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TegenkomsTSpijkers en belletje trek

Kunnen we het schoner en properder verwoorden zoals het in onze vuilbak 
staat geboekstaafd, beste lezer? Wij zijn allemaal vreemde vogels! Spijker op 
de kop! De schuunschgreivers zullen het bewijzen, zwart op wit zullen zij 
spijkers met koppen slaan zodat u die spijkers niet op laag water moet 
zoeken, als u bedoelt wat ik begrijp. Geen wereld op zijn kop, beste lezer, 
maar de spijker erop!

Wij zijn allemaal vreemde vogels! U en ik, beste lezer, schuunschgreivers, 
fixatievers, Vieze Gasten en alle mensen van de Brugse Poort, Gent, La 
Belgique en het hele godse universum: een zwerm eigenzinnige en 
kwebbelende kwieten. En we vliegen en we landen en we leggen ons ei 
en belanden in de muil van een aristokat. O ja, in deze Kommeere worden 
eieren gelegd en gestolen door een immer sluwe Reinaert de Foxx, op de 
volgende bladzijden komen de doden tot leven en krijgen onbekenden een 
stem!

Een Ons Kommeere old school vol interviews met vreemde vogels uit de 
Brugse Poort, vol prikkelende tikkelende mijmeringen over de tijd die snel 
en traag gaat tegelijkertijd… 

Jawel: De tijd gaat snel, gebruik hem wel, trek aan de bel! De tijd gaat traag, 
doe open en stel hem een vraag! En wat zouden we de tijd kunnen vragen, 
beste lezer? Bestaat de geschiedenis van de Brugse Poort en omstreken 
niet een groter deel uit wat we ervan vergeten zijn, dan dat we ervan 
hebben onthouden? En wat gaat er schuil achter de oude en langzaam 
vernieuwende gevels van de Brugse Poort, zoals een van onze oudschrijvers 
zich afvraagt?

Schuunschgreivers, fixatievers en historici namen een kijkje achter de 
schermen op zoek naar mogelijke antwoorden. Sla uw vleugels uit en wat u 
in handen hebt open en volg ons… kom mee…

STOF, BLOED, TRANEN, ZWEET

Ge spreekt met uw collega’s af om op dinsdagnamiddag, 22 maart, alle winkels 
in de Bevrijdingslaan te bezoeken om er affiches uit te hangen. Maar als het dan 
zover is, aarzelt ge. 22/3 weet ge wel. 

Ge vertrekt uiteindelijk toch. Winkels, snackbars, cafés. Ge stapt er binnen met 
uw bundeltje affiches en een rolletje plakband. Overal staat de televisie aan. 
Die middag verstaat ge niet alleen Engels en Frans maar evengoed Arabisch, 
Turks, Pashto, Urdu, Farsi,…. Ge begrijpt wat de journalisten zeggen, ge kunt de 
voorbijglijdende teksten lezen. Want de beelden zijn op ieder scherm hetzelfde: 
een plafond dat op de vloer ligt, achtergelaten bagage, rennende mensen en een 
vertrekhal waar het stof maar niet wil gaan liggen. Af en toe een veeg bloed. 
 
Uit de woorden en de blikken van de mensen in die winkels, snackbars, cafés 
leest ge precies wat ge zelf denkt en voelt: ongeloof, onbegrip, verslagenheid, 
woede, schrik. Ge zijt er welkom: “Salaam as aleikum” en dan onmiddellijk “Hoe 
kan dit?” “Waarom?” en ook “Wij zijn zo niet. Onze godsdienst is zo niet.” Dat 
ge dat wel weet zegt ge. En overal krijgt ge een plekje muur of raam waar ge uw 
affiche moogt hangen. “Dank u, merci, sjukran, sagol, مننه,  آپ کا شکریہ, با تشکر 
.“از شما

Later die dag sijpelen berichten door. Een vriend is gewond, de dochter van een 
kennis, familie van een collega. Dit is zelfs niet meer van “het komt nu echt wel 
dichterbij”, neen, ge voelt dat dit eigenlijk gewoon in uw straat gebeurt, aan uw 
voordeur. Net als zoveel landgenoten weent ge de tranen uit uw kop.

Later fietst ge nog eens de Bevrijdingslaan af om te zien of de affiches er nog 
hangen. “Hoe moet dit nu verder?” vraagt ge u af. Ge kunt niets anders verzinnen 
dan een simpel: “Door voort te doen.” Door u samen met alle mensen van 
goede wil in het zweet en uit de naad te werken om verder en meer samen 
te leven. Ieder op zijn manier en met haar talenten. En als het daarbij uw rol is 
om rond te gaan met een bundeltje affiches en een rolletje plakband? Awel, dan 
zult ge dat verdomd blijven doen. Tot het stof is gaan liggen, tot er geen bloed 
meer vloeit, tot tranen niet meer nodig zijn. 

Mark



4 | Ons Kommeere Ons Kommeere | 5

Ge keunt et geluven of nie, moar et veurige gezegende joar 
2015 was et un bietje druk druk druk en kost de redakse 
nie genoeg teupe komen veur een bietje mier kommeren. Ja 
onze favoriete lezer van ons kommeere ee un bietje langer 
moeten wachten veur een niewe, moar goe, we zijn we terug 
hé. We zijnder mee algemeende voltalligheid deruit gekomen 
achter ons fieste van ‘tien’ om om te zien da we der nie 
kosten mee stoppen. Doarom es ze der weere, de kommeere. 
Mee veel goeste gemoakt deur onze schuunschgreivers en 
natuurlijk fiksatievere fototrekkers. In ieder geval hen we 
alweere ,tuupe’ ons beste gedoan um aan de wenschen van 
onze lezers te voldoen wat dan uuk nie altijd gemakkelijk es. 
Veur da alles goat afzien veur de Brugsepuurte mee meer 
mobiliteit loaten wij onze Bevrijdingsloan en er omtrent 
iens goe oan zijn trekken komen. De jacht was terug open 
veur wa dat ter es verdwenen, wa da ter in de ploatse es 
gekomen. En we moeten het nie onder stoelen en banken 
steken: et leven in onzen avenue verandert bijna doagelijks. 
Verandering doe leven huren we hier en doare zeggen.  K’en 
gelezen dat we nou mee 178 nationaliteiten zijn hier in Gent. 
Da’s vele um mee teupe te leven. Wa leeft er, wa blijft er 
altijd leven?... D’er es geen twijfel, honger zullen wij hier 
nie èn want de Bevrijdingsloan eeter vele van alle soorten 
pitta en sjiskebabs en tallernieuwste zelfs een heus Egyptisch 
restaurant. Of dat een sukses wordt es natuurlijk afwachten. 
Feit is dat ik me erinner da we nuut een ,restaurant’ gezien 
èn in onze huufdstroate! In geen halve eeuwe, zelfs mier! 
Moar over eten gesproken ester uuk ,de goeje zoak’ in de 
buurt van die huufdstroate. Doar èn we het uuk eens over. En 
et ut al gezien, da we binnenkort de Veldstraat worden op de 

Brugse Puurte? Trèwen es ter veur ons een bietje uit, moar 
dan luup je beter iens langs ,modelim’, een bietje duuzend 
en twee nachten doare! Tes natuurlijk uuk zu datter zu vele 
es verdwenen, veur altijd. Je leeft slechts een moment en dat 
es zu rap veurbij. Wie weet er nog da moment dat den tram 
drei oan ons deure veurbei reed? En datter een braderij was 
in ieder poar stroaten hiere? Wie weet er nog dat er een 
ijzerwinkel was even in de draai van de Kiekenstraat… Een 
ijzerwinkel woar je nagels per stuk, per gram, per kilo kost 
kuupen? In alle lengten en moaten? Kloefnagels inbegrepen en 
die kloefen zijn uuk al weg… Waar je vijzen kocht per stuk… 
Nen specifieke winkel woar nog een weegschoale was… die 
moest geijkt worden. Maar wie kent da nog ,ijken’? Da was 
moaken da je genoeg kreeg veur je geld, da ne kilo uuk ne 
kilo was! De gevel van die èwe winkel es nog overgebleven, 
afgesloten veur de voorbijganger… Um moar te zeggen da 
we ier moar tijdelijk meugen passeren en uuk een bietje 
genieten van het veranderende leven op de Brugse Puurte. 
Pluk de dag en loop binnen voor een nieuwe coiffure van je 
haar bei den Turk of Marokkaan, kuup een broodje bij een 
ander um de smoak te kennen, vergelijk en koop je appelen 
en peren eens ieverans elders. Het kan allemaal op diezelfde 
Brugsepuurte waar de mensen ,thuis’ zijn. Doarover wilden 
wulder het iens èn: dat et allemoale nie zu slecht es, moar 
dat et uuk wel iens beter kan. Dat es natuurlijk uuk vuur Ons 
Kommeere de boodschap die wulder ons uuk wenschen, da 
we et morgen beter doen mee ons gazetje. Want, ,beter mee 
mier goeste’ kan altijd.

Eriksken vuur ons schuune gazette

GeKOMMEEREd

Lemmy, Eddy en Davy.
Koffiedrinkend op een bankje 
in de zon. Een wolkenbank 

verwijderd van de bank waarop Sint-
Pieter een discours voert met de 
vorige Paus geweest. Bowie peutert 
aan de lijm waarmee ze de knopkes 
aan zijn ogen hadden geplakt in 
zijn laatste clipke, Eddy zit met een 
sacoche op zijn schoot voor zich uit 
te staren en Lemmy zit ongedurig 
op de bank te wippen. 

Ze zijn wat onwennig want ze zijn 
alle drie nog niet zo heel lang geleden 
gearriveerd; allemaal met een 
maand verschil. December, januari, 
februari. Ze lijken op elkaar gewacht 
te hebben of heeft den enen eerder 
den anderen vooruit gestuurd. We 
gaan het nooit weten. Het mysterie 
van de dood? Daar komen we pas 

achter als het te laat is en we het 
niet kunnen verder vertellen.

De dood is te groot voor woorden, 
‘Waarover men niet spreken kan, 
moet men zwijgen’, Wittgenstein.
Zeker

De dood en de muziek en de 
ruimte hebben ze alvast gemeen. 
Hun leven was muziek en alle drie 
hebben ze zich ooit in de ruimte 
gewaand. Eddy met zijn ‘Wally in 
Space’. Davy met zijn ‘Space Oddity’ 
en Lemmy destijds met ‘Space Ritual 
Hawkwind’. Maar of dat dan zozeer 
een band schept? Wie zal ‘t zeggen. 
Zij alvast niet meer.

“Waar ze ’t over zouden hebben”, 
vraagt Lemmy zich plots af. “Zouden 
die gasten ooit, maar nu eens ooit 

in ulder ganser leven naar een plaat 
van ons hebben geluisterd?”
Eddy verslikt zich in zijn koffie, kijkt 
van over zijn roze brillenglazen naar 
de Lemmy en spuwt op de grond. 
Sint-Pieter kijkt verstoord hun kant 
uit en fronst met zijn wenkbrauwen 
richting het bordje ‘verboden te 
spuwen’.

“Kijk Lemmy”, zegt Eddy, “wat 
verwacht gij nu eigenlijk?” “Al 
gans uw carrière hebt gij dingskes 
gespeeld, euh nummerkes, met 
van die raar akkoorden en van die 
obscure teksten. Obscuur, verstaat 
ge dat woord? Okay, goed, ge 
moet het maar zeggen als ge mij 
niet verstaat. Mijn Engels is niet 
meer wat het geweest is.  Maar uw 
teksten? Serieus. Daar gaat ge de 
Katholieke zielen toch niet mee 
winnen? Trouwens, dat hebt ge toch 
nooit gewild? Gij zijt gij toch gene 
katholiek? Of wel? Zijt ge dat wel? 
Shiiiiit, ge begint te blozen. Neen! 
Zo, verdoken, in den duik? Awel 
awel, kijkt nu eens. Davy, kijk nu, d’ 
er zit hier nen echten Katholiek op 
ons bankske.”

“Ho zekers, mijnen besten Eddy”, 

Kroniek van een 
(aangekondigde) dood



Lemmy springt van de bank en doet 
gans de santenboetiek kantelen, 
Bowie helpt Eddy weer op zijn benen 
terwijl Lemmy verder raast “Mijnen 
besten Eddy, gij gaat gij nu toch ook 
niet komen beweren dat uw teksten 
zo fantastisch waren? ‘Marktkramer’ 
en ‘geboren’ in één zin gebruiken? En 
uw vliegmachien? En ‘Chérie’? Ook 
niet direct hoogstaand hé vriend?”

Eddy schatert het uit. “Geweldig. 
Maar allé gast, maakt u niet zo 
druk, stopt daar nu maar rap mee. 
‘t Gaat toch niet persé over wàt 
je schrijft? Maar eerder over wat 
de mensen, uw publiek, amusant 
vinden? Vindde dat nu zelf ook niet? 
In den tijd van uw groepke ‘Space 
Ritual Hawkwind? Toen ging het 
toch ook niet om de teksten maar 
om ‘t plezier. Serieus. Der waren 
der ook niet al te veel die u toen 
serieus namen. Of wel? Eerlijk zijn. 
Maar iedereen amuseerde zich wel 
te pletter. Voilà.”

Davy kan zich ook niet meer houden. 
Gierend van het lachen. “Juist”, zegt 
hij “Juist! ‘Space Ritual Hawkwind’. 
Dat zegt mij iets. Hilarisch. Maar 

weette, ik heb zelf ook mijn space 
periode gehad. Manmanman. Zotte 
tijden. Alles kon en geen mens die 
ook maar iets durfde reclameren. 
‘Space Oddity’, met die gekleurde 
schmink op mijn gezicht? Gezien 
toen? Phew, toen waren er geen 
grenzen, toen niet, 1969 jongens, ik 
kon mij àlles permitteren’” 
“Goh”, zegt Eddy, “ik ben zelf ook 
nog de ruimte in gedoken, veel later 
dan gij weliswaar maar toch, dàt was 
er écht compleet over. Ooit gezien? 
‘Wally in Space’? Neen. Zijt blij want 
dat was zooooo slecht. Begrijp nog 
altijd niet hoe we dat uitgezonden 
hebben gekregen. Ze hebben mij 
daar zelfs voor betaald. Yep.”

“Maar vroeger hè jongens ... vroeger 
was alles beter, toch? Zeg nu zelf ... 
vroeger kon echt alles. Weet nog, 
den Democrazy? Van heel heel 
lang geleden. Kurt heeft daar nog 
gezongen. Ja, dé Kurt. De Cobain. 
Voor hij zijn Nirvana heeft gevonden, 
let wel. Dus heel lang geleden, 1989. 
Archislecht, toen. Maar dat was geen 
probleem. De mensen pikten dat. 
Maar dat was vroeger. Ondertussen 
is Kurt hier ook al meer dan ene 

keer gepasseerd. En den Democrazy 
is nu ingepakt door Vieze gasten. 
Dirty Bastards of zoiets.”

Lemmy, Eddy en Davy.
Op hun bankske. Ze zijn uitverteld. 
‘t Verhaal is gespeeld.

“En nu?”, vraagt Lemmy verveeld. 
“Wat nu? Der zit hier niet veel leven 
in hè, in dat spel hier. Hier gaan we lijk 
niet zoveel ambiance kunnen maken 
precies. Space space? We zijn hier 
nu, maar waar is de cake?” “Daar”, 
schreeuwt Eddy, rechtspringend en 
het bankske voor den duzendste 
keer tegen de grond smijtend, “Daar, 
er is precies verse koffie en taart. En 
Amy en Diana staan ook al aan te 
schuiven. Komaan gasten, als we ons 
haasten staan we achter hen in de 
rij. Kunnen we lachen! En Amy heeft 
al-tijd een heupfleske bij. Haast u, 
rap, pakt mijn sacoche. We vliegen!”

Els Lena
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‘…In een tijd toen gerechtigheid werd afgedwongen door het zwaard en alleen het woord van de rijkste geloofd 
werd, sloeg een jongeman zichzelf tot ridder. Johan was als lijfeigene gevlucht uit de landerijen van burchtheer Oerond 
nadat hij, om een andere lijfeigene te beschermen, zijn meester had neergeslagen.  Hij verschool zich in Dagonwoud 
en bekwaamde zichzelf in overleven. Hij leerde de stok, het zwaard en pijl en boog hanteren. Het Dagonwoud was 
zijn terrein. Zij die hun macht misbruikten ten nadele van de armen, werden door hem beroofd. Zij vreesden hem en 
noemden hem, naar het kleur van zijn stok, de Rode Ridder… 

Foxx zat met opgetrokken knieën en met zijn boek op zijn schoot in de veel te grote zetel. Wat een held was dat 
toch die Johan met zijn trouwe schildknaap Koenraad. Samen vechtend voor  het goede doel. Wat een man. Hij had 
ze allemaal verslonden de boeken van Leopold Vermeiren, van de Rode Ridder. Eén voor één. Daar in zijn kamp. Zijn 
Dagonwoud. De veel te grote zetel bij nonkel Gaston in de Reinaertstraat. 
 
‘’t Wordt tijd dat ge eens een ernstig boek leest gij daar kleine Foxx.  Een met een geschiedenis naar waarheid.’ Zo zei 
nonkel Gaston. Een goed boek. Foxx moest niet lang nadenken.  Meester Jean-Pierre  had hem voor zijn zottekuren op 
school de extra taak gegeven een opstel te schrijven met als titel: ‘Hoe zie ik mezelf?’ en in de bib op de Brugse Poort  
had hij guitig in het boek gebladerd van Reinaert de Vos. Een boek uit de middeleeuwen met zo ongeveer zijn naam en 
ook de naam van de straat van zijn nonkel. Daar waar zijn kamp was. En meer nog: het boek stond vol schelmenstreken… 
Van hoe Reinaert koning Nobel steeds maar wist te ontlopen door listen uit te halen tegen zijn vrienden.  Van Bruun, 
van Tibeert de kater en Rosseel de eekhoorn, het schone beest met rode haren. Hij voelde vriendschap met de dieren 
die hij zo graag zag. Een kolfje naar zijn hand gniffelde Foxx in stilte. Zo’n opstel voor meester Jean-Pierre, het zou een 
mooie woensdag worden en hij vertrok gezwind naar de bibliotheek.

Toen hij het boek tussen de rekken terug vond  gebeurde er iets onvoorwaardelijks dat zijn leven voor altijd een 
bepalende wending zou geven. Botsing met een meisje. Wat een mooi meisje. Een meisje met blauwe haren. Foxx wist 
het even niet meer. Ze liet haar boek vallen. ‘Tiny zoekt het geluk’. 
‘Ik ben Peggy’ zei ze stil. ‘Peggy uit de Kiekenstraat. Zo ben ik geboren en zo zal dat zijn voor altijd.’

Zal Foxx Peggy volgen? Zit Meester Jean-Pierre in de Boomstraat? En wat met Annemieke van de Acaciastraat? U leest 
het in de volgende Kommeere…

Koen V.

’T IS WIjS OM WEER  ThUIS TE KOMEN (19)
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zaterdag 26 september 

12:00  De tijd gaat snel, 
gebruik hem wel  
In 1976 kregen we thuis 
een staande klok. Die 
klok liet in een feilloze 
cadans per seconde 
een tikje  horen, om het 
kwartier een melodietje 
van vier tonen en om het uur hoe 
laat het was. Ding dong ding dong, 
dat was een kwartier. Boing! Eén uur. 

Boing! Boing! Boing! Drie uur. Dag en 
nacht ging dat door. Een torenklok op 
huiskamermaat. 
Op de koperen wijzerplaat stond in 
sierlijke letters “Tempus Fugit”, de tijd 
vliegt. Zelfs toen al begreep ik vaag dat 
het complexer was dan dat. Akkoord, 
soms ging de tijd inderdaad wat snel 
voorbij, waardoor ik bijvoorbeeld ’s 
morgens net iets te laat naar school 
vertrok en ’s avonds naar mijn gevoel 
veel te vroeg naar bed moest. 
Maar in het algemeen ging de tijd 
voor mijn tienjarige ik veel te traag. 

Hoe lang heb ik niet uitgekeken naar 
de leeftijd van twaalf jaar, zestien, 
achttien? Nooit heb ik daarbij ook 
maar één ogenblik gevonden dat de 
tijd vloog. 
In onze klok wiegde bedaard een 
slinger heen en weer, en zolang die 
slinger slingerde werd de tijd keurig 
weg getikt. Onderaan die slinger zat 
een schroefje en al vrij snel ontdekte 
ik dat je, door aan dat schroefje te 
draaien, de klok een beetje kon laten 
voor- of achterlopen. En zo zette ik 
in 1976 subtiel de tijd naar mijn hand. 

13:00  De leeuw en de feniks 
De herinnering aan de 
klok van mijn ouders en 
de gedachte over het 
schizofrene van onze 
beleving van het begrip 
tijd schieten me door het 
hoofd wanneer ik voor het lege café 
De Gouden Leeuw sta. De Gouden 
Leeuw is definitief dicht. Waarom ben 
ik hierdoor verrast? Ik weet al lang 
dat dat eraan zat te komen. Een jaar 
geleden dacht ik zelfs dat dat veel 
sneller zou gebeuren. Maar nu heb ik 
het gevoel dat ik er gisteren nog was, 
terwijl dat al minstens vier maanden 
geleden moet zijn. 
Eén ding is sedert 1976 niet veranderd: 
de tijd gaat snel en traag tegelijk. 
Begrijpe wie kan. 
Dan maar op naar de Bevrijdingslaan, 
de Phoenixbrug over. Achter mij 
klinken sirenes. Vanuit de drukke 
Noordstraat wurmen een loeiende 
ambulance en een MUG zich een weg 
naar de brug. Op wonderbaarlijke 
wijze komen beide zonder ongelukken 
de Noordstraat door. Het beeld heeft 

iets weg van de renner die zich in 
een bergrit in de ronde van Frankrijk 
door een mensenzee zwoegt: als 
buitenstaander houd je je hart vast, 
maar de massa opent zich op het 
laatste moment en sluit zich ook 
meteen weer na de passage.  
Wat volgt is ook bijzonder: de 
ziekenwagens rijden niet de 
Phoenixstraat in, maar slaan meteen 
linksaf naar de Leiekaai, om even 
verder via de Leiestraat door te 
stoten naar - vermoedelijk - de 
Drongensesteenweg. Groot is mijn 
verbazing als ik de twee enkele 
minuten later al terug zie opdagen 
uit de Weverstraat, ze door de 
Phoenixstraat zie sjezen en over de 
brug rechts door de Waldamkaai 
naar de Nieuwe Wandeling richting 
binnenring zie gaan. 
Het duurt even voor ik besef waar ik 
net getuige van was, maar dan begint 
het te dagen: ziekenwagens zijn zelfs 
op zaterdagmiddag verplicht lange 
sluipwegen te nemen omdat ze zich 
op de kortere routes sowieso vast 
rijden.  

14:00 Twee meisjes op een bank 
Ik ben een man met een 
missie, en die missie is: 
boodschappen doen. 
Naar de bankautomaat 
moet ik, en fruit moet 
ik hebben, en nog iets, 
maar al sla je me dood, ik kan me 
niet meer herinneren wat dat andere 
ding weer was. Maar goed, eerst en 
vooral aan geld zien te komen dus. 
Het is me wat met de banken hier, 
de een na de andere gaat dicht en 
in de plaats komt een automaat die 
zo is opgehangen dat er nu ook op 
het voetpad files ontstaan (Belfius) of 
er komt helemaal niets in de plaats 
(Fortis). Het postkantoor is ook 
een optie, maar een tijdje geleden 
hadden ze daar alleen maar briefjes 
van honderd in de automaat zitten, en 
zoveel hoef ik doorgaans niet bij te 
hebben. Uiteindelijk beproef ik toch 
mijn geluk bij de Post en de goden zijn 
met mij: ik krijg precies het bedrag los 
dat ik in gedachten had.  
Aan het Seghersplein zitten twee 
meisjes bovenop een picknicktafel. 

 ˘˘˘  ˘˘˘
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Meisjes van een jaar of tien, met 
een huid als café-latte, ravenzwart 
haar, fel lichtblauwe jeans, witte 
sportschoenen, een rapperspet en 
een hoop pret. Met z’n tweetjes aan 
het genieten van een zak chips. 
Maar ik heb een missie: fruit en nog 
iets. Ik steek netjes over op het 
zebrapad, wat niet helemaal lukt. Het 
laatste stukje wordt versperd door 
een degelijke Duitse break, die ietwat 
onconventioneel geparkeerd staat: 
de voorwielen bijna op het voetpad, 
de achterwielen nog ruim een meter 
op straat. Maar wel helemaal op het 
zebrapad, het moet gezegd. Bij nader 
inzien zit er nog iemand in ook, een 
jonge vrouw die achter het stuur 
aandachtig naar haar telefoon zit te 
luisteren. Iemand probeert haar met 
gebaren het gevaar van de situatie 
duidelijk te maken, zonder succes. Ik 
loop door. Wanneer ik wat verder nog 
een keer omkijk staat ze er nog. De 
meisjes op de bank voederen net hun 
laatste chipskruimels aan de duiven.  
De zon schijnt, het is een mooie dag. 

15:00 Het gat in mijn memorie 
Ik heb vandaag al een 
paar dingen gezien die 
ik niet mag vergeten 
opschrijven, bedenk 
ik. De drie Congolese 
vrouwen die uitgedost 
in prachtige zwarte gewaden stonden 
te kwebbelen in de Phoenixstraat 
bijvoorbeeld. Of de blanke jongeling 
die samen met een chique geklede 
zwarte man de mysteriën van 
de parkeermeter probeerde te 
doorgronden. “I think this here means 
that on Sundays you don’t have to pay”. 
“Okay, but today it’s Saturday, isn’t it?”. 
Of de uitbater van de dagwinkel die 
in zijn shop iets onbestemds liep te 
doen met een stoffer, en die zowat de 
slappe lach kreeg toen hij daarbij door 
een klant werd verrast. Het meisje 
met het kort geschoren haar, de lange 
mantel en de elektronische sigaret. 
De jongen die hardop bluetooth-
gewijs tegen zijn smartphone liep te 
praten. Die mag ik ook niet vergeten.  
De missie, de missie: bananen, appels, 
appelsienen. Verder kom ik nog steeds 
niet, maar zo meteen schiet het 
me wel weer te binnen. Ik loop de 
Carrefour in, zonder meer de meest 

multiculturele winkel in de straat. Het 
personeel spreekt er zowel Gents als 
andere exotische talen en werkelijk 
iedereen komt er over de vloer: een 
mevrouwtje met een rollator staat er 
in de rij met een troep jonge turken, 
een kerel met een hip knotje, een 
dame in een mantelpakje, twee Oost-
Europese bouwvakkers en een roedel 
Roma-kinderen. En met mij, want ik 
heb ondertussen gevonden wat ik net 
nog vergeten was: een doos cruesli. 
Zie je wel, er is niets mis met mijn 
geheugen! 
Tevreden loop ik met mijn volle 
boodschappentas terug naar 
het Pierkespark om alles in mijn 
fietszakken over te laden en om er 
de kop koffie te drinken die ik nu wel 
verdiend heb. Terwijl ik van mijn koffie 
slurp realiseer ik me dat ik nog een 
keer terug zal moeten: vuilniszakken 
moest ik ook hebben. 

16:00   Het kan verkeren 
Je kan er niet naast kij-
ken: er wordt nogal wat 
afgereden in de Bevrij-
dingslaan: auto’s, moto’s, 
bromfietsen, bakfietsen, 
vouwfietsen, en allemaal 
moeten ze dringend ergens heen. 
Ik zie een quad voorbij tuffen. Het is 
met stip de blikvanger van de dag: een 
blits blinkend ding met een bestuurder 
die uitgedost is alsof hij zijn zinnen op 
het WK motorcross heeft gezet. En 
verder auto’s, veel auto’s. Auto’s van 
alle slag: dure auto’s, oude auto’s, luide 
auto’s, gepimpte auto’s en auto’s met 
voornamen op de nummerplaten. 
Een pizza-brommer keert onverwacht 
en onaangekondigd om en vervolgt 
zijn weg in de richting waaruit 
hij net gekomen is, wat hem een 
toeterconcertje oplevert. Er staat 
een auto gewoon stil op de weg, 
de bestuurder is niet te bespeuren. 
Achter de dubbel geparkeerde wagen 
staat een file. Even later staat er 
ook eentje in de tegenovergestelde 
richting, wanneer de eerste file 
als een langzame slang voorbij 
de foutparkeerder sluipt en de 
tegenliggers tot wachten dwingt. 
Er valt mij iets op: de blanke Gentenaar 
fietst en de gekleurde gaat te voet. Op 
het voetpad kom ik nauwelijks een 
blanke tegen. Ik kijk nog eens rond. 

Het klopt, ik ben alleen. Ik kijk naar 
de fietsers, zo goed als allemaal blank. 
Een onverwacht inzicht. 

17:00  Vergeten straat 
Ik laat de Bevrijdingslaan voor wat 
ze is en ga langs de 
Hulstboomstraat naar 
het Acaciapark. Ik vind er 
een bank die wat apart 
staat. Er komt meteen 
een man op me af, die 
in een soort Engels-Vlaams vraagt of 
hij ook op de bank mag komen zitten. 
Ik zeg wel dat het goed is, maar echt 
tof vind ik het niet. Het halve-liter-
blik bier dat hij bij zich heeft helpt 
ook niet echt, ik heb geen zin in een 
conversatie met een probleemdrinker. 
Maar ik vergis me, en enkele minuten 
later zit ik midden in een boeiend 
gesprek over het fenomeen Brugse 
Poort. Mijn buurman haalt er de 
literatuur bij, “John Fante en Charles 
Bukowski moet je lezen”, verzekert 
hij me. Zijn betoog is niet echt om 
vrolijk van te worden. “Niemand kijkt 
om naar deze buurt. Er gaat van alles 
verkeerd. De troep opruimen is een 
werk van één dag, want de politie 
kent elke sluikstorter, elke dealer en 
elke pooier, maar er gebeurt niets. De 
Bevrijdingslaan, daar trekt niemand 
zich iets van aan.” 
Ik probeer te relativeren en vestig zijn 
aandacht op het park, waar kinderen 
aan het doen zijn waarvoor het park 
is aangelegd: voetballen, rennen, spelen. 
Nog terwijl ik het zeg stel ik precies 
hetzelfde vast als net nog op het 
voetpad: ik zie geen blanke kinderen in 
het Acaciapark. De man naast me heeft 
het ook gemerkt en gebruikt - wellicht 
onbewust - de woorden van Willem 
Vermandere: “de blanke man is bang”.  
Smalend voegt hij er aan toe: 
“Vlaanderen Vakantieland”.  

18:00  Home and away 
Ik loop terug naar mijn fiets, ik heb 
nog net de tijd voor een spaghetti en 
dan moet ik er vandoor, 
eerst naar huis en tegen 
zeven uur een andere 
afspraak. De rest van de 
dag zal ik niet meer in de 
Brugse Poort komen. 

zondag 27 september 
01:30  Twilight zone 
Het is laat en ik ben moe, 
maar ik wil toch nog 
een keer terug naar de 
Bevrijdingslaan, want ik 
ben me gaan realiseren 
dat ik daar al in tijden 
niet meer bij nacht gepasseerd 
ben. Meer nog: ik heb mezelf erop 
betrapt dat ik ze zoveel mogelijk mijd, 
ook overdag neem ik meestal een 
alternatieve route. Ben ik ongemerkt 
een bange blanke man geworden? 
De Bevrijdingslaan ligt er verlaten bij. 
Dit heeft niets van een broeierige 

achterbuurt, niets duidt hier op 
zaakjes die het daglicht schuwen, er is 
geen kat. Van aan de Rooigemlaan tot 
aan de Sint Jan-Baptistkerk tel ik drie 
andere fietsers, twee auto’s en één 
voetgangster. 
Heb ik iets gemist? 
Ik keer om en rijd de hele straat nog 
eens door, met min of meer hetzelfde 
resultaat. Ik ontdek wel nog een open 
café waar enkele mannen rustig staan 
te praten voor het open raam. 
In de enige pittabar die nog niet dicht 
is zit een laatste klant naar de televisie 
te kijken.  
Rond een bakkerij hangt de geur van 
vers gebakken brood. 
Het is bedtijd. 

10:30  A brand new day 
De volgende ochtend, 
een rustige zonnige zon-
dagmorgen. 
Groenten en fruit staan 
alweer uitgestald. Man-
nen lopen naar huis 
met broodjes in witte plastic bood-
schappentasjes. Een eetzaak verwacht 
vroege vogels: ik ruik gegrild vlees. 
Een auto toetert en aan de overkant 
zwaaien een paar mensen terug. Mo-
tards staan aan een cafeetje te bab-
belen, een van hen zit relaxed achter-
stevoren op zijn motor. 
Wat verder staat een dubbel gepar-
keerde bestelwagen.

Udo
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Het moeten er heel veel zijn geweest in de 
voorbije halve eeuw. Daar bedoel ik mee de 
stappen die door mij werden gezet op de 

plaveien van de Bevrijdingslaan. Daarbuiten die avenue 
zullen het er zeer zeker heel wat minder zijn geweest. 
Voor mezelf heb ik het eens nageteld de dagen tot vele 
jaren dat ik het dagelijks meerdere malen beleefde. 
Het stappen in de Bevrijdingslaan. Men zegt, de as 
doorheen wat de Brugse Poort wordt genoemd. Een 
korte tijd terug maakte ik kennis met de ,stappenteller’. 
Dat schijnt een ,app’ te zijn. Moest even naar Van 
Dale surfen om dat intussen zo gewone woord te 
verstaan. En dat betekende ook dat ik te weten kwam 
hoeveel die noodzakelijke stappen ,voor onze fysieke 
gezondheid’ zouden moeten zijn en dat zijn zoiets als 
tienduizend stappen heen- of terugwaarts. Neen het 
is niet het hoofd dat met iets of iemand eerst kennis 
maakt. Het verstandelijke hoofd leidt de voeten naar 
een bestemming. Het contact met de plaatselijke of 
ietwat verdere buurt. Hoeveel heb jij bijgedragen tot 
de werkelijke slijtage van de straatstenen door er te 
wandelen, slenteren, lopen doorheen je buurt? Stond ik 
even bij stil bij de zoveelste wandeling.
Zo merkte ik op dat de kwaliteit van een straat 
belangrijk is voor wat volgt. Wanneer een straat bestaat 
uit een verzameling van hindernissen bepaalt dat je 
gedrag. Je voelt je dan onzeker. Je moet alert zijn voor 
eventuele drama’s.
Losliggende plaveien ontwijk je liever wanneer 
je doorheen de gutsende regen beweegt naar je 
bestemming. Oneven plaveien die je kunnen laten 
struikelen. De opmerking: je moet maar kijken waar 
je loopt? Natuurlijk weten wij het ook wel: de perfect 
geplaveide snelweg voor de voetganger moet nog 
worden uitgevonden. En de arbeiders die voor zoiets 
instaan hebben ook nogal wat last van ‘geen goesting’ 
buien om die perfectie na te streven op maandag of 
vrijdag. En dan zit de consumer met de nare gevolgen.
De voetganger wordt ergens op de laatste plaats 
ingecalculeerd in het huidige verkeer van goederen en 
mensen. Zij zijn een beetje de peanuts wanneer het 
op hùn veiligheid aankomt. Zij struikelen onverwachts. 
Niet enkel omdat er oneffenheden zijn, loslopende 
trottoir-dallen, maar ook door de vele her en der ‘ons 
beschermende’ gilberkes die men ook probeert te 
ontwijken. Er zijn natuurlijk die bots-autookes die komaf 
maken met die hinderlijke gilberkes. Onze avenue 
heeft – spijtig genoeg – een enorme hoeveelheid aan 
hindernissen te overbruggen. Dus kies je best het juiste 
moment om onze avenue ‘de libertad’ te wandelen en 
zeker niet op een maandag wanneer al het verspreide 
vuilnis alweer wacht op de mannen van Ivago. Op zulke 
momenten kan het even nog drukker zijn.
Den avenue, onzen avenue heeft zo een eigen 
levendige verscheidenheid waar wij dan ook dagelijks 
mee worden geconfronteerd en er mee leven. Of het 
beter kan?... Misschien wel! De straat-stenen hebben 
hier ook hun verhaal te vertellen.

Erik

Een kursief 
kommeere kolommetje

Nadat Reinaart met vrouw Hermelijne 
en z’n beide zonen het land van koning 
Nobel had verlaten, begaf hij zich op weg 
naar nieuwe oorden, waar hij, vrij van al-
len die zich door hem opgelicht waanden, 
een nieuwe levensperiode kon aanvangen. 
Zijn nieuwe Malpertuis was nog meer 
afgelegen dan het oude waar al te vaak 
en door al te velen gepoogd werd elkaar 
op vele manieren te verleiden en te be-
driegen. Met meer dan genoeg vreemde 
eenden in de bijt, afkomstig uit verre lan-
den, vogels die er onderweg naar noord 
of zuid neerstreken, konden Reinaart en 
z’n uitbreidende familie vrij luxueus leven 
en was er geen nood aan misleiding van 
de afwezige concurrentie. Maar zoals dat 
gaat, peis en vree zijn vaak van korte duur. 
Op een dag komt een stuk uit Reinaarts 
verleden terug opduiken, en wel in de 
persoon van Firapeel. 
Deze was al sinds het vertrek van Rei-
naart aan het stoken en bekokstoven hoe 
hij zelf het vel van de vos kon verkopen 
om zo van alle hovelingen de eerste te 
worden, en wie weet, in de voetstappen 
van koning Nobel zelf te treden als diege-
ne die het land van Reinaart had bevrijd. 
Lang had hij gezocht naar de sluwe vos, 
en daarbij vele watertjes doorzwommen, 
wat voor een luipaard al geen sinecure 
was. Vele paadjes had hij afgesnuffeld, en 

hij was vast van plan zich niet ook door 
de mooie praatjes van Reinaart te laten 
verleiden. Eindelijk was hij te weten geko-
men in welk rijk land Reinaart met zijn fa-
milie was terechtgekomen. Recht op het 
doel af wou hij de vos de das omdoen. 
Maar ze hadden hem zien komen en ze 
hadden geen volk meer vandoen. Dus Rei-
naart deed wat hij het beste deed om zijn 
familie te ondersteunen. Hij kwam Fira-
peel tegemoet, met een aanbod dat deze 
niet kon weigeren. De vos was tevreden 
geweest met alleen maar de eenden en 
de ganzen uit den vreemde, maar kon de 
luipaard een veel grotere buit aanbieden. 
Er liepen immers koeien in de weiden 
van het natuurlijk land rond het nieuwe 
verblijf van de beruchte vos. Een zo grote 
buit kon Firapeel zich niet laten ontgaan, 
hij was immers al zo lang op zoek naar de 
vos en van zoeken krijgt men, zoals alge-
meen geweten, stevige honger, een hon-
ger die niet zomaar te stillen valt met een 
eendje of een gans. Reinaart wist echter 
dat deze weiden niet zomaar te betreden 
waren. Er liep immers een draad om die 
niet aangenaam was om aan te raken. Om 
de luipaard te paaien gaf hij hem dan ook 
deze waardevolle informatie. De schrik-
draad zag er niet zo gevaarlijk uit, en wat 
nog minder gevaarlijk leek was de boer 
die in de verte de andere kant op stond 

te kijken. Deze zag er alleen maar een 
kleiner hapje uit dan de koeien die veel 
dichterbij stonden. Gewaarschuwd door 
de vos sloop de luipaard in alle lenigheid 
onder de schrikdraad door. Door het 
hoge gras kwam hij zo dicht mogelijk bij 
de lekkere koeien, daarbij in stilte aange-
moedigd door de vos.  In enkele sprongen 
begaf Firapeel zich naar de dichtstbijzijn-
de koe, die daarop luid begon te loeien en 
zich zo snel mogelijk uit de voeten begon 
te maken, tevergeefs echter. De super-
snelle luipaard had het arme beest al snel 
in de hals gebeten.  Het geloei van de koe 
had ook de aandacht van de boer getrok-
ken, die, op wandel voor de jacht, meteen 
zijn wapen trok en daarmee een definitief 
einde maakte aan de vruchteloos gewor-
den queeste van de arme Firapeel.
Met ook deze laatste, moedige dreiging 
uit de weg geruimd konden Reinaart en 
Hermelijne terug genieten van een lange 
en onverdiende vakantie, in een luilekker-
land gevuld door trekkers die er blijven 
plakken waren. 
Namen van personen en plaatsen hebben 
niets met de werkelijkheid te maken en 
werden met veel eerbied gepikt van Wil-
lem, die ooit Madok maakte, zoals het een 
echte Reinaart zou betamen.

Wim

Hoe het verhaal van den Vos Reynaerde verder had kunnen gaan…
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We doorploegen met de werkgroep ‘Brugse Poort vroeger en nu’ nog steeds de Gentse archieven. Bij een bezoek 
aan het AMSAB kwam dit dagboek van een wijkagent uit de Brugse Poort tevoorschijn, dit kunnen we u niet 
onthouden; een van de schatten uit het AMSAB. Dit ‘verslag’-schriftje loopt over een periode van een paar jaar 

en start in 1894. Ik vond geen Bevrijdingslaan bij de ‘wijkagent’ maar dan ontdekte ik  dat de Bevrijdingslaan er onder die 
naam pas in 1943 was. Ooit, in de middeleeuwen, was het de weg van Keulen naar Brugge. In de provinciale ‘Wegwijs’ zie 
ik in 1880 dat het toen allemaal Brugsche Steenweg was. Ter herdenking aan de bevrijding  na de Groote Oorlog in 1920 
werd de Brugse Steenweg volledig omgedoopt in Bevrijdingsdreef, vanaan de kerk St Jan Baptist tot in Mariakerke. ‘Dreef’ 
omdat rond de eeuwwisseling de Brugse Steenweg nog kastanjelaars had. In 1922 werd het stuk vanaf de Rooigemlaan tot 
in Mariakerke terug Brugse steenweg. De Bevrijdingsdreef werd tijdens WOII, in 1943, Bevrijdingslaan. In ons schriftje van 
onze wijkagent zien we dat het allemaal of Phoenixstraat of Brugsche steenweg is. En nu weet je ook waarom.

11 juni 1895 Hebbelynck  zwaar dronken opgeraapt op de openbare weg.
Gisteren rond 7 ½ uur in de avond hebben de agenten Ooms, Desmadrijl en Decock 
de genaamde Hebbelynck Jean gearresteerd, van beroep smid, wonende op de Leiekaai 
40, in gezelschap van een zekere Langeraet, die in staat van dronkenschap zware 
losbandigheid pleegde en hulpeloze voorbijgangers lastig viel. Terwijl hij opgeleid werd 
naar het politiecommissariaat heeft hij met grote weerspannigheid en  geweld en vuistslag 
toegediend aan de agent Decock die werkonbekwaam is gedurende 5 tot 8 dagen.De 
vuistslag bij de agent is vastgesteld door dokter Vanmeenen die verklaart dat de lengte van 
werkonbekwaamheid pas kan vastgesteld worden binnen  enkele dagen. De dronkaard is 
opgesloten en er is proces verbaal opgesteld, ook ten nadele van Langeraet Jules.

4 juli 1895 Schouwbrand
Gisterochtend om 8 uur is schouwbrand uitgebroken op de Brugse steenweg 391 en is gedoofd 
kunnen worden met het gooien van een handvol zout in de haard.
3 augustus 1895 Werkongeval.
Deze namiddag rond 2 ½ uur is de genaamde Berremans Lieven, 50 jaar oud, metser en 
wonende in de hospitaalstraat 26, die het dak van een woning in de Phoenixstraat 24 aan 
het herstellen was, bij het naar beneden komen van de ladder heeft hij mis gestapt en heeft 
zijn evenwicht verloren en is 7 m naar beneden gevallen op het voetpad. De ongelukkige 
klaagt over inwendige pijn  en heeft kneuzingen aan de schouder en het hoofd. Dokter 
Vanmeenen heeft de eerste zorgen toegediend en hij is naar het hospitaal gebracht door de politie.

 Van 7 naar 8 Augustus 1895
Verslag overgebracht, betreffende het plotse overlijden van de genaamde Vercruysse Pierre 
wonende Phoenixstraat 36, bestemd voor de gezondheidsdienst.

11 juli 1895 Schade veroorzaakt door onweer
Het onweer dat over de stad uitbrak, gisteravond rond 6 ½ u en de stortregen die daarop 
volgde heeft voor overstroming gezorgd met ondergelopen kelders in de huizen van de 
weverstraat 21, roygemstraat 49 (politiecommissariaat), Drongenschesteenweg 73 & 75, 
onbewoond en 77.79.81.83 . 85 en 56 en Brugchse steenweg 453. Zware verzakkingen op 
de Drongenschesteenweg rechtover 172, roygemstraat 157 en op de brugsche steenweg 718 is 
de goot verstopt en was er overstroming. Ook een verzakking in de nachtegalestraat 10. Deze 
schadegevallen zijn  aangegeven maar er is geen serieuze schade door het onweer zelf. De 
kelder van het huis in de hulststraat 51 is ook ondergelopen.

22 augustus 1895 Kind valt
Deze morgen rond 9 ½ uur is het kind Verhegge Georgine Adolphine, 4 jaar en 7 maand 
oud gevallen. Ze werd op pad gestuurd door haar moeder met een fles om voor 5 centiemes 
bleekwater te kopen op de Brugse steenweg. Ze is gevallen en brak de fles waardoor een scherf 
de ader open sneed van haar linkerarm. Het bloedverlies was enorm en het kind heeft de 
eerste zorg gekregen van de apotheker Reno in de Phoenixstraat met behulp van een knevel 
uit de eerste hulpdoos van de politie. Dokter Vanmeenen heeft het kind naar het hospitaal 
gebracht na eerst een verband aangelegd te hebben. Hij verzekerde dat het kind zwak was 
door het vele bloedverlies doch niet in levensgevaar.

DAGBOEK vAN EEN WIjKAGENT
Bevrijdingslaan 1895

17 februari 1895 Werkongeval
De genaamde Steyaert Théophile, 17 jaar oud, wonende te Oost-Eecloo en werkend als 
huisknecht bij de heer E. Soudan, handelaar in bloem, Brugsche steenweg. Gisteren in de 
namiddag rond 16 uur, terwijl hij, voor zijn meester, voor het magazijn een kamion laadde, 
zijn er, al trekkend aan een zak bloem, 2 andere zakken van 100 kilos elks, weggeschoven  
die op zijn linker schouder zijn getuimeld. Hij is naar het hospitaal gebracht voor 
verzorging.
17 februari 1895 
Deze ochtend enkele minuten voor 5 uur heeft men op de stoep van de kerk van St Jan 
Baptist, aan de grote ingangsdeur, een pakje gevonden, inhoudende een pas geboren 
kind, bezweken door de kou schijnt het. Het was pas geboren en goed verzorgd, het had een 
nieuw hemdje aan in katoen afgezet met kant. Rond de lendenen een witte zakdoek in 
fijn weefsel, gebruikt en met een mechanisch geborduurde letter, het initiaal M. Het geheel 
was omzwacheld met 2 stukken van een oude japon. Het pakje lag in het deksel van een 
sigarendoos, als om het te beschermen tegen de kou. Dokter Vanmeenen heeft ter plekke de 
dood vastgesteld en verklaard dat het kind voldragen en levend geboren was.  Het kleine 
lijkje is naar de Bijloke vervoerd en er is een proces verbaal opgesteld en afgegeven aan het 
parket.
9 april 1895 Val in woonplaats
De genaamde Vanden Bunder Dorothée, echtgenote van De Hauwere Jean, 60 jaar oud, 
wonende in de Phoenixstraat 89, die op 11 augustus laatst rond 10 ¾ uur, dronken zijnde,  
van de trap is gevallen in haar woonplaats en had zo brandwonden opgelopen van een 
olielamp die ze vast had, is overleden op 7 april in het hospitaal waarheen zij gebracht was 
vanwege die brandwonden. 
Feiten gepleegd in de nacht van 12 – 13 mei 1895 Bogaert Sophie
In de nacht van zondag op maandag heeft de genaamde Sophie Bogaert, 47 jaar, 
kleermaakster wonende in de Phoenixstraat 108, is het slachtoffer geworden van slechte 
behandeling door 2 individuen bijgenaamd ‘de sies’ en ‘de leerze’ in het huis van de 
genaamde Veireman Marie-Louise, zelf 82 jaar. Zij heeft meerdere wonden die haar 
verplichten het bed te houden. Volgens de eerste uitleg leven beide vrouwen gescheiden van 
hun echtgenoot en leveren zij zich over aan overmatig drankgebruik, zijnde zwaar dronken 
en het zich lenen tot immorele daden. Een enquête is geopend.



‘Iris komt wat later’, verontschuldigt 
Sander zijn partner van het Treck 
Hostel wanneer we op een zondag-
middag in maart in de Treckhaak bin-
nenkomen. ‘Ze is met haar ploeg net 
Belgische kampioen frisbee geworden, 
en dat is wat uitgelopen.’
Iris Van Audenhove (28) en haar vriend 
Preben Van Praet (30) en Sander Uyt-
tenhove (29) en zijn vriendin Hanne 
Guns (26) zijn de initiatiefnemers van 
het Treck Hostel in de Groendreef.
‘We hebben elkaar leren kennen bij 
de verkoop van de Meibloemsite in 
2014. Dat complex ging naar anderen, 
maar we leerden er  elkaars plannen 
en dromen kennen en die leken bij el-
kaar te passen. We hebben nog lang 
naar een geschikte locatie gezocht, 
maar deze oude fabriek leek ons ide-
aal.’
‘Preben en ik hebben veel gereisd 
en dat wilden we wel ons hele leven 
doen. Maar omdat dat niet realistisch 
is, dachten we dan aan het openen van 
een soort jeugdhotel’, vertelt Iris die 
architecte is.
‘En Hanne en ik wilden het (muziek-)
onderwijs verlaten en een reiscafé 
openen’, vervolgt Sander. ‘Hier plan-
nen we een combinatie van die twee: 
een indoorcamping en de koffiebar 
waar we het  ontbijt serveren en die 
’s avonds een café is.’

‘Gent telt al enkele hostels. Als in-
doorcamping met caravans proberen 
we ons te onderscheiden van de an-
dere jeugdhotels’, zegt Iris. 
‘We wonen allemaal in Gent, maar 
niet in de wijk. Dat komt er waar-
schijnlijk wel van’, denkt Sander. ‘De 
uitbating van camping én café brengt 
immers lange werkdagen met zich 
mee. Mettertijd willen we dat twee 
van ons hier een inkomen uit halen. 
Maar daarnaast zullen we nog hulp 
nodig hebben.’
‘We doen nu alles zelf en zoals we 
denken dat het goed is. Een echt voor-
beeld hebben we niet. Als jeugdhotel 
krijgen we een erkenning binnen de 
categorie  Toerisme voor Allen. We 
hebben al heel veel verbouwingen ge-

daan en er volgen er nog. Aan de gevel 
in de Groendreef 51 hangt sinds kort 
een groot naambord.’ 

Graffiti-caravan
‘De oude steenbakkerij Colpaert,  
producent van vuurvaste materialen, 
was later een kledingfabriek gewor-
den: Pelsmaekers. Van die eigenaar 
huren we de ruimtes. Verspreid in de 
vroegere productiehal staan de cara-
vans. We hebben er al acht. Uiteinde-
lijk zullen het er twaalf zijn. Ze ver-
delen de ruimte zodat er privacy en 
verschillende sferen worden gescha-
pen. Er zijn ook twee dorms (slaapza-
len) zodat hier in totaal veertig men-
sen zullen kunnen overnachten.’
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Kamperen in de 
vuurvastesteenfabriek 

of blijf plakken in de 
Treckhaak

‘De caravans richten we zelf in. De 
ene is retro, de andere vol graffiti of 
romantisch. Die caravan was een kof-
fiebar: maar omdat hij te klein voor 
een tweepersoonsbed, hebben we 
hem op zijn zij gezet. Het dak gaat 
eraf en we plaatsen er een stapelbed 
in. Deze caravan komt tussen de pal-
men en andere planten te staan: een 
echte jungle. We willen een andere 
caravan keer op keer door een kun-
stenaar laten re-stylen.’
‘In de hoek achter de bar, komt het 
sanitaire blok: we zullen douches en 
toiletten installeren op twee niveaus. 
Daarvoor ligt de ontspanningsruimte. 
Er staan al pingpongtafels en een ta-
felvoetbal. In de caravan die daar staat, 
kan film of televisie gekeken worden.’

Koepelovens
‘Het pand bevat nog overblijfselen 
uit de negentiende fabriek die be-
schermd zijn als industrieel erfgoed. 
Zo zijn er resten van halfronde koe-
pelovens. Dat alles heeft een bijzon-
dere charme, maar is in slechte staat. 
Binnenkort begint de renovatie. De 
eigenaar staat daarvoor in. De stenen 
binnenplaats met de vier schoorste-
nen wordt onder handen genomen 
door een gespecialiseerd bedrijf. Op 
de andere binnenplaats moet de be-

groeiing rond de historische mallen 
aan de muur eraf. Op die koer kan 
later ook een caravan komen. En voor 
de deur van de koffiebar  willen we 
nog een terras aanleggen.’  

Een vertrouwd adresje
Die koffiebar, de Treckhaak, mikt op 
de buurt. Ook mensen die er niet lo-
geren, kunnen komen ontbijten. ‘Deze 
morgen was het zelfs druk zonder 
dat er kampeerders zijn’, vertelt San-
der. ‘Op dit moment zijn we open op 
vrijdag, zaterdag en zondag en is er 
elke weekend een activiteit.  Vaak is 
dat een optreden.  Deze middag bren-
gen Mo & Matt djangoëske covers. We 
hadden al een jazz-optreden van En-
clooz  en slam poetry met De trein 
van gedachten van Wanna.  Ook an-
dere kunstenaars krijgen een podium. 
We hebben een muurschildering laten 
maken door tekenares Fien Cools. En 
Anaïs Van Goethem uit de Brugse 
Poort zal haar werk exposeren van 
eind mei tot eind juni. We openen die 
tentoonstelling  met een vernissage.’
‘Via Facebook en met flyers in de 
brievenbussen van de buurt melden 
we dat er hier iets te doen is. Dit 
moet een vertrouwd adresje worden. 
De polyvalente ruimte boven de kof-

fiebar leent zich voor familiefeesten. 
Je kunt aan yoga komen doen en de 
Fietskeuken van de Brugse Poort is 
hiernaartoe verhuisd.  Mensen kun-
nen zelf aan hun fiets komen sleutelen 
en buiten komt er nog een fietszuil 
waar men snel zijn banden kan op-
pompen of kleine herstellingen doen. 
Voor de gasten zullen er fietsen ter 
beschikking zijn om de afstand tot het 
centrum te overbruggen.‘
Wanneer het hostel dan wel open zal 
gaan? 
‘Zeker in juli want we zijn voor dan al 
volgeboekt’, maakt Iris zich sterk. ‘Tij-
dens de Gentse Feesten vindt in Gent 
aan de Blaarmeersen het Europees 
jeugdkampioenschap  frisbee plaats 
en de Franse ploeg zal in het Treck 
Hostel zijn intrek nemen. We zitten 
dan dus al vol.’

Activiteiten in de Treckhaak: 
zie www.treckhostel.be en 
treckhostel op Facebook.
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Wat er schuilt achter de 
oude en langzaam ver-
nieuwende gevels op de 

Brugse Poort spreekt Ons Kommee-
re aan. De verborgen verhalen van 
oud en nieuw. Ergens verwijzend naar 
de titel van Eugène Sue’s vermaarde 
boek ,De Verborgenheden des Volks’.
Hoewel op het allereerste gezicht is 
deze eenvoudige rijwoning geen ,ge-
heimzinnig’ gebouw waar je je vragen 
stelt over wat er zich achter de gor-
dijntjes afspeelt. Er zijn zelfs geen gor-
dijntjes te bespeuren.
Je zou het zelfs een ‘doorkijkwoning’ 
kunnen noemen. En de doorsnee 
voorbijganger die een oog laat vallen 
op een affiche dat het raam siert, kan 
direct een blik krijgen op de inhoud 

van de woning zelf, waar de keuken al-
vast primeert. Zo kan je toch zonder 
twijfel wel ‘even gluren bij de buren’!
Toen ik sinds enige tijd regelmatig die 
woning in het vizier had doordat mijn 
klein Jazz-karretje zich bevindt in één 
van de daartegenover liggende gara-
geboxen in de Reinaertstraat, kon 
ik niet aan de verleiding weerstaan 
om… op een jongensachtige manier 
‘belletje trek’ te doen. Of het niet mo-
gelijk was de inwoner te strikken en 
hem even iets te laten vertellen over 
afkomst, toekomst en daar tussenin 
en toch wel wat info over nieuw en 
jong leven in onze buurt. Je kan na-
tuurlijk de deur op je neus krijgen, 
maar het antwoord was vriendelijk 
positief. Graag, zei Pieter. Wanneer 

kan het? En zo werd het een afspraak 
op een vrijdagavond.

Het is rond half negen en ik geef een 
paar tikken tegen het raam want de 
baby slaapt. Ik word door Pieter bin-
nen genodigd en alvast gevraagd of ik 
iets te drinken wil. Ach ja, een biertje 
kan er wel in.
Pieter en Sylvie zijn afkomstig uit Len-
delede en Hulste en betekent dat zij 
West-Vlamingen zijn… en dus uitein-
delijk  dan ook hier zijn komen plak-
ken. 
Is leven en wonen hier voor jullie een 
keuze die werd gemaakt? Waarom 
een ietwat door de tand des tijds 
bekende als toch wel een beruchte 
buurt in Gent gekozen, vraag ik? Het 
antwoord daarop. Als student in deze 
stad werd het een opeenvolging van 
studentenkoten als verblijfplaats. La-
ter werd het een woning van een 
bekende huisjesmelker in de Sparre-
straat waar Pieter vijf jaar woonde. 
Wij gingen op zoek naar een betaalba-
re woning, eentje om te kopen, maar 
die was niet zo direct te vinden in de 
omringende deelgemeenten en onbe-
taalbaar voor ons. Het bekende liedje 
wat de immobiliënmarkt betreft. 
De rijwoning in de Reinaertstraat 
voldeed uiteindelijk dan zeker aan 
de omstandigheden. Een woning die 
reeds in 1995 was gerenoveerd en 
die wij uiteindelijk in 2011 hebben ge-
kocht… Pieter heeft zijn blik op de 
toekomst gericht en vindt de woning 
dan minder en minder ruim genoeg 
voor wat zij dienen moet: heel wat 
ruimte moet voorzien zijn voor de 
keuken - die beroepshalve wordt ge-
bruikt - is er bijvoorbeeld nodig, en 
die de ganse benedenverdieping in be-
slag neemt. “Maar goed,” zegt Pieter, 
“wij kunnen maar dromen en hopen 
dat wij ons ooit aan iets ruimer kun-
nen wagen?”

Pieter studeerde management, was 
enkele jaren doende met jeugdwerk 
en ook een steun in de rug voor or-
ganisaties als 11.11.11. Hij heeft een 
kookopleiding gevolgd. Ook heeft hij 
gewerkt in Diggie, de kinderboerderij 
in Brakel, maar is ook van 2011 af in 
‘De Goede Zaak’ bedrijvig.
Sylvie heeft journalistiek gestudeerd, 
werkte voor Radio 2 achter de scher-
men, heeft 3 jaar bibliotheekdienst 
in de Vlerick Business School achter 
de rug. En werkt sedert een paar jaar 
voor het CVO KISP waar zij de com-
municatiedienst bemant. Maar is ook 

bedrijvig als ghostwriter, wat betekent 
dat zij schrijft op bestelling.

‘De Goede Zaak’ is ons catering-
zaakje waar Sylvie en ik mee bezig 
zijn vanaf 2011 in bijberoep. Sedert 
vorig jaar run ik ‘De Goede Zaak’ als 
zelfstandige. Je moet dan ook keuzes 
maken in het leven. Voeding? Het is 
gewoon ‘mijn’ ding, zegt Pieter.

Het draait allemaal rond ‘Voedsel-
teams’. Mensen uit de buurt kunnen 
lokale producten bestellen. In Gent 
zijn er een twintigtal teams. Sylvie is 
zo aanwezig in het kernteam van onze 
buurt in Trafiek. Als je spreekt van ge-
engageerd in de buurt? Jawel. Wij le-
ren heel wat mensen kennen, dat wel. 
Zo waren er bijvoorbeeld La Lys en 
de Fietskeuken. De ondersteuning 
van projecten is zeker en vast een be-
langrijk onderdeel van ons leven in de 
huidige maatschappij. Zoals je al hebt 
kunnen merken is er af en toe een af-
fiche aan ons raam dat daar op duidt. 
Het is niet alleen de ondersteuning 
van plaatselijke voedselinitiatieven 
maar ook buitenlandse zoals Ghana 
of Nepal staan die op onze agenda 
staan.
Onze aanwezigheid is verscheiden. 
Zoals Bij’ De Vieze Gasten instaan 
voor een etentje, of ook wel eens 

een info-avond. Meer bekendheid mag 
ook wel en meer medewerkers zeker 
en vast want die zijn er nooit genoeg.
Over ‘De Goede Zaak’ wil Pieter 
ook kwijt dat een job die draait rond 
‘nine to five’ nooit echt iets voor hem 
was. In dat keurslijf wou hij ook nooit 
zitten. Maar hoe dan ook is er een 

mogelijkheid van anders leven, anders 
werken… Volgens zijn planning draait 
het allemaal de goede richting uit met 
het alternatieve voedsel en is het ook 
financieel voor hem haalbaar.
De kleine middenstander Pieter van 

‘De Goede Zaak’ biedt voeding 
op bestelling aan. Catering waaron-
der hij verstaat dat zij zowel vege-
tarisch, seizoensgebonden als lokaal 
geproduceerd is. Daar beschikt hij 
over een lijst van meer dan twintig 
lokale producenten her en der gesi-
tueerd in het Vlaamse land die deze 
producten zoals confituur, kaas, lams-
vlees, schapenkaas, groenten en fruit, 
zuivel, eieren en nog meer op vaste 
tijden leveren. Wanneer de klant even 
buiten de lijntjes wil kleuren wat het 
vegetarische aan maaltijden betreft, 
heeft Pieter daar bijvoorbeeld geen 
enkel moreel probleem bij. Maaltijden 
worden op maat aangeleverd. Dat hij  
lovende kritieken mag horen kan wel 
even worden benadrukt en die hoort 
hij regelmatig.
Daar tegenover houdt bijvoorbeeld 
niet erg van de reeds ingeburgerde 
opmerking ‘ik ben geen konijn’ wan-
neer het zogezegd allemaal draait 
rond smaakloze groenten zoals de al-
tijd aanwezige salade en wortelen op 
je bord! Het cliché alleen al heeft hij 
verdrongen van zijn menu. “Het kan 
anders” zegt Pieter. Dat hij in de goe-
de richting zit, bewijzen zijn aanwezig-
heid die in stijgende lijn is voor feest-
jes als trouwen en dergelijke etentjes. 
De groei zit er duidelijk in. Toch wel 
een mooie levenswijze en wij willen 
met zijn allen toch de belangrijkheid 
van gezonde voeding benadrukken 
en een initiatief als De Goede Zaak 
draagt daar zeker een ‘smakelijke 
wortel’ bij! 
Wij hadden nog een vraagje nadat wij 
het businesskaartje even lazen: wat is 
ambachtelijke seitan? Seitan? Nooit 
van gehoord, maar wij haalden er 
voor het antwoord even Wikipedia 
bij om correct te vernemen dat Sei-
tan een eiwitrijk vegetarisch product 
is, met een op vlees lijkende vezel-
structuur. Het heeft naast een hartige 
smaak ook een lange geschiedenis. 
Oorspronkelijk werd het product 
gegeten in China, Korea, Japan, Rus-
land en het Midden-Oosten. De naam 
‘Seitan’ komt uit Japan, waar het al 
honderden jaren op traditionele wijze 
wordt bereid.
Pieter en Sylvie zijn te bereiken op 
hun stek in de Reinaertstraat 85.

DE GOEDE ZAAK
Binnendroppen 
bij Pieter & Sylvie

De Goede Zaak
Pieter en Sylvie 

Reinaertstraat 85 
www.de-goede-zaak.be

“De ondersteuning 
van projecten 

is zeker en vast 
een belangrijk 

onderdeel van ons 
leven in de huidige 

maatschappij. “
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Op de koer van de jongensschool van de Broeders Van Liefde in de Reinaertstraat. De Chiro gebruikt de koer op zondag voor 
hun activiteiten. Zicht op de huizen van de Acaciastraat. Achteraan midden links De Raedemaecker uit de Ooievaarstraat en 

rechts Michel Polet, midden vooraan Gilbert Vlerick en uiterst rechts staand Michel De Groote. 
Foto van Gilbert Vlerick, gehuwd met bakkersdochter Irma Ledeganck uit de Kastanjestraat.
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Deze aflevering van de Groote Trek 
voert ons mee naar ‘de jungle van 
Calais’. Een spontaan ontstaan vluch-
telingenkamp nabij de Kanaaltunnel 
richting Groot-Brittannië. Het kamp 
bestaat reeds sinds 2002 maar door 
de vluchtelingencrisis groeide het in 
de loop van de voorbije jaren aan tot 
een georganiseerde rimboe van ten-

ten, koterijen en containers met zo’n 
5.000 inwoners, de grootste bidon-
ville van Europa. Vluchtelingen uit 
oorlogsgebieden als Syrië, Afghanistan, 
Irak en Eritrea delen er een droom 
op een beter leven. Ze zijn vaak op 
de vlucht voor dezelfde gekken die 
nu ook in ons land terreur komen 
zaaien.  Terwijl Europa in de ban is van 

de grootste vluchtelingencrisis sinds 
de grote oorlogen verslikt de politiek 
zich in slechts een paar procenten van 
de totale vluchtelingenstroom. 

We brengen in Ons Kommeere graag 
een getuigenis uit eerste hand, wars van 
politiek, van iemand die sinds een maand 
of 6 actief is als vrijwilliger in het vluchte-
lingenkamp van Calais.
Als we Lieven ontmoeten is hij net terug 
van een weekje in ‘de jungle’. Lieven is 45 
jaar, werkt als technieker en woont on-
geveer een jaar in de Brugse Poort. 

Hoe het begon
 
“Ik ben in oktober 2015 voor het 
eerst in het vluchtelingenkamp in Ca-
lais beland. Ze hadden daar toen nood 
aan een vrachtwagenchauffeur om pa-
letten te transporteren die gebruikt 
worden als bouwmateriaal. Zo ben 
ik daar begonnen. Ik ben zo heel snel 
in contact gekomen met de mensen 
in het kamp en met een lokale orga-
nisatie l’Auberge des Migrants.  De 
eerste bedelingen waren nogal cha-
otisch, wat soms tot mensonterende 
toestanden leidde. Nu wordt er heel 
gericht verdeeld op maat van de be-
hoeften van het moment en de per-
soon in kwestie. 
In januari 2016 ben ik daar voor het 
eerst langer verbleven, 11 dagen aan 
een stuk. Toen vond ook de eerste 
uitzetting plaats van zo’n 2.000 men-
sen. Bij toeval ben ik in de nachtam-
bulance beland. Dat is een Poolse me-
vrouw die met een Honda Civicske ‘s 
nachts naar het hospitaal rijdt omdat 
de ambulance enkel tot aan de rand 
van het kamp wil komen. 21 januari 
was ook het begin van een aantal fas-
cistische aanvallen. Ik heb die jongens 
die aangevallen zijn toen zelf naar het 
hospitaal gevoerd. Dus ben ik eigenlijk 
van palettenvervoer overgestapt naar 
patiëntenvervoer. Toen ben ik ook be-
gonnen met het verwittigen van de 
pers rond een aantal zaken, het bege-

leiden van  mensen met hun dossier 
en het zetelen in een aantal raden van 
het kamp. 

Sinds de uitzetting is een deel van 
het kamp vervangen door witte ge-
stapelde containers. Dat wordt het 
‘wit kamp’ genoemd, het concentra-
tiekamp, gemaakt door de Franse 
overheid. Dat bestaat uit gestapelde 
containers waar twaalf tot zestien 
bedden zijn, waar mensen wel ver-
warming hebben maar geen mogelijk-
heid om hun gsm te laden bv., waar 
mensen geen ruimte hebben om hun 
persoonlijke spullen te stapelen. In het 
witte kamp logeren enkel mensen die 
zich ingeschreven hebben in Frankrijk, 
die dus asiel aanvragen in Frankrijk. 
Wij mogen daar niet binnen als vrij-
williger. Het andere, zuidelijk gedeelte 
van het kamp, bestaat uit tenten, do-
zen en bouwsels allerlei.”

Het leven in het kamp
 
“Met zo’n 5.000 bewoners vraagt de 
jungle van Calais de organisatie van 
een stad. Elke ngo heeft zowat z’n 
eigen raad, maar er is ook een geza-
menlijke raad van ngo’s, een raad van 
vrijwilligers die in het kamp leven, en 
een raad binnen l’Auberge des Mi-
grants. Elk land heeft ook zijn afge-
vaardigde. 

Deze raden beheren de budgetten en 
nemen beslissingen over aankopen en 
organisatie. Je kan het beschouwen als 
een samenleving in het klein: er zijn 
winkeltjes, restaurants en dancings, er 

is een cultureel centrum waar voor-
stellingen van Hamlet zijn gebracht 
om maar iets te noemen. 90% van de 
vrijwilligers zijn Engelsen en de soli-

dariteit en het geld dat ze aanbrengen 
is enorm. L’Auberge des Migrants bv. 
beheert een maandelijks budget van 
110.000 euro, vooral gedoneerd door 
particulieren en vzw’s d.m.v. crowd-
funding en solidariteitsacties aller-
hande. Daarmee kochten ze o.a. ook 
120 caravans, inclusief transport naar 
Calais. Het mooie aan het kamp is dat 
alle verschillende culturen en religies 
er in vrede samenleven. Er worden 
daar ook geregeld baby’s geboren.”

De bewoners
 
“Je moet goed beseffen dat ‘de’ 
vluchteling niet bestaat. In grote 
lijnen kan je stellen dat de Soeda-
nezen meestal jaren onderweg zijn, 
zo’n 3 tot 7 jaar, sommigen doen 
er zelf 10 jaar over om tot hier te 
raken. Ze hebben dus eerst jaren 
door Afrika gevlucht vooraleer ze 
tot hier raakten en de meesten zijn 
natuurlijk zelf niet weg geraakt uit 
Afrika. De mogelijkheid dat deze 

mensen na een vlucht van meer dan 
5 jaar niet erkend zouden worden is 
natuurlijk rampzalig.  De Soedanezen 
maken veel meer kans op erkenning 
als vluchteling in Groot-Brittannië 
dan in ons land, vandaar dat ze perse 
de oversteek willen maken. 
De Syriërs hebben meestal een 
vrij korte vlucht achter de rug, een 
paar weken en hebben misschien al 
een paar jaar in een kamp gezeten 
in Turkije , in Libië of aan de grens 
met Iran. Ze hebben vaak nog wat 
geld en kunnen dus bv. een trein 
nemen waardoor alles sneller gaat. 
Afghaanse vluchtelingen zijn vaak 
mensen die door de Britse of Ame-
rikaanse overheid gewerkt hebben 
en nu geviseerd worden in hun eigen 
land. De niet-begeleide minderjarigen 
zijn meestal ook Afghaanse kinderen. 
Jonge Afghani bv. zijn vaak ongeletterd 
omdat er al zo’n 20 jaar geen school-
systeem meer is.

Bij de mensen uit Irak en Iran zie je 
grote verschillen in opleiding en ach-
tergrond. Eritreeërs en Syriërs zijn 
vaak hoog opgeleide mensen. Ik met 
mijn graduaat voel me daartussen 
soms wel een domme.”

Het juridisch centrum
 
“Erg belangrijk in het kamp is het ju-
ridisch centrum dat is opgericht in 
december 2015. Vier advocaten in-
formeren de vluchtelingen over hun 
asielprocedure en te ondernemen 
juridische stappen. Die procedure 
en kans op slagen is ook verschillend 
voor elk land en de advocaten hebben 
een goed zicht op dit complex juri-
disch kluwen. 

Naar aanleiding van de recente fas-
cistische aanslagen op het kamp ver-
zamelen ze ook getuigenissen en ze 
startten op basis daarvan een rechts-
zaak. Daar zit ook vaak politiegeweld 
tussen en geweld van extreemrechts. 
Het gebeurt ook dat de politie staat 
toe te kijken op geweldplegingen 
zonder in te grijpen, een passieve 
vorm van geweld zeg maar. 70% van 
de bewoners van het kamp geeft aan 
wekelijks geconfronteerd te worden 
met politiegeweld: gebroken kaken, 
armen en benen…  Er zijn ook sterke 
vermoedens dat de Franse overheid 
verantwoordelijk is voor de brand-

De Groote 
Trek
 

De Brugse Poort blijft een trekpleister waar bont gekleurde 
vogels allerhande zich algauw thuis voelen. Veel van deze nieu-
we Gentenaars lieten ooit ergens een ‘thuis’ achter, onderna-
men een onzekere tocht op zoek naar een beter leven.  Ter-
wijl wij via marmeren taxfree zone’s ongehinderd inchecken 
richting zuiden, op zoek naar ontspanning en exotiek voltrekt 
zich een veel moeizamer tocht noordwaarts. Volwassenen en 
kinderen op de vlucht voor oorlog en geweld, te voet of in de 
laadbak van een camion, op weg naar een veilig beloofd land. 
Een deel van deze gelukszoekers is beland op een plek zo’n 
uurtje rijden van Gent…

“Met 5.000 
bewoners is 

de jungle 
van Calais eigenlijk 

als een 
kleine stad”

“Soedanezen 
zijn 3 tot 7 jaar 
onderweg om 
hier te raken, 

Syriërs meestal 
zo’n 2 weken”
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stichting in het juridisch centrum en 
de vernietiging van een protestantse 
kerk. Dat soort feitenverzameling is 
erg belangrijk om door te spelen aan 
de pers.

Ik ben dus sinds gisteren bezig om 
een nieuw juridisch centrum te ma-
ken met het weinige geld dat er ter 
beschikking is. We hopen dat gauw 
terug open te hebben want die advo-
caten zitten nu in een tent.
Een andere belangrijke taak is de ac-
tieve zoektocht naar familieleden van 
niet-begeleide minderjarigen. Mo-
menteel zitten er in het kamp zo’n 
400 niet-begeleide kinderen tussen 
8 en 17 jaar oud. Ofwel hebben die 
geen ouders of familie meer ofwel 
zijn ze ervan gescheiden geraakt tij-
dens de tocht naar hier. Ze hebben 
vaak nog familie in Engeland dus als 
zo’n familielid gevonden kan worden, 
wordt door de advocaten een proce-
dure opgestart bij een rechter in En-
geland die die minderjarige het recht 
zal geven op een verblijfsvergunning 
in dat land. Momenteel worden een 

60-tal zaken opgevolgd.
Het geweld van extreemrechts in 
Frankrijk op deze vluchtelingen heeft 
grote proporties aangenomen. Er 
zijn onlangs veertien mensen gear-
resteerd die met ijzeren staven op 
de vluchtelingen sloegen in het mid-
den van de nacht, na het stelen van 
hun identiteitskaarten, geld en gsm’s. 
We hebben verhalen van mensen die 
ontvoerd worden in een auto, en vol-
ledig naakt gedumpt worden in de 
duinen, die dan één per één worden 
afgeklopt, zodanig dat de laatste goed 
weet wat er met hem gaat gebeuren. 

Door zulke zaken in de publiciteit te 
gooien is dat nu wel wat bekoeld. De 
arrestaties zorgden er ook voor dat 
het gevoel van straffeloosheid ver-
dwenen is.  Eigenlijk doen wij daar wat 
de overheid zou moeten doen…”

Mogelijke oplossingen
  
“De heer Guy Verhofstadt is nu niet 
perse mijn beste vriend maar wat hij 
voorstelt vind ik wel het beste wat je 
kan doen: Europese kampen maken 
aan de grenzen, dus in Spanje, Italië, 
Griekenland. Dus kampen georgani-
seerd en betaald door de Europese 
Commissie. Vluchtelingen die in zo’n 
kamp toekomen kunnen zich dan in-
schrijven als vluchteling in het land 
van hun voorkeur. De meeste vluch-
telingen in Calais bv. willen eigenlijk 
helemaal niet in Frankrijk asiel aanvra-
gen maar ze kunnen niet anders om-
dat ze zich op Franse bodem bevin-
den. Idem voor de vluchtelingen die 
in Griekenland toekomen: eigenlijk 
moeten ze zich inschrijven in Grie-
kenland en kunnen ze zich niet meer 
settelen in een ander land, terwijl de 
meesten net wel willen doorreizen 
naar andere landen. Dus er moet een 
Europese oplossing komen aan de 
‘buitenlanden’ van Europa van waaruit 
die mensen verspreid worden binnen 
de EU.”

Familie en vrienden
 
“Mijn vrienden steunen mij maar die 
kennen mij natuurlijk al lang. Mijn va-
der heb ik wel moeten overtuigen. 

Mijn vader is een geboren West-Vla-
ming. Hij krijgt zijn nieuws enkel via 
de media. Hij heeft vroeger nochtans 
Noord-Koreanen geholpen in België 

maar door de media ook een verte-
kend beeld gekregen. In eerste instan-
tie zei hij dat ze allemaal daar moeten 
blijven. Ik ben dan in gesprek gegaan 
met hem, ook over de tweede we-
reldoorlog, en nu snapt hij het. Maar 
als je alleen maar de mainstream me-
dia volgt  kan je je enkel maar een 
rechtse opinie vormen. 
“Ik doe eigenlijk hetzelfde wat mijn 
pa deed op dorpsniveau: me inzetten 
voor de samenleving”

Maar in mijn West-Vlaamse familie 
probeer ik het onderwerp te vermij-
den, dus je vervreemdt wel een beetje 
van bepaalde mensen maar aan de an-
dere kant krijg je er een pak vrienden 
bij.”

Vanwaar je engagement ?
 
“Ik heb daar zelf over zitten naden-
ken omdat mensen me dat vroegen 

en zelf m’n vader. Ik heb tegen mijn 
vader gezegd ‘ik doe wat dat gij doet, 
ik lijk heel erg op u’. Mijn vader woont 

in een klein dorpje, Varsenare, niet ver 
van Brugge.  Die zit in 7 verschillende 
verenigingen, die is constant voor de 
gemeenschap bezig, Kerkfabriek, to-
neelvereniging, fietsclub, noem maar 
op...  En ik zei hem dat ik wat hij me 
geleerd heeft meeneem in mijn leven 
en daarmee hetzelfde doe op een 
ander niveau.  Daar zitten twee din-
gen achter: ooit heeft iemand me op 
mijn 18-de gezegd ‘Lieven ik zou u naar 
het perfecte dorp willen meedoen, waar 
goed met het milieu en de mensen wordt 
omgegaan, maar gij, gij gaat altijd kijken 
naar de wereld, dat zal uw kruis zijn en 
uw grootste geluk’, ik zal dat nooit ver-
geten. 
“Ik ben een technieker, en die willen 
problemen oplossen, zo snel moge-
lijk”

Ik ben een technieker, en die willen 
problemen oplossen, zo snel mogelijk. 
Ze houden zich niet bezig met pala-
veren maar zoeken direct naar oplos-
singen. Ik heb me ook zitten afvragen 
vanwaar het engagement van mijn 
vader komt. Als je kijkt naar traditio-
nele volkeren zoals de Aboriginals bv. 
dan zie je dat iedereen een taak heeft 
binnen die gemeenschap. De gemeen-
schapszin bij de vluchtelingen is héél 
groot, de familieband is heel sterk, 
zaken die wij voor een stuk kwijt 
zijn. Puur helpen, dat brengt geluk. En 
eigenlijk wordt het in vraag gesteld 

waarom ik mensen wil helpen. De 
dankbaarheid zijn we kwijt. Ik doe dit 
allemaal niet voor mijn eigen eer, ik 
doe dit niet om opgehemeld te wor-
den, hé.  Ik doe dit gewoon. Ik heb het 
voordeel dat ik alleen leef natuurlijk, 
ik heb veel tijd en hoef geen rekening 
te houden met een gezin. En ik laat 
me ook niet afleiden door de massa-
hysterie rond reizen en consumptie.”
Kunnen mensen iets doen om te helpen ? 
“Er zijn een aantal zaken die je kan 
doen als individu. Kleren inzamelen is 
één zaak maar daarvan zijn er soms 
teveel. De organisaties actief in het 
kamp hebben lijsten van zaken die 
nodig zijn. Geld is heel belangrijk na-
tuurlijk. Een kamp van 6.000 mensen 
gedurende 9 maanden onderhouden, 
puur op vrijwilligers, dus zonder steun 
van de overheid, kost erg veel geld. 
Naast geld doneren kan je ook als 
vrijwilliger gaan helpen in het kamp, 
daar is grote nood aan. Je kan je 
dan bv. aanmelden bij de organisatie 
L’Auberge des Migrants. In Duinkerke 
is er Utopia, ook een Franse vzw.
“Puur helpen, dat brengt geluk. Noch-
tans wordt het vaak in vraag gesteld 
waarom ik mensen wil helpen”

L’Auberge des Migrants serveert mo-
menteel zo’n 3.000 maaltijden per 
dag, verdeelt dagelijks hulppakketten 
met dekens en bouwkits, bouwde 600 
primitieve woningen op 10 weken 
tijd,... de enorme organisatie en logis-
tiek maakt dat ze daar steeds allerlei 
helpende handen kunnen gebruiken. 
Maar je kan ook helpen kleren sor-
teren of eerder bij het bouwteam of 
transport, dat is heel goed georgani-
seerd allemaal. Ook in het juridisch 
centrum kunnen ze helpende handen 
gebruiken, ook als je geen advocaat 
bent. Daarnaast kan je ook druk leg-
gen op regeringen, mails schrijven, 
deelnemen aan protestacties en beto-
gingen, blijven reageren op racistische 
of fascistische uitspraken, je informe-
ren en foute informatie blijven tegen-
spreken.”

Pieter

“In het kamp zitten 
een 400-tal 

niet-begeleide 
kinderen tussen 8 

en 17 jaar oud. 
Als we voor hen 

een familielid 
kunnen terugvinden 
in Groot-Brittannië 

maakt dat 
een groot verschil”

“Ik doe 
eigenlijk hetzelfde 
wat mijn pa deed 
op dorpsniveau: 

me inzetten 
voor de 

samenleving”

L’Auberge des Migrants - Calais:  
www.laubergedesmigrants.fr

Utopia - Duinkerke:   
www.utopia56.com

“Puur helpen, 
dat brengt geluk. 
Nochtans wordt 

het vaak 
in vraag gesteld 

waarom ik 
mensen 

wil helpen”



 

26 | Ons Kommeere Ons Kommeere | 27

Het zoeken naar oplossingen vergt tijd. Met camera’s 
spoor je enkele van die hardnekkige en verdomde sluik-
storters op. Maar die kan je niet in grote getale aanwen-
den tegen elke burger die in de kleine of grote fout gaat. 
Het draait dan allemaal om mentaliteit en ook opvoeding 
in de goede richting.
Een nieuwigheid was mij heel kortelings opgevallen. Het 
heeft te maken met het reinigen van de rioolputtekes. Een 
paar dagen terug zag ik op mijn Bevrijdingslaan-wandeling 
de mannen van het ,uitruimen’ van de rioolputtekes. Je 
kent dat wel: een slang zuigt al dat vuil op uit het putteke. 
Die mannen zie je dan ook niet zo regelmatig. En toen 
merkte ik ook op dat die puttekes voor een ruim deel 
ontoegankelijk zijn. Want steevast staat er een auto gepar-
keerd op zo een deksel. Of het waar is of niet, maar zelf 
geloof ik dat ik ooit hoorde dat je op een zekere afstand 
van een voetpad moet parkeren, of tenminste de rioolput-
tekes ,vrij laten’… Nu, dat puttekes reinigen vond ik dan 
maar een maat voor niets, en voor de mannen natuurlijk 
heel wat werk gespaard want één op drie kwam zo aan de 
beurt. En toch, belangrijk werk, want het is reeds gebeurd 
in diezelfde laan dat de brandweer werd verzocht om een 
overstroming in te dijken. Toen bleek een berg afval beland 
in een aantal van die ,puttekes’.
Een paar dagen terug viel die flyer van Farys in de bus. 
,Houd de riolen proper – Gooi geen afval in de riolen’… 
Een rat was tekenend voor gevolgen… Intussen had ik 
nog meer opgemerkt. Men werkt aan het probleem. Ie-
dereen heeft het reeds gezien dat de rioolput-deksels heel 
wat weggeworpen zaken ,consumeert’ buiten het regen-

water… De deksels laten allerlei gepreste blikjes toe om 
in die ruimtes te verdwijnen. Na de ingebruikname van 
die ouderwets uitziende riooldeksels werden zij echter 
nu aangepast. En zag je het ook??? Er werden ijzeren ,ge-
perforeerde’ plaatjes geproduceerd. Plaatjes die werden 
vastgeankerd aan de deksels… Perforaties in de vorm van 
tweecentimeter grote open ringetjes… die het water op-
nemen en allerlei weggeworpen vuil tegenhouden. Mooi. 
Of het minder afval betekent? Zeker in die rioolputtekes 
allicht… maar bovengronds zal het probleem daarmee 
niet zijn opgelost.
Maar toch is het mooi dat onze stadsdiensten aan de ron-
de tafel oplossingen zoeken. Of zij erin slagen is een zaak 
van iedereen.
In een bepaald land krijg je als bezoeker aan parken de 
boodschap dat ,wat je meeneemt in het park je ook mee 
terug neemt’… en de bijkomende boodschap: ,let op de 
parkwachter ziet je en de vervuiler betaalt zonder par-
don’! Maar waarom betalen als je het kunt vermijden?
Bevrijdingslaan en Brugse Poort… wij geven het voor-
beeld.

Erik

Brugsepuurts 
klein nieuws
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OUD NIEUW
Textielblekerij opgericht op de Assels aan de oude Leiearm 

door August Van Oost en Joseph Alsberghe in 1879  en in 
1978 is het bedrijf volledig gestopt.

ca 50 loftappartementen en 400 wooneenheden op 30 ha vlak 
bij de binnen- en buitenring van Gent,  de autostrade en op 
een boogscheut van het Natuurreservaat de Bourgoyen en de 
Blaarmeersen.
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Het is koud in de stad. En droog. 
Zo droog dat het kwistig ge-
strooide strooizout door al 

het passerend verkeer tot poeder is 
vermalen en opvliegt bij elk zuchtje 
wind. En er wordt wat afgezucht. Ik 
proef het zout op mijn tong als ik 
richting platteland fiets.

Verbeeldt u zich niet al te veel over 
dat Platteland. Veel is er niet aan. Het 
is plat en landelijk, punt. Plat, in de zin 
van: er zijn geen al te grote hoogte-
verschillen. Er zijn zelfs geen hoog-
teverschillen. Het figuurlijke platte 
heb ik nog niet aan den lijve kunnen 
of mogen ervaren wegens daar nog 
niet lang wonende. En misschien is die 
platheid daar gewoonweg niet te vin-
den? Daar kom ik vast wel nog achter.

Maar geen hoogteverschillen. Geen 
bergen noch dalen.
En toch ligt het zeven heuvels verwij-
derd van de Brugse Poort als je rich-
ting water rijdt. Vier heuvels verder 
als je de binnenlandse route neemt. 
Vluchtheuvels. Dat is. 
Zowel het binnen- als het buitenrij-
den moet je dus – gezeten in een au-
tomobiel – met een zekere bedacht-
zaamheid en elegantie doen. Je hotst 
niet ondoordacht over de vluchtheu-
vels langs waters zijde met rap rap rap 
boeken en een frituurpot in één doos 
gegooid. Dat doe je beter niet wil je 
geen van olie druipende pagina’s heb-
ben.

Zeker, zeker. Het was een vlucht, een 
echte plattelandsvlucht.
Het leven in de Brugse Poort werd 
mij te heet onder de voeten.
Alles was er – in mijn ogen, let wel 
– té. Te druk, te vuil, te veel, te luid 
... misschien zelfs wat te bedreigend? 
Het hoefde in elk geval allemaal niet 
meer voor mij.

Een scheldpartij omwille van een 
opmerking over het zakje afval dat 
achteloos op de toch al aanwezige 
afvalberg wordt gegooid. Een vinger 
en spuugsel en racist in je gezicht om-
wille van de vraag of de auto ergens 
anders kan achtergelaten worden dan 
voor de garagepoort. Een middenvin-
ger en een welgemeende fuck you van 
de man die tegen de voordeur staat 

te pissen. Ho zekers.
De dagelijkse sleur van de Bevrij-
dingslaan. De paar keer dat het ze-
brapad net geen slagveld werd en 
de aanscheurende auto nog net kon 
stoppen, bumper tegen benen en de 
grijns op het gezicht van de chauffeur 
zeer voelbaar. Akkefietjes die er voor 
zorgden dat er daarna telkens braaf 
gewacht werd aan de rand van de 
stoep, tot de kust veilig leek. Of tot 
er iemand bedacht te stoppen aan het 
zebrapad. Soms kon je er lang staan.

Intussen, vandaag en morgen en over-
morgen, is de Bevrijdingslaan enkel 
nog een doorgangsweg, de overbrug-
ging van het platteland naar de stad. 
Door er niet meer dagelijks langs te 
lopen en te fietsen en te kruisen, valt 
de impact die die laan had op mijn 
dagelijkse zenuwgestel nog erger op. 
Het is er waanzinnig druk. Alles loopt 
en rijdt en schuift er door elkaar. Met 
verschillende snelheden, met verschil-
lende bedoelingen. Zelfs de asfalt 
vertoont tekenen van vermoeidheid, 
gerafeld en gescheurd langs zijn zij-
kanten. Pokdalig. Een nachtmerrie 
voor een fietser. En als lijn 3 voorbij 
scheurt, zult ge ‘t ook geweten heb-
ben.

Dus hoogstwaarschijnlijk is het daar 
nog steeds té en alles in ‘t kwadraat 
en vierkant rondtollend, maar ik draai 
niet meer mee in die draaikolk van 
ergernissen en ambetantigheden. Mijn 
ramen staan tegenwoordig vierkant 
open zonder dat ik verstikt word 
door de uitlaatgassen van de auto 
die onder mijn raam staat te draaien. 
Ik hoef geen rondjes meer te lopen 

en de verkeerd geparkeerde auto te 
vervloeken want ik heb geen garage 
meer, ik kan altijd direct vertrekken. 
Geen ruzies, geen verhitte telefoon-
gesprekken noch nachtelijke suiker-
feesten of zat gewauwel meer.
Hier huist er enkel een familie kau-
wen in de boom aan de overkant van 
de straat en Zwarte Piet kan hier nog 
gewoon Zwarte Piet zijn, met bruine 
verf op zijn gezicht en roze handen. 
Ze doen daar niet aan, aan politiek 
correct zijn, hier op het platteland.

Maar.
Maar ... het is hier zeker niet het para-
dijs. We gaan niet overdrijven. Noem 
het eerder een ‘Alice in Wonderland’-
ervaring. Het Nieuwe. De Stilte en de 
Rust. Alles wordt hier met een hoofd-
letter geschreven. Voorlopig nog. Het 
kabbelen van de Vaart en de overvlie-
gende Canadezen. De Buurman die 
telkens zijn brievenbus leegt maakt 
op het ogenblik dat ik thuis kom of 
vertrek. Zijn dagelijkse woordenwis-
seling. Ik vind dat nog steeds schoon. 
De geur van de Bourgoyen die ‘s och-
tendvroeg de straten in sluipt; de geur 
van natte grond en vochtig, donker 
mysterie.
Alice in Wonderland ... ik volg het ko-
nijn en zie waar ik uitkom.

En toch, ergens tussen de plooien en 
de geuren van de Bourgoyen, ergens 
– en hou dit stil – maar heel traag en 
hardnekkig komt een stukje gemis 
mijn beenderen ingeslopen. Verhuizen 
is verpotten. Verkassen. Achterlaten 
en afstand nemen. Afstand kunnen 
nemen. Grond van onder de voeten, 
oude paden vervangen door nieuwe 
en zelfs gevestigde waarden herzien. 
(Al is het maar de zoektocht naar een 
goeie fruitwinkel, John oh John). Nieu-
we straten, nieuwe huizen, nieuwe 
mensen, nieuwe herinneringen. Maar 
gewoontes en routines vallen weg. 
Ook de goede. En dat is bij momen-
ten biezonder pijnlijk.
Het missen wordt in alle rust groter.
Het is hier echt wel heel, heel stil ...
Eens Brugse Poort altijd Brugse 
Poort? Of is het gras simpelweg altijd 
groener aan de andere kant?
Juist.

Els Lena

Plattelands
vlucht

Je slingert door de slagaders van de wijk, hand-in-hand 
met vage nostalgische dromen. Kriskrast langs ongewilde 
iconen als de Groendreef, met z’n elegante zwanen, vissers 
en drijvende huizen. Ooit aanlegplaats voor de wekelijkse 
mosselsloep, 3 cent voor een schep en opstapplek voor de 

trekschuiten richting Brugge, getrokken door vijf paarden.
Je struint verder langs het Luizengevecht, de spotnaam 
voor een voormalig beluik onder de knoet van filatures, 
nu de lachkramp in het project “Zuurstof voor de Brugse 
Poort” en vordert langs het Seghersplein, ooit een ged-
roomde plek voor een wekelijkse bloemenmarkt, nu niet 
veel meer dan een bovengrondse garage vol rijdend tuig, 
in de schaduw van een verzakkende kerk als symbool voor 
een veerkrachtige buurt.

Ergens in het braakland tussen fascinatie en afgrijzen draai 
je de Bevrijdingslaan in, de ideale plek voor een straatrace, 
vroeger en nu één langgerekte stortplaats van basisbe-
hoeften, van legale en andere farmaceutica, met z’n slal-
ommende fietsers tussen donkere gapende bestelwagens, 
een eindeloze opeenvolging van winkels en bijhorende vi-
trines, uithangborden, overschilderingen, gevelbekledingen, 
een kakafonie van beeld en klank.

Je vertraagt, komt tot stilstand voor een vitrine vol sui-
kerspinnen bruidsjurken, in de kleuren van snoep. De bi-
jhorende bruidsschatten te koop in kleurrijke blinkende 
winkels. Een paar honderd meter verder gluur je binnen in 
TL-verlichtte kamers vol slurpende mannen, onbereikbaar 
gecast in een of andere Bijbelse spraakverwarring.
Je passeert de grondeloze drinkers in cafés weggelopen 
uit prentkaarten, over het Fonteineplein, voormalig sociaal 
epicentrum van de wijk, met het buurtcentrum, de wekeli-
jkse basketbalmatch, de occasionele worstelmatch, een 
goed draaiende dancing, nu een gebetonneerde laagvlakte 
voorzien van een enkele kunstige basketpaal, symbool van 
de onbestemdheid van het plein.
Je wringt je in bochten door een jungle van kruispunten, 

een stratenplan als een forse scrabble,ooit het parcours 
van talloze kermiskoersen.
Op een bankje aan het Charles de l’Epéeplein rust een 
man in de schaduw van een kruis, een stille getuige van 
een groot opvangtehuis annex werkplaats voor doofstom-
men, gerund door de Broeders van Liefde. Hier ligt de 
bakermat van de Vlaamse gebarentaal, taal verworden tot 
beeldende kunst.

Ooit telde de buurt honderden winkeltjes allerlei en meer 
dan 300 cafés, elke blokje-om een potentiële kroegentocht. 
Elke straat zijn eigen dekenij, feestcomité zeg maar. in de 
Beukelaarstraat alleen al was er kruidenierswinkel Latour, 
zuivelwinkel Dumoleyn, tabakswinkel Van Puyenbroeck, 
meesterkleermaker Bonne, coiffeurssalon Van Loo 
(inclusief sprekende papegaai), smid en handkarverhuurder 
Piet Otten, kolenhandel Lambrecht, textielhandelaar Van 
Herreweghe,, hoefsmid Casterick, schietspoelenfabrikant 

Melk der
dagdromen

Café Smisken in 1957, op de hoek Bevrijdingslaan en Zinniastraat. - Vader Goethals en moeder Helsens (midden) hielden 
t’Smisken open na WOII van 1945 tot 1975 - Foto van Mevrouw Zoë Maegermans-Goethals
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De Wette, schroothandelaar Claeys en een paar of wat 
cafés.

Er was de jaarlijkse foor aan de Rooigemlaan en het Segh-
ersplein, en een bloemenmarkt op zondag,  een handvol 
wijkcinéma’s, de Rio in de Meibloemstraat, de Ganda aan 
de Bevrijdingslaan, de Novy in de Blazoenstraat en de City 
in de Noordstraat, Ciné Luxor in de Drongensesteenweg. 
De buurt als één grote leefstraat, autoluw en TV-arm. 
Een strakke wind waait door de stegen, verwaait het stof 
der tijden, vermengt heden en verleden in verhalen. Al het 
menselijk kapitaal van de buurt, de onderhuidse schat-
ten, de talloze onzichtbare verbindingen tussen mensen 
die de buurt ver boven zijn lelijkheid verheffen blijven 
onzichtbaar voor de achteloze wandelaar. Wat overblijft 
zijn een verzameling ongewilde iconen die zich bundelen 
tot een vreemdsoortige iconografie van een wijk. Iconen 
die een verleden omwoelen van industriële ontwikkeling 

en vertier, stadsontwikkeling en gentrificatie, een leven-
dig straat- en caféleven, een eindeloos komen en gaan van 
mensen en verhalen, opgestapeld tot een millefeuille van 
herinneringen. 

Een waslijst aan vragen rijst tot aan de lippen, vragen 
zwanger van melancholie, voor dagdromers verlangend 
naar een zoethouten verleden gevat in een ansichtkaart. 
Dromen weggezet in de kast van folklore, opgepoetst door 
een beeld van een buurt als één grote leefstraat. De para-
bel van het groenere gras, maar dan op een tijdslijn. Een 
mens moet door het leven leren gaan zonder sprookjes, 
maar deze buurt, waar dromen en realiteit elkaar ontmo-
eten, is onze plaats, en we geven ze vorm en inhoud via de 
melk der dagdromen.

Pieter

Textielwinkel op de hoek Meibloemstraat - Ooievaarstraat - Draaispel met prijzen voor gebuurtefeesten ca 1950.
Links moeder Anna Vlaeminck Reinaertstr. - midden M.Louise - vooraan Gilbert Vlerick - Foto van Gilbert Vlerick en Irma Ledeganck
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Heel wat geschiedenis werd 
geacteerd en geschre-
ven achter de vitrines van 
heel wat van onze Gentse 

cafeetjes of de gevels van aloude en 
soms veelal verwaarloosde woningen. 
Hoewel men zich nog kan herinne-
ren waar dit of dat plaatsgreep zijn 
veel van deze gebouwen geëvolueerd 
door de decennia en heel wat werden 
gerenoveerd door de 
jongere generaties. Zij 
kregen andere namen 
maar bleven door de ja-
ren verder bestaan. De 
beste voorbeelden van 
namen die onverslijtbaar 
bleven voortbestaan in 
het collectieve geheugen 
en de Brugse Poort-buurt 
zijn zo ‘Medo’ of ‘1000 Vu-
ren’: ooit twee bekende 
handelszaken aan de uit-
einders van wat wij Brugse 
Puurte noemen, en verdwe-
nen. ‘Medo’ in de nabijheid 
van de Westerbegraafplaats 
verkocht gedurende vele ja-
ren grafstenen… ‘1.000 Vu-
ren’ sprak voor zichzelf: een 
enorm assortiment van alles 
wat met verwarming te ma-
ken had. De huidige generatie weet 
er niet meer over mee te spreken. Of 
toch ‘van horen zeggen’.

Dat er een ‘Worstelclub’ bestond 
op de Brugse Puurte is zeer waar-
schijnlijk nooit een bekend gegeven 
geweest voor de jongere generaties 
van bewoners die zich hier kwamen 
vestigen. Tenzij familieleden hun er 
ooit iets over ‘doorvertelden’. 
Een café zonder een aanwezige ‘ver-

eniging’ was een beetje onbestaande. 
Een club was de lijm voor een café 
die de klandizie aantrok voor een ge-
zellig samenzijn en natuurlijk zeker 
en vast wat ontspanning betrof… 
zoals bijvoorbeeld het bijwonen van 
de ‘lutte’. De Franse taal was stevig 
ingeburgerd en ‘lutte’ betekende dan 
‘worstelstrijd’ of gewoon worstelen. 
Het worstelen 

van plaat-
selijke en verderaf atleten in deze 
sporttak had toen toch een belang-
rijke betekenis voor deze buurt. Een 
worstelclub die zich ‘De Verenigde 
Krachtmeters’ noemde en zich had 
gevestigd in dit café in de Zinniastraat 
op een paar stappen van de Bevrij-
dingslaan. Vele jaren later veranderde 
de naam in Café Den Uil terwijl de 
uitbater zelf een heuse verzamelaar 
was van… uiltjes. Ook deze naam gaf 
de geest en vandaag is dit gebouw 

dan ook een andere en nieuwe weg 
ingeslagen.

Wij laten Tom Haerick aan het woord 
over een stuk verleden dat wij nog 
graag willen horen. Tom is de zoon 
van Armand, de echte worstelaar of 
‘lutteur’. Tom wil even ons geheugen 
o p f r i s s e n en probeert er zoveel 

als mogelijk alles te 
plaatsen in de juiste 
context. Hoe het al-
lemaal ontstond, 
hoe het was toen 
zijn pa zijn krachten 
toonde. De tijd van 
toen, even van on-
der het stof opge-
haald, door iemand 
die het als jongeling 
meemaakte.

Een afspraak 
wordt gemaakt op 
een dinsdagmor-
gen en het is even 
na 10 uur. De kof-
fie staat klaar. Als 
mooie start wil-
len wij de familie 
Haerick even si-

tueren… Armand Haerick is geboren 
op 14 oktober 1922. Het werd een 
familie met drie zonen, waarvan Tom 
vandaag de laatst overlevende is naast 
zijn moeder Marie-Louise. Armands 
ouders hadden op de Bevrijdingslaan 
een spek(ken)winkel (snoep) die gele-
gen was naast de voormalige ter ziele 
gegane buurtcinema ‘Ganda’. Armand 
heeft Marie-Louise in die spekwinkel 
leren kennen, is ermee gehuwd en 
even later in de Notelaarstraat ko-
men wonen. 
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Het geheugen dat even mag 

‘worstelen’
Het verleden van de Brugse Poort

Toen Armand tijdens zijn puberteit 
op zoek was naar een actieve sport-
beleving kwam hij terecht als zestien-
jarige in de nabijgelegen sportclub – 
zeg maar worstelclub - ‘De Verenigde 
Krachtmeters’ in de Zinniastraat.
Ter nagedachtenis van de stichters 
van deze club, de heren Billiet en 
Roelant, heeft Armand een jaarlijks 
worsteltornooi ingericht, de ‘Schaal 
Billiet-Roelant’. De winnaars van het 
tornooi (in de verschillende gewichts-
klassen) kregen als trofee de zeer 
gegeerde schaal (beker) die door Ar-
mand zelf werd vervaardigd. 
De toen bestaande worstelclub kon 
overleven door zijn respectabel aan-
tal leden. Armand ging er trainen en in 
zijn beginperiode, die samenviel met 
zijn studies, was hij ook nog in zijn 
hobby heel bedrijvig met teken- en 
schilderkunst.
Hij studeerde aan de Lindenlei voor 
technisch ingenieur… en volgde 
avondles aan de kunstacademie. Een 
tamelijk actieve kerel op verschillende 
vlakken. Een veelzijdig jonge persoon.
 
Zoon Tom vernam intussen van zijn 
‘op rust gestelde’ moeder (89) dat 
Armand deze worstelsport heel 
ernstig opnam, want hij ging zeer 
plichtsgetrouw twee keer per week ‘s 
avonds naar de training. Al vlug nam 
hij ook deel aan wedstrijden met an-
dere Vlaamse en internationale wor-
stelclubs.
In Gent waren op dat ogenblik slechts 
een paar worstelclubs actief terwijl 
deze sport meer bekend en ook 
meer uitgebreid was in Antwerpen en 
Kruibeke.
De ouderen onder ons en wellicht 
sommige lezers van Ons Kommeere, 
vertelt Tom, herinneren zich mis-
schien nog de deelname van de Ant-
werpse gebroeders Mewis aan de 
Olympische Spelen te Melbourne in 
1956 waar Jef Mewis een zilveren me-
daille haalde in de worsteldiscipline.

Zo werd het worstelen toch ietwat 
bekend in België. In Gent waren er 
dus een paar clubs waar men terecht 
kon met een teveel aan spierkracht!
Armand werd uiteindelijk meerdere 
malen Kampioen van Vlaanderen in 
zijn half-zwaar gewichtsklasse zo-
wel in het vrije stijl worstelen als in 
het Grieks-Romeins worstelen. Op 
het Belgisch kampioenschap bleef hij 
echter de eeuwige tweede. Hij heeft 
moeten wachten tot 1957 om voor 

het eerst Kampioen van België te 
worden. Uiteindelijk werd hij drie-
maal na elkaar kampioen. Tweemaal 
vrije stijl (1957 en 1958) en 1959 
Grieks-Romeins!
Toen was hij 35 jaar en niet meer zo 
jong meer als sportman. Als kampioen 
echter was er toch heel wat commo-
tie in zijn directe omgeving teweeg-
gebracht, met speciale vieringen en 
bijhorende geschenken voor op de te 
klein geworden schouw.
Ook de stad Gent liet zich niet on-
betuigd. In 1960 ontving hij op het 

stadhuis de Sporttrofee van de Stad 
Gent. En dat in goed gezelschap van  
onder andere,  de onlangs overleden, 
Fred De Bruyne, bekend wielrenner 
en sportjournalist.

Naast zijn fysieke sportkunst was hij 
intussen ook een actieve rol gaan 
spelen als secretaris in de Worstel-
club De Verenigde Krachtmeters. Het 
duurde niet zo lang voordat hij voor-
zitter werd. Parallel daarmee begon 
hij in deze periode ook de taak op 
te nemen als nationaal secretaris van 
de Belgische Worstelbond. Wat ook 
inhield dat er regelmatige vergaderin-
gen waren in Brussel. Toen mocht ik 
ook meerijden als ,bijrijder’, vertelt 
Tom!

In het kader van elke sporttak moet 
men uiteraard ook fit zijn en blijven. 
Armand voerde veertiendaagse ‘foo-
ting’ in en dat in de buurt van het 
cafeetje aan de Sneppebrug. Onder 
,footing’ werd verstaan conditietrai-
ning zoals lopen en andere atletiekoe-
feningen zoals kogelstoten en speer-
werpen. Ook het kruiwagen lopen op 
de spoorwegbermen mocht niet ont-
breken (op  handen lopend, terwijl de 
tweede man je benen ophield onder 

zijn armen…) Kruiwagentje lopen, de 
tijd van toen?!
Tof vond ik een merkwaardige en ge-
durfde oefening en dat was het zich 
optrekken aan de armen even bo-
ven deze arm van de Leie onder de 
brug… met het gevaar van een plotse 
duikeling in de Leie! Wat dan ook in 
die tijd af en toe met een mooie plons 
gebeurde!
Alle jaren gedurende de toenmalige 
Gebuurtefeesten in de Brugse Puurte 
werd een worstel-podium met wor-
stel-mat vóór het café De Verenigde 
Krachtmeters in de Zinniastraat op 
straat gezet en werden worstelde-
monstraties gegeven. Een kwestie om 
gegadigden in het vizier te krijgen en 
hun sportiviteit te laten testen met de 
plaatselijke worstelaars! Bij optoch-
ten van diezelfde Gebuurtefeesten 
stapten de worstelaars in hun ,mail-
lot’ of sportuitrusting mede op in die 
stoet, waar het alleszins niet aan enige 
kleur ontbrak.  
Voor Armand stierf de worstelclub 
een langzame en stille dood, enigszins 
door gebrek aan bestuursleden en an-
derzijds ook aan worstelaars. Slechts 
een handvol Belgische clubs konden 
overleven. In de USA schijnt de wor-
stelsport op Amerikaanse scholen 
en universiteiten toch nog in, en ze-
ker nog niet afgeschreven. Ook is die 
sport nu nog zeer aanwezig in diverse 
Midden- en Oost-Europese landen.

Wat overleven betreft was het een 
tijd waar een huidige stadswerking 
als ,Wijk aan Zet’ nog geen subsidies 
uitdeelde aan diegenen die organisa-
ties, verenigingen en dies meer men-
sen op het voorplan brachten in de 
buurt. Het financiële promoten zat er 
nog niet in. Er bestond eenvoudigweg 
geen enkele steun. Men moest het ,elk 
voor zijn eigen’ doen en ook levendig 
houden.
Armand was naast zijn beroepsleven 
een hoofdmoot in het thema wor-
stelen voor heel wat jaren… Dat het 
niet alleen Armand was, maar het ook 
zijn zonen Gerald en Tom enigszins 
beïnvloedde was te begrijpen en dan 
ook heel normaal. Zo was er dan Tom 
zelf die eenmaal Kampioen van Bel-
gië werd bij ,de beginnelingen’ in het 
spoor van pa. Toch niet onbelangrijk, 
maar het er daarbij moest bij laten. 
Het was voor hem ook een kwestie 
van keuze tussen studies, jeugdbewe-
ging en sport.

Erik

Armand werd 
meerdere malen 

Kampioen van vlaanderen 
in zijn half-zwaar 

gewichtsklasse zowel 
in het vrije stijl worstelen 

als in het 
Grieks-Romeins 

worstelen. 
Uiteindelijk werd 
hij ook driemaal 

Kampioen van België.
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Добре дошли   Hoş geldiniz   Vitajte   مرحبا   Witamy   Welcome   Vítejte   Mirë se vini 
Welkom  Bienvenido   добро пожаловать     Bienvenue   Bun venit   ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ   
Benvenuto Dobrodošli   Willkommen   歡迎   欢迎   добродошао   Dobrodošli      خوش آمديد

Phoenixstraat
Noordstraat

Emilius Seghersplein

Bevrijdingslaan

DE vUILBAK vAN ONS KOMMEERE
De laatste vuilbak dateert al van bijna een jaar geleden ... té lang geleden om goed te zijn. vuil dat te lang 
blijft liggen begint te stinken. Er komen gaten in de zakken en er komt ongedierte op af. Zo’n beetje te 
vergelijken met het gat in de begroting waar er tegenwoordig zo uitvoerig en luidruchtig over gezwegen 
wordt. En ‘t straffe is, geen haan die er naar kraait. Enfin, er wordt gekraaid maar ‘t kiekenkot staat in 
elk geval nog niet op zijn kop. Raar toch?

Bovenstaande was eergisteren ... wat volgt is vandaag en morgen; dus al wat na gisteren komt.
Gisteren was 22 maart ... moet er nog zand zijn? het kiekenkot staat op zijn kop. het kiekenkot is ontploft.
Tochtochtoch, waar zijn we mee bezig met zijn allen?
Al wat volgt na gisteren zal anders zijn dan we ooit hadden gedacht.

vreemde vogels

Er zijn kleine vogels en grote vogels. De meeste kunnen 
vliegen, andere helemaal niet. Landlopers of onderduikers. 
Er zijn trekkers en blijvers. Ze fluiten of schuifelen, 
kwetteren, tetteren. Twitteren, schitteren. Schellen, 
schallen of schollen. Roepend of kelend of moord en 
brand schreeuwend. Kauwen, pauwen, kraaien. Paaien; op 
of onder. Op lange poten of platvoetend. Platvloers. Lijk 
een eend. Of een gans. Ganz anders. Lange tenen. Dikke 
nekken. Platte bekken, lange bekken. Krom, scherp, stomp 
of gebogen. Wulpse vogels. Uilskuikens. Aasgieren. Blinde 
vinken en kiekens zonder kop. ‘t Is nor de kluten. Op zijn 
Gents. Struisvogelgedrag. Kwarteldoof en vogelvrij. Oranje 
gebekt en oranje lopend. Grijs gebekt en oranje lopend. 
Of is het andersom? Oranje gebekt en grijs lopend? 
Kemphanen. Zaagbekken ...
Tureluurs, helemaal tureluurs wordt een mens er van! En 
uiteindelijk?
Uiteindelijk doet het er allemaal niet toe. We zijn allemaal 
vreemde vogels.

Gouden Raed van de Zusjes Tijsebaert ...

Katelijne graaft in haar eigenste geheugen en haalt er dit 
uit, een variante op de alomgekende ‘wentelteefjes’ of 
‘gewonnen brood’ of ‘verloren brood’ of ‘klakaards’. (De 
benamingen durven nogal eens verschillen naargelang de 
streek waar men is opgegroeid.) Hupla! De vroegere ‘Pain 
Perdu’ is/zijn nu ‘Ezelsoren’ geworden.

We citeren: 
“Mijn moeder liet niks verloren gaan, dus oud brood 
(geen beschimmeld brood!) werd omgetoverd in lekkere 
‘pain perdu’. Je doet oud brood in stukjes in een kom, 
voegt minstens één ei toe en zoveel melk dat het brood 
kneedbaar is. Kluitje boter in de pan, stort de brij erin, 
ongeveer ½ cm dik, deksel erop en op klein vuurtje 
zachtjes bakken, 10’ voor elke kant en je krijgt een lekkere 
stevige broodkoek. Warm vind ik dit het lekkerst met een 
klontje boter en bleekbruine suiker ... . En heel wat jaren 
later, toen ik zelf groot was en op mijn twee neefjes moest 
passen werd de te serieuze naam ‘pain perdu’ omgetoverd 
naar ‘Ezelsoren’, dat klonk en smaakte zoveel beter. “

het denken

“elk denken heeft de idee van waarachtigheid nodig, 
anders is het niet geloofwaardig” Tinneke Beeckman

“niets is meer dan we denken” Josse De Pauw

Gezegdes

•	 de ideale man/vrouw bestaat niet - anoniem
•	 aan iedereen het boek dat hij/zij verdient - P
•	 eindes zijn altijd genadeloos maar het is niet omdat er 

eindes zijn dat het nooit kan beginnen - E
•	 iedereen heeft het recht op zijn/haar ongeluk – F
•	 we zoeken allemaal iets anders dan hetgeen we vinden - LPB
•	 Alles komt goed - anoniem
en niets is voor altijd, ook anoniem.

De Gouden Tip

X verliest haar verlovingsring. Dra-ma. Hoe zoudt ge zelf 
zijn. Een oproep op facebook. De sociale media wordt 
naar voor geschoven om dit levensdrama te verzachten. 
Tot de grootmoe van Y (Y is de verloofde van X (dus een 
beetje de gedupeerde) en de grootmoe heeft nog nooit 
over sociale media gehoord), tot de grootmoe dus een 
Gouden Tip geeft, luister goed want het is in het West-
Vlaams en die slikken hun woorden een beetje in: “kikt e 
kie in u wazandje... pépé wos e kie ze trouwring kwit en ie 
zat in ze wazandje.”
Met dank aan Jonas voor deze getuigenis.

Ambitie

‘De rigiditeit van de administratie’, zei hij doodernstig 
terwijl hij in de zetel onder een dekentje lag te vervellen. 
Een kater opgerold achter zijn ogen. ‘Wàt zeg je’, vroeg 
zij verbaasd. ‘De rigiditeit van de administratie’, zei hij nog 
eens, in zijn ogen wrijvend. Ze bleef hem gefascineerd 
aanstaren.
‘Ja’, stuiterde hij ongeduldig verder, haar staren verkeerd 
interpreterend, ‘dat van uw brandverzekering en die 
adressen, allé, dat gedoe met uw bank’ ... maar ze was al 
lang niet meer aan het luisteren. Op zoek naar iets om te 
schrijven en tegelijkertijd rechtop krabbelend, was ze haar 
jas al ingedoken.
‘De Rigiditeit van de Administratie’, wat een zin, wat een 
formulering!
Daar kon ze iets mee in Ons Kommeere!
‘Heb je soms iets tegen de koppijn’, hoorde ze hem nog 
kreunen terwijl ze struikelend over haar eigen woorden 
de voordeur al had dichtgegooid, ‘een schrijver heeft geen 
tijd voor katers, mijn Beste.’

Ambitie Bis - vergadertechnieken

‘Komaan mensen, we moeten nog een datum prikken 
vooraleer het te laat is. En bestelt ondertussen nog wat 
pintjes.’

Ambitie Tris - Levenslessen

Uw smartphone is maar zo slim als uzelve. Als ge dat goed 
voor ogen houdt en pas daarna zo’n machien aanschaft, 
kan er -in principe- weinig fout lopen. Zonder uwe 
slimmen input komt er gene slimmen output. Met andere 
woorden: als ge een belangrijk telefoontje verwacht en 
g’hebt net een nieuwe smartphone in uw pollen, vraagt 
dan eerst aan uw ma of aan uw lief om u eens te bellen 
... zo kunt ge oefenen in het opnemen en op het cruciale 
moment dat ont-zet-tend belangrijke telefoontje ook 
effectief beantwoorden ... . Doen. Geloof ons vrij.

Ambitie Quater - Stof tot nadenken

‘Maar, ik zie u graag’, zei ze verbaasd ... er zachtjes aan 
toevoegend ‘Is dat dan niet genoeg?’
‘Neen’, zei hij, nerveus aan zijn neus pulkend, ‘dat is te veel.’ 

Als de hemel valt, zijn al de mussen dood.

Tabee

Els Lena

De Bevrijdingslaan is de slagader van de Brugse Poort
Maakt dat mee!
Bij’ De Vieze Gasten gaat een jaar lang de Bevrijdingslaan, het Emilius Seghersplein, de Phoenixstraat en de 
Noordstraat opzoeken, opkikkeren, opmonteren, oppeppen, opbeuren, opfleuren, opvrolijken, opwaarderen. 
Met beeld en met woord, met muziek en met gezang, met podiumkunsten en met alles wat daar van dichtbij 
of van ver op lijkt.

Maak ze mee!
We willen eerst en vooral ideeën opsnorren, opspeuren, opscharrelen van iedereen die in de Bevrijdingslaan 
woont, die er werkt, die er zich verbonden mee voelt. Wat zou je willen doen in, tonen in, weten of vertellen 
over, …  de Bevrijdingslaan? Een tentoonstelling van familiefoto’s, een wilde stoet van wereldmuzikanten, een 
avondwandeling vol volksverhalen, een reuzenkunstwerk van oude kleren, een internationale kookwedstrijd of 
iets anders  Laat het ons asjeblieft weten!

Bij’ De Vieze Gasten staat voor jullie open. 
T. 09 237 04 07 
E. dvg@deviezegasten.org
W. www.deviezegasten.org  
of kom langs in de Haspelstraat 31.



BINK vAN DE MAAND
een nobele onbekende op de Bevrijdingslaan 
die onze straatfotostudio niet kon weerstaan.


