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TEGENKOMSTBeste lezer,

Het is met lamme vingers dat ik dit voorwoord tik. Ik heb net drie kubiek hout 
verzaagd, gekliefd en gestapeld samen met een goede vriend en daarna hebben we 
de innerlijke mens versterkt met een paar oude jenevers die zich tot in mijn tenen 
vertakten. Het is waar wat ze zeggen, ik weet niet meer precies wat ze zeggen en 
hoe ze het zeggen, laat staan wie het zegt, want de jenever is niet alleen naar mijn 
tenen gezakt, maar goed, ze zeggen dus blijkbaar dat men zich aan brandhout drie 
keer verwarmt: bij het hakken, het klieven en het branden. Zo meen ik het me toch 
te herinneren, denk ik, want zeker kan een mens nooit zijn als het geheugen wordt 
aanroepen. Een Oudhollands gezegde is het, ja, nu weet ik het weer! En misschien 
klopt het niet en moet het zijn: ‘Aan brandhout verwarmt men zich vier keer: bij 
het hakken, het klieven, het stapelen en het branden.’ Heb ik trouwens al gezegd 
dat ik een paar jenevers op grootmoeders wijze naar binnen heb gekapt? En daar 
krijgt een mens het ook warm van! Juister zou dus zijn: ‘Aan brandhout verwarmt 
men zich vijf keer: bij het hakken, het klieven, het stapelen, de jenever na het werk 
en het branden.’ Misschien is het wel zes of zeven keer, wie zal het zeggen. Ik 
alleszins niet want ik heb een paar oude jenevers naar binnen gehakt en zit met 
gesloten ogen voor mijn scherm te tikken; tikketikketik! Trouwens, iedereen heeft 
het in de Brugse Poort alsmaar over de Bevrijdingslaan, een mens kan geen andere 
mens tegen het lijf lopen of de Bevrijdsingslaan wordt in de mond genomen, ’t is 
al Bevrijdingslaan wat de klok slaat, de Bevrijdingslaan alhier, de Bevrijdingslaan 
aldaar, de Bevrijdingslaan van voor en na de Olympische Spelen, de Bevrijdingslaan 
van Oost, naar West en Noord of Zuid, en tralalalaliere, maar ik heb ze nog nooit 
gezien die beruchte Bevrijdingslaan, en ik heb al duizenden keren rondgelopen 
in Gent en omstreken, van voor naar achter, van links, naar echts, met een stuk 
in mijn kraag en zonder kater, zo maar voor mijn plezier of immer geradeaus. 
‘Ze ligt vlak voor uw neus, meneer, en in dit moment wordt ze u geheel en al 
geschonken,’ hoorde ik op een gewone maandagavond rond zeven uur dertig een 
buitenaardse stem verkondigen, en ik weet waarlijk niet of die stem in mijn hoofd 
zat of boven de Bevrijdingslaan hing. Wat kon ik anders doen dan wat mij werd 
opgedragen? Ik trok dus mijn ogen open en daar lag ze in al haar glorie en rijkdom: 
de Bevrijdingslaan XL, de slagader van de Brugse Poort zoals ze door beminnelijke 
schrijvers wordt genoemd. En wat ik daar zag! Ik kon mijn ogen niet geloven, het 
was alsof de hele wereld er zich ophield: ik zag kinderen die geboren waren op 
de dag dat ze uitgerekend waren, ik zag mannen en vrouwen die 23 000 keer per 
dag ademden, mannen die vaker uit hun bed vielen dan hun vrouw, mensen die 
gemiddeld dertig tot zestig haren per dag verloren, vrouwen die vaker last hadden 
van winterhanden dan de mannen die vaker uit hun bed vielen dan zij, jongens die 
150 calorieën per uur verbruikten toen ze met hun hoofd tegen de muur sloegen, 
meisjes die 43 spieren gebruikten voor het trekken van een somber gezicht en er 
slechts 17 nodig hadden om te glimlachen, ik zag honden die kleurenblind waren 
en katten die de helft van hun leven versliepen… ja, beste lezer, wat zich daar 
aan mij openbaarde was de normaalste zaak van de wereld! En ik kreeg het er 
warm van, van al die alledaagse dingen, want is schoonheid geen bijproduct van het 
alledaagse, beste lezer? Nee, schoonheid laat zich niet vangen, ze is er als je maar 
goed kijkt: het tintelende licht op de bloesems van kerselaars, de vuile handen van 
een spelend kind, het draaiend wiel van een omgevallen fiets of het zotte musje dat 
een stukje brood meepikt… of een tekstje in Ons Kommeere, een fotootje uit je 
buurt, een tekeningetje op een bierviltje, een gedichtje om u mee te verwarmen. 
Dat is onze leuze, beste lezer, wij schrijven, dichten, fotograferen en tekenen om u 
te verwarmen. Aan de slag!

Goede bedoelingen.
 
“Ik bedoel….,” zegt zij.
“Ik weet wat je bedoelt,” onderbreekt hij haar.
“Werkelijk? Wat bedoel ik dan?” vraagt zij 
verwonderd.
“Wat ik denk dat jij bedoelt?”
“Precies, wat denk jij dat ik bedoel?” herhaalt zij.
“Wel,… . ” En dan volgt iets lang en verward. 
“Dàt is wat ik denk dat jij bedoelt!”
Ze zwijgt.
“Is het dat wat je bedoelt?” probeert hij 
voorzichtig.
“Of ik dat bedoel dus?”
“Ja!”
…
“En?”
“Nu, wat ik nou eigenlijk bedoel is…,” begint ze.
“Zie je wel!” onderbreekt hij haar triomfantelijk.
 
Het werd niets tussen die twee.

Mark
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Os menschen tuupe komen, kanter iets schuune gebeuren. Ach 
joa, mee twie kunde al wa doen, maar mee twoalve van die 
apostelen van de enige echte Brugse Puurte kan je al hiel vele 
doen. Ged van die gasten die altijd wel aanwezig zijn, en der zen 
der van die andere die dan in ons herte uuk altijd present zijn en 
we keunen doar dan uuk van profiteren deur hen een bietje op 
te koteren. Liefst nie te loate, wanter es nen deadline, ieverans. 
Geef ne kier een seintje noar onze Koen of noar Els da we dan 
op ulder schreifsel een bietje wachten zei Sammy. Moar nie te 
lange mier mee wachten. We zoen liever hen da jet gisteren 
ietwa zoe schrijven dan vandaag. Os da kan natürlich! Er es altijd 
wel een beetje licht in dienen tunnel van werk werk werk veur 
die schreivers om ne kier ulder herte te luchten over wa ons 
oanbelangt in deze goeje en kwaje dagen op onze eigenste stek. 
En zu es een nief Kommeere uuk eens ietwat anders. 
Doar zatten we dan, hé, nie opt tsint Baafsplein moar wel oan 
onze nog altijd nie verkochte kerke van tsint Janbaptiest. Den 
Mark wilter wel iets van moaken van die ruimte, maar ee et 
nie genoeg pingping um te kupen. Os ge zelve wa wil doen, 
moeter wa veur over en, hé Mark? In een ronde zaten we onder 
de schuune XL-kiosk van kunstige schuunschgreiverij, veel 
handenarbeit – nou ja je kent da noch wel hé ,arbeiten moakt 
een bietje macht’. We bekennen dan uuk kleur.
Mier en mier kosten we’r nie noaste kijken: al die schuune 
fotoos van onze fotoklup. Hiel wa bluute fotoos. De bluute 
kont van de Bevrijdingsloan in een loat ons ierlijk zijn: nie XL 
maar ierder XXL. Nou zitten wij hier weeral een bietje mee 
ons vingers te draaien want Ons Kommeere moet en zal deran 
komen. En op tijd, zulle mee van die vele goeje vertelsels over 

de geheimen van lang geleden en uuk van nou, hé! Bart eeter 
al van gesmuld, gegeten zugezeid, en de smoak viel nie tegen. 
Jongens, zei ei: kunnen we d’er iets mier van en, die smoak sta 
me wel an! Hedde tuuk al gehuurd van onze burgemeester: mier 
Kommeere op de Brugse Puurte, ne kier goe lachen en zwanzen 
en dan moen we alliene moar noar Udo of Pieter kijken hé, 
want die kennen der alles van. De pieren meugen ne kier uit de 
neuzen van die gasten die onze Bevrijdingsloan kleuren, hé. Joa, 
tes ne bietje schreiven mee nen grim- of glimlach. Da magter 
zeker bei zijn. Doarveure zender wuldere nen spesiale bende!
Awel, vroagt Leon, wa peinsde? Ee eeft zijn hand rond de 
dertiende aanwezige op deze vergoaderinge. De hond is in 
dagelijkse ,training’, wacht alweer op dat ekstra snoepje wanneer 
hij broave noar zijnen meester luistert. Het interesseert em nie 
zo echt wa ter besproken wordt. Uuk Leon wacht geduldig af. 
Hij is een toegewijde woef-woef oplijder.
Het is de heetste – nou ja da zal wel – XL-vergoadering 
mee onze groep. Wij loaten ons nog een bietje afglijden deur 
een ongekende verliefde man op de hemelse dranken bij 
dit helse weer. Udo wil em direct op de planken veur een 
ienmansvertoning, moar Sammy zie da nie direkt zitten. En ee 
goat er veur: Ons Kommeere komt er en wete waroem? Omda 
die gasten van de ronde kiosk XL het geweun zijn om op tijd 
te schreiven, vanuit un herte en da goa niemand an, want tes 
allemoale veur de enigste eigen Brugse Puurte woar da et noch 
gezund es om te leven en um er vele over te schrijven.

Groetjes van Eriksken

GeKOMMEEREd

Het mistte wat, de buurt miste wat.
Iets om trots op te zijn.

Iets passend voor een postkaart.
Iets meer dan een parodie op schoonheid om op scherp te stellen.

Zoals een beeld van een wijk
als een landgoed van samenvallende dromen

met een boomgaard vol Turks fruit, klaar voor de pluk
een sprookjesachtige plek van onbevreesde rinkelende fietsers

en spontane feesten gesmeed door exotische vrienden
een buurt samentroepend tot een nachtmerrie voor 

projectontwikkelaars
met een horoscoop die leest als een multicultureel sprookje 

van niet-gesubsidiëerde ontmoeting
en zin na zin, ontstaat het beeld

van een fotograaf onder de invloed van taal
scherp stellend op beeldspraak

van een schrijver en zijn pen onder de invloed van beeld
verlangend naar een woordeloze klik

met niet veel meer dan een fotografische spraakverwarring als resultaat

Pieter
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is beter dan niets

WEDSTRIJD “woar ès da getrokk’n”
 a  an de Costa Brava
 b  bij die ander valse tanden an ‘t WGC
 c  ‘k weet het nie , ‘t zijn de mijne nie.

alle antwoorden zijn goed, dus zet UW juiste antwoord op een postkaart “Groeten uit de Brugse 
Poort” en zorg dat die tegen Kerstdag in de brievenbus zit van BijDVG - Haspelstraat 31 
5 winnaars worden uitgeloot voor een fotosessie bij U thuis of op locatie door de fotografen van 
FIXATIEF !  Doen !
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De duiven zijn zo thuis geworden 
in ons straatje. Nog voor de zon 
opkomt zitten ze in stilte zoals 

een oude man in een jas op het eerste broodje zit 
te wachten.  Elke ochtend voor de zon opkomt. 
Vroeger werd gezegd dat dit niet mocht, kijken 
naar duiven die op brood zaten te wachten als je 
honger hebt. Ze nemen het soms uit je handen als 

je niet kijkt. Het zijn rare vogels.

 Foxx had iets tegen duiven en ook tegen katten, 
maar het dierenrijk had zich meester gemaakt van zijn 

mensdom. Ook al was hij geen vogelaar. Hij hield toch wel 
van het dierenrijk. En dan dacht hij filosofisch: ‘Maar Foxx toch, 

wat is dieren-rijk en wat is mens-dom?’

De duiven droegen een mooi jasje, vooral de mannetjes. Met de vleugels en de staart open en omhoog voor 
het vrouwtje waarrond ze zo graag de liefdesdans doen. Op hoop van schoon succes. En dikwijls lukt het. En 
dan is er heel intens close contact tussen de beestjes.

Foxx had het opgemerkt toen hij in Lissabon in een parkje zat om een boek te lezen. ‘De ode aan de zee’. Hij 
zat daar op een bankje met zicht op de binnenstad. En de duiven trokken er zijn aandacht in hun paringsdans. 
Een beeld als een sprookje. Vogelaar zijn is toch iets. Die beestjes hebben toch wel een natuurlijke rijkdom.

En dan gaat de telefoon. 
‘Foxx’, zegt de dame aan de lijn, ‘Het is tijd om weer thuis te komen’.
Het was Peggy. 
Peggy.

Foxx en Peggy waren eigenlijk Fake, maar toch zou Foxx terug keren naar Peggy op de Brugse Poort want ze 
waren toch wel samen zo gelukkig.

Niet alleen in Lissabon kregen de duiven broodkruimels, maar ook in onze volkse Gentse wijk.

En zo gebeurde. 
Foxx keerde terug naar de Brugse Poort.

Toen hij Peggy opnieuw tegenkwam sloeg de liefde hem om het hart.
Een diep genot van liefde.
Graag zien, dacht hij, wat een schoonheid.

En ze zijn al fluitend samen vertrokken.

Peggy en Foxx, arm in arm. Al kussend.

In liefde.

Nieuwe horizonten geven soms een ander licht! 

Koen V.

’T IS WIJS OM WEER  THUIS TE KOMEN (20)Sint-Jan Baptiest verkocht ?

Enfin , ge kunt toch niet overal een 
cierk insteken, gelijk op Malem? 
Wat kunt ge nog doen met zo’n kerk? 
Nen media-markt in beginnen of een 

halal-slagerij?  Een kaaswinkel of een 
zwemkom van maken?
Neen, als het aan mij ligt:  
Afbreken, omploegen en een volwas-

sen rode beuk erin, zo één als in ‘t 
Zonienwoud.  Want een rode beuk is 
Rood en Machtig. Prachtig. Pakt wel 
veel plaats in de breedte en is nogal 
donker om onder te zitten. En we 
hebben ‘t zonneke vandoen in ons 
Brugse Poort. 
Dan beter een eik dus . Een Franse eik 
. Groen en Recht en waar dat ge nog 
planken kunt van zagen nu ons Joke 
vindt dat bomen gemaakt zijn om om 
te kappen.  Allee vooruit. Ook niet 
goed.
Nee, doe mij dan toch maar een Se-
quoia(*),  zo één met een groot gat 
in vanonder waar ge zelfs met de ca-
mionet van de Kringloop door kunt. 
Of met uw elektrische tweeling-pous-
sette, of met uw Schoonmoeder zo 
gij wilt…  Daar zal volk komen naar 
kijken, toeristen en Japanezen. Bus-
senvol!
En daar blijft iedereen van af, want 
zeker duizend jaren oud, dus geklas-
seerd en al en met zo’n plakkaatje op 
van Monumentenzorg, goed zichtbaar.  
Ja hallo, wel drie keren zo hoog als die 
kerktoren nu;  ‘k noem hem de BP-To-
wer en als ‘t goed draait komt er nog 
een BP-Tradingcenter bij ook, maar 
dat weet ik nog niet goed. Alleszins 
wat kleiner dan die van New-York, 
want ‘t zijn hier niet zo geen grote 
commerçanten lijk daar natuurlijk.
En voor de rest:  ik ga in de top van 
mijn boom gaan wonen en word daar 
dan conciërge. Of mijn lief begint daar 
met het hoogst gelegen Veganistisch 
Restaurant ter wereld, ‘k zal nog zien.
‘k Denk dat ik morgen toch eens naar 
Termont ga moeten schrijven: hij ver-
staat mij wel en ge krijgt altijd rap een 
antwoord naar ‘t schijnt...   
Veel gemeende groeten vanuit de 
hoogte!  

Markass

(*) Sequoia of Mammoetboom; wist ge 
dat er zo drie (kleinere) staan in ons 
Bourgoyen ?

“Uit de hand te koop:  Kerk met Toren in neogotiek, gekend 
als “St. Jan Baptist”. Goedgelegen in propere st(r)aat. Bushalte 
ter plaatse. 1(één) altaar , oksaal met pijporgel en laterale in-
kom met vaste draaitrap naar boven, alwaar uitzicht.  Kelder 
met mazoettank en twee stoven , WC met spoeling.  Geen 
BPA of RUP. Onmiddellijk vrij. “  

( Annonceblad 01/04/2016)



De blokskes kaas en salami verra-
den het al meteen, t’is een wat 
speciale dag in café ‘t Schuurken... 

uitbater Johan geeft er de brui aan. Johan 
is ongewild figurant in een treurspel ge-
titeld “Tussen hamer en aambeeld”, ge-
sandwiched tussen een gulzige brouwer 
(de eigenaar van de zaak) en een dorstig 
maar zuinig publiek. Gooi daarbovenop 
de crisis, het rookverbod...de perfecte 
wurggreep. Johan zag zijn winstmarge 
jaar na jaar dalen, zijn poef jaar na jaar 
stijgen en uiteindelijk, met 1.5 euro voor 
een pintje, werd het allemaal wat teveel 
van het één en te weinig van het ander.
‘t Schuurken was vooral in de voormid-
dag populair. Niks plezanter dan vlak na 
het ontbijt wat pintjes drinken met uw 
maten en wat ballekes in het gaatje toe-
teren. Maar na de noen kon Johan er dus 
zijn bloot gat tonen, enkel de kat zou het 
weten.

Op uw 58 jaar nog een carriereswitch 
overwegen staat misschien goed in een 
visietekst van de VDAB, maar in het 
echt? Voor Johan de boel overnam run-
de Loni gedurende 11 jaar de keet. Wat 
zegt ge? Loni is wat hardhorig door de 
vele jaren al te luide muziek. Vooraan de 
zestig was ze toe aan een welverdiend 
pensioen, althans, dat dacht ze. Het frau-
deschandaal rond drankencentrale De 
Wilde wist haar op haar ouden dag nog 
te strikken. Tot het einde van haar dagen 
zal ze de fiscus een aardig deel van haar 
karige pensioen afdragen. Win-for-life, 
maar dan omgekeerd. Eigen schuld dikke 
bult hoor ik u zeggen, had ze maar een 
offshore constructie in Panama moeten 
opzetten.

Een paar maanden later...
Uitbater Johan vond ondertussen een 
landingsbaan in café Don Fredo om al-

daar het voorgeborchte van Wondelgem 
te plezieren met schlagers en polonaises.
Nieuwe uitbater Johnny en zijn vrouw 
Gabi worden nu door het honkvaste 
clienteel op handen gedragen.
Een nieuwe spreuk achter de toog be-
zegelde de overname: “Geweld eindigt 
waar liefde begint”.
Johnny was de enige Vlaamse kandidaat-
opvolger en had zo tijdens de sollicita-
tieprocedure een duidelijk streepje voor 
op zijn concurrenten, althans volgens 
Biercentrale Neyt, de eigenaar van de 
zaak. De keuken en wc’s werden opge-
frist maar de prijs voor een Jupilerke 

blijft gebetonneerd op 1.5 euro.
Onder het motto “het drinken van al-
coholvrij bier is niet iedereen gegeven” 
werd de caféfilosofie verder aange-
scherpt tot taboes rond poefen, extra-
legale drugs en al teveel menging. Op zijn 
kroegentocht door het leven belandde 
Johnny reeds vroeger in de Brugse Poort 
en totnogtoe is hij wreed content van 

zijn nieuwe avontuur: de zaak draait 
goed en er waren nog géén vechtpar-
tijen. Een gouden tip: speel er nooit het 
spelletje met de ballen en de stok want 
lokale biljartkampioen Steve zwaait er 
genadeloos de plak. Volgens de legende 
zou hij bij verlies trakteren op een gratis 
vat...
We wensen Johnny en Gabi alvast veel 
succes toe!
80 jaar al brengt ‘t Schuurken mensen 
samen in doemp en drank, sanseveria’s 
en schlagers.
De uitbaters volgen elkaar in steeds 
sneller tempo op. 30 jaar Métjen, 20 jaar 
Betty, 11 jaar Loni, 6 jaar Johan, … jaar 
Johnny, dat lijkt verdacht veel op de gra-
fiek van een uitstervende diersoort.
Volkscafés hangen duidelijk in de hoek 
waar de klappen vallen. De voorbije 
jaren sloten Het Smiske, De Pijp, Het 
Tonneke, De Zwaan, De Paardekop, De 
Koorde, De Klets en Nonkel Jules reeds 
de deuren,... who’s next?
Een SWOT-analyse van het volkscafé 
leert hetzelfde als een SWOT-analyse 
van eender welk niche-café. Of het nu 
gaat om champagnebars, studentencafé’s, 
Marokkaanse theehuizen of hippe kof-
fiebars, soms wordt de invulling van een 
‘wij’ wel erg beperkt en verwordt je als 
buitenstaander ongewild tot voyeur van 
een uniform publiek en zijn biotoop, een 
soortement rariteitenkabinet van onuit-
gesproken taboes en conventies rond 
muziek, inrichting, en gespreksthema’s.

Pieter
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Café ’t Schuurken JONG

in onze tijd was het donker 
veel lichter dan de dag
onze zware voeten
vernielden de heilige huizen
waarin we waren grootgebracht
wij – vlinders van de nacht

vóór ons was er niets
dan wat gefriemel 
de kantlijn van een kladschrift   
verscheurd en versnipperd
door een raad van dwazen ontbonden
wij, wij hebben onszelf uitgevonden

we reden met de wind op kop
dwars was onze richting
we lachten en we dansten
en we pisten op het graf van brel
en brel was onze god
en god brandde in de hel

wij uilen van de nacht
wij wisten alles
en we wisten alles uit
onze lompe schoenen
trapten wild en bezopen
oude open deuren open

nu liggen mijn vaders woorden
op mijn eigen lippen
onze dochters en onze zonen
spreken onze oude taal
de nieuwe gouden lichting
fris van ideaal, evenveel kabaal

we geven onze codex door
lopen slechts honderd meter
de eeuwige estafette
die je niet kan winnen
de wereld draait in cirkels
opnieuw en opnieuw en opnieuw beginnen

er zijn nog zekerheden
alles verdwijnt uit het schap
als de vervaldag is verstreken
we gaan allemaal naar de kloten
en er zal worden gedanst
op het graf van onze goden

Udo
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ONS KOMMEERE OP BEZOEK. 

Op die zaterdagmorgen rond 10 uur bij een gezellige Duvel – 
de zon speelt al goed zijn opwarmende rol doorheen het koe-
pelraam – even te samen zitten voor een babbel. Eigenlijk een 
vriendschapsmoment want ,we kennen ons’! Maar goed er is 
Maria – even met de bazin beginnen – die geboren is in 1953 
terwijl Arnold eigenlijk nog een jonge gast is want geboren in 
1948. Op 24 maart 1973 zijn zij gehuwd met als resultaat een 
zoon en twee kleinkinderen. 
Maria en Arnold hadden hun eerste werk,plaats’ op de hoek 
van Bevrijdingslaan met Zinniastraat. Zij hadden vooreerst dit 
winkelpand gehuurd van een zekere Vermeulen en daarna aan-
gekocht. Eigenlijk niet veel meer dan een goed dozijn aan jaren 
werd ,Voeding De Buysser’ op deze hoek uitgebaat. Er werd 
eigenlijk uitgekeken naar een groter pand want de winkel en 
berging was te klein. Een dubbel pand dat zich een paar wonin-
gen verder bevond, werd aangekocht en verbouwd en daar ging 
dezelfde bedrijvigheid verder voor meerdere jaren… tot eind 
maart 2013. De ,gezegende’ pensioenleeftijd. De leeftijd van 65 
en het werd ook tijd om er de brui aan te geven. Maar de naam 

die men in het achterhoofd gedurende een halve eeuw, bleef: 
Het Vuilbakske.
Het ,eerste’ ’t Vuilbakske in alle glorie een gekende zaak op de 
Bevrijdingslaan, werd verlaten en ingeruild voor een Marokkaan-
se kapper die er nu reeds sinds verschillende jaren Kapsalon 
Paris runt.
De bekende uitbaters van ’t Vuilbakske verdwenen van het 
groenten en fruit-toneel maar niet van de Bevrijdingslaan. Zij 
vonden het noodzakelijk hun woning volledig te vernieuwen als 
een mooi voorbeeld voor een vernieuwende straat als Bevrij-
dingslaan… maar ook dat ,blijven wonen’ in de Brugse Poort 
ergens toch wel belangrijk is.
Alles verandert, maar één kleurrijk detail in het leven als groen-
teboerin Maria was het feit dat je door haar werd ,bediend’. 
Het was de klant niet gegund alle sinaasappelen eerst te keu-
ren, te betasten op zijn kwaliteit, zoals het een halve eeuw la-
ter wel wordt geaccepteerd. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar 
zo was het. Misschien had het allemaal met hygiëne te maken, 
maar onderschat niet dat heel wat buurtbewoners niet zo erg 
ingenomen waren met het latere koopgedrag van onze nieuwe 
inwoners. Maar alle nieuwe gewoonten passen zich aan.

In mijn herinnering zie ik niet direct over hoeveel groen-
ten en fruitzaken wij spreken op de vroegere Bevrij-
dingslaan.
Arnold: Toch wel wat concurrentie want zeker met een zevental 
van dit soort handelszaak: er was De Clerck, er was De Sleutel, 
er was GB of Nopri of allebei, er was het Oranjehof, de groen-
tenzaak Tollenaere op hoek met Acaciastraat, dan spreken wij nog 
over Brossé. En heb ik onszelf dan nog niet  vernoemd.

Hoe zag je dagtaak er een beetje uit… wat aanvoer en 
zo betreft?
Arnold:  Ja, ofwel maandag, woensdag of vrijdag was het een beetje 
vroeg opstaan en richting huidige Ghelamco rijden om groenten 
en fruit aan te kopen. Er waren toch wel tussen de vijftig en zestig 
boeren aanwezig die hun waren aan de winkeliers te koop aanbo-
den. Je moest er alleszins aanwezig zijn zo rond 7 uur ’s morgens!

Een vraag als geen ander: was je altijd zo een optimist 
dag na dag naast Maria?
Arnold: Met het voorbijgaan van de jaren is dat de enige optie, 
durf ik echt zeggen. Je moet optimist blijven… in weer en wind. 
En stilzitten hoort er niet bij.

Toch nog wat anders: heb jij herinneringen die ,ludiek’ wa-
ren in jullie winkel? Was het altijd positief, nooit diefstal-
len bijvoorbeeld. Een anekdote? Wat waren jullie mooi-
ste momenten in deze buurt en vooral Bevrijdingslaan?
Arnold:  Wij kunnen het niet ontkennen dat de jaarlijkse ,Brade-
riefeesten’ die toch wel goed werden geïntroduceerd, op heel wat 
belangstelling konden rekenen. Het was altijd een drukke bedoe-
ning. Maar toch een feestelijk moment op de vooravond van de 
jaarlijkse vakantie voor vele handelaren in deze straat. Helaas is 
ook voor zo een ,feest’ heel wat leiding nodig en uitermate veel 
meer inzet. Spijtig dat het nu wellicht afgelopen is met dat jaar-
lijkse feest. Misschien komt er wel wat in de plaats. Je weet nooit.

En nu, nog wat: iemand die het als handelaar toch een 
beetje heeft gemaakt, die ,niet’ is verhuisd naar één van 
de Costa’s in het verre Spanje en hier zelfs op onze Bevrij-

dingslaan in een compleet vernieuwde woning is willen 
blijven wonen… Dat is toch een uitzondering of niet??? 
Was die idee van te verhuizen naar warme oorden, of 
zelfs dichterbij klasse deelgemeenten nooit bij jullie op-
gekomen? Jullie zijn toch wel één van de weinige koppels 
die de Bevrijdingslaan nog ,graag’ zien? Maar vooral een 
veranderende buurt? Wat houdt jullie hier?
Als handelaar heb jij maar een keuze en dat is: ,de klant is koning’. 
Wanneer die het niet is, gaat hij ergens anders. Het praatje dat 
Maria pleegde met haar klanten is iets dat heel belangrijk was voor 
ons. Punt twee: de veranderende buurt: wij waren altijd vriende-
lijk naar nieuwe buurtbewoners en respect krijgen gebeurt alleen 
door respect te geven. Voor ons geen enkel probleem in Bevrij-
dingslaan. Maar de echte reden die men niet mag onderschatten is 
dat dit een buurt is met ontzettend grote mogelijkheden: je bent 
op stappen van een opstapplaats voor bus (misschien krijgen wij 
onze tram terug in de toekomst); je kan alle richtingen uit en je 
hebt niet eigenlijk nood aan persoonlijk vervoer. Alles is dichtbij 
en zo goed bereikbaar. En dat is een heel goede reden om hier te 
blijven op de Brugse Poort.

En als je nu een kilootje appelsien wil, Maria… heb je een 
heel grote keuze, en een overvloed aan groenten en fruit 
bij de nieuwe ,vuilbakskes’? Zijn jullie kieskeurig? Want 
kennis van iets waar je zoveel jaren (…) mee te maken 
had, maakt toch kieskeurig???
Maria: Ja, ergens is het verschillend. Enerzijds ,bediende’ je je 
klanten… anderzijds nu heb je zelf die bediening in eigen handen. 
Over ,kwaliteit’ ga ik niet uitweiden want groenten en fruit zijn 
een ,gevoelige stof’… waar versheid dan zeker en vast een hoge 
waarde heeft.

Ons Kommeere bedankt alvast voor de goede ontvangst 
en het leuke gesprek. Nog het beste gewenst in onze 
Brugse Puurte!!!

Erik

Mag ik een kilogram sinaasappel, Maria?

Wellicht kan men spreken over heel wat immigratie wanneer men spreekt over de ,Stroppen’ van Gent. Als er decennia 
verstrijken in het leven  van een immigrant dan ben je ergens wel een ,Strop’ geworden. Dat geldt ook voor Arnold 
De Buysser en echtgenote Maria die afkomstig zijn uit Adegem – de ,kanten’ van Maldegem - voegt Arnold er aan toe. 

In dialektisch spreekt men van Aaigem, maar dat blijkt dan toch wel een andere gemeente te zijn. 
Reeds meer dan ,40 jaar’. Zelf beweer ik reeds een ,Strop’ te zijn na halve eeuw immigrant te zijn geweest in deze stad, dus voor 
Maria en Arnold geldt allicht hetzelfde oordeel. Zeker is dan wel dat wij hier spreken over echte Brugse Puurteneiren! En dat 
nemen wij alvast ernstig op.
Is het eenvoudig zich de stappen te herinneren die men zette in diezelfde straat Bevrijdingslaan reeds gedurende een halve 
eeuw? Het rechte antwoord moet ik schuldig blijven en ergens beantwoorden met een ja. De herinnering aan hoe het dan was 
blijft toch gevoelig achterwege en velen wijzen op het ouderdomsverschijnsel dat ons allen wel ooit, vroeger of later, treft. Maar 
goed, het heeft waarschijnlijk te maken met het onopgemerkt heengaan van de dagen. Dagen die in zekere zin ons niet lieten 
stilstaan bij de buurt zelf.
Een halve eeuw terug werd de uitvinding fotoapparaat slechts sporadisch gebruikt bij een jaarlijkse vakantie ergens aan onze 
Kust. Ergens nog de ,tijd van toen’. Ja, dat toestel was bestemd voor de familie vakantiekiekjes. Ach ja, die vroegere jaren. Zo werd 
er geen tijd besteed aan het vastleggen van het dagelijkse leven in eigen buurt en heeft men vandaag niet zoveel aan historische 
identiteit op fotopapier van onze Bevrijdingslaan of zelfs de buurt in vroegere jaren. Het is ook voor Arnold en Maria niet zo 
gemakkelijk om een ,oude’ foto op te snorren van ,Voeding De Buysser’! De officiële naam van hun handelszaak.
En het was ook een dagelijks leven dat zich uitte in heel gewone momenten. Zoals het zorgen voor een dagelijks menu voor de 
buurt. ,Komen Eten’ was nog niet ingeburgerd en wij werden nog niet geleid door een wie dan ook kok die onze eetgewoonten 
ging veranderen. Er was nog geen sprake van het halen van een pita of een bicky burger of zelfs geen pizza. De afhaalchinees was 
nog niet aanwezig noch de jonge kerel die op zijn opgefokt brommertje even een pizza komt afleveren. Zonder overdrijven was 
het dagelijkse winkelen voor gezonde voeding nog een punt. Wat een verschil met nu.
Wanneer onze intussen ook al lange tijd uitgeweken dochter Sabine me van antwoord dient dat ik even voor een interview 
bij Arnold en Maria op bezoek ga… krijg ik direct als antwoord: ach ja ,van het Vuilbakske! Wat de onofficiële naam was voor 
Voeding De Buysser.
Voor ons in de Bevrijdingslaan is het een ,naam’ detail waar wij niet omheen kijken, het feit dat het Vuilbakske – een groenten en 
fruitwinkel met bijhorende conserven en anderen – niet te verwaarlozen is. Vooreerst bedoelen wij zeker en vast het Vuilbakske 
niet in een pejoratieve of zogezegd negatieve manier.
Het is een bekende zekerheid dat mensen en dan ook middenstanders ergens zich een hele bekendheid opbouwen doorheen 
de jaren. Een Donald ,Muile’ of een Arsène ,Weba’ zijn daar een gevolg van. Dat was ook voor Maria en Arnold zo in hun mid-
denstandsjaren.  Voor wat er ook van zij, het is het cliënteel – de klant uit de buurt – die het allemaal verzint. En zeg nu wel: ,ik 
ga even langs in ’t Vuilbakske’ is eenvoudiger dan Maria of Arnold te noemen? Er was het niet te verwaarlozen detail dat je bij 
Maria (of Arnold ) altijd terecht kon voor een buurtbabbel tijdens je aankopen. Het ,kommeren’ is ons zeker aangeboren. Wat 
een verscheidenheid met de wat dan ook soort carrefour-gebeuren waar je onderdeel van de massa bent geworden en het 
echte contact is verdwenen.
Een halve eeuw terug en vandaag. Die tijd van toen had ’t Vuilbakske dan ook een heel regelmatigheid aan bezoekers want zelf 
ben ik zoekende in de wandelgangen van het geheugen waar een andere ,groenten en fruit’zaak aanwezig was??? En tot de vast-
stelling komen dat nu, sinds een heel korte tijd, we leven in een aanzwellende hoeveelheid van aangeboden groenten en fruit 
door een half dozijn verschillende nationaliteiten.
Je staat er even bij stil bij de noodzaak zelf.
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Een slagader van ontmoeting

Ook de zwakste weggebruikers behoort de weg toe
dus ook dubbel parkeren met de fiets
is handig voor dat boodschapje tussendoor

dat blijkt al snel een geschikte manier ter overbrugging van taal en cultuur-barrières
het esperanto van het testosteron verstaat iedereen
algauw ontstaat een Mexican wave van armen en middelvingers
onder begeleiding van een getoeterde symfonie
chauffeurs lopen rood aan, stappen uit
op zoek naar het stuk onbenul dat de weg, hun weg, blokkeert
en gedurende één minuut ontvouwt zich een straattheaterversie
van alle geleden en toekomstige wij/zij debatten
waarin vooreerst geïnformeerd wordt naar de geestelijke gezondheidstoestand van de één en de verblijfsstatus 
van de ánder, gepolst wordt naar de eventuele horizontale beroepsactiviteit van een moeder en de liefde voor 
viervoeters van een vader gevolgd door een erg bondige analyse van de vluchtelingencrisis, in een woord of 3. 
Bovendien blijkt het mobiliteitsplan dan toch één voorstander te kennen die al meteen een verband legt tussen 
de lengte van een auto en de lengte van iets anders
en voortbouwend op zijn elan ook tussen bepaalde culturen en de evolutietheorie. Ook profeten komen zich 
moeien in het gesprek met cryptische boodschappen van ene J. Van Nazareth, zoon van huppeldepup en van 
die andere opper-stijvekluut. Het gesprek stottert verder van het ene linguistische misverstand in het andere 
omdat vervoegingen nu eenmaal moeilijk zijn om af te sluiten met een eerder pessimistische filosofische be-
schouwing over de toestand van de Brugse Poort en bij uitbreiding al zijn buitenwijken.
en even komt alles tot stilstand
bevrijdt deze laan zich van haar eigen juk
wordt de doorgangsweg even een levensweg
een slagader van ontmoeting

Pieter
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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.

Van 1 naar 2 december 1895 
Brand Gistermorgen rond 10 ½ uur ontstond er een beginnende brand bij de heer Matthys 
Auguste, schilder van gebouwen, wonende op de Brugschesteenweg 275. Bij het bijvullen van 
de keukenkachel met kolen, waarbij een een paar kousen hingen te drogen op de buis, hebben 
die vuur gevat waarbij een fles ontplofte waardoor alle geverniste meubels in brand stonden. 
De pompiers onder bevel van luitenant Achtergael, verwittigd door het electrisch brandalarm 
in de dichte nabijheid, zijn op de plaats aangekomen doch het vuur was al geblust met enkele 
emmers water door de omstaanders. De schade wordt geschat op 200 fr en is verzekerd door 
de Compagnie ‘De Schelde’.
Van 11 naar 12 december 1895 
Poging tot diefstal van zink. 
Deze morgen rond 7 u heeft men vastgesteld dat er een buis van de afloop van de huizen op 
de Brugschesteenweg nummers 261 en 289 zijn neergehaald  door een hoog vuur, de luiken 
van huis 289, wanneer die open zijn, duwen ze tegen de buis . Deze luiken zijn dicht 
gedaan rond 10u wat aantoont dat de poging zich heeft voorgedaan voor dit uur. Het is 
mogelijk dat deze diefstal is gebeurd door mannen van de stiel, mogelijks met een lamp met 
wijngeest.
Van 11 naar 12 december 1895 
Dezelfde daden van diefstal van afvoerbuizen gister in het verslagboek zijn ook vastgesteld  
aan de huizen nummers 97 – 103 – 111 – 119 – 127 – 135 – 141 en 105.
Van 2 naar 3 januari 1896 
Zware opstand tegen de politie - Een geval van opstand heeft zich gister voor gedaan in 
de cité op de Brugschensteenweg, genoemd ‘99’. De agent Caty Théophile, bij het willen 
arresteren van de gesignaleerde voortvluchtige genaamd De Meyer, is tegengewerkt door een 
ganse bende familieleden en een deel van de bewoners van de cité. Ze hebben hem gedwongen 
de voortvluchtige los te laten door zijn revolver af te nemen. Hij is daarbij gewond aan beide 
handen met werkonbekwaamheid tot gevolg. De daders zijn gekend en een onderzoek is gestart.
18 januari 1896 
Vals alarm voor de brandweer. -  Rond 1 ½ uur deze morgen vroeg was er een vals alarm 
doorgegeven door middel van het brandsysteem op de Brugschesteenweg. De brandweer is ter 
plaatse gekomen met hun materiaal. Een pot vet die op het vuur stond bij nachtwaker De 
Loof Josse Emile, Brugschensteenweg 482 had vuur gevat en zijn buurman,  zonder zich te 
verzekeren of het wel nodig was, had het alarmsignaal in werking gezet. Het vuur is gedoofd 
door de vrouw van de nachtwaker die de pot om gooide en er was geen enkele schade.
5 maart 1896 
Vanden Bulcke Gustave, Hulststraat 63 epileptische aanval.
De genaamde Vanden Bulcke Gustaaf, wonende Hulststraat 63, 18 jaar oud en dagloner, 
is deze morgen rond 9 u gevallen in de Phoenixstraat door een epileptische aanval. Hij was 
gewond aan de kin en moest naar het hospitaal vervoerd worden door de politie na tevergeefs 
gezocht te hebben naar een dokter. De genaamde Vanden Bulcke is verzorgd in het hospitaal 
en mocht dit na verzorging onmiddellijk verlaten.

DAGBOEK VAN EEN WIJKAGENT
Bevrijdingslaan 1895

Van 24 naar 25 oktober 1895
De genaamde Puylaert Louise Cécile, cabaretière, echtgenote van Minnaert François, 
wonende Phoénixstraat nr 56, wilde uit de kelder een fles bier halen voor eigen gebruik en 
misnam zich en dronk van een fles met carbolwater (Fenol) 
Van 29 naar 30 oktober 1895 
Auto-ongeval - Gisteravond rond 7 u is een auto, inhoudende 4 personen, bestuurd door de 
eigenaar de Heer Henri de Mill, wonende te Ledeberg, komend in de Phoenixstraat vanuit het 
centrum tegen de hoeksteen gestoten van de Phoenixbrug. Mevrouw van Ostroy, geboren Marie 
de Mill, zuster van de bestuurder, bevond zich met haar kind, een zoon van 6 jaar achteraan 
in de auto en hij is uit de wagen geprojecteerd waarbij hij erg verwond is in het aangezicht. Ze 
zijn onmiddellijk overgebracht naar Apothekerij Vooruit en verzorgd door dokter Beerens.
12 november 1895    
Dood door verstikking - Een vreselijk ongeval met dodelijke afloop is gebeurd rond 10 ½ u 
in een cafeetje in de Phoenixstraat. De genaamde Musschoot Edmond; 42 jaar, werkman 
boetseerder, wonende Rooigemstraat 125, gehuwd en vader van 4 kinderen had gestoefd dat 
hij een kilogram rundsrosbief op kon eten. Een weddenschap werd afgesloten en inderdaad 
gisteravond rond 10 ½ u is de genaamde Musschoot  1 kg rundsrosbief aangeboden. Hij had 
nauwelijks 3 of 4 stukken gegeten of hij voelde zich misselijk worden en zonder een woord te 
uiten over de oorzaak , overleed Musschoot een tijdje later in een stuk niet gekauwd vlees 
dat vastzat in zijn luchtpijp. Zijn lijk is overgebracht naar het hospitaal. De wanhoop van 
de familie is onbeschrijfelijk.
15 november 1895 
Kind vindt 100 fr - Een geldbeugel bevattende een relatief belangrijke som geld is gevonden 
op de Brugschesteenweg en binnen gebracht op het commissariaat van de 6de wijk.
Van 25 naar 26 november 1895 
Van Duyse Paul poging tot zelfmoord door onderdompeling
De genaamde Van Duyse Paul, 36 jaar, gehuwd en vader van 5 kinderen, wonende 
Phoenixstraat 87, ronddrager van de krant ‘Nieuws van den dag’ heeft zich in de waters 
van de Leie gegooid recht tegenover de fabriek van dezelfde naam. Hij is eruit getrokken door 
enkele voorbijgangers met behulp van een bootje en is naar huis begeleid met de hulp van de 
politie. Hij had gedronken maar wilde niet zeggen waarom hij deze wanhoopsdaad deed. Vervolg op pagina 33



Een veranderende verscheiden-
heid…
Bevrijdingslaan ekstra lang, ek-

stra breed, ekstra, verscheiden? Het 
overvalt ons meer dan eens hoe de 
geschiedenis van deze laan zich op 
een heel korte tijd heeft gewijzigd. 
Zodanig zelfs dat wij moeite hebben 
om ons te herinneren wie wat waar 
ooit woonde, bekend voor was en 
dies meer. 
2016 is dan ook het jaar geworden 
van heel diep spitten en opgraven van 
die verdwenen schatten van mensen 
en met hen ook de beroepen, handel 
en wandel waar zij gedurende decen-
nia wel degelijk fier op waren.
Het heeft heel wat jaren mensen 
gebonden aan een bepaalde soort 
handel. En jawel, die oude dame op 
de hoek leeft nog altijd zo dichtbij 
zo veraf op de Sint-Antoniuskaai. Zij 
dreef een handel die bekend stond 
voor de werkmensch die naar een 
werkkiel op zoek was. Een kiel zal wel 
niet zoveel meer worden gebruikt 
en die zullen wel in een derdewereld 
lageloonland worden geproduceerd 
voor die overblijvende ,vuile jobs’ 
waar een kiel noodzakelijk is. Maar 
het vuile werk gaat er ook onderuit, 
verdwijnt langzaam maar zeker, want 
niemand wil nog ,vuil werk’. De kiel 
verdwijnt… en werd vervangen door 
een Koffie Shop… waar wel meer 
bier dan koffie wordt geserveerd.
Er kwam een vraag naar mij toe. Van 
één onzer fotomensen: Weet je nog 
iets over ,Titaba’? Neen, niet echt 
veel. In een niet zo ver verleden ook 
zo een soort ,snoepwinkeltje’ waar 
de dames terecht konden voor aller-
lei noodzakelijke kleinoden voor het 
handwerk. Naaien, breien, wat dan 
ook aan garen en knopen. Dat was 
even binnenlopen bij Titaba voor die 
kleine inkopen. Je kon er terecht voor 
heel wat ,verdwenen’ kleinoden… 
want zelden wordt nog gezocht naar 
een verloren knoop of worden kno-
pen genaaid. De moderne vrouw ,ver-
vangt’. Herstelwerk hoort niet meer. 
Titaba of bij Geo Vermeeren maakte 
ooit zijn eigen filmreclame voor ,kle-
dijpatronen’. Toen die reclame eraan 
kwam, riepen de filmbezoekers: ,Bij 
Titaba’. Titaba had te maken met ,een 
beetje van dit en iets van dat.   
Wie een degelijk kostuum wou, liep de 
kledijzaak ,Milano’ binnen. En kwam 
er slechts jaren later terug want die 
broeken waren niet te verslijten!  Mi-
lano was een naam die stond voor 
zuivere kwaliteit. Niet echt een der-

delandsproduct want ook een pro-
duct dat door de ,kleermaker’ zelf 
op je lijf werd gegoten. Ik herinner 
mij dat Milano stond voor kennis van 
kledij maar ook voor het ,passen’ er-
van op je lijf en leden. Maar ook een 
merknaam die betaalbaar bleek. Later 
nam Adelin van ,Rita Mode’ die kwa-
liteitsproducten ook over en kwam 
het pand in Turkse handen en kledij.
Of het een kiel, een kostuum, of Kin-
derweelde kledij was – intussen een 
,nachtwinkel’ met allerlei prullaria… 
er was nooit echt die oorverdovende 
concurrentiestrijd met ,hetzelfde van 
dat’.
Uit mijn jonge jaren is er dit verhaal 
overgebleven. Op wat al aan bedrijvig-
heid de Bevrijdingslaan had, er waren 
ook een aantal modieuze boetieken 
voor de ,dames’. Zo eentje was er op 
de hoek van de Hulstboomstraat met 
Bevrijdingslaan. Ik was jong en niet zo 
onbedorven voor mooie zaken… Zo 
was ik een beetje een liefhebber van 
fraai ondergoed… voor de dames. Nu 
ja, ,mijn’ dame. Op die bepaalde hoek 
was er een afwisselende verscheiden-
heid van in het oog springende kleu-
ren en zo voor mooie stukken in een 
beetje uitdagende houding voor het 
,mannenvolk’. Ik hield van die fraaie 
kleurrijke ,soutiens’… en ik had een 
jonge dame. Dat een ,soutien’ staat 
voor ,bustenhouder’ hoef ik niet te 
vertalen. En plots was het hek van de 
dam en was ik er aan toe om deze 
gelegenheid te baat te nemen, dat… 
Nou ja, toen trok ik mijn stoute 
schoenen aan, liep die dameszaak bin-
nen. Ik moet het bekennen dat het de-
cennia eerder niet zo normaal voor 
iemand als mezelf was. 
,En, waarmee kan ik je van dienst zijn, 
wat zoek je’, vroeg de bevallige dame?

Awel, ik zou graag een… soutien ko-
pen!. En wel, ,ik’ ben geïnteresseerd in 
dat nieuwe kleurtje daar in je vitrine? 
Er was geen verbazing af te lezen op 
het gezicht van de verkoopster. De 
dame vroeg alleen maar: weet je ,de 
maat’? Neen, dat maatje ken ik niet. Al-
leen dat ik het een ,handenvol’ maatje 
zou weten. En daarop toonde ik mijn 
volle handen. Min of meer een buiten-
maat? Geen probleem, zei de dame, 
ik ken je echtgenote en ik denk dat 
ik ook ,haar maat’ ken. Even later…  
Mooi ingepakt en zo. Cadeautje. En 
zij had gelijk: zij kende de ,maat’. Het 
bleef niet bij die éne keer. Het was 
een moment dat ik mezelf verbaasde 
met enige durf. Zeker en vast kleur 
op Bevrijdingslaan. 
Ook op diezelfde Bevrijdingslaan XXL 
was er plaats voor heel wat muziek. 
Muziek is er niet verdwenen, want af 
en toe hoor je de Propere Fanfare. 
Maar laat ons eerlijk zijn, er waren 
ook twee muziekwinkels. Eentje op 
Bevrijdingslaan en eentje even ver-
derop in de Phoenixstraat. Muziek-
winkel ,Musica’ herinner ik mij van 
naam waar ik regelmatig de nieuwste 
filmmuziek op fonoplaat ging kopen. 
Nu moet je daarvoor naar de Kring-
loopwinkel om nog van dat ouds van 
weleer te vinden. De muziekwinkels 
zijn verdrongen door het digitale tijd-
perk. Het analoge leven verdwijnt. 
Zo merk je dan nu ook op dat er heel 
wat verscheidenheid in deze Bevrij-
dingslaan XXL ooit was… een ver-
scheidenheid waar toch nog wel een 
punt kan aan gezogen worden. Een 
detail waar ik hoop nog kan aan wor-
den gewerkt in de volgende decennia? 
Zeer zeker en vast is eten en drinken 
wel voldoende aanwezig.
Erik
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Een 
veranderende 

verscheidenheid
…



HET GROENSEL

 VAN DE 

BEVRIJDINGSLAAN

We gaan op een queeste.
We gaan op onder-
zoek.

We nemen een bomenboekje, 
een schriftje, een potlood en be-
hoorlijk wat naïef enthousiasme 
en we gaan de bomen benoemen 
die we langs de Bevrijdingslaan te-
genkomen.
Met nog net geen loupe in ons 
pollen, onze neus in de lucht en 
onze ogen van links naar rechts 
schietend gaan we op zoek naar 
de vallende bladeren van de Be-
vrijdingslaan.
We, dat ben ik in mijn uppie maar 
ik neem jullie lezers daar gemaks-
halve maar even bij. Minder een-
zaam zo.

Geen sinecure, zo blijkt. De 
queeste.
Na wekenlange planning, goede 
voornemens en tientallen toe-
vallige passages langs de Bevrij-
dingslaan – ‘shit, ik ben wéér ver-
geten kijken of er bomen staan, 
hoe is dat nu toch mogelijk. Tiens, 
mochten er nu echt veel bomen 
staan dan zou ik toch niet tel-
kens vergeten om er op te letten? 
Want dan zou ik er toch niet altijd 
naast kijken?’ - dus na al die verlo-
ren fietstochten langs de laan der 
lanen van de Brugse Poort, wordt 
de grote zoektocht gewoon direct 
ende onmiddellijk en tegen een 
gruwelijke deadline aankijkend, dit 
weekend gepland. Veel verschil zal 
het toch niet maken. De stad zal 
niet rap rap rap een handvol bo-
men hebben bij geplant? 

We zoeken hard en vinden, in 
volgorde van tegenkomst en ver-
trekkende van de Rooigemlaan:

1. Drie sierkersen op de hoek met 
de kiekenstraat.
Sierkers – Prunus avium ‘Plena’ - 
sierkers wordt omschreven als 
‘een zeer goede straatboom’. De 
vruchten zijn niet eetbaar maar 
je kan er wel extract van maken 
voor drankjes en siroopjes. Maar 
daarvoor moeten we eerst nog 
even in de leer bij onze Meester 
Botanicus. Dus voorlopig nog niet 
experimenteren, dank u wel.

2. Een notelaar op de koer van 

de Feniksschool (technisch gezien 
staat die dus niet echt in de Be-
vrijdingslaan maar zijn kruin to-
rent nogal hoog boven de poort 
uit ... twijfelgeval dus).
Notelaar – Juglans regia – walno-
ten of okkernoten zijn zeer eet-
baar. Uit het vuistje of in slaatjes, 
in brood of in koekjes. En met de 
onrijpe noot wordt makkelijk no-
tenwijn gemaakt.
Maar zoals gezegd, de notelaar 
staat op het terrein van de school, 
dus aan de straatkant zal niet veel 
te rapen vallen.

Verder onderweg lopen we tegen 
een paar triest uitgevallen edoch 
kolossale bloembakken met een 
niet nader te bepalen naaldboom-
pje. Geen echte bomen die met 
hun wortels in de volle grond 
staan dus we negeren de potten 
en lopen er met een grote boog 
rond.

3. Een vijgenboom aan het WGC, 
net zoals de notelaar weggesto-
ken achter de omheining maar 
kranig en groot genoeg om zich-
zelf aan de Bevrijdingslaan en zijn 
passanten te tonen.
Vijgenboom – Ficus carica – “De 
vijgenboom is een uitgespreide 
struik of een iets overhellende 
boom met omhooggaande, knob-
belige takken.” Wikipedia.
De vruchten zijn superlekker, zo-
wel gedroogd als vers. Hoewel je 
bij het eten van de verse vruchten 
geen al te levendige fantasie mag 
hebben want ze zien er echt uit 
alsof het maden op een stuk rood 
vlees zijn. En ze zijn laxerend ...

4. Een els (!) op het grasveld van 
het WGC. Zowaar. Een zwarte of 
een witte. Geen idee. Zover reikt 
mijn kennis niet en onze Meester 
Botanicus was niet mee op wan-
deling. Een volgende keer doen 
we dat, beloofd.
Els – Alnus – “De bladeren lijken 
op die van de hazelaar. Ze vallen 
groen van de boom en vertonen 
dus geen herfstkleur. Elzenhout is 
ideaal om te bewerken, voor het 
snijden van houten lepels, schalen 
en andere producten. Het is geen 
handelshout maar valt in de cate-
gorie “boerengebruikshout”. Aan 
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de lucht is het niet duurzaam, maar 
onder water is het vrijwel onbeperkt 
houdbaar. Elzen funderingspalen wer-
den daarom vroeger onder andere 
onder Amsterdam gebruikt.”
Ahum. Zegt Wikipedia. We geloven 
Wikipedia.

5. Lindebomen op het Segherplein, 
een behoorlijk aantal.
Linde – Tilia – “De dikste zomerlinde 
van België, le tilleul de Conjoux, staat 
nabij Ciney en heeft een stamomtrek 
van 885 cm en is daarmee de derde 
dikste boom van België”.
Alweer, Wikipedia.
We drinken lindethee. En doordat de 
bloesems nogal veel bijen en hommels 
aantrekken is lindehoning ook een ge-
kende lekkernij. Voor de liefhebbers.

6. Lijsterbes, hier en daar tussen de 
lindebomen geworpen.
Lijsterbes – Sorbus – “De boom 
wordt lijsterbes genoemd omdat lijs-
ters en andere vogels dol op de bes-
sen zijn. De plant zorgt namelijk voor 
een goede voedselvoorziening voor 
vogels vanwege de lange periode met 
bessen. Verder trekken de bloemen 
in de zomer veel insecten en vooral 
veel wespen aan, die op het menu 

staan van veel vinken. Bovendien is 
de lijsterbes een zeer geschikte plek 
voor vogels om te broeden vanwege 
de dichte boomstructuur. De weten-
schappelijke naam Aucuparia komt 
van het Latijnse woord aucupor (vo-
gelvangst). Er werden namelijk veel 
vogels gevangen bij dat soort bomen.’
Wikipedia, ons aller held. Onze Mees-
ter Botanicus zou ook wel een en 
ander kunnen vertellen wat te doen 
met de besjes. Maar ook hier: volgen-
de wandeling meer. En voorlopig laten 
hangen die besjes!

Ook rond de kerk: linde en lijsterbes 
en onbekend struikgewas dat zich te-
gen de muren schurkt. Verderop niets 
meer. Geen boom, geen struik, geen 
groensel van noemenswaardige om-
vang. We staan dan ook al in de Phoe-
nixstraat. Maar toch. Geen groen.

Terugkerend op onze stappen valt het 
Luizengevecht voor onze voeten. Telt 
dit parkje mee als onderdeel van de 
Bevrijdingslaan? Of zijn we streng en 
schrappen we deze oase uit het ge-
heel van bomengaanderij?
Het Luizengevecht hàd wel het een en 
het ander. Amerikaanse eik, en zome-
reik. Esdoorn. Linde. Maar het parkje 

is intussen zo goed als compleet om-
geploegd en redelijk ondoordringbaar 
momenteel met al die dranghekken. 
Een complete puinhoop. Er zijn bo-
men gesneuveld en bovendien is er 
grond ingepikt om tientallen nieuwe 
parkeerplaatsen te voorzien. De auto 
is de nieuwe boom in het Luizenge-
vecht.

De queeste wordt een deprimerende 
grijze wandeling.

Misschien moet ik volgende keer echt 
met een loupke het onkruid in de 
goot en langs de gevels in kaart bren-
gen. Een lijvig boek wordt dat. En er 
zijn er die drank maken van onkruid 
... dus dat wordt gegarandeerd een 
boeiende wandeling.

Els Lena
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Gebuurtefeesten van de Drongensteenweg en aanpalende straten. Deze foto heeft jaren in een blikken doos gezeten tot hij 
geerfd werd door Christiana De Dapper, zowel zij als de overleden tante woonden ooit in de Haspelstraat.
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De Bevrijdingslaan heeft ook zo 
zijn handelszaken die eeuwigdu-
rend blijven functioneren. Zij ver-
anderen niet erg, ze zijn gewoon 
daar, ze zijn honkvast. Blijvend. Te-
gen heug en meug zijn zij dagelijks 
open voor iedereen die ,in nood’ 
is. Mensen die deze uitbaten en die 
een soort officiële functie beoefe-
nen als apotheker, in dienst van de 
gemeenschap en de… geneesmid-
delenindustrie. De pillendraaier. 
Nu ja, het soort handelszaak waar 
niemand echt mee te maken wil 
hebben, maar in bittere nood-
zaak de pilletjes of hoestdrankjes 
moet gaan halen om verder door 
het leven te sukkelen én te over-
leven. De handelszaak die de tijd 
overleeft. Willens nillens. De zaak 
die er is, maar die voor niemand 
een zekere aantrekkelijkheid heeft, 
want zij wordt liefst vermeden. 
Helaas de simpele waarheid is an-
ders: vermijden kan niet.
Zo iemand die zulke winkel onder 
zijn bevoegdheid heeft, is natuur-
lijk gebonden aan de clausule: lip-
pen gesloten over klanten en dies 
meer. Een vertrouwenspersoon, 
dat is hij of zij. Zo eentje hadden 
wij voor onze familie ook van dag 
één af. En doorheen de voorbije 
halve eeuw op de Brugse Puurte 
was het nu reeds voor ons de 
,derde’ vertrouwelijke persoon 
– op dezelfde plaats geparkeerd 
- waar wij met dat apothekers-
briefje binnenliepen. We werden 
bediend, met onze gebruikelijke 
medicamenten voorschriften in de 
hand, met een vriendelijk praatje 
dat soms wel een ietsje langer kon 
met wat goede raad omdat er geen 

andere ,wachtende’ klant aanwezig 
was. Niet zomaar een ,handelaar’ 
voor heel wat klanten!
Het was dan na zoveel jaren, terug 
een ,afscheid’ te moeten horen 
dat de persoon in kwestie reeds 
veertien jaar ons in alle eerlijkheid 
had bediend. Altijd vriendelijk voor 
iedereen. Een ,nieuwe’ en jongere 
apotheker heeft intussen de plaats  
van de op rust gestelde voorgan-
ger overgenomen. Je kent dat ge-
zegde: nieuwe en betere? Of toch 
niet, gewoon iets normaals.  Ergens 
is het een feit dat je ,bevriend’ ge-
raakt, die noodzaak van vrienden – 
ook die waken over onze gezond-
heid - in de buurt te maken. Ach 
ja, het heeft wellicht geen belang, 
maar toch is die apotheker een be-
langrijk persoon in de buurt waar 
wij leven.
Al die jaren achter die toog staan, 
klanten bedienen uit de enorme 
voorraad aan gezondheidshulp-
middeltjes… Jaren naar de klan-
ten kijken, ermee praten, terwijl je 
ogen ook nog zicht hebben op het 
dagelijkse verkeer. Voor onze ,pil-
lendraaier’ met een mooi gezicht 
op de tegenoverliggende Acaci-
astraat. Een column zonder namen 
noemen.
Een handelaar die een uitzicht heeft 
over heel wat activiteit in onze Be-
vrijdingslaan en Acaciastraat. Hij 
heeft dan ook een grote opmer-
kingsgave over het dagelijkse le-
ven. Zie je die dame, vraagt hij mij 
terloops. Jawel, zeg ik. Wel, dan kan 
ik je vertellen dat die dame wei-
nig anders doet dan aan die deur 
van een van onze zogenaamde 
vzw’s rondhangen. Haar bezigheid 

is constant aan een sigaretje lur-
ken terwijl zij een biertje in de 
hand houdt. De ganse dag heb ik 
die dame daar geweten. Wetende 
dat zij ook geen bal heeft om zich 
waar dan ook even te ,scharten’… 
,Scharten’ is het Nederlandstalige 
dialect equivalent voor ,krabben’. 
De handelaar in pillen glimlacht 
wanneer hij denkt aan anekdotes. 
Hij kan er ook een gans ,cahier’ 
mee volschrijven, zegt hij. Natuur-
lijk beaamt hij dat ,in zijn tijd’ er 
ook heel wat is veranderd, dat er 
heel wat verloop is van allerlei 
,gasten’ zoals hij zij noemt. Dat hij 
ermee leeft dat buiten de voor-
deur van zijn eigen wettelijke zaak 
er heel wat meer aan drugs wordt 
verkocht. Dat hij ermee leeft dat 
het moeilijk is foutparkeren de 
normaalste zaak van de wereld te 
noemen.
En over parkeren gesproken. Een 
andere anekdote waar wij op de-
zelfde plaats getuige van waren. 
Acaciastraat met Bevrijdingslaan. 
De controleur van het parkeerbe-
drijf die ,zijn werk’ wil doen. Een 
,ticket’ wordt uitgeschreven voor 
foutparkeren. Voordat hij het kan 
plaatsen onder de ruitenwisser 
zien wij de desbetreffende chauf-
feur uit een vzw naar buiten ren-
nen, een luide opmerking maken, 
het registratietoestel uit de hand 
van de controleur grijpen en het 
met alle brute geweld tegen de 
straatstenen te pletter gooien! De 
man is furieus, en herhaalt deze 
handeling tot driemaal toe!!! Je 
houdt het niet voor mogelijk, en 
toch is de agressie soms wel aan-
wezig. Je krijgt het ook even be-
nauwd. Of het ticket ooit werd 
betaald, weet ik niet… Maar je job 
doen op de Bevrijdingslaan houdt 
ook risico’s in.
Intussen heeft onze apotheker 
zijn middagbreak en wij stappen 
op. Onze pillenman gaat even ver-
derop een Turkse pizzazaak binnen 
om er zijn lunch bestellen…

Erik

Pillendraaiers
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hij was de koning
van het land van melk en honing
hij was wijs en aardig

echt een koning waardig
en rijk, ‘t is niet te schatten
het is bijna niet te vatten
en bovendien een mooie vent
dat was alom gekend
geen ander vorst was knapper
elke week ging hij naar de kapper
die verfde Clooney-gewijs
zijn lange haren grijs
ja, een beetje ijdel was hij wel
en ook nog altijd vrijgezel
in de gespecialiseerde bladen
werd al jarenlang geraden
naar wie zou trouwen met de koning
van het land van melk en honing

de koning spendeerde gul
zijn vele geld aan nutteloos spul
zeven keer per jaar op reis
naar een of ander paradijs
een exotisch gouden strand
of eens vakantie in eigen land
maar dat kwam niet zó vaak voor
dat had u vast al door
verder had hij in zijn bezit
een volkomen gaaf gebit
een prachtig sprookjespaleis
een rare ijzeren toren in Parijs
de modernste snufjes uit zijn tijd
een vliegend smyrnatapijt
rond zijn veertigste gekocht
waar hij niet eens mee vliegen mocht
en tal van andere zaken die
het goed deden in het koningencircuit

in de hogere kringen
van koningen en koninginnen
was zijn status wat speciaal
de ene noemde hem geniaal
maar er waren er ook een paar

die vonden hem een beetje raar
met zijn excentrieke stoten
zijn belachelijke exploten
en vooral, je kon er niet omheen
de koning was nog steeds alleen
een paar meisjes hebben ooit
een voorzichtig visje uitgegooid
een charme-offensief gelanceerd
maar de vorst was niet geïnteresseerd 
het gebrek aan een relatie
deed geen goed aan de reputatie
van de overigens bijzonder aardige koning
van het land van melk en honing

ongerust over zijn goede naam
is hij op een dag vroeg opgestaan
de koning maakte zich zorgen
en om vijf uur in de morgen
vertrok hij naar een onbekend oord
gepakt en gezakt en gezeten aan boord
van zijn allernieuwste speeltje
een klein sportief luchtkasteeltje
lange tijd werd van hem niets meer vernomen
het leek of hij nooit terug zou komen
in grote chaos verviel het land
totale ontreddering riep de krant
waardoor het geld devalueerde
het nationale team niet meer presteerde
volgens de regering van lopende zaken
was er van een politieke crisis sprake
zij gaf een flinke beloning
aan de vinder van de koning

ondertussen zwierf de koning
van het land van melk en honing

de hele wijde wereld rond
hij zou niet rusten voor hij vond
een partner aan zijn zijde
om het land uit de depressie te leiden
hij bezocht alle koninkrijken
in elke republiek ging hij kijken
telkens vertrok hij onverrichter zake
een martelgang om aan een lief geraken
dagen werden weken werden maanden
waarin men hem verdwenen waande
maar toen hij eindelijk huiswaarts keerde
de nieuwsgierige blikken trotseerde
en op het koninklijk balkon verscheen

toen stond hij daar niet alleen
de koning sprak en zei kijk
met deze prins ben ik de koning te rijk

het werd stil op de esplanade
dat kan je wel raden
de koning kwam uit de kast
hij pakte zijn prins heel stevig vast
een weg terug was er niet meer
gedane zaken nemen geen keer
de smoorverliefde koning 
van het land van melk en honing 
keek hem smachtend aan
de man waarmee hij voortaan 
het koningsbed zou delen
hij begon de prins z’n hand te strelen
hij bloosde een beetje
en de koning dacht jeetje
het is misschien wel het moment
en toen vroeg hij aan zijn vent
met de schoenen vol met lood

of hij wou worden zijn echtgenoot

de spanning was te snijden
toe verlos me uit mijn lijden
dacht de verliefde koning
van het land van melk en honing
de prins sprak voor de eerste maal
sinds zijn verschijnen in dit verhaal
hij zei slechts enkele woorden
maar geen mens die het hoorde
daar op het balkon van het kasteel
er zat een krop in zijn keel
het werd nu nog een beetje stiller
‘t kreeg de allure van een thriller
men haalde de prins een glaasje water
en enkele minuten later
zei hij nai, en hai, en bai, en da
en in nog andere zeven talen zei hij “ja”
toen kusten ze teder en fijn
hij noemde de koning duifje, de koning noem-
de hem konijn

koning duifje en prins konijn
waren de massa op het plein
een beetje uit het oog verloren
door het hele aanzoek en toebehoren
maar nu wuifden ze naar beneden
dat is normaal bij zo’n gelegenheden
ze bloosden er wat verlegen bij
het was onwennig voor allebei
wat waren ze gelukkig, wat was dat fijn
maar plots broeide er wat op het paradeplein
wat volgde was een verrassend ding
het volk dat aan het juichen ging
een gigantisch feest dat spontaan ontstond
en dat beeld ging de hele wereld rond
daar kwamen felicitaties van 
van poetin en obama en van erdogan
voor prins konijn en duifje de koning
van het land van melk en honing

Udo

DE KONING
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Hoe belangrijk is de levensader die door de Brugse Poort loopt? 
Hoeveel tijd besteed je zelf aan aanwezigheid in die ader. Hoe 
erg is het gesteld met het opmerken van vele gewone details die 
er een halve eeuw terug ook waren. Er is de man en vrouw die 
dat dagelijkse gezicht uitmaakten… terwijl dan naast hen ook 
de vele bezoekers waren die het economisch bestaan mogelijk 
maakten in Bevrijdingslaan, zonder de XLL. 
Zelf voel ik mij verdwaald in de vele nieuwe verhalen en krijg 
de indruk dat ik wellicht een halve eeuw slaapwandelend deze 
buurt ,beleefde’. Niet dat er geen emoties door mij heen gingen 
in al die voorbije jaren wanneer er nog maar eens een deeltje 
van deze buurt feestte met een jaarlijkse braderij. Heel dikwijls 
bepaald door de eigenheid van die buurtbewoners! Een buurt 
waar meerdere straten wel eens een ,dekenijfeest’ hadden met 
al die verscheidenheid. Dan kwam wel iedereen zijn woning uit. 
Niet altijd echt om iets te kopen – dat was er uiteraard bij – 
maar voornamelijk om naar de mensen te kijken, die men niet 
dagelijks zag. Of zelfs een goede pint te consumeren. Zomaar 
extra babbels in het kleine buurtgebeuren. 
Waarom krijgt deze zogenaamde ,hoofdstraat’ zoveel aandacht? 
Waar was eigenlijk de ,noodzaak’ om zich enigszins zorgen te 
maken over wat een Bevrijdingslaan zoveel meer betekende? De 
Bevrijdingslaan, wat betekende die straat voor mezelf?  Wanneer 
ik dan diezelfde vraag aan andere leeftijdsgenoten stel, zie ik ver-
bazing op hun gezichten… niemand – jawel niemand - schonk 
ooit zoveel aandacht aan het dagelijks gebeuren in deze laan als 
vandaag met XL. Met dank aan… 
Iedereen was min of meer in zijn gewone ,doen en laten’ ver-
dwaald. In zekere zin ingeslapen. Iedereen – of toch bijna - on-
derweg voor dagelijkse boodschappen, hetzelfde gangetje er-
gens naartoe en soms even een stop voor dat buurtcafébezoek, 
hetzelfde aantal kleine kommeere-gesprekjes over wel en wee 
van bekenden of minder bekenden ergens ,onderweg’. Nog een 

goeie dag gewenst, en misschien tot morgen dan maar? Men-
sen gewoon opgesloten in een dagroutine. Allemaal zo verdomd 
normaal was het wel op de Bevrijdingslaan. En plots, jawel, wor-
den de overlevenden wakker geschud en een vinger wijst hen 
de nieuwe weg; het leven wordt als een kussen opgeschud, ver-
nieuwd, opgefrist, herladen.
Maar wat op ons afkwam door de eerste voorbeelden van ver-
andering in onze stad, overkwam ook onze Bevrijdingslaan. Je 
kon er niet omheen. Plots was er eigenlijk die niet verwachte 
verandering, die genadeloos deze straat, deze buurt aantastte. 
Het nieuwe aangezicht krijgt aandacht, de details worden be-
sproken tot in vele nooit opgemerkte knippermomenten. Wordt 
het allemaal beter, wordt het aangenamer, wordt het vrolijker, 
wordt het méér dan gewoon dagelijks leven? Wellicht worden 
wij daarin bedrogen, zonder meer. Mobiliteit, en straks eindigt 
Bevrijdingslaan met een stop… 
In een volgende halve eeuw zullen onze gewoonten niet echt 
veranderen… want waaruit bestaat het dagelijkse leven? Alleen 
de gebouwen veranderen een beetje of zelfs meer van uiterlijk. 
Er is hier en daar een andere verpakking, er zijn nieuwe kleu-
ren en de namen veranderen heel snel. Zij verfraaien enerzijds, 
anderzijds is ouder worden dan ook het begin van een zekere 
dementie van diezelfde gebouwen terwijl de verf sneller afschil-
fert, terwijl de ramen zonder een beetje vernieuwing afsterven 
en niets dat verval kan tegenhouden. Tenzij de noodzakelijke 
vernieuwing of herstel alweer wat langer wordt uitgesteld. De 
huisjesmelkers zijn nooit echt ver weg en laten maar betijen en 
dat zal ook wel zo blijven in de volgende decennia. De vernieu-
wing van de buurt gaat gepaard met de toenemende golf van 
migranten die hun eigen opvatting hebben over wat mooi of 
minder mooi is. Hen maakt het niet zoveel uit. Het leven willen 
zij gewoon verder laten gaan en misschien hebben zij groot ge-
lijk. Zij treuren niet om alle huidige verandering voor ons want 
voor hen is er niets nieuws. Zij hebben dan ook hun zon mee-
gebracht terwijl wij de onze reeds gewoon waren. En vergeten 
zijn dat zij nog schijnt in deze buurt.
Even voel ik mij terug die immigrant of was het de ,emigrant’ 
die van even verderop in het Vlaamse landschap verhuisde naar 
,de stad’, bruisend van economisch leven. Met aders zoals Bevrij-
dingslaan waar dagjesmensjes gewoon aanwezig waren zonder 
zich echt druk te maken. Of dacht je echt dat Bevrijdingslaan zo 
belangrijk was in de voorbije jaren voor zovelen? Het was toch 
gewoon een leefstraat, een straat vol dagelijks leven? Moet het 
echt ,meer’ zijn?

Erik

De stilte vernieuwd 
en verdwaald:
Main Street
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ALSBERGE-VAN OOST-SITE:  Wie woont daar eigenlijk?
In de vorige ‘Ons Kommeere’ waren twee bladzijden gewijd aan de site, het oude textiel veredelingsbedrijf Alsberghe-Van Oost. 
We hadden een reeks foto’s getoond met de bewoning, dus stelden wij ons de vraag: wie woont daar eigenlijk? Zij horen ook bij 
de Brugse Poort. Mijn eerste twee verkenningsronden waren een beetje ontgoochelend, ik zag geen kat op straat. Bij mijn derde 
bezoek ben ik gaan aanbellen en heb zo contact gelegd met enkele van de bewoners van de site. Ik stelde een aantal vragen: 
‘Waar kom je vandaan en waarom ben je naar hier verhuisd? Woon je hier graag? Heb je het gevoel dat je bij de Brugse Poort 
hoort? Ken je je buren?’
Blijkbaar leeft er een mix van eigenaars, huurders en bewoners van sociale woningen en appartementen en daar was ik naar op 
zoek: oud, jong, eigenaar, huurder, inwijkeling...
Een echte samenhang is er niet. De naaste buren zeggen mekaar gedag in ’t passeren en de leefstraat vindt onderling contact toch 
heel belangrijk en organiseert gezamenlijke activiteiten, waarmee ze de rest van de wijk probeert te betrekken, doch met klein 
succes en door een heel kleine groep ‘trekkers’, aansluiting bij Malem idem, misschien dat dit beter wordt eens het fietspad klaar 
is. Volharden om leuke dingen te organiseren, geduld en veel praten en vooral niets forceren blijft de boodschap, denk ik.  

Luc, 56 jaar. Ik kom uit Oostende. Ik was al lang aan’t zoeken en 
woon hier nu anderhalf jaar. Het is hier een goede uitvalsweg 
naar overal, ik heb hier wat groen voor de deur en zit toch 
afgeschermd van de straat, en de stilte, in de stad heb je onmid-
dellijk lawaai van tram of bus. Belangrijk was ook een instapklare 
energiezuinige woning. Mijn ouders en zus wonen in Gent of 
omgeving, vandaar.  Er is hier wel sociale controle, ik ben bijna 
niet thuis, werk 7 op 7 en doe veel uren maar als ik er ben, een 
knikje hier en een knikje daar. Maar binnen 10 jaar ben ik terug 
naar Oostende, ik mis de zee een beetje.

Christal 23 en Senay 21 jaar zijn kinderen van een Turks-Deens 
koppel. Ze zijn in 2001 vanuit Denemarken naar Belgie geko-
men en hebben hier school gelopen. Kristal woonde in Gent 
centrum en kende daar veel mensen, nu is het contact heel 
beperkt. ‘Ik weet wie naast me en aan de overkant woont maar 
daar stopt het, ik woonde veel liever in het centrum, het is hier 
zo stil’. Ze woont nu anderhalf jaar samen met haar zus om de 
kosten te drukken. Christals zoon Cihan, 5 jaar gaat naar de 
Muze op de Brugse Poort. De kwaliteit van de woonst laat een 
beetje te wensen over, een nieuwe woonst en de verf bladert 
af...

Per-Anders, 49 jaar woont met Anette 48 en dochter van 6 
jaar in een penthouse. Hij is zweeds expat met een 3-jarig con-
tract. Anette blijft thuis bij de dochter die naar een internatio-
nale school gaat op U-Gent. Ze spreken bijna uitsluitend Engels. 
Hebben contact met de naaste buren. Zijn heel blij met hun 
penthouse vanwege het uitzicht. Deze plek is goed voor hen 
door de goede invalswegen en alle groen rondom. Ze wonen 
hier nu een jaar en zijn van plan om terug te keren naar Zweden 
als het contract afloopt.

Katelijne

Maurice 32 en Carien 31 komen uit Nederland. Zijn werk bracht 
hen naar Gent. Als veiligheidsambtenaar met een samenwerk-
ing tussen Nederland en Belgie, in Oostende gestationneerd 
is de ligging perfect. Carlien vond werk in Deurle bij een apo-
theker. Ze zijn gevallen voor de groene ligging tussen Bourgoyen 
-natuur- en de Blaarmeersen -sport- met het groene uitzicht 
rondom hun bovenste buitenplekje. Ze hebben goed contact 
met de mensen op hun verdieping en zelfs meer. Ze wonen hier 
heel graag en hopen dan ook om zich hier te settelen, maar dat 
hangt af van Maurice zijn werk.

Mama Nele, 35 en papa Dani 39 hebben samen twee zonen, 
Noah van 1 en Aaron 3 jaar oud. Ze woonden op een ap-
partement aan het St Pietersstation en met de laatste gezin-
suitbreiding zochten ze naar een grotere woonst en kwamen 
zo uit in de leefstraat van de site. Het kleine tuintje is welkom 
als groene rustplek en de kinderen kunnen zo op straat spelen. 
Nele doet veel met de fiets en brengt Aaron naar school in 
Malem en Noah wat verder naar de crèche. Boodschappen 
doet ze nu vlakbij in het grootwarenhuis maar ze mijmert van 
iets meer buurtwinkels op de site zelf. Dany werkt in Zweve-
gem. Ze weten wie waar woont in de leefstraat en komen 
geregeld samen. Ze wonen hier heel graag en komen ook af en 
toe naar de Brugse Poort. 

Louise, 25 woonde met Silke en Marlies, beide 27, aan het St 
Pietersstation. Jonas, 32,  kwam erbij als vriend van Louise en 
zo zijn ze op zoek gegaan naar een iets ruimer huurapparte-
ment. Ze zochten toch een beetje stad en ook wat tuin en een 
beetje groen en kwamen zo op de site terecht. Ze wonen hier 
heel graag, Jonas sprak zelfs van een beetje ‘centerparkgevoel’. 
Er is goed contact met de naaste buren en de Brugse Poort is 
niet totaal onbekend, eens naar de kringloop en het Pierkespark 
maar het was toch al wel een jaartje geleden. Ze zijn allemaal 
heel druk bezig. Misschien zijn de huisgenotes te strikken voor 
een complete foto op de BBQ.

Tony, 64 is de haag aan’t bijknippen. Hij woont hier in een 
huurappartement met zijn vrouw Maria,68 jaar en de twee 
honden Queeny en Janny. Beiden zijn gepensionneerd. Tony 
werkte bij het OCMW en Maria heeft ooit in de katoenspin-
nerij La Nouvelle Orleans gewerkt. Ze woonden op het Spin-
molenplein maar voelden zich gepluimd door de steeds maar 
stijgende vaste kosten; de laatste gevelrenovatie was er teveel 
aan. Nu huren ze een gelijkvloers appartement. ‘De stilte en het 
groen, we hadden de stap al 10 jaar eerder moeten zetten, maar 
dan stond dit er nog niet,’ zegt Tony lachend. ‘Met de buren is er 
weinig contact maar dat ligt misschien een beetje aan mezelf, ik 
wil me niet opdringen. Wij zijn alleszins de oudsten hier op het 
gelijkvloers, we hebben wel veel contact met de wandelaars 
en dan vooral met de honden. Nu nog duimen voor Maria die 
woensdag een doorslaggevende uitslag verwacht.’
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We ontmoeten Bart De Smaele 
op het Seghersplein, bij de Ki-
osk. Bart en zijn vriendin Ha-

dewijch zijn relatief nieuwe Brugse Poor-
ters. Ze streken 4 jaar geleden neer in de 
Kastanjestraat, waar ze een nog betaalbare 
woning vonden. Wel met nog wat werk 
aan, maar dat was eerder een pluspunt: dat 
drukte de prijs en zo bleef er ruimte over 
om het huis naar hun eigen zin te verbou-
wen. Een verbouwing die ze zelf zouden 
uitvoeren, want Bart beschouwde zichzelf 
als een handige Harry.

“Ik ben archeoloog”, vertelt hij, alsof dat 
een verklaring is voor zijn (al dan niet 
vermeende) verbouw-skills. “Ik kom be-
roepshalve vaak op bouwsites. In tegen-
stelling tot wat mensen vaak denken, is 
dat meestal niet omdat men tijdens de 
werken bij toeval op ‘iets archeologisch’ 
stuit. Want net om die situaties – die in 
het verleden vaak tot ergerlijke vertra-
gingen van de werkzaamheden leidden – 
te vermijden, laat men tegenwoordig bij 
grote projecten bijna standaard een voor-
onderzoek uitvoeren. Het zijn trouwens 
niet alleen voorhistorische vondsten die 
we op dergelijke werven aantreffen. In 
veel gevallen gaat het over vrij recente 
objecten zoals bommen, obussen en der-
gelijke. Maar goed, als archeoloog kan je 
best een beetje weten hoe een bouw-
project verloopt. En je steekt ook veel 
op van de werfleiders. Dus ja, de archeo-
logen van vandaag weten wel wat af van 
bouwtechnieken. Wat niet wegneemt dat 
we uiteindelijk toch wel een en ander uit-
besteed hebben.”

Er is nog een andere reden om zelf de han-
den uit de mouwen te steken. 

“Onze smaak is ook wat apart”, vertelt 
Bart. “Of eigenzinnig, het is maar hoe je 
‘t bekijkt natuurlijk.  We hebben bijvoor-
beeld alle plafonds uitgebroken en be-
wust niet vervangen. Ik vind het tof dat 
je de structuur van het huis kan zien, dus 
dat de steunbalken open en bloot liggen 
vind ik gewoon mooi. En we hebben er 
ook voor gekozen om geen binnendeu-
ren te hebben. Dat zorgt voor een open 
sfeer. Vinden wij, in elk geval. Vrienden die 
op bezoek komen denken er vaak anders 
over. Sommigen zijn bezorgd omdat onze 
verbouwingen niet opschieten, terwijl het 
er precies uitziet zoals wij dat willen.”

Bart lacht. “Wat die deuren betreft hebben 
we na een tijdje wel een kleine toegeving 
gedaan. Onze badkamer komt immers uit 
op de inkom, net over de voordeur, en 
dat gaf weleens een lichtjes ongemakke-
lijke situatie als er werd aangebeld op het 
moment dat er net iemand op het toilet 
zat of onder de douche stond. Dus aan 
de badkamer hangt er ondertussen wel 
terug een deur.”

Bart en Hadewijch groeiden beide op in een 
buitenwijk, maar kozen uiteindelijk voor de 

stad. Hoe het is om in een buurt als deze 
terecht te komen? Missen ze de rust niet? 

“Die rust in de nieuwe wijken van de jaren 
‘70 en ‘80 is wel relatief hoor”, reageert 
Bart. “Er is daar inderdaad weinig over-
last, maar peis en vree is ook daar vaak 
ver te zoeken. Ik denk soms dat mensen 
conflicten nodig hebben, dat ze altijd wel 
een manier vinden om die uit te lokken. Je 
wil niet weten hoeveel ruzies ik heb mee-
gemaakt om onbenulligheden. Omdat er 
een rozenstruik door de afsluiting groei-
de bijvoorbeeld, dat soort dingen. In acht 
genomen dat we hier echt wel op elkaar 
gepakt zitten én dat er mensen wonen 
met zoveel verschillende achtergronden, 
heb ik eerder de indruk de mensen hier 
veel verdraagzamer zijn. Dat moet ook 
wel: als je je hier gaat opwinden over een 
beetje groen van de buren, is het einde 
zoek.”

Een toffe buurt?

Grijnzend: “OK, met de auto rijden door 
de Bevrijdingslaan is altijd spannend. We 
bekijken het positief: je moet op scherp 
staan, want er gebeurt altijd wel iets, maar 
eenmaal je het onder de knie hebt, kan je 
overal rijden. Het is de ideale rijschool. 

Nee, alle gekheid op een stokje, we wo-
nen hier echt wel graag. Een heel boeiend 
sociaal leven hebben we op dit moment 
niet, want overdag gaan we werken en we 
komen vaak pas redelijk laat weer thuis. 
En er is natuurlijk veel vrije tijd in de ver-
bouwing gestoken. Maar we hebben een 
goed contact met de buren. Wat we wel 
merken is dat veel jonge gezinnen weer 
vertrekken als er kinderen komen.”

Zelf zien ze zich niet zo snel weer weg te 
gaan. 

“Ach, zoveel ruimte heeft een mens niet 
nodig hoor. Zelfs met kinderen denk ik 
niet dat het bij ons te krap wordt. Toege-
geven, echt groot is ons huis niet en een 
tuin is mooi natuurlijk, maar ons terrasje 
is knus: er staat een tafeltje en een paar 
stoelen en dat is voldoende. Zelfs met 
kinderen zie ik nog niet direct een pro-
bleem. Het Acaciapark is vlakbij, en dat is 
een leuke plek waar kinderen vriendjes 
kunnen ontmoeten. Dat geldt trouwens 
ook voor ouders, als de kindjes nog te 
jong zijn om alleen naar daar te gaan. 
Ruimte is ook een kwestie van instelling 
en van gewoonte. Mijn zus woont nu in 
ons ouderlijk huis. Zij vindt dat het te 
klein wordt, terwijl het gemakkelijk twee 
keer zo groot is dan het onze.”

We ronden het gesprek af. Net voor we uit 
elkaar gaan beseft Bart dat hij nog iets ver-
geten is.

“Mijn oma heeft ooit ook nog in de Kas-
tanjestraat gewoond. Op een apparte-
mentje aan het Fonteineplein. Ik wist dat 
zelf niet, maar ze vertelde erover toen 
we haar gingen vertellen dat we naar hier 
kwamen wonen. Ze zei dat het een toffe 
straat is, dat ze hier graag gewoond heeft. 
Het is wel minstens veertig jaar geleden 
dat ze nog eens hier in de buurt is ge-
weest. Ze heeft er geen idee van hoe an-
ders het hier nu is.”

Udo

14 september 2016
Kiosk – Seghersplein

Bart & 
Hadewijch
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KINDERWEELDE: 
een vaste waarde

,Die hards’ in het straatbeeld van de Bevrijdingslaan 
waren en zijn er nog altijd. Ik verwijs naar een aantal 
onvergankelijke naamborden voor intussen reeds vele 
jaren verdwenen lokale handelszaken. Momenteel zie 
ik voor mij het langzaam wegterende uithangbord 
even verder op voor een verdwenen wasserij. Het 
is niet het enige licht- of zonder lichtreclame dat 
wegkwijnt.
Veertig jaar geschiedenis maken op de Bevrijdingslaan. 
Het is niet niets. Het is zowaar een gans ,beroepsleven’ 
voordat je met pensioen gaat. Zo ook was het voor 
Denise en Etienne die van kinderkledij een ,doel’ 
maakten. Op 1 augustus 1999 verdwenen zij van het 
handelaarstoneel Bevrijdingslaan. En werd hun stek, 
de zaak ,Kinderweelde’ gesloten. Een eindpunt. Een 
afgesloten periode van een beroepsleven.
Voor Denise, geboren in 1937 en Etienne, geboren in 
1939 begonnen het allemaal, maar niet op dezelfde 
plek als het bord, maar er recht tegenover in het 
nummer 132 en dat was dan op 27 augustus 1960. 
Inderdaad reeds meer dan een halve eeuw geleden. 
Dan werd een zeven – of was het een acht – jaar later 
een overstap gemaakt naar de mooie hoeklocatie 
met de Notelaarstraat die werd aangekocht.
Een locatie die momenteel een nachtwinkel geworden 
is sinds het afscheid jaren terug. Maar nog altijd heeft 
de gevel van dit pand naast alle nieuwe naamborden 
en advertenties het uithangbord ,Kinderweelde’ 
behouden. Je ziet het nog van verre, iets uit het 
verleden. Wellicht verdwijnt dat bord ook wel eens 
als er door iemand aan een volgende verbouwing zou 
worden gedacht.
Toen Denise en Etienne het pand kochten, werd 
uiteindelijk overgegaan tot heel wat vernieuwingen 
en daar werden het hoofd en de spieren van Etienne 
voor aangesproken. De man was ten slotte geboren 
met de juiste handen en ,bevoegd’ in dergelijke zaken 
en werkzaam als metser. Maar nu goed, deze talenten 
kwamen uitstekend van pas. Die veranderingen 
gebeurden dan rond 1974-75.
Ergens ,veraf’ terug – en dan spreken wij over de 
Zwijnaardsesteenweg – was er sprake van een 
gelijknamige winkelzaak ,Kinderweelde’. En dat 
zinde die uitbater niet dat zij hun naam moesten 
delen met iemand uit de Brugse Puurte. Het kwam 
dan ergens tot een kleine rechtszaak. Maar de 
,eerste’ Kinderweelde-zaak kreeg lik op stuk… hun 
Kinderweelde stond niet officieel geregistreerd! Zaak 

gesloten… en Kinderweelde op Bevrijdingslaan-
Notelaarstraat open!!! Zo zie je maar dat alles een 
beetje mogelijk was, zelfs in die halve eeuw terug!
Denise heeft haar kinderkledijzaak uitgebouwd voor 
een aangepast publiek en dat hield in: alles wat kinderen 
van 0 tot 16 jaar nodig konden hebben. Zij koos voor 
gedegen kwaliteit. Voor mezelf was het een gebuur 
sinds decennia en nog altijd herinner ik mij de tijd die 
Denise – zelfs met de hulp van Etienne – besteedde 
aan het opsmuk van die vitrines. Er werd heel wat tijd 
in gestoken! Die straalden dan perfectie uit. Zeker 
waren het vele uren dat Denise er mee bezig was.  En 
je staat er niet bij stil bij zo een handelszaak waar het 
draait om een zekere uitstraling van het aangeboden 
product als kinderkledij naar de klant toe. 
Toen ik vroeg waar Denise haar goederen zocht en 
ook kocht, was haar antwoord: dat ze daarvoor ging 
kijken naar de nieuwe collecties in Brussel, maar zelfs 
een stuk verder bij onze buren in Düsseldorf. Zij was 
dan ook heel ,exclusief’ voor wat zij wou kopen/
verkopen. Zonder enige twijfel was in die voorbije 
jaren dan ook kwaliteit zeker een ietsje duurder, 
maar de klant – die altijd koning was/is – had daar 
geen enkel probleem mee, want een goed product 
wilden zij kopen! Het ging dan ook langer mee en 
was bestand tegen vroegtijdige slijtage! Het is ook 
een detail waar Bevrijdingslaan voor bekend was en 
dat voor een aantal heel exclusieve handelszaken die 
er aanwezig waren.
Ook Denise verwijst naar het mooie moment van 
de vele jaren dat de Bevrijdingslaan zijn jaarlijkse 
,Braderiefeesten’ had en het overgrote aantal aan 
zakenlui die lid waren van deze ,Braderie’ en op dat 
einde juni feestelijke moment voor enkele dagen van 
een weekend naar buiten konden komen met hun 
waren. Een moment om hun kledij aan te prijzen. Hier 
had ook Etienne een beetje zijn inbreng! Tussen de 
kinderkledij bood hij dan Donald Duck-beeldjes (in 
plastic) te koop aan. En Etienne was er een beetje fier 
op dat hij er heel veel van verkocht… terwijl hij toch 
niet nalaat om even te vermelden dat er hier of daar 
wel een Duckje in de zakken van iemand verdween. 
Maar Denise wuift dat even weg…
Ons gesprek heeft plaats tussen verjaardagstaart en 
sandwichekes in Zele bij een dochter van mezelf… 
Terwijl Denise en Etienne sinds vele jaren in Nevele 
wonen en uitgenodigd waren. Het is een bezoek 
onder ,kennissen’ en zelfs vrienden. Spreken over 
Bevrijdingslaan: het was een beetje een reden voor 
onze aanwezigheid… en een reden om hen aan het 
woord te laten over… Kinderweelde. Een mooi 
moment tussen – in zekere zin – Brugsepuurteneiren 
of toch XL Bevrijdingslaan! Wij sluiten af met een 
fotootje en Etienne voegt er nog aan toe dat hij ,nog 
altijd met heel veel goesting met Denise is getrouwd’. 
Een knipoog naar mij voor de goed verstaander!

Erik

Dagboek van een Wijkagent - Vervolg pagina 15

6 april 1896 
Auto-ongeval Saelens Jean - Gisteravond, rond 7 uur is de genaamde Saelens Jean, 14 jaar, 
wonende Cederstraat 67, bij het spelen in de Phoenixstraat en door eigen onoplettendheid, 
onder de wielen van de auto met kenteken nr 58, bestuurd door koetsier Van Loo Vincent 
terechtgekomen. Hij had gelukkiglijk enkel een lichte kneuzing aan het linkerbeen en kon 
onmiddellijk te voet naar huis gaan.
9 april 1896 
Opstand - Gisternamiddag, rond 4 uur, hebben een tiental zatte kolendragers, waarvan 
2 kruipend op de grond, een waar schandaal veroorzaakt op de openbare weg van de 
Phoenixstraat. Agent Van Lierde wilde daar een einde aan stellen, ze arresteren en naar 
het commissariaat brengen doch hun kameraden kwamen in openlijke opstand. Agent Van 
Lierde ondersteund door  zijn collega Coryn Constant, om hem te ontzetten en te voorkomen 
dat hij mishandeld werd, gaf een van de opstandelingen enkele sabelslagen op zijn hoofd 
die hem licht verwondden, en zo slaagden de agenten erin om er 3 aan te houden en in 2 
wagens van het commissariaat naar het tuchthuis te vervoeren. Een bende schurken hield 
zich op in de nabijheid van het commissariaat, doch het volstond voor het personeel van de 
6de om een energieke beweging uit te voeren om respect af te dwingen waardoor de voertuigen 
konden vertrekken. De orde werd niet meer verstoord . Een onderzoek is gestart.
12 mei 1896
 Omvergereden door kar. - De genaamde Boskot Polycarpus, 77 jaar oud, wonende 
Tulpstraat nr 42, een beetje doof en een beetje blind en lichtelijk beschonken, wilde de 
Brugschesteenweg oversteken  tussen 11u en de middag, op het moment dat een kar voor 
transport getrokken door een paard en gemend door de heer Synaeve Arthur, marskramer 
,wonende Huststraat 21 passeerde. Hij werd omvergeworpen door het voertuig. Hij is 
heel erg gekwetst in het aangezicht en kreeg een harde stoot van de kar recht in de borst. 
Synaeve Artur, die de kar mende, heeft het paard bruusk gestopt en is daardoor uit de kar 
gekatapulteerd en erg gekwetst aan het hoofd. Dokter Beerens heeft de eerste zorg toegediend 
aan de gekwetsten. Boskot is toch naar het hospitaal gegaan. Synaeve is naar huis gegaan.
22 juni 1896 
Vechtpartij - Deze nacht rond 5 uur in de morgen, als gevolg van een woordenwisseling 
tussen enkele dronkaards, dat de genaamde De Meyer François, 21 jaar oud, 
fabrieksarbeider, wonende Drongensteenweg 112, een messteek heeft gekregen in de hoofdzone 
ter hoogte van zijn linkeroor. Hij is vervoerd naar apotheker ‘Vooruit’ en kreeg de 
noodzakelijke verzorging van de dokters Beerens en Van Meenen waarna hij naar het 
hospitaal is gebracht alwaar hij tamelijk lang moest verblijven en niet kon gaan werken, 
niet omdat zijn leven in gevaar was maar wel omwille van het vele bloedverlies. Een 
onderzoek is onmiddellijk geopend, doch het slachtoffer kon geen aanvaller aanduiden. Het 
is Meul Joseph, frietaardappeldrager, 53 jaar, wonende Roygemstraat die verklaart dat 
de strubbelingen voor zijn deur begonnen. Het schijnt dat Meul Joseph dronken zijnde en 
vergetelheid zocht in een danshuis, is aangevallen door 3 ook dronken individuen maar het 
is niet zeker dat de gewonde één van die 3 was. Het onderzoek kan mogelijks uitwijzen dat 
de verantwoordelijkheid wederkerig was.
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De fiets, ons Gents-Natio-
naal Symbool! 
Zag men vroeger ooit een 

omgevallen fiets? Nu draait men 
een gevallen fiets de rug toe. Gauw 
doorlopen en niet omkijken. Niets 
mee te maken. 
Gelukkig is er nu de “ STICH-
TING FIETS IN NOOD”; onze 
medewerkers zetten de gevallen 
fiets weer recht! Voor het te laat 
is. Anders wordt een gevallen fiets 
al snel een verlaten weesfiets, een 
krepeerfiets, rijp voor verregaan-
de mishandeling en verkrachting, 
als lijdend voorwerp in elkaar ge-
stampt en dan bvb. ondersteboven 
te kijk gehangen aan de Phoenix-
brug . Gelyncht. Zelfs soms nog 
maagdelijk kleine kinderfietskes, 
de kraaltjes nog in de spaken : 
schandelijk gebrutaliseerd en in de 
goot gesmeten ... wij van STICH-

TING FIETS IN NOOD vinden 
dit niet kunnen!
Honderden krepeerfietsen in de 
Brugse Poort alleen al wachten op 
Hun Redder;  vanmorgen nog een 
hoogbejaarde, totaal onderkomen 
en bestofte seventies Peugeot-
racefiets uit de velorekken bij de 
Carrefour losgeslepen en zo van 
een eenzame roestige dood gered. 
Stond er al 2 jaar geketend naar 
het schijnt, maar na het weder-op-
pompen van zijn twee verstorven 
tubeless-bandekes, het vervangen 
van een aantal gebroken spaken en 
het smeren van zijn krakkemikke 

pedalen bleek bij dit ouwetje zo-
wel nog voor- als achterlicht te 
kunnen branden. Een Goed Teken! 
Minder goed dan weer verging het 
die aardig mooie damesfiets die na 

één dag reeds zadel en voorwiel 
moest ontberen; toen ik - genoopt 
door omstandigheden - pas ‘s an-
derendaags met de Fietsambulan-
ce (*) kon langskomen lag zij daar 
te zieltogen, volledig ontbloot en 
ontkleed en van alle vitale organen 
ontdaan. Mij restte nog enkel de 
aanblik van haar naakte frame en 
het onaangeroerde fietsslot... In-
treurig is dat.
Als ervaringsdeskundige heb ik 
ondertussen de indruk dat voor-
namelijk vrouwelijke fietsen dit lot 
is beschoren; herenfietsen worden 
veelal als bij een maffiose afreke-

ning zonder meer direct gemo-
lesteerd, dikwijls tengevolge van 
een voor hun baasje ontoelaat-
bare plotse fietsonberekenbaar-
heid zoals het doortrappen van 
de versnellingen, het slippen van 
de dynamo (zo nog aanwezig), het 
afschieten van één der trappeda-
len of gewoon vanwege overmatig 
piepende remblokjes.  Ongepast is 
dat. Respectloos. Daarom elke dag 
weer, zeven dagen op zeven, gaat 
FIETS IN NOOD op pad met 
haar speciale “Fietsambulance-
bakfiets”; zware gevallen opereren 
wij ter plaatse of brengen wij in 
ijltempo over naar de U onder-
tussen allicht bekende FIETSKEU-
KEN(*), alwaar een team toege-
wijde fietschirurgen klaarstaat met 
de eerste-hulp-schroevendraaier 
en dito-waterpomptang.
Pluim. Want natuurlijk worden er 
goede banden onderhouden met 
FIETSKEUKEN ( al behoeven goe-
de banden nauwelijks onderhoud).  
En al kan ik me misschien wat 
minder vinden in hun ietwat culi-
naire aanpak van de krepeerfiets, 
die mensen maken er beslist géén 
potje van!  Wel integendeel, want 
alleen puntgaaf herstelde en 100% 
tevreden fietsen verlaten hun 
keuken, waarna de trotse berij-
ders zich desgewenst nog kunnen 
neervleien in een makkelijke stoel 
op het buitenterras van TRECK-
HOSTEL(*) om na te genieten bij 
een drankje/hapje, hun als nieuw 
pronkende stalen ros ter zijde. 
Pluim alweer.

Zo tafereeltjes geven mij ten-
volle bevrediging en overtuigen 
mij voortdurend liefdevol verder 
te gaan op de ingeslagen weg van 
“Groot Redder en Herder van de 
Zieltjes van de Gevallen Fiets” ...
En mocht dit als tekst ooit onder 
mijn beeltenis komen te staan van 
mijn eigen Monument in Gent, ik 
zal er niet om geven.
Wist U trouwens dat het meest in-
tieme deel van de fiets het fietsza-
del is? Want door menige kont of 
kontjes bezeten en bereden heb ik 
ondertussen zo’n 500 van dergelij-
ke relieken weten te bemachtigen 

voor op mijn zolderkamer annex 
fietserotica-museum. En elk jaar 
met Allerzielen krijgen allemaal die 
500 zadeltjes van mij dus een lief 
kusje op het tedere zitvlak! Zalig!
FIETS IN NOOD heeft toe-
komst in ons Brugse Puurte, zo-
veel is zeker, en voor de heel na-
bije toekomst staat er dan ook een 
waarlijke MUG-interventiefiets 
op stapel - compleet met blauwe 
zwaailichten,100 decibels sirene 
en electrisch bekrachtigd tot 69 
km/u - voor het dringend aanle-
veren van donorstukken en fiets-
organen bij de Fietskeuken. Een 

nobel doel voorwaar, een natte 
droom waarvan ik wel vaker des 
nachts zwetend en hijgend wak-
ker schiet... Maar volgens mijn 
psychiater is er echt niets aan de 
hand, hooguit een lichtere vorm 
van veelofilie; het zich aangetrok-
ken voelen tot het rechtzetten van 
Gevallen Fietsen is een niet-maat-
schappijbedreigende geaardheid. 

Markass

(*) Fietskeuken en Treck-hostel zijn ge-
legen langs de Brugse Vaart, 
Groendreef 51- kom gerust eens langs

Nieuw: 
STICHTING  

FIETS IN NOOD
BRUGSE POORT

Er zijn er die de hele wereld zien 
Er zijn er bij wie dat vijftig jaar duurt
Er zijn er die het geluk niet vinden
Met jagen op illusies
Met dwaze dromen dromen
Met uitstellen van beginnen leven
Er zijn er die hun tijd verspilden
Zonder te weten wat ze missen

Er zijn er met weinig content
Er zijn er die niet dromen
Er zijn er wie het aan moed ontbreekt
Er zijn er die niet durven dromen
Er zijn er die dromen zonder geloof
Er zijn er die vergaten te leven
Er zijn er die hun tijd verspilden
Zonder te weten wat ze missen

Er zijn er die weg gaan
Er zijn er die dromen
Er zijn er gek
Er zijn er voor wie dwaze dromen dromen
Een kans op overleven is
Er zijn er die geen tijd mogen verliezen
Er is geen tijd te verliezen
Om te vinden wat we missen

Udo   

WAT WE MISSEN
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DE VUILBAK VAN ONS KOMMEERE

Het regent. Na die schijnbaar eindeloze zomer regent het. Eindelijk schreven we bijna, het regent 
‘eindelijk’. Maar dat zouden we niet gemeend hebben. Regen is fijn als hij vers en fris naar beneden valt 
en alle stof en mensen van de straten veegt. Super zelfs. Maar eens dat punt voorbij is regen koud en 
kil en compleet irritant; ronduit ergerlijk en storend. Edoch, regen is nodig. Heel hard nodig. Dus we 
houden onze mond, kruipen onder een deken, doen onze ogen dicht en luisteren naar de stroom van 
eindeloos water op de ramen.

Tijd voor de kachel en wintermodus.
Tijd voor een nieuwe Kommeere.
Tijd voor gesprokkelde weetjes, denksels en kronkels. Gepikt van onszelf en van iemand anders. Er is 
niets zo fijn als het roeren en roefelen in een ander zijn/haar denksels.
Neem dat nu maar gewoon van ons aan.

Goed.
Tijd voor een reanimatie.
Tijd voor een mattentaart. Een echte.

Tederheid

We, mijn kompaan en ik, zitten samen op een bankje. De 
billen tegeneen want er zit nog volk op het bankje, maar 
toch los van elkaar en diep in gedachten verzonken. Toch 
zien we beiden plots wat de rest van het bankje niet ziet: P. 
die met zijn geliefde aan zijn zijde richting ergens wandelt 
en onderweg quasi nonchalant haar nogal prominent 
aanwezig etiket-met-wasinstructies netjes wegstopt. 
‘Schoon’, zeggen mijn kompaan en ik op hetzelfde moment, 
verbaasd naar elkaar kijken door de gelijktijdigheid. 
‘Een teder gebaar’ voegt mijn kompaan nog toe aan de 
non-conversatie. Waarop P. zich omdraait en knipogend 
antwoordt: ‘ach, teder? Eerder een esthetisch gebaar’.
Schoner dan dit wordt het niet, denken mijn kompaan 
en ik, en we zakken opnieuw weg in de veelheid van het 
bankje.

Gouden Raed van de Zusjes Tijsebaert ...

Tijsebaert vertelt mailsgewijs, we citeren: “Hier een 
namiddagje ruiten kuisen... hoe wordt dat steeds zo vlug 
stoffig zwart en vol vliegenscheten en spinnewebben... ? Nu 
gedaan, beetje bekomen voor de nieuwe werkweek. Boekje 
lezen, de poes smeekt om eten alsof hij uitgehongerd is. Ik 
was blij met de regen, tuin is als woestijn. Hou je goed en 
tot ergens te velde.”
“De Gouden Raed voor deze editie: “Tabaksfabriek uit 
Wervik plant ‘beste sluiting ooit’”, gelezen in DS van 
afgelopen september. Met deze titel zat ik onmiddellijk 
terug in het verleden, te mijmeren. Ik rook de  tabak van 
mijn vader nog steeds. Om de zoveel tijd vroeg hij me een 
pak Wervikse tabak van 1/2 kg te halen achter t’ hoekske 
op de Bevrijdingslaan. In het naar huis gaan rook ik constant 
aan het pak, wat een heerlijke geur... . Thuis gekomen 
ging het pak ongeopend onder de pompsteen. (Stel je 
een oude achterkeuken voor met twee waterpompen, 
eentje met regenwater, de andere met grondwater. Een 
beetje een vochtige keuken met vochtige geurtjes in dat 
pompsteenkastje. Later is er een kraan bijgekomen met 
leidingwater, dat alles boven een stenen, langwerpige 
gespikkelde pompsteen. Neen geen warm water uit 
de boiler, wel een waterketel op het gasvuur en in de 

winter op de kachel.) Nadat het pak open was, ging het 
in een grote goudkleurige, ronde metalen doos met een 
paar appelsienschillen. Vroeger, zei mijn vader, waren dat 
aardappelschillen, maar dan smaakte de tabak er ook een 
beetje naar... een heel klein beetje minder lekker denk ik. 
Nu sluit deze fabriek en ik kan enkel denken aan de geur 
van de tabak en aan mijn vader.”

Van horen zeggen...

Op een avond laat, het terras van het Treck café trekt toch wel 
wat volk van buitenaf. Onze reporter noteerde volgend pittig 
citaat:
“You know, my girlfriend? She is, like, to-tal-ly vegetarian.”

Gezegdes

• ‘De Liefde is een dooddoener’ – E.
• ‘Mama heeft ogen in haar poep’ – L.
• Iets en zijn tegendeel kunnen niet tegelijkertijd waar zijn – W.
• ‘Mors Certa, Hora Incertas’ – uurwerk in Leipzig
• ‘Praat voor je begint te roepen’ - Anoniem
• ‘Wat als alles al gezegd is?’ - Anoniem
• 

Winnaarstechnieken

‘Ik ben ooit West-Vlaams Kampioen Dubbelspel Tafeltennis 
geweest’, zegt ze glunderend. Gezicht een en al glimlach. 
Achter die glimlach zoeken wij, haar toehoorders, naar 
het sarcasme achter de gezegde woorden. West-Vlaams 
Kampioen Dubbelspel Tafeltennis? We geloven haar 
niet. Dat zijn te veel verschillende woorden voor de 
titel van een kampioenschap. ‘Gij? Tàfeltennis? Hebde gij 
gepingpongd? Néén? Echt?’ We geloven haar nog steeds 
niet. ‘En kampioen geworden? In welke divisie dan? En 
waar?’ We blijven haar niet geloven. ‘Oké, oké’, moet ze 
uiteindelijk toegeven, ‘ik was nog heel jong en ik weet het 
allemaal niet meer zo goed, maar we zijn wél kampioen 
geworden. De ploeg waartegen we moesten spelen heeft 
forfait gegeven...’
En dan, pas dan geloven we haar, breed glimlachend.

Winnaarstechnieken Bis

Een koers winnen terwijl ge nog nooit eerder in uw 
leven een koers hebt gewonnen doet ge zo: uw drinkbus 
biezonder slordig in zijn houderke terugduwen, ongewild 
een putteke inrijden waardoor uw drinkbus uit zijn 
houderke springt en gans het peloton dat in uw gat volgend 
aan uwe staart hangt, over uw wegrollende drinkbus valt... 
Echt gebeurt zegt de Meester.

Winnaarstechnieken Tris 

We komen schijnbaar allemaal uit Ethiopië. Dat is 
wetenschappelijk bewezen. Lang geleden werden we 
daar gemaakt uit één man en één vrouw. Ook dat is 
wetenschappelijk bewezen. En na miljoenen en miljoenen 
jaren van bewegen en vervormen en graag zien en muteren 

en veranderen zijn we nu waar we nu zijn om alsmaar 
verder te bewegen en te vervormen en graag te zien en 
te muteren en te veranderen. Dus noem iemand die nu 
van ginderachter naar hier komt geen ‘nieuwkomer’ maar 
eerder een ‘laatkomer’. Een wereld van verschil.
(gepikt van Michaël Van Peel, maar daar zijn we niet 100% 
zeker van.)

Winnaarstechnieken Quater

‘Ik zie u graag’ zeggen, en het menen.

Als de hemel al gevallen is, kan hij geen twee keer vallen.
En de mussen zijn toch al dood.

Tabee

Els Lena



BINK VAN DE MAAND
Robert Steenbeke (86) had 30 jaar een 
bierhandel in de Bevrijdingslaan, nu verhuurt 
hij er garages en gaat er regelmatig op 
bladeren jagen.


