergingen dan de uren van de avond in 
een eerder gewoon genieten van allerlei 
gematigde en enig opdringerige tonen van 
klanken en muziek erbuiten. En dan werd 
het zo langzaam het moment dat de TV 
definitief kon zwijgen. Dat ik er genoeg 
van had, dat ik terug wou keren naar de 
rust van de nachtelijke uren. Geen nacht-
wacht te bespeuren om mij eraan te her-
inneren dat ‘alles stil geworden is’ of dat 
‘alle lichten worden gedoofd’.
Volgens ergens ‘kleine lettertjes’ wordt 
de bevolking erop gewezen dat niemand 
nog mag storen of gestoord worden na 
10 uur. Niemand wil ook naar bed met 
oorklepjes die overdadige geluiden moe-

ten tegenhouden. Als je het maar weet 
natuurlijk. De vredige rustmomenten.
Het was dan rond middernacht gewor-
den. Maar niets hielp mij in een korte 
afwachtende stonde naar het verwachte 
dromenland. Niets kon echt baten om de 
elektronische muziek buiten de muren te 
houden. En een dubbele deken hielp me 
ook niet uit de nood dat ik perse wou 
slapen. Het duurde luttele minuten voor-
dat het besef eraan kwam: ‘even die buur 
aanmanen’?
Stoute schoenen? Neen, even later stond 
ik daar terug met enige kledij aan. Op mijn 
sloffen. De harde muziek liet ergens in 
mezelf ‘toorn’ opwaaien. Niet de muziek, 
maar het moment zelf van die muziek. 
Ik liet mij drijven naar de plek waar de 
muziek naar buiten stroomde. De voor-
deur van de buur stond wagenwijd open. 
Verlichting aan. Uitnodigend. Een vrien-
delijk belgeluid werd niet beantwoord. 
Nogmaals aandringen en er gebeurde 
niets, enkel de muziekboxen gaven extra 
klanken te horen. Een uitnodigend gebaar 
om mee te komen genieten? Niet aan mij 

besteed. 
Dan maar de steile trap betreden. En ge-
confronteerd worden met een groepje 
Afrikanen, die gezellig stonden te praten. 
Verbazing op hun gezichten stond te le-
zen. Die dachten wellicht: wat komt die 
bleekscheet hier doen? Maar toch, een 
beetje vriendelijk gezag tonend, zei ik: ik 
ben je vriendelijke buur… maar dit is ‘po-
litieuur’, dit is het moment al lang voor-
bij dat uur waar alles stil moet zijn! De 
mannen kijken mij aan, weten dat zij het 
minder nauw namen met hun feestelijke 
klanken tot het middernachtelijke uur, 
stormden op hun ‘alarm’ pardon ‘klank’ 
installatie af, om die gewoon naar ‘off ’ te 
duwen! 
Een verontschuldigend gebaar, in een 
vriendelijke manier. Maar het kon anders 
zijn geweest. Het kon zijn uitgedraaid tot 
een echt klein conflict. Uiteindelijk was 
het allemaal maar een moment waar on-
verdraagzaamheid ook een keuze zou zijn 
geweest met alle nare gevolgen van dien. 
Op het nummer 14 tot 18 van de straat… 
werd een kleine oorlog vermeden!
Vele jaren terug kreeg ik eenzelfde ,con-
flict’ te horen en het feit dat Afrikanen 
bijvoorbeeld heel veel houden van allerlei 
feestjes. Dat muziek een groot facet van 
hun leven is, van hun dagelijkse cultuur. 
Dat ook onwetendheid en zodus een ge-
brek aan kennis ook in vele gevallen leidt 
tot het woord ‘conflict’.  

Erik

De stilte van
 een conflict
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Conflicten en verzoening in de 
Brugse Poort, wie heeft daar een 
beter zicht op dan mensen die 
elke dag in de wijk op straat ko-
men en werken om het samen-
leven te bevorderen. We spraken 
in Trafiek met een wijkagent, een 
straathoekwerker en een buurt-
steward.

Zij vallen met de deur in huis: ‘Het 
grootste probleem in de Brugse Poort is 
huisvesting.’
‘De conflicten hebben meestal een eco-
nomische grond’, zegt straathoekwer-
ker Jan. ‘De Brugse Poort is een gevari-
eerde wijk. Er zijn verschillen in rijkdom 
op verschillende terreinen, financieel en 
cultureel. Er zijn mooi gerenoveerde wo-
ningen en veel verkrotte huizen.’ 
‘Als een Turk een woning aan een Bul-
gaar verhuurt voor een onredelijke prijs, 
leidt dat soms tot conflicten op school. 
Het lijkt dan een geschil tussen kinderen 
van verschillende nationaliteiten, maar 
eigenlijk ligt geld aan de basis van het 
conflict.’

‘Wij worden ingezet om het samenleven 
te bevorderen met mensen van Slovaak-
se, Roemeense en Bulgaarse herkomst, 
de zogenaamde intra-Europese migran-
ten’, vertelt Ilse, de buurtsteward. ‘Vaak 
liggen culturele verschillen aan de basis 
van een conflict, bijvoorbeeld wanneer 
kinderen veel lawaai maken op straat. 
En ja, ook de huisvesting, want gezinnen 
die zo klein en slecht wonen, moeten wel 
hun kinderen op straat laten lopen.’
Bij klachten van overlast wordt de 
steward gevraagd naar een oplossing 
te zoeken in samenwerking met de 
buurtwerkers. 
Als agent ging Laurent, tot vorig jaar 
tien jaar lang wijkagent in de Brugse 
Poort, vaak bemiddelen. ‘Conflicten 
hadden vaak met geld te maken. Geld 
dat opgedronken wordt, geld dat gesno-
ven wordt, en om macht.’

‘Huisjesmelkerij komt veel voor’, vertelt 
Jan. ‘Het patrimonium is een beetje ver-
beterd, maar wat overblijft, is schrijnend. 
Een op de vier huizen is zo verkrot dat 
het onbewoonbaar kan worden ver-
klaard. Maar dat gebeurt niet, want er 
zijn geen duizend noodwoningen om die 
bewoners op te vangen. Als iemand 600 
euro of 700 euro voor een krot betaalt, is 
het niet vreemd dat hij agressief op zijn 
huisbaas reageert als die niet optreedt 
bij problemen. En is het evenmin vreemd 
dat die mensen de straat opeisen als ver-
lengde van hun huis.’

Wat kun je doen aan die proble-
men?
‘We leggen uit wat de gewoonten hier 
zijn en we proberen vertrouwen op te 
bouwen’, zegt buurtsteward Ilse.
‘Ik was een agent met de handen in de 
zakken, niet met een stylo in de hand’, 
zegt Laurent.  ‘Dat helpt. Hen inschrij-
ven was trouwens het eerst positieve 
contact van die mensen met iemand in 
uniform.’

‘De huiseigenaars weten dat we hen niets 
kunnen doen’, stelt straathoekwerker 
Jan. ‘Controle is de enige stok achter de 
deur. Maar we moeten toch een zo goed 
mogelijke verstandhouding bewaren zo-
dat de bewoners niet op straat belanden. 
Dat is een evenwichtsoefening.’

Ook voor Laurent is dat het geval. 
Niet alle huurders zijn trouwens en-
geltjes. ‘Sommigen vernielen het huis om 
sneller een sociale woning te krijgen. Ie-
mand had zijn trap verbrand en moest 
met de ladder naar boven.’ 
‘Vaak zoeken we een oplossing voor de 
kinderen’, zegt Ilse. ‘In een jeugdclub bij-
voorbeeld, zodat ze van de straat af zijn. 
Met hulp en veel uitleg zien we de men-
sen soms veranderen, in een of twee jaar, 
maar het vergt een grote inzet.’

Is de taal een probleem? 
‘Vooral de Turken van tweede en derde 
generatie spreken slecht Nederlands’, 
zegt Jan. ‘Door die taalachterstand zit-
ten ze massaal in het beroepsonderwijs, 
terwijl ze een hoger intellectueel niveau 
aankunnen, met veel schoolmoeheid als 
gevolg. De oorzaak ligt in het feit dat er 
nu buurten zijn waar Turken 100 procent 
in het Turks kunnen leven.’
‘Door gebrek aan gemeenschappelijke 
taal escaleren de problemen’, merkt 
Laurent op. ‘Juist daarom doen wij een 
beroep op tolken’, zegt Ilse. ‘Dat gebeur-
de al op de rechtbank en in het zieken-
huis. Nu dus ook in het dagelijkse leven.’
‘De Brugse Poort heeft het voordeel van 
een mix van talen te hebben’, zegt Jan. 
‘Er is wel een grote groep Turksspreken-
de Bulgaren. Zij krijgen soms kleine jobs 
van Turken, waardoor ze zich kunnen in-
stalleren, maar dat is niet zo positief als 
het lijkt. Ze worden uitgebuit.’
Laurent: ‘Een oplossing moet politiek uit-
gewerkt worden, maar dat gaat moeilijk.’
‘Door met individuele mensen bezig te 
zijn, zijn we ook structureel bezig’, zegt 
Jan. ‘Wij signaleren de problemen. Maar 
soms willen juist de sociale organisaties 
niet mee. Nu worden eindelijk leegstaan-
de sociale woningen verhuurd aan wie 
dat het meest nodig heeft. Lange tijd la-
gen de huisvestingsmaatschappijen zelf 
dwars. En het CAW heeft een reglement 
dat mensen per veertien dagen maxi-
maal vijf dagen de nachtopvang mogen 
gebruiken, om hen te stimuleren aan hun 
situatie te werken. Het wil die absurde 
regel niet laten vallen. Daardoor staan 
gezinnen met kinderen soms op straat.’ 
Ilse: ‘In alles zit angst om mensen aan 
te trekken, uit andere steden, uit het bui-
tenland.’

Wat melden jullie zoal?
‘Wij signaleren de problemen die veel 
voorkomen’, zegt Ilse. ‘Zoals de huisves-
ting dus. En Werkloos+, dat programma 
is te moeilijk. Er zou een nog eenvoudi-

ger trajectbegeleiding moeten zijn. Er zijn 
moeilijkheden met Ivago, want veel men-
sen hebben geen ruimte om afval op te 
slaan. En veel mensen krijgen boetes op 
De Lijn.’
‘Op overlegmomenten, op het scho-
lenoverleg, of met de politie, wordt dat 
besproken, en soms wordt een oplossing 
gezocht.’

Laurent: ‘Een meisje van elf prostitueer-
de zich in de Bevrijdingslaan.’
Jan: ‘Er is een tweesporenjustitie. Eerst  
komen de Vlamingen, dan de allochtonen, 
als laatste de Roma. Men weet niet wat 
men moet doen, maar het is ook racisme.’
Ilse: ‘Ze moeten maar beter voor hun 
kinderen zorgen, zegt men. De laatste 
zes maanden is er wel verbetering. Tot bij 
Child Focus hebben we aan de bel ge-
trokken.’

‘Mannen werden op rare uren door bus-
jes opgepikt. Mensen vonden dat ver-
dacht’, vertelt Ilse. ‘Het bleken werkne-
mers van een vleesbedrijf te zijn. Alleen 
gaat het om mensen die geen vervoer 
hebben en op onregelmatige  uren wer-
ken.’ 

‘Het machogedrag van de jongens komt 
omdat ze niet beseffen wat de gevolgen 
van hun gedrag op langere termijn voor 
hun gemeenschap zullen zijn. We probe-
ren hen dat uit te leggen, maar dat is een 
werk van lange adem.’ 
‘De Brugse Poort heeft gelukkig wel een 
gezonde mix, waardoor je ook mooie 
momenten beleeft tussen deze mensen’, 
zegt Jan. ‘Er zijn plaatsen waar een ple-
zante sfeer hangt.’ 

Is er te weinig participatie van 
de allochtone bewoners?
‘Wij vergaderen graag ’s avonds’, zegt 
Jan. ‘Dat interesseert hen niet. Ze staan 
wel open voor een andere vorm van par-

ticipatie. Het begint.’
‘Ons leven speelt zich af buiten het ge-
zin’, beaamt Ilse. ‘Bij veel allochtonen is 
er meer inzet voor de eigen clan en de 
eigen buurt. De kinderen samen naar 
school brengen, ook die van hun Vlaamse 
buur, dat zouden ze wel doen.’
Laurent: ‘Op de wafelenbak van de judo 
waren ze totaal afwezig.’
‘Het is sterk afhankelijk van de activiteit’, 
zegt Jan. ‘Sommige gebruiken staan zo 
ver van hen af. Op café zitten zegt hen 
niets, maar een urenlange picknick in het 
park met familie wel.’

Verloopt het sociale leven totaal 
gescheiden?
‘Op veel plaatsen wel’, zegt Jan. ‘Het 
hamburgerrestaurant Cucina trekt wel 
een gemengd cliënteel aan. En voor de 
volkstuintjes in Gentbrugge en aan het 
Rabot hebben allochtonen veel belang-
stelling. Samen tuinieren werkt. De volks-
tuintjes van de Brugse Poort zijn niet ge-
mengd: gezinnen uit de middenklassers 
waren ermee weg nog voor de allochtone 
mensen ervan op de hoogte waren. De 
klassieke communicatiekanalen bereiken 
hen niet. Dat is een gemiste kans, net 
zoals de Binnenweg.’

Politieke vluchtelingen
‘Behalve economische vluchtelingen wo-
nen er ook politieke vluchtelingen in de 
Brugse Poort’, vertelt de straathoek-
werker. ‘Het gaat om Albanezen, Koso-
varen, en  mensen uit Libanon, Irak, Iran, 
Somalië, Tsjetsjenen en andere Russen. 
Er zijn valse Kosovaren, die eigenlijk Alba-
nezen zijn en andere Albanezen die voor 
de bloedwraak gevlucht zijn. De politieke 
vluchtelingen vormen geen aparte groep. 
Allemaal willen ze  hier blijven, al blijft 
het thema terugkeer altijd aanwezig. Er 
is heimwee en ze willen er begraven wor-
den.’

Is de buurt aan het verhippen?
‘Vijftien jaar geleden, toen de stadsver-
nieuwingsplannen bekend werden, kwa-
men nieuwe mensen in de Brugse Poort 
wonen. De stadsvlucht van jonge gezin-
nen met kinderen is veel verminderd. Er 
is nu een school met veel middenklasse-
kinderen, naast de concentratiescholen. 
Behalve de studenten die hier net als 
vroeger goedkope huisjes huren, zijn er 
ook studenten gekomen die hun intrek 
nemen in duurdere private studenten-
homes zoals aan de Zuidkaai.’
‘De oudere bewoners van de Brugse 
Poort wonen er nog, maar er is voor hen 
geen rusthuis. Als ze niet meer thuis kun-
nen blijven, moeten ze de wijk verlaten. 
De goedkopere OCMW-rusthuizen be-
vinden zich in Ledeberg en Wondelgem. 
Privérusthuizen zoals aan de Coupure 
zijn duur. Het beleid komt altijd enkele 
jaren achter.’ 

Er zijn veel initiatieven van bur-
gers. Botst dat bij de overheid? 
‘Officieel zegt de overheid er blij mee te 
zijn’, zegt Jan. ‘De Brugse Poort heeft 
de naam een kritische wijk te zijn. Dat 
speelde tot nu toe in het voordeel van de 
wijk. Mobiele jeugdwerkers, bijvoorbeeld, 
mochten hier eerst aan de slag. Ook het 
Pierkespark is uniek. De stad wil dat naar 
andere wijken kopiëren, maar niet overal 
heb je zo geëngageerde wijkbewoners.’

* Laurent, Jan en Ilse zijn fictieve namen. De 
gesprekspartner én hun verhalen zijn echt.

Buurtwerkers over 
conflicten en verzoening 

in de Brugse Poort

“Culturele 
verschillen 

uitleggen en 
vertrouwen 
opbouwen is 

werk van lange 
adem.”
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OPSTAAN

Alarm! De wekker doet zijn werk
ik val uit mijn donsveren bed

Soms is een Bed een Plank, 
of Straatstenen of vochtigkoud Beton.

mijn donsveren bed,
ik zet koffie

Dat Continent waar drinkbaar Water Luxe is, 
waar Olie Wapens smeert.

zet koffie, smeer mijn boterham, ik eet

“Zo slecht smaakt dat niet”, zei hij, “30 Cent,
Premium, met Konijn, Gevogelte en Wortels.”

ik eet, trek mijn jas aan, ga de deur uit, 
de deur van mijn appartement

Tentenkamp, Kooi, Stal, Kelder, Kuil, 
Cel, Hok, Puinhoop, Stort.

van mijn stort, nee, sorry, van mijn appartement,
hoop dat het niet gaat regenen.

Lieva

Jean Molin Pierre Van Huffel Francois Van den Berghe

1915

3 januari 1915   Den 17 december ll is een persoon lang van gestalte, 
blond van haar, mager, eene paardenkar komen huren, voor enige 
dagen, by Debuisserie, Jules, Zonnebloemstraat 19; tot heden is die kar 
niet terug gebracht en men verondersteld een misbruik van vertrouwen; 
het is eene tweewielkar op veeren, met geelen bak, roode wielen, met adres en naam 
geschilderd in witte letters waarde 150 fr. Inlichtingen 6e wyk
Gestolen den 28 december ll om 8 ure s’avonds, eene tooglade met 3 koperen bakjes, 
inhoudende ongeveer 3 fr die diefte is gepleegd in den winkel gehouden door SCHAELE 
Florimond, wonende Rooigemlaan 312. Inlichtingen 6e wyk
Woensdag ll heeft men in de Zondernaamstraat gepoogd luchtbanden te stelen ten nadele 
van de duitschers. Een der daders, zekere BENIEST Louis, bijgenaamd ‘de Loo’ wonende 
Nieuwe Kerkstraat nr 6 , is heden ochtend aangehouden geworden.
a) een bijgenaamde ‘de Pante’ wonende langs den kant der Nettestraat
b) een bijgenaamde ‘de Scheele’
Beide kerels op te zoeken en ze ter beschikking der 8ste wyk houden.

25 januari 1915  Gestolen den 24 dezer, om 3 uren s’morgens, ten nadeele van TAGHON, 
Alois, wonende Brugschensteenweg 459; 70 kilo afval suiker in stukken en 1 kieken dat 
ziek is; die diefte is gepleegd geweest bij middel van overklimming. Inlichtingen aan de 
6de wijk

24 februari 1915  Voor opvolging van het schepencollege van 22 ll, het etablissement 
in de Jan Breydelstraat 10, open gehouden door SMET Therese, Angelique, is gesloten als 
zijnde een plek van heimelijke prostitutie, en deze vrouw alsmede de genaamden STRUY-
VELT Flore, Flobertstraat 12 en DE WAELSCHE Aloiphine, Groendreef 163, worden officieel 
ingeschreven op het register van prostitutie. Al deze vrouwen moeten zich onderwerpen 
aan de medische controle.

8 maart 1915  Gestolen ten nadeele van het Geticht der “Doofstommen” gelegen Appel-
straat  dezer : 1, bij middel van overklimming den nacht van 6 op 7 dezer 3 kiekens, 
waaronder een zwart “Minorque” genaamd en bruine “orpingtes” genaamd. Inlichtingen 
aan de 6e wijk.

7 april 1915  De vrouwen en meisjes hieronder opgesomd worden verzocht zich donder-
dag om 8 1/4 uur in de morgen aan te bieden op het hoofdbureau
DICK Marie, Louise Acaciastraat 38  DE BRUYCKER Berthe Abrikoosstraat 111

22 juni 1915  Er bevinden zich op het bureel van de 6de wijk, voorkomend van diefte : 
11 kiekens ‘witte en bruine lombaarsche) en 1 bruine lombaardsche haan. Inlichtingen 
6de wijk
  Er bestaat op de 6de wijk een aanhoudingsbevel ten laste van SANTENS Karel, geboren 
te Nevel , den 24 januari 1891 - B.R., 16 juni 1915 - diefte met braak - 7 maanden

20 juli 1915  Eene premie is toegekend aan ieder der agenten DESPAE van de 6de wijk 
en VERVALCKE van de 11de wijk voor het vaststellen van eene overtreding ten laste van 
6 personen beticht van kikvorschen gevangen te hebben.
   De agenten schijnen niet te weten wat bedoeld wordt met de afspraken op de affi-
che van 8/3815 komende van de Kommandantuur, betreffende de visvangst; Bede zich te 
herinneren.

27 december 1915 Gestolen ten nadeele van M.LESCRAUWAT op het schip gemeerd Zuid-
kaai, een vat genever van 120 liters. Het vat draagt het nummer 2140. Inl. 6de wijk.

Bron: Stad Gent, 
De Zwarte Doos, 
Stadsarchief
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Ook in dit nummer van Ons Kom-
meere volgen we onze man-met-
de-Kodak op zijn hobbelige pad naar 
fotografische erkenning en zijn ho-
peloze zoektocht naar dat ene ver-
lossende kiekje dat hem eindelijk 
toegang zal verlenen tot de roetsj-
baan der roem.  Onderweg wordt 
hij op pijnlijke wijze geconfronteerd 
met de valkuilen van het métier, en 
alom tegenwoordige lelijkheid...

Aflevering 4:  Ode aan de lelijkheid
Je wordt ’s morgens badend in het zweet 
wakker, een vaag beeld op het netvlies 
gebrand, nog half wakker, half slapend 
sluit je de ogen, stelt scherp op oneindig, 
en opgesloten in de donkere kamer van 
de schedelpan doemt in die halfdroom 
het beeld op van een visuele ramp, een 
jungle van coiffeurs en pittakoten, een 
walhalla van garageboxen, bereikbaar via 
baarmoederachtige steegjes, als bizarre 
lokale vertaling van een ‘patio’: een ganse 
woonblok met uitzicht op een centrale 
idylle van golfplaten, kiezels en afbladde-
rende verf, een plek van bakstenen lelijk-
heid en menselijk afval, meer nachtmerrie 
dan droom, de B-kant van het heelal, de 

Brugse Puurte.
Gebouwd in een eindeloze reeks plan-
loze verbouwingen, niet gehinderd door 
één of andere visie op stadsontwikkeling 
en dat geeft één voordeel: het proces van 
deconstructie hoef je als fotograaf niet 
meer te doorlopen: anderen hebben dat 
in de voorbije decennia al grondig aange-
pakt. Zoals een chef-kok zijn bouillon uit-
kookt, zo uitgekookt is deze wijk, ontdaan 
van alle lichtvoetige elementen, tot zijn 
essentie: de met silicone geïnjecteerde 
baksteen, de lokale variant van botox. De 
alomtegenwoordigheid van coiffeurs laat 
zich makkelijk verklaren: de coiffeur, als 
esthetische strohalm, staat symbool voor 
alles wat de buurt nodig heeft: een deca-
page, een defrisering, een balayage en een 
laagske plix.
Het project ‘Zuurstof in de Brugse Poort’ 
blijkt niet veel meer dan een schaamlapje 
voor een stadsbedrijf gericht op maxima-
lisering van vanalles en nog wat, gevangen 
in een liefdeloos huwelijk tussen verko-
zen en niet-verkozen projectontwik-
kelaars. Een eindeloze carrousel waarbij 
oude lelijkheid wordt vervangen door 
nieuwe. 
Wat ik probeer te zeggen, beste lezer, de 

Brugse Poort is Babylon niet, de schoon-
heid is er van zeer voorbijgaande aard en 
verstopt zich in krochten en spelonken. 
Maar een lelijke buurt is als een knellend 
korset, zijn bewoners dwingend elke dag 
het beste uit zichzelf te persen. Lelijkheid 
drukt niet alleen de prijzen, ze geeft ook 
kansen, aan mensen, om de lelijkheid te 
verdrijven, met woorden en daden, om de 
menselijke schoonheid te cultiveren als 
verzet, als negatie van de buurt: mensen 
als rozen in een distelveld. 
Lelijkheid als gemeenschappelijke vij-
and en daarmee meteen ook aanstoker 
van een verbindende groepsdynamiek. 
Daarom is ze een fantastische muze, haar 
onderdanen stimulerend tot het uitvoe-
ren van mirakels met de toverstaf van 
verbondenheid en engagement. Zonder 
al die lelijkheid, géén Trafiek, géén Bin-
nenweg, géén Fietskeuken, géén Boerse 
Poort, géén Vieze Gasten, géén Precaire 
Puzzel en ga zo nog maar even door. 
Dus laat ons ervoor zorgen dat de wijk 
niet afglijdt tot een postkaart of een 
toeristische trekpleister, een esthetische 
verantwoorde slaapplek of een zielloos 
shoppingcomplex. Laat ons de lelijkheid 
koesteren, als een muze, want ze brengt 
ons samen. Zo blijft de Brugse Poort, in al 
zijn authenticiteit, de ideale plek voor een 
dagje shoppen in uw favoriete Kringloop-
winkel en voor uw wekelijkse portie wiet.

Pieter

Memoires van een 
mislukt fotograaf

Straks wil ik er de tweede burgervader van onze 
wereld erop aanspreken. Of het dan ook wat 
uithaalt, daar geloof ik niet zo sterk in. Maar het 
gaat wel degelijk om een probleem. Dat in de 
vuilbak der kleine problemen als onoplosbaar ter-
echt komt. Want er wordt wellicht heel wat pa-
pier met kleine oorlogsverklaringen aan wat dan 
ook bij het te recycleren papier gegooid. Want 
een burgervader moet zich dan wel met de grote 
problemen des leven zijner stad bezighouden. En 
hoewel ik daar dan slechts een niets betekenende 
microbe van uitmaakt, maakt het ook geen ver-
schil of mijn grieven al dan niet worden aangepakt 
en bestudeerd.
Maar het zit zo. Het gaat over het voederen van 
dieren. Ook een beetje van gulder tegen wulder. 
Je weet het ook van dat dieren-rijk en dat mens-
dom. Soms komen wij overeen, andere keren niet 
zo goed. Er zit ook dwie rijk-dom verscholen in 
beide woorden. Maar zelf weet ik het goed: ik zou 
wat van die duiven willen ,verplaatsen’! Als dat 
maar goed gaat.
Het gevoel dat die duiven zich ook in een buurt 
thuis kunnen voelen is een vlieger die misschien 
wel opgaat. Misschien ook iets dat te maken heeft 
met immigratie. Persoonlijk heb ik andere gevoel-
ens tegen dit soort pluimage en een echtgenote die 
er dagelijks een vloek aan overhoudt. Want voor 
haar kan het nog als het bij op pannen schijten blijft, 
maar niet wanneer zij dagelijks aan de voordeur 
wordt geconfronteerd met niet zo een fraai gezicht. 
Waarschijnlijk zijn wij dan bij die weinig uitver-
korenen die het moeten stellen met vrede nemen 
met een grimmige stront-situatie. Hoe ga je er 
mee om? Wie geeft raad? Je luistert naar hen ,die 
het kunnen weten’ en een eenvoudig hulpmiddel 
blijkt een plasticzak te wezen. Of twee die je kan 
laten wapperen aan je gevel ,wanneer de wind het 
toelaat’ tot ongenoegen van de heren en dames 
duiven die gebruik willen maken van de richels 
van je woning. Het helpt, af en toe. Na een tijd 
hebben zij wel de truc door.
Het was een mooi moment toen een witte duif 
zich had verstrikt in het plastic ballonnetje en zich 
in alle bochten wrong om de vrijheid te kiezen. 
Een eerste gedacht was er eentje van: kijkt ie-
mand mijn richting? Want op zo een moment wil 
je het dier in een moment van woede de nek om-
wringen. Maar, mag dat wel… en dan zie je dan 
plots dat je te maken hebt met een ,witte’ duif. 
Staat die niet voor in algemene zin voor vrede? 
Zodus. Zij heeft er na al dat geharrewar om haar 
te bevrijden wel een verstuikte poot of zo aan 
over gehouden. Maar ik geloof dat wij haar nooit 
meer in de buurt hebben gezien. Gaf zij een hint 
van: wie is er eigenlijk schuldig dat ik in de buurt 
ben? Want wij – de duivengemeenschap – zoeken 
ook ons dagelijks eten waar het ,gegeven’ wordt?
Allemaal goed en wel, kom ik tot een besluit. Er 
moet iets worden gedaan en drastisch optreden 
was geen oplossing. Misschien een verbodsteken 
tot landen op de richels van onze woning? Het 
uitschrijven van een stedelijke Gasboete voor Jan 
Duif of Mevrouw Duivin is waarschijnlijk iets té 
hoog gegrepen. Wat doe je ermee. Vredesduif of 
niet, er blijkt een beetje een staat van oorlog tus-
sen ons in te staan. En ik hou er ook niet van als 
de bommetjes mijn richting vallen en momenteel 
is dat onze voordeur!!!

Erik

Vredesduif



Café De Gouden Leeuw in de 
Noordstraat, op een zonnige zater-
dag in november. We zijn onaange-
kondigd gekomen, én onvoorbereid. 
Er moest gewoon iets afgegeven 
worden, binnen en buiten. Eventueel 
een koffie- en plaspauze. Dag me-
vrouw, dag meneer, en tot een vol-
gende keer. Een kwartiertje, hooguit. 
Zo had het kunnen lopen.
Ergens tussen de koffie en de plas 
kwam het verhaal: het café moet 
verdwijnen, plaats maken voor een 
vastgoedproject. De imposante bil-
jartzaal wordt afgebroken, het dui-
venlokaal opgedoekt. De nieuwe 
eigenaars van het pand zien er geen 
brood meer in. Later die zaterdag 
zou er nog een biljarttornooi plaats-
vinden, één van de laatste, want de 
club heeft al een ander lokaal gevon-
den. 
Dirk, de man achter de toog, toonde 
zich nog strijdlustig, maar ook ervan 

bewust dat het gevecht verloren is. 
En hij weet wat vechten is, en hij 
weet wat verliezen is. Het leven 
spaart de vechters niet. En toch, en 

toch … We vroegen hoelang het 
café nog open blijft, maar daar kon 
hij nog geen datum op plakken, hij is 
er nog niet klaar voor. Maar lang kan 
het niet meer duren, het geduld van 
de eigenaars raakt stilaan op. 
Wat later stonden we terug buiten. 
De zon scheen nog altijd even vro-
lijk, maar het verhaal lag zwaar op 
de maag. De blinkende bekers op 
de schappen, de foto’s van koningen, 
keizers en kampioenen aan de muur, 
herinneringen aan vijfentwintig jaar 
volkscafé, binnenkort zal het alle-
maal verdwenen zijn, gesloopt. Op 
de gevel na, want die moet blijven, 
die is geklasseerd … We worden er 
zelf een beetje kwaad om, dat die 
buitenkant precies belangrijker is 
dan wat zich binnen afspeelt. Belang-
rijker dan de levens die daar binnen 
geleefd worden.
We keerden na die zaterdag in no-
vember nog regelmatig terug naar 
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Gouden Leeuwen sterven staande

De Gouden Leeuw, om een koffie 
te drinken, of een pint, of gewoon 
om eens dag te zeggen aan Dirk. 
En we zijn eind januari foto’s gaan 
nemen tijdens de laatste grote bij-
eenkomst van de duivenmelkers, de 
duivenverkoop (in vaktermen: de 
“bonverkoop”). Er ging een wereld 
voor ons open, want toegegeven, 
zelfs toen we nog op den buiten 
woonden was de duivenliefhebberij 
iets wat we eerder met muffe oude 

mannetjes associeerden. En muffe 
oude mannetjes, daar hadden wij - 
hippe jongelingen - niet direct een 
klik mee. De duivenmelkers bleken 
echter een open en hartelijk volkje, 
en we werden per direct ingewijd in 
de beginselen van de bonverkoop: 
een veertigtal duiven, waarvan een 
deel nog niet eens geboren, worden 
gratis ter beschikking gesteld door 
de clubleden en gaan vlotjes van de 
hand, per opbod. De opbrengst gaat 

integraal naar de vereniging. Tussen-
door werden dik besmeerde boter-
hammen uitgedeeld en werd ons 
geduldig uitgelegd waarom de ene 
duif tot zes keer meer opbrengt dan 
de andere. 
De duivenmaatschappij heeft onder-
tussen ook nieuw onderdak gevon-
den, en dat is maar goed ook, want 
De Gouden Leeuw was nog het eni-
ge duivenlokaal in Gent. Dirk werd 
op het einde van de bonnenverkoop 
in de bloemetjes gezet, en daar kwa-
men onverhoolde tranen van, terwijl 
zoon Tim verwoede pogingen deed 
om de zijne weg te lachen. 
En zo wordt het weer wat leger en 
stiller achter die geklasseerde gevel. 
Maar als je er nog eens voorbij fietst 
of wandelt, en je merkt dat de gor-
dijntjes open zijn, spring eens bin-
nen. Nu het nog kan. Zolang het nog 
kan. 

Udo



Henri De Pestel Seraphin De Meyer Maurice De Meyer

1916

8 januari 1916 Sedert een 8-tal dagen zijn er nagemaakte bankbriefjes van 20 fr der 
stad Gent in omloop. De valsche briefjes zijn gemakkelijk te herkennen : de stempel 
der stad en de leeuw zijn kleiner, de kleur in schitterend rood, het nummer der serie 
is niet voorafgegaan door eene nul, het nummer 20 is te groot en de kleur is blauwer. 
Wordt verdacht van het uitgeven der briefjes : eene vrouw van 36 a 40 jaren oud, rond 
aangezicht en blozend gelaat, krulhaar, draagt een blauwe chale met dikke franjen. In 
geval van ontdekking de vrouw naar de 1ste wijk leiden.

1 februari 1916  Voor opzoeking : het verblijf van BRACKE Jan, geboren te Gent den 16 
november 1885, ingeschreven zonder er te wonen St Amandsplaats 1 die zich plichtig 
heeft gemaakt aan aftroggelarij. In geval van ontdekking de 6de wijk verwittigen.

3 maart 1916  Gestolen gedurende de nacht van 1 tot 2den dezer, ten nadeele van 
VEECKMAN Frans, wonend Groendreef 297 : een kruiwagen zonder zijkanten – 
Waarde 20 fr Inlichtingen 6de wijk

Hieronder vertaling van eene mededeling mij gezonden door den Heer militärische Poli-
zeichef : Ik straf de Agent VANDENBULCKE met 5 dagen dienstopschorssing en aftrok van 
loon, omdat hij zich in 2 gevallen heeft verleiden, eene strafbare daad, die hij had 
opgemerkt, niet ter kennis van de hem aangestelde overheid te brengen. Ik beveel bo-
vendien zijne verplaatsing naar eene andere wijk.

9 september 1916  In den nacht van 8 op den 9den. Dezer zijn dievne bij middel van 
braak gedrongen in het magazijn der N.MY. Volksbelang, gelegen Phoenixstraat 82 en 
hebben er eene groote partij koopwaren ontvreemd, waaronder : toiletzeep van de vol-
gende merken : Saten Creme Venus - Stokpaardjes - Coco-rozenzeep - London zeep Nr 33 
- Savon Musc - Paul Schil-Tanger - Prima karnemelkzeep - Savon des Bergeres - Fi-
nest Flower Glycerine soap. Dames en kinderkousen in katoen - Handdoeken in katoen, 
wit en rood gestreept, effen en gegaufriseerd - 3 stukken ruw katoen 4/4 en 5/4 - St 
Julien en Malagawijn - een stuk wit katoen 5/4 - een stuk Vichy, blauw en wit geruit - 
sponsen van verschillende grootte - suikerij merk St.Ame. Volksbelang - meelsuiker - 
witte peper - een vaatje echte bruine zeep enz... Inlichtingen 6de wijk

10 september 1916  Het belang der koopwaren ontvreemd ten nadeele der N.MY. “Volks-
belang” Phoenixstraat, vermeld op het dagorder van gisteren, beloopt tot de som van 
1479.67 fr. Bede naarstige opzoekingen te doen en na te gaan of er geene kerels zijn, 
die als dieven bekend staan, thans buitengewoon verteer maken. De aandacht wordt bij-
zonder geroepen op de verschillende soorten toiletzeep. Inlichtingen 6de wijk    
Bede al de huurhouders of anderen die een schoon gesloten rijtuig en een klein bruin 
paard bezitten, te ondervragen ten einde te vernemen wie van hen met een dergelijk 
gespan gestaan heeft aan de herberg “het yzeren kruis” Slypstraat, den zaterdag 9den. 
Dezer om 5 1/2 uren ’s morgens. Antwoord morgen op het rapport aan de 6de wijk
   Bede zo spoedig mogelijk en voor ’t laatst morgen op het rapport aan de 6de wijk te 
laten weten, naam en woonst der personen die een wit paard bezitten.

21 december 1916  De Heer Prokureur des Konings laat aan de Heren Dienstoversten 
weten dat sedert eenigen tijd menigvuldige dieften van zwijnen op den buiten en in de 
voorsteden gepleegd worden en dat waarschijnlijk het vleesch alhier binnengebracht en 
verkocht wordt. Alle nuttige inlichtingen moeten hem zonder verwijl gezonden worden.

Bron: Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief
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Je dwaalt door de buurt,  
in de hoop te struikelen over onverwachte schoonheid 
ontgoocheld en verkleumd overwin je een drempel 
je scant de kuchende ruimte, schikt jezelf 
bestelt vruchteloos van het vat 
meet de schade vanuit een ivoren nuchterheid 
en aanschouwt de verschillende vormen van samen alleen zijn 
de stille en meer lawaaierige vormen van niets zeggen 
een bloemlezing van machtelozen in afwachting 
flessenhalzen strelend en onhoorbare zwanenzangen fluisterend 
in open monden van lege liplezende flessen 
in deze beteuterde ruimte is geen plaats voor alco-romantiek 
de illusie van de gedeelde roes is schoner dan de realiteit onder de maan 
maar je dringt aan en wordt deel 
van een vreemd duet tussen een spraakloze flatscreen en een mondige jukebox 
beeld en klank in harmonieuze dissonantie
Masterchef Australia - Debbie, een sociaal werkster uit Adelaide/Only the lonely  
serveert haar exit, gefrituurde noedels met chocoladesaus/Know the heartaches I’ve been through 
Sturm der Liebe - een knappe priester in soutane/I wanna remember you just like this 
worstelt met het celibaat/Let’s just kiss and say goodbye 
Een remake van Ben Hur - autowrakken rijden rondjes, achterwaarts/I’ve lived a life that’s full 
een kerel kruipt door het vensterraam van een rokend vehikel/I did it my way
een warm deken wikkelt zich om je koude botten 
je geeft de meest bescheiden tournée générale uit de geschiedenis 
voor een schim of 3 en een schaduw 
en de avond keert in een nacht van grote verzoening
we zijn allen van elkaar gemaakt 
samengeklit uit dezelfde oersoep van verlangens 
afgedwaald in de kille uithoeken van onze kamers 
we zijn van elkaar gemaakt, gij en ik, 
we zijn het gewoon vergeten
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“Die muur staat er al van voor Christus en die 
muur blijft staan!” Ze stonden elk aan hun kant, 
mijn vader en onze gebuur, de pastoor. Ze konden 
elkaar niet zien want de scheidingsmuur in onze 
hof was wel 3 meter hoog en van ondoorzichtig 
beton... Het was de laatste poging mijnheer pastoor 
te vermurwen tot afbraak en het waren ook de al-
lerlaatste woorden die zij tot elkaar spraken; mijn 
vader gebruikte  namelijk de minder - doordachte 
sluitzin:  “Foert! Gij Paster van mijn kloten gij!” en 
dat was in 1969 een doodzonde met Godslaster-
lijke allure... En ik moest nog wel mijn Plechtige 
Communie doen. En mijn vader ging -zeker weten! 
- niet  “te Biechte “, zodat mijn kansen op Com-
muniegeld en kadootjes van familie en vrienden als 
het ware geheel vervlogen waren. Ik heb dus mijn 
Communie niet mogen doen van Mijnheer Pastoor. 
We hadden het thuis trouwens toch ineens  niet 
meer zo voor de Heilige Geest en zijn Familie, ver-
telde ik mijn maats .   
Maar mijn kostuumke had ik al, dus vond moeder 
dat ik dat wel moest “afdragen”... Geen kadootjes, 
geen geld, maar wel een roze hemdje met een pur-
peren strikje en een blazerke met zwart - witte ka-
rootjes bovenop een blauw kort broekje met witte 
kniekousen en zwarte moccassins .  Wordt gij zo 
maar 13 jaar.
Mijn vader had wel gelijk van die muur; die stond 
op het zuiden en pakte alle zon af van ons hofke, 
dat spijtig genoeg alleen maar  lang en vooral smal 
was, zodat er  - buiten mos en tengels - nooit iets 
op groeide dat op groensels leek. Mijn moeder had 
er wel een rij bloemen gezet. Crysanten. Plastieken. 
Altijd in bloei.
‘t Schijnt dat de pastoor aan de andere kant van 
onze Berlijnse Muur daarentegen wél dikwijls in de 
zon zat, met een fles porto en een dikke sigaar. Op 
hete dagen zelfs met opgesloofde hemdsmouwen 
en ontblote kuiten in een bassintje koud water. Ze-
dig is anders voor een pastoor. 
Was dat de reden van zijn halsstarrig weigeren 
tot “De Afbraak”? We zouden het nooit te weten 
komen want op een schone juli - avond stond de 
politie aan ons deur; of mijn vader misschien van 
een fles wijn had meegedronken en een Havana had 
gerookt met de pastoor in zijn pasterlijke tuin? En 
hoe het kwam dat wij van niets wisten, terwijl de 
parochiehoeder daar al minstens drie dagen dood 
zat in zijn tuinstoel, met zijn voeten nog altijd in dat 

bassintje? Twee sigarenstompen en twee glazen op 
dat tafelke? Mijn vaders uitleg was dermate fraai 
geformuleerd en van dien aard dat de (schielijke) 
dood van de pastoor plots tot een verdacht over-
lijden werd geboekstaafd ... met ons pa als ver-
dachte nummer één, natuurlijk. Detectieven kwa-
men toen ook al niet graag naar de Brugse Poort, 
en de paster kon het natuurlijk zelf  niet meer ver-
tellen, maar nooit zijn ze erachter gekomen wie 
die geheime bezoeker was. Pa rookte trouwens 
geen dikke sigaren. Havanas. Van Cuba.
Hij rolde ze zelf. Dunne flokken. Van Wervik. 

“Hartstikke leuk!”, riep Wilma. “Onwijs gaaf stek-
kie!”, deed Jaap. “Aangenaam”, zei het meisje, “ik 
ben Ellie, je nieuwe buurmeisje”. Ik smolt.
De Familie Jansen bestond uit drie.. Alledrie even 
blond, even slank en even langharig. Hippies vol-
gens pa. Ma bloosde een beetje. En ik wou niet 
meer naar de coiffeur. Ze kwamen van “helemaal 
boven de Moerdijk”, geen Zeeuwen dus, maar éch-
te Hollanders ...  Ze hielden van “Vrijheid, Blijheid” 
en waren heel erg vlotjes in de omgang. Dat bleek 
al snel. “Bakkie koffie?” vroeg ma, en daar was de 
buurvrouw, elke dag. “Hartstikke gezellig!” Ook 
Jaap was een hele vlotte; hij probeerde zelfs Gents 
te spreken,  “Echt Bels” van het soort waar mijn 
pa dan weer een beetje ongemakkelijk van werd. 
Dat Jaap meteen de dag nadien al bereid was tot 
het helpen slopen van de scheidingsmuur maakte 
hem desniettemin meteen weer “Ne wrieje wij-
zen!” voor ons pa.   
Nooit waren wij aan de Andere Kant geweest. 
Maar al was De Muur er even hoog als bij ons, het 
gras was er altijd groener, de zon scheen er volop 
en overal staken de eerste lentebloempjes hun 
kopje op. Er was een soort Lourdesgrot tegen de 
muur aangebouwd, compleet met heiligenbeeldjes, 
devotiekaarsen en rozekransen. In het midden een 
grote Onbevlekte Maagd Maria met boven haar 
aureool gebeiteld, in vergulde letters: “O.L. Vrouw-
ke van De Muur van Kuisheid, Bid voor Ons”. “Je 
reinste afgoderij!” vond buurvrouw. “Hebde god-
vers van ze leven ..!” vloekte pa. “... Doet nooit wat 
Onkuisheid is ... één van de Tien Geboden!”  flits-
te het door mijn hoofd. En Ellie keek me aan met 
de allerhelderblauwste ogen die ik ooit gezien had.
Jaap hakte het eerste stuk beton weg. Eindelijk! 
Mijn ouders werden kinds van geluk. Er zijn zelfs 

foto’s van die eerste gaten, zo met hun kop erdoor, 
net 2 Ossies bij de afbraak van de Berliner-muur in 
‘89. (al hadden zij daar toen nog zeker geen weet van 
...)
De week nadien schoten er al radijsjes in onze hof. 
Ons pa stak alvast de bonestaken in de grond en ons 
ma de parasol. Ik kreeg een zonnebril en ook de lang-
verwachte ferme groeischeut, zodat ik mijn allereer-
ste lange broek aan mocht: meteen een hele blitse 
rode met van die jumbo-pijpen.  “nen  langen zwiep 
mee olifantepuuten en een roste pruuke!” wist pa. “’t 
wordt nen echten schuune jongene mee zijn  haar 
azo, onzen Marc, en daarbij hij is nie rost, moar bruin, 
pa !” zei ma daarop. Maar ze vroeg zich wel af of ik zo 
naar Don Bosco zou mogen, na de vakantie ...
En alles groeide en bloeide , die hete zomer van 1970. 
Pa kocht eerst nog hout en zand om de zandbak te 
maken die hij mij al vijf jaar had beloofd. Gelukkig ging 
dat niet door en mocht ik met het hout en wat oude 
lakens een tent bouwen bij de grot. Voor Ellie en mij. 
Buurvrouw wou op haar beurt wel graag een strandje 
om te zonnen, lekker topless, dus of mijn vader  het 
soms zag zitten ...? In geen tijd  was pa klaar met het 
zand en kon buurvrouw haar strandlakentje spreiden 
en de borsten ontbloten onder de ogen van Onze-
Lieve-Vrouwke van Kuisheid. Toen ook nog Jaap al 
joelend en in een soort van Tarzanslipje op de set 
verscheen, werd het me ietwat teveel en dook ik de 
tent in  met Ellie. En al had  zij dan wel een “volledig” 
badpakje aan, en ik mijn uitgerekte sponzen zwem-
broek, het bleef me moeilijk één en ander onder 
controle te houden. Temeer daar ze vol vuur begon 
over het “Camp Naturalistes” in Frankrijk, “Cap de 
la Agde” of zoiets, waar ze over veertien dagen met 
haar ouders  weer naartoe ging op vakantie. Ik was 
zelf ook al eens op kamp geweest in de Franse  Na-
tuur, bij Les  Ardennes geloof ik, maar dit bleek toch 
wel iets anders: een vakantiedorp met alles erop en 
eraan vlakbij de Middellandse Zee, waar het zo warm 
was dat zelfs de bakker en de slager, de coiffeuse en 
de garagist er poedelnaakt rondliepen; Verder kon je 
er zomaar bloot  naar de cinema of gewoon zonder 
kleren naar de superette om een ijsje ...  Iedereen, 
maar dan ook iedereen was er in z’n nakie, volgens 
Ellie; ik zag het zo voor mij: bloot op de fiets, met pa 
en ma ...  
Ik heb al mijn Jommekes weggegooid die zomer.             
 
We zagen beelden van Woodstock en van de laatste 
Amerikanen in Vietnam, we hoorden van studenten-
opstanden, van Mao en Boedisme, van Provo’s in Am-
sterdam en de eerste Groene Fietsers in Gent ... 
“In the Summertime” van Mungo Jerry was op mijn 
piepkleine 7up - radiootje. En Ellie was overal even 
bruin ... Daar kon ik best wel vrede mee nemen. Toen.
Ultieme stootjes van progressieve bewustwording 
trokken door mijn brein en dat van mijn eigen kleine 
Vlaanderland; het zou nog jaren duren, of liever: het 
is nog altijd bezig. Denk ik. Er zijn nog vele Muren ... 

Markass
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1917

12 februari 1917 Onbekenden hebben in de bakkerij der “Vrijheidsliefde” Gas-
meterlaan 143, ingebroken, hebben eene koffer, inhoudende verscheidene hon-
derden broodbons, en eenen kleerborstel medegenomen. Later werd de koffer 
opengebroken zonder den inhoud terug gevonden. Ter plaats vond men een stalen 
breekijzer, genaamd koevoet, waarmede men de koffer openbrak.

24 februari 1917 Gisteren zijn op de Godshuizenlaan en in de Sperrestraat 
door volksvrouwen een aanzienlijk getal brooden gestolen uit de karren der 
Samenwerkende Maatschappij “Vooruit” en der “Vooruitziende bakkers”. Ik ver-
zoek de Heeren Dienstoverste de noodige maatregelen te nemen, ten einde feiten 
van zulken aard te voorkomen of minstens, indien zij in tijds niet konden belet 
worden de daders op te zoeken en onmiddellijk het parket te verwittigen. Iedere 
diefte in die voorwaarden gepleegd heeft noodzakelijk voor gevolg, gezien het 
bepaalde rantsoen per inwoner, dat personen zich dien dag moeten onthouden 
van brood te nutten, daarom vooral moet streng gehandeld worden;
Ik herinner de onderrichtingen van 20 juni 1916, aangaande het vormen en 
houden van stoeten of andere volksverzamelingen alsook deze die zeggen dat in 
zulk geval het Middenbureel onmiddellijk moet verwittigd worden.

2 maart 1917  Gestolen ten nadeele van VEECKMAN Jozef, Groendreef 297, een 
ram ter waarde van 50 fr, 3 konijnen waaronder een wit met roode ogen, een 
bleekgrijs en een bruin Tezamentlijke waarde 45 fr Inlichtingen 6de wijk.

23 april 1917  Gestolen ten nadeele van “La nouvelle Liniere du Canal” Groen-
dreef 234 : een lederen riem van 9 m lengte op 8 c/m breedte Inlichtingen 6de 
wijk.

29 april 1917  Op te zoeken : COCQUYT Louisa, geboren te Gent, den 5.10.1896 
Nettestraat 6 In geval van ontdekking naar het Stedelijk Bewaarhuis geleiden. 
Is van de venusziekte aangetast. Evenzoo DE WILDE Zulma, vroeger wonende Ach-
terlei 17

8 mei 1917  PLUYM Prosper, 17 jaar, leeglooper, ingeschreven Coupuregang 69, 
maar schijnende te verblijven op logement op de 6de of de 10de wijk. Pluym is 
beticht van diefte en misbruik van vertrouwen. Bij ontdekking naar het bureel 
der 5de wijk brengen.

22 juli 1917  Gisteren werd uit de wateren der Leie een been, schijnende 
een vrouwenbeen te zijn opgevischt. Verzoek inlichtingen te nemen of er eene 
vrouw verdwenen is en in welke voorwaarden. Dit lichaamsdeel verkeerde in een 
vergevorderde staat van ontbinding.

27 september 1917  Gestolen ten nadeele van VAN HAEMELE Gustaaf, Cederstraat 
53 : ongeveer voor 600 struiken aardappelen Inlichtingen 6de wijk.
   Hieronder de vertaling eener mededeeling van den Heer militarisch 
Polizeichef, Afdeling Zeden : “IK loof de beide in Lousberg in dienst zijnde 
agenten VORMEZEELE en DE MOERLOOZE voor hun degelijk gedrag waarvan zij ter 
gelegenheid van ontvluchte meisjes, bij hunne heraanhouding, reeds meermalen 
het bewijs hebben geleverd. Ik beveel dat ze aan ieder van beiden eene 
belooning van 10M zal uitbetaald worden”

8 december 1917  Gestolen ten nadeele van Edmond DE WULF, Brugschesteenweg 
352 : 3 grijze konijnen, zwart en 4 zakken brandhout. Inlichtingen 6de wijk.

Bron: Stad Gent, De Zwarte Doos,Stadsarchief
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Ik ben geboren in 1970. Ik ben opgegroeid onder een 
communistische dictatuur, onder Enver Hoxha. Ik ben moslim 
maar op school heb ik geen koran of bijbel mogen leren. Ik kan 
dus ook niet bidden, ik heb dat nooit mogen leren. Vanaf 1991 
mocht dat wel, maar toen was ik al 21 jaar en had ik vooral
nood aan werk. Ik zou dat wel willen leren, bidden, maar ik 
kan het niet. Daardoor redeneer ik misschien anders dan mijn 
collega’s.  Voor mij zijn mensen mensen, allemaal. Ik hoef niet 
te weten wat de imam of priester zegt. Ik geloof in God en in 
wat ik denk dat juist is. Ik gebruik mijn gezond verstand. In ons 
systeem was iedereen gelijk, al die priesters, imams en nonnetjes 
zijn allemaal in de bak gezet of vermoord. De moskeeën en 
kerken werden allemaal omgebouwd tot sportpaleizen of 
scholen. Religie was toen verboden in Albanië. Er waren ook 
slechte dingen in Albanië maar de verschillende religies leefden 
wel vreedzaam naast elkaar.

Waarom ben je uit Albanië gevlucht ?
In 1998 was het ganse land en ook de overheid betrokken bij 
een groot piramidespel. Dat is in 1998 in elkaar gestuikt en 
daarna is een volksopstand uitgebroken met totale anarchie als 
gevolg. Iedereen liep met een wapen in de hand, ook kinderen 
en zo.
Op een dag werd ik in mijn tuin beschoten vanaf de overkant 
van de rivier. De kogel sloeg in op minder dan een meter afstand 
van me. Ik was in shock. Ik heb nooit geweten wie da tgedaan 
heeft of waarom. Ik ga ervan uit dat het zomaar voor het plezier 
was want ik had met niemand ruzie of zo. Ik ben rap terug naar 
huis gelopen en toen heb ik tegen mezelf gezegd, ik blijf hier niet 
meer. Dat was in augustus 1998. Het kon goed zijn dat er mij 
niets ging overkomen maar ik zag het niet meer zitten. Ik ben dan 
gans alleen weg gegaan, ik was toen 28 jaar. Mijn mama, 3 broers 
en mijn zus zijn wel gebleven. Mijn papa was net overleden dan. 
Mijn mama leeft nog nu, ze is wel ziek en oud.

Hoe ben je dan in de Brugse Poort beland ? Kende je hier 
iemand ?
Nee, helemaal niemand. Mensensmokkelaars namen me met 
kleine bootjes mee naar Italië en dan per trein richting Groot-
Brittannië. De smokkelaars zeiden me vooraf dat ze me niet 
konden garanderen dat ik tot in Engeland zou geraken, enkel 
dat ze hun best zouden doen. Mijn geld was ik sowieso kwijt. 
De oversteek naar Engeland was me te avontuurlijk en ik ben 
hier moeten blijven hangen en zo ben ik in Gent beland. Puur 
toevallig. Ik kende hier echt niemand, ik was gans alleen. Dat was 
een heel moeilijke periode met erg veel stress.

Aan het Sint-Pietersstation sprak ik iemand aan die er wat 
Albanees uitzag, het bleek een Turk te zijn, die nam me mee 
naar de Dampoort waar een andere man me verder hielp en 
me een kamer verhuurde aan Sint-Jacobs. Die man zei ook dat 
ik naar de politie moest gaan maar dat ik eerst een adres nodig 
had en asiel moest aanvragen. Een paar maanden later kon ik 
via een vriend van hem een kamer huren in de Brugse Poort. 
Dat was een goede gast, hij heeft me aan een adres geholpen 
en me op weg gezet voor mijn asielaanvraag. Ik ben dan heel 
snel ook Nederlandse les beginnen volgen aan de Bargiekaai. 
Ik kende hier niemand dus wat moest ik anders doen de ganse 
dag. Er waren nog maar een paar Albanezen in Gent toen. Dat 
was in september 1998, dus een paar maanden al nadat ik hier 
toekwam. Daar heb ik 3 jaar les gevolgd en ook een diploma 
behaald. Vanaf 2001 kon ik ook beginnen als freelance tolk 
bij de integratiedienst van Gent. Toen had ik nog een tijdelijk 
verblijfsstatuut, want mijn asielaanvraag was nog lopende. Een 
jaar later werd mijn asielaanvraag afgekeurd en mocht ik dus 
ook niet meer officieel werken want ik was illegaal in het land. Ik 
kreeg dan ook geen uitkering meer. Ik heb zo 9 jaar lang moeten 
‘overleven’. Dat was een heel zware tijd. Ik kan me zelf niet meer 
voorstellen hoe ik dat overleefd heb, al die onzekerheid, al die 
slapeloze nachten, t’is niet te doen. In die periode heb ik heel 
hard gewerkt in de bouw, in het zwart, want er moest brood 
op de plank komen natuurlijk. Op een dag werd ik betrapt en 
hebben ze me anderhalve maand in het gevang gestoken. Ik had 
toen al 3 kindjes en een vrouw die thuis zaten, en ik was de 
enige kostwinner. Toen heb ik ongelooflijk veel afgezien. Voor 
sommigen is het leven heel hard, voor sommigen niet, maar voor 
mij wel. Ik zou dat echt aan niemand wensen, het leven dat ik 
gekend heb, herbeginnen ergens anders. Ik heb ook gehoord dat 
het nu erger is. Toen lieten ze ons met rust. Ze wisten waar ik 
woonde en dat ik illegaal was. Maar nu plukken ze ganse families 
thuis uit hun bed, om 3u ‘s nachts, met kinderen.

Ben je nog terug geweest naar Albanië ?
Nadat ik geregulariseerd ben ben ik nog 2 keer terug geweest naar 
daar. Mijn mama was al erg ziek toen. Ze woont nu bij haar jongste 
zoon sinds mijn papa gestorven is, zo is de traditie daar. Mijn oudste 
broer is dierenarts en kan zijn brood verdienen, een andere broer 
werkt bij de staatsveiligheid en mijn jongste broer is hier ook eens 
geweest maar hij zag het hier niet zitten en is teruggekeerd en 
werkt nu als bankbewaker. Hij kon niet tegen de stress hier. Mijn zus 
is gelukkig getrouwd met kindjes. Ze hebben een klein hotelletje 
aan de zee waarvan ze kunnen leven. Er is gelukkig  democratie nu 
maar de economie blijft een groot probleem, zeker nu met de crisis 
in de buurlanden Griekenland en Italië.

Woon je hier nu graag in Evergem in je nieuwe huis ?
Het is wennen aan de buurt. Hier zijn de mensen meer 
teruggetrokken. Ik mis de Brugse Poort, met al zijn goede en 
slechte dingen. Ik ga nog steeds naar daar naar de winkel hé, 
elke zaterdag. In de Brugse Poort zei iedereen goedendag tegen 
elkaar en hier niet. Ook de kinderen missen de Brugse Poort. 
Daar konden ze op straat spelen met hun vriendjes en nu spelen 
ze in de tuin, onder elkaar. Ze gingen naar school in de Piramide. 
En hier zitten ze nu vlakbij in een school in Evergem en zit mijn 
zoon met maar 2 ‘andere’ kindjes in zijn klas, hij en een Turk. 
Gelukkig doet hij het goed op school en mijn dochters ook. 
Wat moet ik nog meer doen ? Nu is het aan hen. Ik probeer hen 
duidelijk te   maken dat het belangrijk is om naar school te gaan. 
We waren graag in de Brugse Poort gebleven maar het was te 
duur om daar een huis te kopen voor 3 kinderen. Dus ik moest 
buiten Gent beginnen kijken.

Wat doe je nu voor werk ?
Ik werk bij een Duitse firma die dashboards levert voor Volvo. 
Dus de bedrading, stuur, radio, GPS, airco,... Aan een lopende 
band, een zeer stresserende job, 8 uur rechtstaan, al 4 jaar. Ik 
werk in ploegen en het tempo gaat altijd maar omhoog. Maar 
het leven is zo, als we niet werken brengt het niets op. Werk 
is werk, punt. We maken ons wat ongerust want Volvo gaat in 
Amerika een nieuwe fabriek bouwen. Over 3 jaar zullen we 
maar 1 model meer bouwen, en nu nog 4. Dus dat ziet er niet 
goed uit.

Droom je er soms van om nog terug te keren naar Albanië?
Elke mens droomt er toch van om begraven te worden in zijn 
eigen land, ik ook hé.  Een wijze oude
man vertelde me dat ik er beter van uitga dat ik hier ga blijven. 
Mijn kinderen groeien hier op, en wat later komen daar 
misschien ook kleinkinderen van. Terug naar Albanië betekent 
ook hen achterlaten. Dus misschien is die oude man wel een 
pak wijzer dan mezelf. Maar toch hoop ik van terug te gaan naar 
daar, we zullen zien.

Als ik hem tot slot vraag of hij zelf zou spreken van een 
happy end aan een moeilijk verhaal, 3 flinke kinderen 
die het goed doen op school, een fijne vrouw, allebei aan 
het werk, net je eigen huis verbouwd... is het antwoord 
bitterzoet.

Tevreden? Nee, ik heb geen spijt van wat ik gedaan heb, maar 
als je me vraagt of ik het opnieuw zou doen, nee, ik zou het niet  
opnieuw doen. En of ik content ben... ik weet het niet. Op die 
leeftijd vluchten is moeilijk, ik was al 28 jaar. Als je jonger bent is 
het makkelijker. Gelukkig is na 2 jaar, dus   in 2003, mijn vrouw 
ook kunnen komen, tegen de wil van haar mama in. Het gekke is, 
mijn naam betekent letterlijk ‘geluk hebben’, maar in mijn geval 
is dat niet.

De laatste jaren zijn wel wat beter, sinds we papieren hebben, met 
ons 3 kindjes en allebei werk gevonden. Ik werk nu in de Volvo 
en mijn vrouw kuist, via een bedrijf. Maar de 12 jaar daarvoor, 
al die miserie, mijn slokdarm is eraan kapot gegaan, van al dat 
maagzuur, van alle stress. Ik moet elke dag pillen nemen voor die 
slokdarm. Als ik die niet neem, is het alsof ik vuur heb vanbinnen. 
De weg is lang en zwaar geweest, mijn lijf en geest hebben een 
zware tol betaald.

Pieter

De Brugse Poort blijft een geweldige plek voor de luie 
wereldreiziger. Eerder dan deze kluit rond te hoppen 
als een postmoderne sprinkhaan kan je er jezelf laten 
wiegen door zoetzure verhalen vol heimwee en hoop 
meegebracht in de valiezen van steeds nieuwe geluks-
zoekers. De Brugse Poort als smeltkroes van slapende herinneringen vol smart en vreugd, met menselijke 
helden en ongrijpbaar onrecht. In de verhalen van deze licht gepakte vogels kunnen we onszelf weerspiegeld 
zien, en desgewenst, ook de relativering van onze dagdagelijkse besognes. Deze aflevering voert ons mee naar 
Albanië.

In 1997 ontstaat in Albanië een toestand van wetteloze anarchie na de zogenaamde piramidespelcrisis. Deze 
frauduleuze investeringsconstructie werd mee ondersteund door de overheid en stortte uiteindelijk als een 
kaartenhuis ineen. Naar schatting 2/3 van de Albanese bevolking investeerde erin en verloor zo hun reeds 
karige spaargeld. Tijdens de maandenlange rellen die erop volgen werden winkels, banken en wapendepots 
geplunderd, criminelen uit de gevangenissen vrijgelaten en grijpen gewapende milities lokaal de macht. De 
regering neemt ontslag en zo’n 10.000 Albanezen vluchten over de Adriatische Zee  naar Italië. Fatmir is één 
van hen.

Ik ontmoet hem op een symbolisch moment, na een voorlopig laatste verhuis. Niet zomaar een huis ditmaal 
maar een thuis. Deze gebakken stenen behoren hem zelf toe, als sluitstuk van een lang integratieproces, de 
realisatie van onze collectieve bakstenen droom.

Hij heeft er net de ochtendploeg bij Volvo opzitten en zwaait wat vermoeid de deur open.

DE GROTE TREK

Fatmir en Nexhmije met hun kinderen Arbër, Besiana en Blerina

Zin om eens op zijn Albanees op café te gaan?
Dan is er Café Rozafa, Noordstraat nr 21, 

net over de Phoenixbrug aan de rechterkant
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‘Vraag het aan elke koe in de wei, met of zonder bril – wij zoogdieren die rechtop lopen, die emoties hebben en kunnen 
huilen (neen, bavianen huilen niet en dolfijnen hebben helemaal geen glimlach als ze je aankijken). Vraag het aan elke koe in de 
wei, ook al draagt ze een bril, ge moogt er zeker van zijn, beste Jean Pierre, dat ze je heel dwaas zal aankijken.’ 

Jean Pierre was op vinkenslag en keek met grote ogen naar Foxx nadat hij deze stelling had geponneerd.  Foxx, zomaar. In de 
volste overtuiging, en dat dan nog op de dag dat het winteruur zomeruur was geworden. 

Sinds Foxx de klassieke wekkers met cijfers en wijzers opnieuw in zijn huis had binnengehaald omdat hij het digitale tijdperk 
ten gronde beu was geraakt hadden zijn inzichten ook andere wendingen aangenomen. En niks kwam zomaar vanzelf, dacht 
Jean Pierre.. Al die wekkers in zijn huis tikten! Als het u belieft. Zonder ophouden. Door elkaar. Een metronomische kakafonie. 

Wat die wekkers in Foxx’ huis ook met zich meebrachten was dat er opnieuw een oude fobie in zijn hoofd was ontwaakt. Iets 
wat hij zich dacht te herinneren uit zijn kindertijd. Het fameuze telsyndroom had zich opnieuw meester van hem gemaakt. 
Foxx was met de wekkers opnieuw beginnen tellen. …tik-tak…tik-tak…tak-tik…tik-tak-tik-tik…tak-tak…tik…Het hield 
niet op.  De kakafonie van het getik gaf hem vreemde echo’s in zijn hoofd. En hij wist nog steeds niet hoe laat het was. Waar 
moest dat in godsnaam eindigen? 

Toen hij de volgende ochtend wakker werd stond de zon zowat een uur hoger dan hij had gedacht, wat betekende dat hij 
ook misschien een uur te laat zou zijn waar hij heen wou. Foxx was het zomeruur vergeten, maar dat wist hij niet. Zo dacht 
hij toch althans.

Maar gezwind sprong hij uit bed, zijn kleren in en dan de Bevrijdingslaan op richting Gent, of beter richting Moscou.
‘Mooi weer vandaag!’, riep hij uit volle borst. Maar de koe had nog steeds de bril op ergens in een wei en met het tegenlicht 
was de torenklok van de St. Jans Babtistkerk ook al niet zo duidelijk in de tijdstransformatie van dat moment. 

Bus 3 naar Jean Pierre in Moscou! Jean Pierre die hem in dergelijke situaties zonder tijdsbesef steeds in waarheid wist te 
antwoorden was nu toch wel zijn toeverlaat. De vlugste weg naar de halte van bus 3 aan het Seghersplein was de hink-stap-
sprong over de ‘gilberkes’. Foxx had dit vorige week bedacht. De ‘gilberkes’, ooit door onze voormalige Genste stadvader 
Gilbert Temmerman als remedie tegen het wildparkeren aan de rand van de Gentse trottoirs geplaatst ten spijt van wie het 
benijde want er overheen springen in de hink-stap-sprong kon soms ontzettend pijnlijke gevolgen hebben. 

Lijn 3 naar Moscou had zoals gewoonlijk zijn drukke bedoening van vaste klandizie. Iedereen op de lijnbus, groot en klein, 
begroette er elkaar op de geijkte en meest gewone manier van doen. Foxx had echter een boek met zich mee, wetende dat 
het een telboek der gevleugelde dieren was en dat Jean Pierre zich sinds jaar en dag tot de club der vogelaar telde. En dat 
was ook zo. Zo had Foxx gemerkt. 
Ooit was hij een Wielewaal. Op een uitstap naar het onbekende Mousnyland ergens aan de Ourthe in ons zuiderlijk 
landsgedeelte openbaarde hij zich in volle euforie met de borst vooruit dat  hij er even voordien een vale gier gespot had.  
‘En’  zei Jean Pierre, “dit was nog maar niks. Foxx jongen, met mijn oude Pallas 7 x50 had ik plots een beflijster in het vizier! En 
gefotografeerd!  Een beflijster, ge moet zo niet kijken Foxx? De vogel bestaat en hij is niet wat je denkt! De Turdus torquatus, 
een zangvogel uit de lijstersfamilie. Dat zoudt ge niet denken, he Foxx? Het mannetje met een zwart verenkleed en op zijn 
borst een brede witte streep, de ‘bef’. Zo noemen ze dat. Jawel, de ‘bef!’. 

Foxx  hield het boek ‘De vogels van Europa’ in de hand. Hij had de vogels geteld. Hoofdstuk na hoofdstuk. Tot tweemaal toe. 
Want discalculie in zijn hoofd gaf hem verwarring. Misschien was hij een vogel vergeten?  Het was zo meeslepend, het boek. 
Discalculie brengt soms rare getallen.

33 vogels van Europa! Tot tweemaal toe 
geteld.  33, wat een getal. Christus stierf 
naar zeggen op die leeftijd, en ook de kunstenaar 
Yves Klein. Te veel lood in zijn longen van het diepe 
blauw. Het pigment ultramarijnblauw was zijn kleur 
naast blinkend goud... 

Jean Pierre verloste Foxx uit zijn gedachtensprong. 

‘Nu het zomeruur onze dag opnieuw vult, geen tikkende 
wekkers meer, geen vogels meer,  geen ‘Dark Side of The 
Moon’. Mijn beste vriend Foxx. Geen duistere sprongen meer. 
En als het ooit nog tikt is het in uw hoofd.  Het licht schijnt 
immers ook in de duisternis. We gaan op weg. Terug naar de Brugse 
Poort en we gaan daar tussen de vissers zitten  aan de kant van het water 
en de boten tellen aan Brugge Vaart.’

Foxx bleef in stilte luisteren.
Hij zweeg.
Maar diep in zichzelf fluisterde hij: 
‘Suskewiet, …’

Koen V.

’T IS WIjS OM WEER  THUIS TE KOMEN (18)
 advertentie

U vindt ons in Haspelstraat 49 9000 Gent
Wij zijn open van maandag tot en met zaterdag van 10u00 tot 17u30
Volg ons op www.kringloopwinkelgent.be en via facebook
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4de augustus 1914
“Het was in den namiddag, 4de dag der 
mobilisatie dat mijne vrouw mij van 
het werkhuis kwam afhalen met den 
oproepingsbrief om mijn oud regiment 
nog heden te vervoegen. Ik was dus 
ingelijfd en moest aan den gruwelijken 
oorlog deelnemen. Ik was erop 
voorbereid, daarom schrok ik er niet 
van. Ik was dus gelaten in mijn lot en was 
slechts bezorgd om vrouw en kinderen 
die ik nu moest verlaten, en wie weet, zie 
ik ze nog ooit terug.”

5 oogst. 
“Moedvol en met de hoop op een 
spoedig en gelukkig weerzien, en de 
overwinning van ons bedreigd vaderland. 
Ik heb eigenlijk nooit hoog opgelopen 
met vaderlandsliefde maar nu wij zo 
laf aangevallen werden door een veel 
sterkeren vijand, die altijd de beste 
gastvrijheid in ons land genoot nu reken 
ik het ook tot plicht dat we zoo dapper 
mogelijk onze haardsteden moeten 
verdedigen. Dus, na vrouw en kinderen 
omhelst te hebben vertrok ik met 
den trein van 10.30uur tot in de statie 
vergezeld van mijn zoontje Roger en 
broer Gust. Langs alle kanten, onderweg 
wierd onzen trein, die bomvol reservisten 
zat druk toegejuigt. In Antwerpen 
aangekomen spoedden wij ons, te midden 
een plassenden regen, naar de zuidstatie 
waar we den trein moeten nemen naar 
Hemixem, een dépot van m’n regiment. 
Onder weg van de ene statie naar de 
andere zag ik verscheidene stukgeslagen 
cafés, zoals ik in den morgen ook te Gent 
zag, door de Duitsers bewoont, doch 
die nu vertrokken waren, en waar de 
bevolking in den nacht eens huisgehouden 
had. Eindelijk landen wij in het dépot aan, 
reeds duizenden reservisten zijn er binnen, 
sedert den vorigen dag aangekomen, en 
nu vind ik natuurlijk verscheidene oude 
wapengezellen van vroeger.
Na wederzijdsche handdrukken vertelt 
ieder over zijne betrekkingen, over zijn 
huis, gezin waarvan het ene al grooter is 
dan het andere, die geen kinderen heeft 
moet een rondje betalen in de cantine, 
en alzoo eindigt stilaan den dag en wordt 
het tijd dat we naar ene plaats omzien om 
den nacht door te brengen. Het is ieder 
voor zichzelf waar hij plaats vind ‘tzij in 
ene schuur of op nen zolder bij een boer 
uit het dorp. Wij komen gevieren terecht 
op ene hooischelf, achter eene herberg, 
ik draai mij goed in het hooi in en na 
korten tijd ben ik evenals de anderen, 

ingedommeld.”

4e september
Verscheidene mitrailleurs zijn gisteren 
toegekomen, uit Engeland zegt men. 
Prachtige stukken van constructie en 
net afgewerkt. Als zoo een kereltje aan 
’t vuren gaat kan hij zeker 500 kogels in 
den minuut op den man af zenden. Men 
moet niet vragen hoe schrikkelijk de 
uitwerkselen zijn als die in de infanterie 
aan het maaien gaan, want maaien 
is wel het juiste woord ervoor. Die 
machinegeweren moeten wij nu opstellen 
in borstwering, aan ’t begin en ’t einde van 
iedere dreef of straat in den omtrek.
11de september
‘k Heb goed nieuws ontvangen van 
mijne vrouw, ons dochtertje Elza loopt 
alleen, schrijft ze. Bravo. Het wordt 
onbetwistbaar tijd, maar toch beter laat 
dan nooit. Het doet mij een oneindig 
genoegen. Ik verlang ernaar naar ze eens 
te zien, ze al wel sterk veranderd zijn, 
denk ik, en me misschien wel niet meer 
kennen. Roger zou malgré ook eens 
willen komen. Dat zou ik geloven, ik 
zou het natuurlijk ook wel willen doch 
het wordt steeds moeilijker om bezoek 
te ontvangen, de controle is zoo streng 
dat de meeste menschen tot hier niet 
geraken. We zullen dus van beide kanten 
nog wat geduld moeten hebben en eene 
betere gelegenheid afwachten. Misschien 
komt die, misschien niet.

29 september
Gisteren heb ik een brief naar huis 
geschreven, nu heb ik hem terug 
gehad met het opschrift: postverkeer 
onderbroken
3 oktober
Komaan. ’t Is nu onze beurt. We kregen 
bevel direct de appareils der kanonnen 
te vernielen en projectiels en charges te 
doen verdwijnen. Om 6 uren appel, en 
vertrek naar het front. Pardaf, zoo ver 
is het al, dat wij onze positie moeten 
opgeven waar we 2 maanden aan gewerkt 
hebben. We begrijpen er niets van. Om 7 
uren zitten wij in een lange trein die ons 
over Antwerpen naar Bouchoutte voert. 
Lange rijen vluchtelingen, zonder einde, 
passeren ons, erbarmelijk om zien. Op 
weg naar Lier klinkt het kanongebrul 
steeds luider, den grond trilt, de ruiten 
van de huizen zijn reeds grootendeels 
in stukken. De officieren hier dragen de 
kleren van een simpele kanonnier. Enkel 
een of meer kleine sterretjes op de kraag 
aangebracht duiden hun graad aan. In een 

bogaard moeten wij tranchés maken om 
onze batterie te dekken. 

4e oktober
Geheel den nacht doorgewerkt en geheel 
den nacht heeft het geschut onophoudend 
gedenderd. Rond den middag zijn wij met 
onze loopgraven ver gereed en beginnen 
wij met onze stukken te plaatsen, doch 
terwijl wij het laatste in stelling brengen, 
komt een order, om op te breken. Voila, 
nog eens al ons moeite en onzen arbeid 
voor niets. Waar nu naartoe, niemand 
weet het. Een half uur later staan we terug 
ingespannen en rijden wij den weg op naar 
Lint. Honderden autos en karren rijden 
ons voorbij, de eenen die naar het front 
gaan met munitie en levensmiddelen, de 
andere die ervan komen met gekwetsten, 
en deze zijn talrijk.
5e oktober
Vannacht kon ik niet slapen, ik heb uuren 
op mijn rug gelegen met de oogen open 
denken aan mijne vrouw en kinderen en 
hoe zeer het mogelijk is dat ze binnenkort 
man- en vaderloos kunnen zijn.
Onze stukken moesten we deze keer 
niet ingraven, dat was voor ons al gedaan. 
We kregen brood voor twee dagen en 
onze bus werd gevuld met koffie. De 
commandant verzamelde ons en vroeg 
ons moed te hebben want binnen het 
uur zouden we in het vuur staan, om te 
strijden tot den dood. Wij riepen tot onze 
commandant dat hij op ons kon rekenen 
en al zingend bezetten wij onze batterij.

7e oktober 1914
Het was treurig om te zien, schreiende 
kinderen, bevende vrouwen, hulpelooze 
grijsaards die op kruiwagens moesten 
vervoerd worden, allen met pakken 
beladen met het hoogstnoodige, anderen 
met koeien, sommige met varkens. 
Tusschen dit alles ontwaarden wij 
gekwetste soldaten, uit de hospitalen van 
Antwerpen ontzet, die aan de beterhand 
waren en den weg te voet moesten 
afleggen, den weg waar naartoe? Geen 
een wist het. Trekt uw plan. Jongens heb 
ik gezien die bijna niet konden gaan, 
sukkelaars die beefden van de koorts, 
het hoofd gansch in winden, armen in 
doeken, op krukken springende, maar 
die moesten te voet gaan. Duizenden 
kreupelen, gebrokenen, met haaveloze 
gezichten. Kortom zoo eene vlucht, zoo 
eene nederlaag kan ik niet beschrijven.  
De beschikbare voertuigen dienden voor 
de erger gekwetsten. Door de hevige 
drukte werd geheel traag gereden en veel 
opgehouden, aldus had ik de gelegenheid 
een blik in sommige dezer ambulanties 
te werpen. In twee rijen lagen ze boven 
elkander of zaten recht en hingen met 
hunne armen in riemen. Ik heb er gezien 
die gedurende de overbrenging reeds 
bezweken waren, anderen waarvan de 
verpleegster bezig was met een pluimpje 
de lippen vochtig te maken. Eén die het 
gansche gezicht van het vel ontroofd 
was, een andere waarvan ik zag dat hij 
geen schedel meer had, en eene die met 

den arm ook een stuk van het lichaam 
weggerukt was. In ’t kort, echte stukken 
van menschen.

“De grootsten toer is hier om aan eten 
en drinken te geraken, met 17000 mannen 
in het kamp, zonder enige orde of tucht.”
“’s Morgens om 8 uur brood, om 10 
uur soep, en van 5 tot 10 uur ’s avonds 
patatten. Soms is ’t eten zo laat dat 
we weer moeten opstaan. Ge zijt niet 
verplicht, maar ja, dan kunt ge op uwen 
buik wrijven ook.”
“Het eten is hier schaars, en slecht. Het 
gelijkt meer op varkenskost. Vandaag 
zwarte bonen met een vreemd soort 
spek, het stinkt op een uur afstand.”
“Een andere Hollandse plat is rode 
bieten, dat krijgen wij overhanden dag. Ik 
kan daar niet van eten, al heb ik nog zo’n 
honger.”
“Een tas slechte koffie: 3 cent, een haring 
8 cent, een flesje bier 10 cent. Alles kost 
hier zeker het dubbele van wat wij in 
België gewoon zijn. Oh, die goeie goeie 
Hollanders!”
“Ik zweer het: men kan de krijgsgevangenen 
in Duitsland niet slechter behandelen”.
“Die rode bieten, die hebben zo’n slechte 

smaak dat ik zelfs tegen de reuk niet kan.”
“Nog een specialiteit: erwtensoep die ge 
met een mes kunt snijden, ge zoudt er 
het land van uit lopen.”
“Aan vlees zullen we ons geen indigestie 
eten. Als ge geluk hebt, kunt ge soms een 
paar brokjes in uw teloor aantreffen, 
gemengeld tussen de patatten of in de 
soep.”
“Een gemengd koor is komen zingen voor 
ons. Schone Nederlandse en Vlaamsche 
liederen, vierstemmig. En ook een paar in 
het Fries, dat is de eigen taal van hier.”
 “Wij hebben gisteren een concert gehad 
van het gemengd dubbel kwartet van 
Leeuwarden, die ons goed vermaakt 
hebben.”
“De veemarkt van Leeuwarden is de 
grootste ter wereld, en ik kan het weten, 
ik heb het met eigen ogen gezien. Een 
zee van vee, zo ver uw oog kan reiken. 

En zeggen dat wij hier bijna vergeten zijn 
hoe vlees smaakt.”
“Vandaag een voetbalmatch bijgewoond 
tussen een plaatselijk elftal en een ploeg 
geïnterneerde Belgen van Harderwijk. 
Zoals wel te begrijpen is kregen de 
Belgen nogal goed op hun kazak.”
“Gisteren hebben we in de stad een 
concert bijgewoond van een symfonisch 
kwartet. Zo genieten wij ondertussen 
regelmatig van ’t een of ’t ander feestje.”
“De Rederijkerskamer voerde gisteren 
speciaal voor ons een blijspel op, 
opgeluisterd door onze eigen harmonie, 
die hiermee haar eerste concert gaf.”
“Wij worden regelmatig in groepjes bij 
burgers thuis ten eten uitgenodigd, doch 
die verzoeken worden telkens door de 
militaire overheid afgewezen.”
“Ter gelegenheid van kerstavond kregen 
wij een krentenbroodje.”
“’s Avonds waren wij met een 50tal 
uitgenodigd in de feestzaal der 
Protestanten. Er was zang en muziek, 
en wij kregen ons part van onder de 
kerstboom: 10 sigaren en een taartje.”

Nieuwjaar 1915. 

“Oudejaarsavond is hier ook gevierd 
geworden. Tot een stuk in den nacht 
trok er een optocht door het kamp, met 
muzikanten aan ’t hoofd, gevolgd door 
wel 100 mannen die verkleed waren. Die 
hebben ons goed doen lachen.”
“Onze eigen harmonie telt nu 35 
muzikanten en ik kan verzekeren dat er 
goede tussen zitten.”
“Gisteren heeft de harmonie een 
wandeling rond de stad gedaan. Geheel 
Leeuwarden was op de been, wij konden 
soms bijna niet door van het gedrang.”
“We moeten hier weg, en wel naar 
Oldenbroek. Nu juist dat we ons een 
beetje thuis begonnen te voelen!”
“Wat de dagelijkse kost betreft hebben 
we ons enigszins verbeterd, hier hebben 
we twee keer warm eten per dag: soep 
én patatten!”
“We boycotten al drie dagen de 

kantine. De aanleiding is ten eerste 
de verschrikkelijk dure prijzen, ten 
tweede dat ze ons verbieden van ergens 
anders zaken te kopen, en ten derde de 
uitgesproken Duitse gezindheid van de 
uitbater.”
“Gisteren was het een woelige dag. Een uur 
later dan normaal stonden we nog altijd op 
ons eten te wachten. Het luitenantje dat 
hiervoor verantwoordelijk was is deftig 
uitgescholden geweest, en er zijn er die 
hun woede gekoeld hebben op zijn vélo.”
“We zijn naar de begrafenis geweest van 
een gestorven kameraad, in Epe, op twee 
uren stappen van hier. De harmonie ging 
mee. Na de mis waren we tot twee uur 
vrij. Daar hebben we van geprofiteerd 
om een paar goeie glazen te drinken. 
Tegen vier uur trokken we terug het 
kamp binnen, met vrolijke marsmuziek op 
kop, precies gelijk dat we van een kermis 
kwamen.”
“In Elburg kocht ik op de markt een 
portie vis en een petrolvuurtje om ze 
gereed te maken. Dat zal mij nog goed 
van pas komen.”
“Gisteren is onze nieuwe kantine 
geopend, een grote houten barak waar 
alle 4000 geïnterneerden binnen kunnen. 
Niets mankeert er. Er is een scène met 
loges, gelijk een echte schouwburg, en 
er staan 6 biljarts en twee buffetten. Er 
gaan hier drie keer per week concerten 
gegeven worden. De kantine zal ook 
dienst doen als kerk.”
“Met de paasdagen was het feest in het 
kamp, met verscheidene concerts, en 
onze eigen toneelbond heeft een blijspel 
opgevoerd, wat ons veel genoegen 
verschafte.”
“De verjaardag van onze koning is hier 
met grote luister gevierd geworden. ’s 
Morgens een Te Deum, met koor en 
fanfare, en ’s namiddags alle denkbare 
volksspelen: prijslopen, kuipken steken, 
mastklimmen, koordtrekken, zaklopen, 
een zangconcours … ge wist niet waar 
eerst lopen om toch maar niets te moeten 
missen. ’s Avonds was er nog muziek, zang 
en declamatie.”
“Ze zijn nu al drie maanden schoolge-
bouwen aan het timmeren. Als er hier 
iets voor ons moet gemaakt worden, zit 
er niet veel spoed achter. Maar nu zijn de 
lessen dus begonnen, en ik volg er vier, 
waaronder Engels.”
“Er zijn hier alle mogelijke maatschap-
pijen gesticht: de harmonie, de fanfare, 
de symfonie, twee zangkoren, een toneel-
bond, een voetbalclub, verenigingen voor 
gymnastiek, boks, handbal, bolders, biljart, 
dansers, enzovoort enzovoort. Er wordt 
zelfs met de duiven gespeeld. Maar er zijn 
hier ook andere beesten. Ge moet niet 
verschieten dat er een afgerichte mus, 
spreeuw, kraai of steenuil zomaar op uw 
schouder komt zitten. En er zijn honden, 
katten, geitjes en eekhoorntjes die kunst-
jes doen gelijk in de cirque. Met al dat 
soort grillen houden wij ons hier bezig, er 
is tijd genoeg voor.”

Met dank aan Stadsarchief Gent

Uit de dagboeken 
van Adolf Steeghers

met dank aan Denis Pieters
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In een perfecte wereld zijn er niet echt 
sprookjes nodig. Helaas zijn er heel wat 
sprookjes nodig om zoveel dagelijkse le-
vens in betere banen te leiden en de zon 
te laten schijnen. Sprookjes met een mooi 
einde. Op heel wat plaatsen ver en heel 
nabij zijn dromen heel wat bedrog. 
,Er was eens…’ 
Een familie die het einde van hun tunnel 
vond in een bestaan op de Brugse Puurte. 
Eén van die vele.  Zij konden met grootse 
moeite de woorden uitspreken terwijl 
hun gebaren te meer emotie vertoon-
den om maar met heel wat moeite een 
schamel dak over hun hoofd te kunnen 
bekomen. Dan waren de ,papieren’ dan 
wel een beetje op orde, maar eigenlijk 
nog niet. Papieren die voor hen in het 
spreekwoordelijke Latijn zo onverstaan-
baar waren. Moeizaam overschakelen 
naar die vreemde taal in een vreemd land, 
een vreemde stad, misschien ook wel vij-
andige stad?  
De zoektocht naar dat ,dak over hun 
hoofden’. Het ging niet zo vlot. De heel 
weinige Euro’s die hun bezit uitmaakten, 
vloeiden in het huisjesmelkerijcomplex. 
Het heeft die naam omdat voor iedere 
vierkante meter van die ruimte té veel 
moet worden betaald. 
De piramide van het rijk worden zonder 
enig begrip ,waarmee’ men bezig is. Zich 
verrijken op de rug van hen die ergens 
staatloos zijn geworden en zich een weg 
zoeken naar een beter leven. 
Een familie die zich terug wil invoegen 
in een nieuwe maatschappij en voor een 
beter leven wil vechten. Niet voor meer, 
maar voor beter werken. Is het teveel ge-
vraagd? Een moeilijk iets.
Een familie die met enig bezit in handen 
bangelijk kijkt naar de gevel van een ge-
bouw. Een gebouw dat anoniem naar hen 
tuurt. Een gevel die veelal geen boekdelen 
spreekt van buiten uit. Maar ook soms 
wel. De gevel vertelt je niet de verhalen 
die zich achter die muren, die vensters, 
zich reeds afspeelden en verder zullen af-
spelen. De façade van verborgen ,leven’. 
Een familie. Niet een familie dus, het ge-
bouw herbergt er méér. Je bent er niet 
alleen. Je hoort hun stemmen wanneer 
je de gammele kleurloze trap met afblad-
derende verf betreedt. Vele stemmen 
achter deuren, deuren een weinig open 

waar blikken je aanstaren. Van klein naar 
groter kinderen die je richting uitkijken. 
Ogen die in hun onschuld niet begrijpend 
je bekijken. Je bent een ,vreemde’. Een 
,nieuwe’ vreemde in een vreemd land.
Een familie. Je volgt je partner de trap op, 
beladen met wat schamele bezittingen, 
naar boven. Tussen jullie stommelen je 
twee kleine kinderen de trappen op. Zo-
als alle kinderen zijn ze speels. Het moet 
de tweede – of is het de derde – verdie-
ping zijn van dit voormalige herenhuis? 
Want herenhuis werd zoiets genoemd, 
maar dan wel een mooie eeuw geleden. 
Toen het nog allemaal rijkelui waren die 
zich zoiets konden permitteren. De tand 
des tijds heeft zoveel opgeslorpt, zoveel 
veranderd, zoveel laten verslijten.
De vader van de familie. Een enkele draai 
van een roestige sleutel toont hem een 
nieuwe wereld. Een wereld waar zijn fa-
milie ,mag’ verblijven als de huur maar 
braafjes op tijd wordt betaald. 
In een perfecte wereld… Neen dus. Want 
momenteel zijn er een paar versleten ma-
trassen beschikbaar waar de familie het 
mee moet rooien tot er wat beter wordt 
gevonden. De muren laten aan heel wat 

kanten van het paar meter in het vierkant 
appartement een zes-lagen dikke behang-
papier zien. Oprollende loshangende be-
vuilde stukken papier die loshangen. Eén 
kamer, twee onooglijke kleine zijruimtes 
die dienen als keuken en toilet. Een keu-
ken waar de waterkraan betere tijden 
heeft gekend… en het bassin roestig laat 
zien dat het druppelen reeds enige tijd 
doorging.
Het licht komt van de straat, maar de 
zon laat het een beetje afweten. Zij heeft 
deze straat dan ook vergeten en dringt 
er niet echt door. Een smalle straat, een 
overvolle straat. Her en der hebben zich 
vele jaren oude auto’s zich een plaatsje 
verworven terwijl het vuilnis in zakken 
allerlei de straat verder sieren. En dat is 
het een beetje: een toestand die niet zo 

prettig is. Maar toch een buurt en je bent 
er niet alleen…
Hoop doet leven, als er maar werk te vin-
den is, denk je. Maar terug word je teleur-
gesteld want daar had je je misrekend: het 
is zo verdomd moeilijk je boterham voor 
je familie te versieren, te verdienen. Mor-
gen wordt het beter, woorden die door 
je hoofd gaan. Schrijnend. Maar overleven 
lukt je nog net. 
Familie en een plaatsje ergens met of zon-
der zon om te leven. Een moeilijk begin 
voor een familie van ergens ver weg van-
daan. Je kinderen willen spelen, maar dat 
lukt niet erg goed. Ze zijn intussen wel 
rijp genoeg om hun verzet te vinden en 
dus rennen zij de trappen op en af… tot-
dat iemand begint te schelden dat het zo 
niet gaat. Dat het lawaai eens moet ge-
daan zijn. Dat krijg je dan op je kop. Je wil 
met de buren niet op de vuist. Je wil de 
rust bewaren. De ,lappen rond hun oren’ 
ontgaan je niet en dan is er een eerste 
kleine woordenwisseling. Uitleggen is zo 
moeilijk.
Er rest nog een mogelijkheid. Je laat je 
kinderen met hun bal spelen in de straat. 
Er is niet zoveel plek nodig om plezier te 

maken. Zoveel plek is er niet nodig en 
het park is niet altijd zo bij de hand. Maar 
toch blijkt dat ook niet zo een goed idee. 
Plots komen er klachten. Niet direct weet 
men waar vandaan. Lawaai kan niet, met 
een bal gooien ook niet. Wat kan dan nog 
wel. Je vindt geen oplossing. De ruimte 
is zo beperkt dat niets meer mogelijk is. 
Er blijft de dreiging van verstikking voor 
jou en je familie. Op zoek naar verdraag-
zaamheid. Wie zoekt, die vindt? Niet zo 
eenvoudig.
Het sprookje is ver weg, maar toch kan 
het verkeren, ook voor deze familie. Alles 
draait ook een beetje om al die onaange-
name verborgenheden een beetje in het 
juiste licht te laten zien.

Erik
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Conflict 
is geen 
sprookje

Vijf winters al staat het daar, elke vrijdag, dat 
omgebouwde kastje uit de kringwinkel, waar 
precies een ketel van 40 liter in past, plus zo’n 
zeventig bekers. 
Vijf winters dat enkele mensen op vrijdagoch-
tend bij hun vaste buurtwinkel groentjes gaan 
ophalen die er niet meer zo fris uitzien, en die 
ze liever niet meer in de rekken hebben. De 
bakker doet net hetzelfde: wat onverkocht 
brood meegeven omdat de mensen liever geen 
brood van gisteren kopen.
Van de groenten wordt soep gemaakt, van het 
brood “croutons”. En de soep wordt heet ge-
geten. Aan het Seghersplein. Elke vrijdag van 
december, januari en februari, van 5 tot 7 uur 
’s avonds. Gratis. Voor iedereen. Omdat het fijn 
babbelen is met een kop warme soep. 
Meer moet dat niet zijn.

SOEP
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DE VUILBAK VAN ONS KOMMEERE
Vuilbakken, vuilzakken, vuil zakken, vuile zaken ... wat doet het er toe? Vuiligheid stinkt, vroeger, nu 
en dat zal het altijd blijven doen. Dat is de aard van het beest. Laten we het hier dus kort houden en 
overgaan tot serieuzere zaken.

Rechtzetting

De ‘d’ of de ‘t’ of de ‘dt’, of de ‘zonder d, t, dt’ ...
Ergerlijke motherfuckers die menig mens al slapeloze 
nachten hebben bezorgd ... sommige dt-fouten zijn 
legendarisch, de meeste zijn onbedoeld; maar hoe je ze 
ook draait of keert, die dingetjes zijn ronduit ergerlijk, om 
ze te lezen maar ook om ze te schrijven ...
Tot zover de inleiding.
Hier gaat het over: wie zich de legendarische dt-fout 
in onze vorige Kommeere herinnert – en we zeggen 
‘herinnert’, niet ‘vindt’ - die krijgt een gratis drankje bij De 
Vieze Gasten.

Gouden Raed van de Zusjes Tijsebaert ...
In deze vuilbak deze keer geen gouden raad maar liflafjes 
gesprokkeld uit de archieven met documenten uit WOI 
(de eerste wereldoorlog dus); destijds verzameld door 
mensen die dat soort dingen deden.
(We danken Katelijne en Elke hier ook meteen voor de 
uuuuren opzoekingswerk. Merci.)

“De rits werd door het Amerikaans leger volop gebruikt 
in WOI voor laarzen, reddingsvesten, jassen. Het idee 
van ’haken en ogen’ dat voordien gebruikt werd, werd 
verfijnd met rijen tandjes en inkepingen en de ‘tirette’ was 
geboren.”

“Theebommetjes, om in de oorlogssfeer te blijven. Een 
Duits bedrijf kopieerde het gebruik van kleine katoenen 
zakjes met thee in om de Duitse soldaten aan het front 
van thee te voorzien, die konden dan weg gegooid worden. 
Zo werd het theezakje geboren.

“Verpleegsters ontdekten het grote absorptievermogen 
van het ‘cellucoton’ bij de gewonden. Na de oorlog zag 
het bedrijf zijn grootste klant wegvallen dus verfijnden ze 
het product tot oa maandverband en zo hebben wij nu 
kleenex, wattenschijfjes, tampons, luiers en nog veel meer.”

“De burgemeester van Keulen had tijdens de oorlog 
zo’n honger dat hij worst maakte uit soja. Zo werd de 
vegetarische worst geboren. De Engelsen wilden hier een 
patent op nemen maar de Duitsers weigerden omdat 
‘worst zonder vlees geen worst is’.”

“Het idee om ‘de tijd’ in de lente een uur vooruit te zetten 
en dan in de herfst terug te zetten, was al gekend van voor 
de oorlog. Doordat er tekort aan steenkool was, werd 
dit toegepast; zo hadden ze een uur langer licht ‘s avonds. 
Na de oorlog werd deze regeling afgeschaft. Dit fenomeen 
wordt echter opnieuw toegepast sinds de jaren ‘70.”

“De eenzelvigheidskaart (ID) bestaat sinds het einde van 
WOI. De Duitse bezetter had iedere inwoner ouder dan 
16 jaar verplicht zulk een kaart bij zich te dragen. De 
naoorlogse Belgische regering was razend enthousiast 
over deze maatregel, zodat deze gehandhaafd bleef.”

“Bij de bevrijding kregen enkele straten een andere naam, 
ter nagedachtenis aan de ‘Groote Oorlog’ oa de naam 
‘Bevrijdingslaan’ werd toen gelanceerd; voorheen was 
dit allemaal ‘Brugschensteenweg’, van aan de St.- Jan-
Baptistkerk tot in Mariakerke.”

Het denken

‘Rechtop’
Kan een mens meer rechtop zijn dan hij/zij al is?
En hoe gaat dat dan?
‘Rechterop’
of ‘rechtopper’
of ‘rechteropperder’
of gewoon ‘meer rechtop’?

Raar gezegd:

(Waar genoteerde oneliners, we zeggen het u.)

- “Ik heb me gisteren een wrijftelefoon gekocht.”
- “Ik vind dat mijn Engels nog ça va is.”
- “Een lek voelt altijd groter dan het werkelijk is.”
- “Tandpijn? Ontsmetten met een groot glas cognac, goed

spoelen en dan doorslikken. Serieus.”
- “Er zijn nog een paar hangende heetijzers die we moeten

bekijken.”
- “Als je het niet kan krijgen dan moet je het loslaten.”
- “Ze doen zo hard hun best om elkaar niet te kunnen

uitstaan.”

Voel je krachtiger in 15 stappen:

1. sta vroeger op
2. mediteer
3. schrijf meer neer
4. organiseer jezelf
5. leg het traject ‘wonen-werken’ op een zo aangenaam

mogelijke manier af
6. kies één van je angsten en doe er iets aan
7. zing
8. dank mensen zo nu en dan
9. schrijf brieven
10. zeg wat je voelt, wanneer je het voelt
11. draag rode lippenstift, of iets dat je leuk vindt
12. werk aan je postuur
13. luister naar inspirerende speeches
14. leer iets nieuws
15. sport
(bron: ‘levo.com)

Stof tot nadenken

‘Niets zo veranderlijk als de mens’.
en
‘Je kan meer leven aan de jaren toevoegen, niet meer jaren 
aan het leven’.
en
‘De verliezer moet geduldig zijn, de winnaar toegeeflijk’.

Moge het u goed gaan mijn beste.

Els
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1918
26 januari 1918 Voor opzoeking : langs den kant van de  Hamerstraat of 
van het Savooistraatje, eene vrouw van de 20 tot de 25 jaren, zwart van 
haar, redelijk lang, bijgenaamd “de kraai”. Bij vaststelling der eenzel-
vigheid, die vrouw niet verontrusten, want zij is verdacht van diefte.
29 januari 1918  Gestolen in ’t Volksbelang, Brugschesteenweg 244, 
bij middel van beklimming  : 5 flesschen cognac - 15 flesschen ge-
never (witte flesschen met rood etiket) - 52 pakjes fecule - 20 pakjes 
erwtenbloem - 7 flesschen Madere - 3 kil. muscadenoten - 9 flesschen 
St Julien - 35 pakjes havergerst - 9 kil. kneip - 5 pakken chocolade 
Wouters - 30 kil. suikerij - 40 pakken stekjes - 5 kil. smeldonk - 9 
schoenborstels - 50 pekelharingen - 1 stuk peperkoek - 1 witte sjaal - 
1 cotonetten voorschoot en rond de 200 fr komitietsbriefjes Inlichtin-
gen 6de wijk.
3 februari 1918  Gestolen ten nadeele van “La Lys” 11 lederen riemen 
van 8m25 lengte op 12 c/ breedte . Inlichtingen 6de wijk.
april 1918  Gestolen in den nacht van 8 a 9 dezer, ten nadeele van 
BORRE Marie, Phoenixstraat 15 : een veertigtal damesblousen in zijde, 
katoen, broderies, kant enz.. - een dertigtal cache-corsets in broderies 
en kant - verscheidene witte damencols, uit lingerie en pique - 1 da-
menpaletot, donkerbruine stof, cote cheval, genre tailleur, laatste mode 
- 1 damenpaletot groene stof, oud model - 1 bovenrok, zwarte stof - 1 
bovenrok coutil, wit en zwart geruit. De daders hebben een paneel der 
voordeur uitgeduwen , na er ronde gaten te hebben ingeboord van 2 1/2 
cm doorsnede. De handboor waarvan zij zich bedienden, is een gewoon 
stuk gereedschap, gezegd “cinterboor” en volgens vaststellingenndie ge-
daan werden, is het geen vakman die er mede werkte. . Inlichtingen 6de 
wijk.
12 april 1918  De kerels die den nacht van 8 a 9den dezer ingebroken 
hebben Phoenixstraat 15 met het paneel der voordeur uit de duwen, na 
er rondom gaten te hebben ingeboord, zijn aangehouden. Het zijn : GOOR-
MACHT Polydoor en zijne bijzit Palingshuizen 139, VLERICK Arthur en 
zijne bijzit Kerkstraat 120, VLERICK Karel, Kerkhofstraat 4 - VAN HECKE 
Isidoor, Nijverheidslaan 203. Er wordt nog een medeplichtige gezocht, 
zekere ’t Jaak, die in de laatste tijden een bruine feuterhoed met spleet 
droeg. De leden van het personneel aangaande deze kerels, die waar-
schijnlijk dezelfden zijn die elders inbraak gepleegd hebben, zijn een 
of ander vernemen, worden verzocht zoo spoedig mogelijk ter kennis te 
willen brengen 6de wijk.
11 september 1918  Gestolen van COPPENS Marie, Peterseliestraat : 200 
struiken aardappelen Inlichtingen 6de wijk.
  Van DHOOGE Mathilde, Peterseliestraat, 180 struiken aardappelen In-
lichtingen 6de wijk.
Al wat de vijand hier gelaten heeft, wordt eigendom van den Staat.
Niets mag dus genomen worden, zonder dat men zich plichtig maakt aan 
diefte of aan verheling, als men het gestolene koopt of er op eene an-
dere wijze in bezit van komt. Er moet onverbiddellijk gehandeld worden 
tegen de plichtigen. Reeds teveel strafbare feiten zijn gebeurd in de 
laatste dagen.
5 december 1918  Bij besluit van den Heer Kommandant van het Canton-
nement in datum 4 december 1918, moeten de herberg , gehouden door : 
De Puydt Karel, Rooigemstraat 212, voor 30 dagen gesloten blijven uit 
reden dat dit drankhuis na het gestelde uur open gevonden werd en men 
er danspartijen gaf.

Bron: Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief

Zoek de zeven ... gelijkenissen.
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BINK VAN DE MAAND
Nyira, één zomer in de Brugse Poort 
gestationeerd. 


