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VAN DE GROOTSTAD NAAR HET LANDELIJKE DORP
Ignace Lowie, ereprovincieraadslid
Mijn regelmatige uitjes naar het dorp Handzame in de roos van West-Vlaanderen heb ik zeer
bewust en met eenzelfde gradatie aan overtuiging uitgebouwd tot sacrale uren en dagen,
momenten die stuk voor stuk kunnen worden ingelijst in de warmtebron van zoete
herinneringen. Deze doorleefde tijd vormt misschien zelfs een gestalte van wat ‘geluk’ kan
betekenen, een verstrengeling van weemoed om wat eens was, van gezelligheid om wat nog
herkenbaar is, van genot en plezier om het beleefde en soms van gelukzaligheid als het ultieme
resultaat van dit alles. Als ik de verplaatsing naar het dorp van mijn jeugd in mijn ééntje afleg,
dan maak ik steeds gebruik van de diensten van het spoorwegnet, monotoon bollend over ’s
lands ijzeren wegen. Antwerpen-Berchem, zo heet het treinstation waar mijn reis start, een reis
in alle betekenissen van het woord. Er is niet alleen de geografische afstand die wordt
overbrugd, maar ook onder de persoonlijke schedelpan worden, binnen wat rest aan grijze
hersenenmassa, nevelen doorkruist en gedachtepaden betreden.
Ik verlaat de grootstad Antwerpen, de metropool, verzamelbekken van alle culturen en van
mensen uit alle windstreken van de zuidelijke Nederlanden, nu gemeenzaam – maar historisch
onjuist – Vlaanderen genaamd. Er wonen of verblijven dus ook heel wat West-Vlamingen in de
fiere en soms wat chauvinistische sinjorenstad. Veelal zelfstandigen – bakkers, beenhouwers
e.a. – zijn van West-Vlaamse origine, die typisch geroemde West-Vlaamse werkkracht weet je
wel.
Het Antwerpse landschap en weefsel, in de brede maatschappelijke betekenis, zijn mij bovenal
bekend én vertrouwd door de politieke werking en de mandaten die ik er vele jaren heb
waargenomen. Vooral in de hoedanigheid van provincieraadslid heb ik op zovele boeiende
uitnodigingen, binnen en buiten de territoriale grenzen van de provincie Antwerpen mogen
ingaan. Dit heeft ongetwijfeld mijn kennis en culturele diepgang gevoelig verbreed. Het weze
dus duidelijk dat ik dit pakket Antwerps verleden en heden in mezelf niet wil minimaliseren,
meer zelfs, ik weet dit uitdrukkelijk naar waarde te schatten. Maar daar staat een
gelijkwaardige bevinding tegenover, namelijk dat ik nooit het gevoel heb gehad ‘écht’ tot ‘de
stad’ te (willen) behoren, daarvoor zit de West-Vlaming te diep in mij verankerd. De gang des
levens heeft al die sentimenten supplementair voedsel gegeven zodat ik meer dan ooit ben wie
ik geworden ben: met hart en ziel bij de wortels waar mijn ontstaan schuilt, mijn (bijzonder
kleine) familie, mijn (gelukkig iets grotere) vriendenkring, mijn ouderlijke thuis, mijn dorp,
mijn moedertaal en niet in het minst de warmte van een kleurrijke gemeenschap waar ik thuis
ben en waar ik word aanvaard.
Zoals ik reeds schreef, in Antwerpen-Berchem start mijn reis. In de comfortabele trein die
richting Oostende - via onze trotse Vlaamse steden Gent en Brugge - spoort, vlei ik mij neder
in de zachte stof van een zitplaats. Eenmaal het sierlijk-logge gevaarte zich voortbeweegt, start
ook mijn geestelijke verplaatsing. Langs ‘Berchem-kerk’ en parallel met de snelweg richting
Kennedytunnel glijd ik met mijn medereizigers aan een getemperde snelheid doorheen de
spoorwegtunnel onder de Schelde. De Schelde, de stroom die zo met onze geschiedenis is
verweven, hoe kan het anders dan dat dit gegeven gedachten vrijmaakt. De Schelde ontspringt
in het Franse noorden en trekt, kabbelend over de grens, door Henegouwen en het zuid-oosten
van West-Vlaanderen, het land van Stijn Streuvels, wat mij betreft onze ‘grootste’ WestVlaamse romanschrijver, alle Hugo Claus-trofeeën ten spijt. Verder schurend door OostVlaanderen en het Land van Bornem – nu behorend tot de provincie Antwerpen, maar vele
eeuwen deel van het graafschap Vlaanderen – bereikt de Schelde de Antwerpse haven, waar hij
de levensader is van een wereldhavenstad. We verlaten de donkerte van de tunnel en
oogknipperend wennen we opnieuw aan natuurlijk licht en lucht van het oude graafschap
Vlaanderen. De Schelde was zovele eeuwen de officiële grenslijn tussen ‘la douce France’ en het
‘Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie’. Het graafschap Vlaanderen was voor het overgrote deel
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een leen van de Franse koning en het hertogdom Brabant (mét het markgraafschap
Antwerpen) stond onder de wereldse leiding van de Duitse keizer, dit alles is gemeenzaam
bekend. Zo kwam het dat de Antwerpenaren op hun rechteroever van de Schelde trotse
Brabanders waren, en dat de bewoners van de linkeroever al even fiere Vlamingen waren.
Idyllisch zijn oude gravuren met voorstellingen van winterse tafereeltjes van een bevroren
Schelde aan de Antwerpse boorden, met schaatsende Vlamingen en Brabanders door elkaar
wriemelend.
De trein komt op kruissnelheid en zwiert zich vervolgens door de gemeente Zwijndrecht,
waarvan ik het belangrijk vind om te stellen dat dit historisch door en door Vlaamse
Zwijndrecht in 1923 vrij brutaal van de provincie Oost-Vlaanderen – zwaar tegen de zin van de
bevolking in - werd weggerukt om als hinterland van het Antwerpse havengebied in de
provincie Antwerpen te worden geannexeerd. Ja, over zo’n zaken kan ik mij druk maken, je
moet niet vragen wat ik dan over het oud-West-Vlaamse Komen-Moeskroen denk…De oogleden
worden wat zwaar, het ééntonige van het treingestommel brengt dat nu eenmaal teweeg.
Zonder het te beseffen toer ik door het zoete ‘Land van Waas’ waar eens ‘Van den vos
Reynaerde’ zijn capriolen en fratsen uithaalde. Sint-Niklaas is de eerste belangrijke halte, de
hoofdplaats van het Waasland. Achter mij hoor ik met milde en zachte stem een grootvader
tegen zijn kleinzoontje zeggen: ‘Hier woont de sint’. ‘Maar neen opa, de sint woont toch in
Spanje’. Ik vermoed dat dit gesprekje het zoveelste is van veel kinderlijke versies met een
gelijkaardige achtergrond. Toen ik als kind met mijn ouders naar mijn tante nonneke in het
klooster van de Zusters van Liefde in Melsele reed, heb ik zeker, toen we Sint-Niklaas
bereikten, een quasi gelijke communicatie met mijn ouders gevoerd. Na de stop in Lokeren
suizen we door Lochristi. Deze gemeente zal voor mij steeds verbonden blijven met de nu nog
bestaande kleine dierentuin die ik aldaar als kind heb bezocht. Het was op deze plaats dat mijn
nonkel zijn bril van het hoofd werd gerukt door…jawel, een aap. Wat doet een aap zoal met een
bril denk je dan. Heel gewoon, hij of zij – mijn kindverstand onderscheidde dergelijke details
niet - smulde de buit met glas en montuur helemaal naar binnen. Hoe mijn verbouwereerde
nonkel er bijstond? Voor aap natuurlijk.
De trein vertraagt, de torens van de Arteveldestad pronken aan de einder, ‘klokke Roeland’…
Ja, ik heb een stevige boon voor Gent, fiere Vlaamse stad die samen met Brugge, het Brugse
Vrije en Ieper de vier leden van Vlaanderen vormde. En toch, hart en ziel kloppen in de eerste
plaats echter voor Brugge ‘die scone’, in alle betekenissen van het woord. Van kindsbeen af
ademde ik Brugge als magistraal, imposant, groots maar ook lieflijk. Mijn meest doorleefde
periode in de stad van Jan Breydel en Pieter De Coninck heb ik gekend toen mijn moeder in
haar laatste levensfase verkeerde, eerst in het Sint-Jansziekenhuis en helemaal op het einde
in de palliatieve zorgen aan het Minnewater. In een onwezenlijke tijd combineerde ik de
namiddagbezoeken aan mijn moeder met culturele verkenningen van de stad. Die
verstrengeling bezorgde mij ‘lucht’ en maakte het allemaal wat draaglijker. Het klinkt gek,
maar ondanks het diepste verdriet om het heengaan van een moeder uit de duizend hou ik toch
goede – of beter, vredige - herinneringen over aan die periode.
Desondanks heb ik aan Gent meer persoonlijke herinneringen bewaard, in die mate dat ik deze
stad met een bijzondere, warme sympathie bejegen. Ik zat er immers een paar jaar op kot en
heb er alzo ruimschoots van de sfeer en de eigenheid kunnen proeven. Gent is – een beetje in
tegenstelling tot Brugge - een grootstad, maar toch zo geheel anders dan Antwerpen. Is het de
Vlaamse mentaliteit (zeg gezelligheid) versus de Brabantse (uitbundigheid)? Ik loop nog altijd
graag rond in het oude, maar zeer levendige en knusse Gent, waar je tot vroeg in de morgen
voor menig vertier terecht kan. Mijn wieler- en specifiek wielerbaanhart kan er rapper kloppen
tijdens de traditionele Zesdaagse waar de renners als volleerde acrobaten over het knerpende
ovalen wielerhout flitsen. Waar is de tijd toen ik mijn kaassmulpartijen kon bot vieren in de o
zo excentrieke locatie ‘de Tap en de Tepel’, nabij het roemrijke Gravenkasteel. Enkele jaren
geleden ontmoette ik, na 25 jaar, nog eens de uitbater van dit…ja, etablissement zullen we
maar zeggen. Met zijn ‘rekogen’ en vuile baard was hij nog altijd om met geen tang vast te
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pakken, maar hij was nog steeds de vriendelijkheid zelve, hij die zijn klanten in het keurigste
‘beschaafde’ standaard-Nederlands bediende. Ik was ontroerd dat hij mij na al die jaren nog
herkende.
Ik stap af in het station Gent-Sint-Pieters . Ik wandel nu met pak en zak naar het spoor waar
de trein naar Adinkerke-De Panne reeds klaarstaat voor vertrek. Ik zoek een zitplaats in deze
kortere en opvallend eenvoudiger treinconstructie. Vanaf dit moment hoor je nog twee talen,
uiteraard de West-Vlaamse volkstaal, maar er is ook de met de nodige decibels verkondigde
taal van Molière, overwegend door verfranste Brusselaars gesproken die zich kustwaarts
verder van hun dominant taaleigen zullen bedienen., ‘on est chez nous partout’.
De laatste haltes van dit traject dragen namen als Diksmuide, Veurne en Adinkerke-De Panne.
Dit is ‘Bachten de Kupe, in ’t blote’, zo bekend van de triestige en waanzinnige terreur van de
Eerste Wereldoorlog, de ‘grote oorlog’. Het IJzermonument in Kaaskerke-Diksmuide roept om
‘nooit meer oorlog’. Dommelende dorpjes zoals Lampernisse of Izenberge stralen nog steeds ‘de
tijd van toen’ uit. Maar ik denk bij deze Westhoek vooral aan mijn goede vriend Hugo, een échte
‘Kerel van Vlaanderen’, een fiere Saks uit ‘Kerlingaland’, zo weggelopen uit de historische
roman van Hendrik Conscience, met baard en al inbegrepen. Hugo is voor mij hét prototype van
de West-Vlaming uit de Westhoek; gemoedelijk, gezapig, ondernemend, intelligent, schalks en
vol humor.
Het tweede gedeelte van mijn heimatreis vangt aan. ‘Tuut zei den trein, en de statie goat voorut’,
is zo’n oude kluchtspreuk uit mijn kindertijd. Langs De Pinte en Deinze zoeven we in Aarsele
het West-Vlaamse hinterland binnen. Aarsele is één van die typische ‘mengdorpen’ waar een
combinatie van West- en Oost-Vlaams wordt gesproken. In de streek van Streuvels of ten
noorden in Maldegem (Oost-Vlaanderen) heb je eveneens deze verschijnselen. Het moet me
weer van mijn geprikkeld hart dat dit gegeven ‘slechts’ vier eeuwen oud is. In het Nederduits
sprekende graafschap Vlaanderen – je had ook het ‘Flandre Wallone’ met Rijsel – was de
volkstaal onverkort het Vlaamse – zeg West-Vlaamse – Middelnederlands, dus evengoed in wat
nu het grootste gedeelte van Oost-Vlaanderen is.
De groeiende dominantie van Antwerpen zorgde er voor dat oostelijk Vlaanderen inzake taal
grondig ‘gebrabantiseerd’ werd (Antwerps is een Brabantse streektaal). Met Brussel en
Mechelen als andere voorname Brabantse steden in de zuidelijke Nederlanden, verdrong het
Brabants het Vlaams als leidend gewestelijk taaleigen van het algemene Nederduits/Diets dat
stilaan de naam Nederlands verkreeg. Aan wat een mens toch allemaal denkt op zo’n trein…
Het logge gevaarte houdt voor de eerste maal halt op West-Vlaamse grond in het station van
Tielt. Aan dit provinciestadje blijft voor mij de figuur verbonden van André, een geboren
Tieltenaar. Hierbij moeten mijn mijmeringen zich terug naar Berchem-Antwerpen verplaatsen.
André en z’n echtgenote Cécile, ook van Tielt, waren jongbejaarden toen ik ze leerde kennen.
Ze kwamen beiden uit een Vlaams ‘nest’ en ten gevolge de Vlaamsvijandige repressie trokken
ze naar de anonimiteit van de Antwerpse grootstad. In de omgeving van Tielt lag de basis en
ontwikkelde zich de grootste aanhang van het Verdinaso (Verbond van Dietse nationaalsolidaristen), de door Joris Van Severen opgerichte katholieke, groot-Nederlandse,
corporatistische en antiparlementaire organisatie. André en Cécile hielden op latere leeftijd in
Berchem een ‘Wienerkaffee’ open, een op Duitse en Oostenrijkse leest uitgebate ‘Stube’, met
aangepaste dranken en spijzen. André heb ik nooit in ‘burger’ gezien, steeds was hij gekleed in
overeenstemming met voor wat zijn zaak stond. Getooid met hagelwitte, lange haren en met
een al even spierwitte lange baard, leek hij veel meer op een verdoolde Oberbayer of Tiroler dan
op een uitgeweken West-Vlaming. André was een stijlvolle en mooie man. Het is niet te tellen
hoeveel keren ik in de ‘Stube’ ben geweest, hoeveel uren ik er heb gesleten in deze ‘gemütliche’
oase in een eerder kille, oppervlakkige en afstandelijke sfeer van de Antwerpse voorstad.
André stond in de keuken, maar van het moment dat hij weg kon, nam hij alle tijd om met mij
gezellig te praten en te keuvelen. André werd mijn vriend. We hadden ook zoveel om over te
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praten: onze gemeenschappelijke belangstelling voor het ‘Deutschtum’, de bergen, de politiek,
de Vlaamse Beweging…Vooral tijdens mijn parlementaire zittijd ben ik zo vaak na mijn
werkzaamheden in de Kamer, vanuit Brussel met de trein, rechtstreeks naar zijn gezellig oord
getrokken. Ik kon er kwijt wat ik wilde, ook wat op mijn hart lag. In de plaats daarvan werd de
maag gestreeld met heerlijke wijn uit de Duitse Ahrvallei – Weinhaus Peter Kriechel - en ook
vaak met ‘Kaiserschmarn’ die werd meegebracht vanuit het café van de Duitse volkszanger
Heino in Bad Münstereifel. Er was de vaste ‘klandizie’ in het café, zo raakte je er met iedereen
‘in gang’. Maria, ook al een West-Vlaamse, woonde een verdieping hoger maar zat élke
namiddag bij André en Cécile, vaak met haar ganse (West-Vlaamse) familie. Die familie
vormde duidelijk een clan op zich, van grootouders tot kleinkinderen. Voor het overige bestond
het cliënteel bijna uitsluitend uit oudere, wellicht eenzame, mensen (zeg vrouwen) die duidelijk
een beetje warmte zochten. Op het eerste gezicht was dit niet zo’n plek voor mij, toch voelde ik
mij daar thuis. Ik was er zelfs kind aan huis. Met André en Cécile ben ik enkele keren
meegereden naar de Ahrvallei , o.m. toen we het ‘geluk’ hadden dat alles zo mooi wit was
ondergesneeuwd. Zij trokken om de twee weken naar die streek om de noodzakelijke typische
producten aan te schaffen. André was bijzonder geïnteresseerd in mijn parlementaire
werkzaamheden en ik bezorgde hem steeds de veelvuldige schrifturen en teksten die ik toen
opstelde. Hij las het vaderlijk belangstellend. Toen het keerpunt in mijn politieke loopbaan zich
aandiende en ik daarbij getroffen werd door menselijke kleinheden, kon ik nergens zo mijn
gevoelens uiten en begrip verkrijgen als bij André, hij leed mee.
André had al enkele keren blijk gegeven van een niet meer zo uitstekende gezondheid, zo moest
hij dringend worden gehospitaliseerd. Maar al bij al leek het toch allemaal niet zo erg te zijn.
Toen ik terugkeerde van mijn familiebezoek in de Verenigde Staten in 1999 – waar André ook
de nodige belangstelling voor vertoonde – kreeg ik telefoon van Cécile, het hart van André had
het begeven, André was niet meer en was reeds in alle stilte begraven. Abrupter kon het niet
zijn. Ik probeerde nog contact te onderhouden met de veel stillere en in zichzelf gekeerde Cécile,
dit lukte slechts moeizaam en uiteindelijk hoorde ik niets meer van haar. Vorig jaar ben ik ze
per toeval tegengekomen in de binnenstad. Cécile liep gebukt en met een stok, ze zag er oud en
gebroken uit, met tranen in de ogen sprak ze kort over André. Ik wenste ze veel sterkte en ging
vol onmacht heen. ‘De honden blaffen, de karavaan trekt voorbij’… Ja, er is ook veel ‘stil’
verdriet in deze wereld. Wat overblijft, zijn deze herinneringen en het doodsprentje van André,
voorzien van het berkenkruis van de ‘Oostfronter’.
Het behaagt de treinwachter om Tielt te verlaten en we stevenen in één lange ruk af op
Lichtervelde doorheen het West-Vlaamse laagland met aantrekkelijke, eenzame boerderijtjes,
knotwilgen, beekjes en eindeloos opeenvolgende weiden ‘als wiegende zeeën’ met al of niet
koetjes en kalfjes. Het is de geboortestreek van Cyriel Verschaeve en …Laura Lynn. De keren
dat ik met de wagen naar Handzame reed, trok ik doorheen het vlaggendorp Pittem, waar
blijkbaar alle redenen goed zijn om te feesten, en doorheen het kleine dorpscentrum van
Koolskamp met de oude kerk en vooral bekend van de jaarlijkse massaal bijgewoonde
‘wielerhoogmis’ die het ‘kampioenschap van Vlaanderen’ is. Tijdens de treinreis doorheen het
West-Vlaamse groen schieten namen van vroegere kameraden uit die gouw mij te binnen,
allemaal schoolvrienden van weleer.
Ontwaakt, langsheen enkele huizen rijden we het station van Lichtervelde binnen, de
indringende (onsmakelijke) geur van de nabije industriële activiteit dringt de wagons binnen.
We blijven er de nodige tijd staan, want we moeten weeral wachten op die treinen vanuit
Brugge of Kortrijk, en dat juist zo dicht bij ons ‘doel’. Mijn gedachten worden abrupt door
elkaar gerammeld want de trein zet zich eindelijk in werking. Al rap scheren we rakelings
achter het gehucht Sint-Henricus (Torhout) en vervolgens doorsnijden we een agrarisch
landschap tot een meer aaneengesloten bewoning opduikt, we zijn vanaf nu op het grondgebied
van Kortemark, het exquise restaurant ‘’t Fermetje’ is reeds zichtbaar, de snelheid wordt
getemperd en we maken ons klaar voor aankomst in het station van Kortemark. Als ik denk
aan Kortemark in vroegere jaren, dan is dat met gemengde gevoelens. Enerzijds is er altijd, tot
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op de dag van vandaag, een dualiteit geweest tussen de hoofdgemeente Kortemark en de nu
deelgemeente Handzame die steeds gesteld was op z’n eigenheid. Anderzijds heb ik in onze
buurgemeente Kortemark enkele goede vrienden gekend waarmee ik lang een goed contact heb
onderhouden. Heden ten dage vind ik het wel bijzonder jammer dat Kortemark zijn wellicht
belangrijkste inwoner uit de geschiedenis niet eert, bijvoorbeeld door hem te vereeuwigen in
een straatnaam. Ik heb het over Gustaaf Sap, notoir minister in het interbellum en politieke,
Vlaamsgezinde rebel in het parlement en ‘zijn’ De Standaard.
Ik stap uit de wagon en betreed streekgebonden grond. De trein pompt zich terug op en toeft
richting Diksmuide waarbij hij aan hoge snelheid Handzame zal doorkruisen, zonder nog enige
aandacht te verlenen aan de site van het opgedoekte, vroegere treinstation van Handzame – nu
een Chiroheem - , waar ‘hoge heren van stand’ ooit hun opwachting maakten. Ik kom voorbij
het plakkaat ‘Kortemark dankt de N.M.B.S.’, het scheelde inderdaad niet veel of ook het station
van Kortemark viel onder de sloophamer van stationsafslanking. Ik verlaat - daarvoor ook een
beetje dankbaar - het station . En nu op naar Handzame. Het dorpje lag in de Middeleeuwen
nog aan een zeearm en beschikte zelfs over een kleine maar niet onbelangrijke doorvoerhaven,
vooral richting de befaamde jaarmarkt van Torhout. Edelman en heer van Watervliet, Jan van
den Berghe uit Handzame was ooit na een schitterende loopbaan raadsheer in de Raad van
Vlaanderen ten tijde van Jan Zonder Vrees. Ook de ‘Ruwaard van Vlaanderen’, de leider van
de frontbeweging, Adiel Debeuckelaere – later Vlaams-nationalistisch provincieraadslid,
volksvertegenwoordiger en senator – had Handzaamse wortels.
Mijn eindbestemming is in zicht, het centrum van de voor de fusies zelfstandige gemeente en
meer bepaald Handzamestraat 180, of warmer uitgedrukt, de ouderlijke thuis. Mijn blikken
dwalen over het lieflijk ten hemel starende, neogotische kerkgebouw, de vertrouwde woningen
van de buren en uiteraard over het oude vaderhuis met een stamboom die de 200 jaar
overschrijdt. Vanaf nu ben ik echt ‘thuis’ en laat ik mij voluit onderdompelen in volle beleving
met tal van activiteiten en soms een weinig rust. Handzame in al zijn éénvoudige en bescheiden
glorie met als gezel de menselijke, lokale rijkdom.
Het ouderlijke huis straalt het familiale erfgoed uit zodat het geheel doortrokken is van de
zucht naar de tijd van weleer. Het best van al wordt dit belichaamd op wat gemeenzaam ‘de
zolder’ wordt genoemd. Oorspronkelijk was dit een slaapplaats voor de meiden van
burgemeester De Grendele, 30 jaar lang de burgervader van de gemeente en bewoner van wat
ooit een herenhuis was en tijdens de ‘grote oorlog’ zelfs dienst deed als Duits casino! Nadat mijn
grootouders deze woning in de beginjaren ’20 van de vorige eeuw verwierven, diende de
imposante ruimte met de oude balkenconstructies, de ramen in ‘halvemaantjesvorm’ en de
monumentale schouw als opslagplaats voor van alles en nog wat, een echte zolder in de nok van
het grote huis. Als kind vond ik het reuzeleuk om er af en toe eens te slapen. Wat was dit
ongemeen spannend. Vanzelfsprekend was er daarboven geen elektriciteit en moest ik met een
lamp de hoge, licht krakende trap betreden, de piepende zolderdeur openen en mij warm tussen
de matras op de grond en de lakens nestelen om mij te wapenen tegen de donkerte van de nacht
om niet in het ‘zwarte gat’ te vallen. Dit gaf een ongelooflijk heerlijk gevoel, dansend op de
slappe koord in de greep van een spanningsveld, gevormd door de kruising van kinderlijke
angst en huiselijke gezelligheid.
Bij mijn vader rijpte het denkbeeld om van die ‘zolder’ een minimuseum te maken, verrijkt met
oude gebruiksvoorwerpen, foto’s, affiches e.a., en dit met een typisch familiaal accent. De
opruiming duurde een ganse week. Vol overgave en enthousiasme, en ons gezinnetje belegen
met een dikke laag stof, werd er gesorteerd, weggegooid en opgeruimd. Oude ‘brol’ zoals
matrassen gooiden we doorheen de (open) ramen aan de straatkant naar beneden. Dit deed
letterlijk dermate stof opwaaien zodat de buurvrouw dacht dat ons huis in brand stond. In de
loop der jaren is er het één en ander bijeenverzameld op ‘zolder’ en werd de ruimte als een soort
antieke leefkamer ingericht. Er is een passend eerbetoon aan onze voormalige burgemeester en
huisbewoner door een houten plakkaat, voorzien van foto en desbetreffende gegevens, aan de
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witte muur te bevestigen. Van mijn vader wordt er zijn verzameling ‘Hansjes’ gekoesterd, de
wekelijkse vooroorlogse kleine boekjes voor de jeugd van de volksschrijver Abraham Hans. Ook
de hoeveelheid aan oud timmermateriaal van mijn grootvader heeft er een juiste bestemming
gevonden. Uit mijn kindertijd rust er, na bewezen diensten, mijn oude teddybeer, mijn trouwe
gezel van vroeger. Aan de muren hangen logischerwijze tal van foto’s die een illustratief beeld
van onze voorouders geven, ook een postzak uit de tijd van het Derde Rijk, voorzien van adelaar
en swastika, prijkt aan de muur. Er zijn verder oude koffers, allerlei alaam, bajonetten van
Belgische en Duitse herkomst, oude hoeden, kleren, kaarten, boeken, aankondigingen,
heiligenbeelden, spreuken en prenten en ook het vroegere schoolportret van Leopold III en zijn
schoon Zweeds Astridje dat hij zo lelijk verwaarloosde.
Vanuit de woonkamer, de plaats waar eens burgemeester De Grendele zijn gemeente in alle
weidsheid gadesloeg – vermits er toen nog geen woningen aan de overzijde van de straat
stonden -, tuur ik naar onze ‘Handzaamse torens’: de grote en kleine spitsen van de SintHadrianuskerk en de punt van het oudgemeentehuis. Het moet gezegd dat het Marktplein
ruim, gezellig en keurig oogt, vooral de lantaarns vind ik bijzonder gesmaakt.
Ja, het gemeentehuis! Vanuit mijn kindertijd is het statige gebouw verbonden met de figuur
van burgemeester Vandenberghe. Ik mijmer hoe ik er eertijds schoorvoetend bij de veldwachter
mijn rijbewijs afhaalde, ik denk aan een prachtige tentoonstelling die er werd gehouden met
tekeningen en schilderijen van de lokale kunstenaar Andreas Vanpoucke die nu furore maakt
in de Provence. Uiteraard is het doodjammer dat het vertrouwde neogotisch pareltje, bouwjaar
1903, er zo vervallen staat weg te kwijnen terwijl de weerelementen vrij spel hebben. Hoop op
beleidsmatige ingrepen, doet leven. Het zou dé ideale plaats zijn voor een cultuurhuis!
Neen, ik ben niet blind voor de ‘moderne tijden’ die ook de dorpen en meer bepaald Handzame
langs de weg van de geleidelijkheid hebben veranderd. Mijn belangstelling voor het verleden en
het beleven van de hedendaagse tijd met z’n enorme mogelijkheden gaan voor mij hand in hand,
maar ik zou wel graag ons zichtbare erfgoed en een aantal waarden bewaard blijven zien. Onze
lokale eigenheid, onze vertrouwde thuis, onze dorpscultuur en tradities, onze moedertaal en
onze kritische ondernemingsgeest zijn menselijke meerwaarden die het best gedijen in onze
eigen vertrouwde bedding, onze natuurlijke biotoop. Ik wens dat ook de volgende generaties
aan dit alles deelachtig kunnen blijven, maar dan vanuit de invalshoeken die hun tijd zullen
kenmerken en van waaruit zij in alle vrijheid van gedachten én met respect voor het verleden,
hun keuzes zullen en moeten maken. Het Handzame van nu is vanzelfsprekend het Handzame
van mijn jeugd niet meer, en binnen 30 jaar zal het Handzaamse gelaat – maar hopelijk niet al
te letterlijk! – opnieuw anders ogen. Dit is een toekomstbeeld dat waakzaamheid inhoudt maar
evenzeer een boeiende dynamiek en uitdaging.
Ziedaar een proeve van beleving vanwege een kind van het dorp, een ‘verloren zoon’ die als man
van middelbare leeftijd graag eens in het oorspronkelijke en jeugdige spoor wandelt en daar nu,
door het leven gerijpt en gelouterd, ten volle de waarde en rijkdom van ervaart en waardeert.
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Handzaamse jaargedachtenissen en een stukje dorpsgeschiedenis
deel 6
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Maria Jacoba
GEERAERT

° Pollinkhove 24/02/1733
† Pollinkhove 11/12/1807

Jospehus Martinus
COEMELCK

° Zarren 07/04/1767
† Esen 19/04/1819

Jacobus Emmanuel
WAERENBORG

Angela Victoria
WAERENBORG

° Langemark 29/05/1766
† Oudekapelle 24/12/1840

Pieter Jan
VANDERHAEGHE

Francisca Eugenia
DEPOORTER

David Cornil
ROSSEAU

Jeanne Thérèse
ROSOU

x Nieuwkapelle 14/11/1801
11

25

Francisca Joanna
VANLERBERGHE

Silvester Damianus
DECLERCK

Augustinus Josephus
DECLERCK

x Woumen 03/07/1787
12

26

Godelieve
CARREIN

x Lo 16/08/1796

Barbara
AERNOUT

° St.-Jacobskapelle 23/10/1840
† St.-Jacobskapelle 22/04/1881

Julien Romain COEMELCK

Carolus Ludovicus
DECLERCK

° Nieuwkapelle 28/12/1872
† Woumen 15/05/1954

° Nieuwkapelle 20/08/1841
† Nieuwkapelle 17/03/1924

x St.-Jacobskapelle 28/09/1894

2

5

Oscar LeopoldCOEMELCK

Henrica Sophia
VANDERHAEGHE

27

6

13

28

Theresia Genoveva
OSAER

29

14

30

Patrycius Isodorius
VANKEMMELBEKE

Clara Johanna
EVERAERT
° Pervijze 15/03/1839
† Nieuwkapelle 09/03/1882

° Woumen 28/11/1906
† Woumen 13/01/1995

x Woumen 21/08/1929
Bertha BAMELIS

Zoë Lazaire DECLERCK

31

1

3

7

15

Joanna Clara Rosalia
VANKEMMELBEKE

x Pervijze 08/09/1810

Maria Theresia
KETELERS

° Slijpe 20/10/1802
° Pervijze 10/11/1812
† Pervijze 15/04/1859
† Pervijze 22/04/1890
x Pervijze 29/02/1832

Joannes Baptist
EVERAERT

x Zevekote 21/02/1786

Pieter Joannes
EVERAERT

x Nieuwkapelle 01/05/1865

° Nieuwkapelle 24/11/1797
° Oudekapelle 24/10/1804 ° Woumen 28/08/1789
° Nieuwkapelle 30/01/1808
† St.-Jacobskapelle 09/01/1849 † St.-Jacobskapelle 12/03/1889 † Nieuwkapelle 21/03/1862 † Nieuwkapelle 01/03/1899
x Kaaskerke 25/04/1826
x Nieuwkapelle 10/10/1832

x St.-Jacobskapelle 08/11/1865

4

Leocadia Constantia
DEFEVER

Pieter Joannes
VANDERHAEGHE

10

° Nieuwkapelle 08/09/1769
† Oudekapelle 07/04/1825

x Nieuwkapelle 03/07/1792

° Reninge 01/10/1771
† Oudekapelle 08/06/1811

24

Philippus Jacques
CARREIN

Samensteller: Eventuele aanmerkingen of vervolledigingen worden met dank aanvaard bij de samensteller Coemelck Valère (051/502707) of in het VCGH

° Esen 18/11/1901
† Roeselare 09/01/1972

° St.-Jacobskapelle 17/04/1870
† Woumen 11/01/1954

° Brugge 15/08/1845
† Woumen 12/04/1908

Joannes Franciscus
COEMELCK

9

° Esen 12/08/1775
† Esen 11/12/1823

x Diksmuide 21/10/1798

Anna Theresia
QUARTIER

° Esen 25/01/1804
† Veurne 14/10/1856
x Veurne 15/10/1836

° Alveringem 15/09/1787
† Veurne 12/07/1852

Petrus Franciscus
COEMELCK

8

° Reninge 12/04/1749
† Pollinkhove 07/06/1811

x Hoogstade 13/12/1785

° Westvleteren 01/05/1781
† St.-Jacobskapelle 13/05/1849

23

° Woumen 12/08/1751
† Woumen 20/01/1820

22

° Zillebeke 03/11/1765
† Esen 07/03/1829

21

° Passendale 05/08/1765
† Merkem 31/01/1851

20

° Woesten 30/09/1770
† Nieuwkappelle 13/02/1841

19

° Mariakerke 25/12/1758
† Slijpe 25/02/1823

18

° Zevekote 30/01/1763
† Zevekote 06/01/1835

17

° Stuivekenskerke 01/07/1786
† Pervijze 29/05/1850

16

° Pervijze 05/06/1784
† Pervijze 01/01/1822
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Francisca
SYOEN

° Merkem 30/09/1770
† Merkem 25/01/1823

Pieter Eugenius
BAMELIS

Joanna Benedicta
VANPEPERSTRAETE

° Heule 23/02/1774
† Woumen 18/02/1828

Eugenius Franciscus
VERHOEVE

Barbara Cecilia
VERHOUWE

° Woumen 01/09/1755
† Woumen 24/01/1834

Thomas
DEFEVER

Joannes Louis
DELEU

Amelia
DELEU

x Woumen 17/02/1792

Marie Joanna
DEWILDE

° Woumen 19/05/1841
† Woumen 09/03/1930

Philomene
DEFEVER

Florimond BAMELIS

2

5

11

Maria Louise
PAESSCHESEUNE

25

12

26

Marie Thérèse
VERMOTE

x Merkem 05/09/1754

Jacoba Theresia
DECAESTECKER

° Woumen 28/03/1873
† Zarren 13/11/1915

° Woumen 11/01/1816
† Woumen 24/06/1896

Pieter
DECAP

Bertha BAMELIS

27

6

13

28

Victoria
VERMEERSCH

29

14

30

Joannes
VANDENDRIESSCHE

Anna Theresia
CASSIER
° Ichtegem 14/08/1832
† Lo 28/05/1911

° Esen 18/11/1901
† Roeselare 09/01/1972

x Woumen 21/08/1929
Oscar LeopoldCOEMELCK

SidonieDECAP

31

15

1

3

7

Barbara
VANDENDRIESSCHE

x Ichtegem 14/01/1775

Isabella
JACQUES

° Ichtegem 10/05/1802
° Ichtegem 08/09/1796
† Ichtegem 16/01/1875
† Ichtegem 06/09/1851
x Ichtegem 08/10/1829

Pieter
CASSIER

x Torhout 01/05/1787

Pieter
CASIER

x Woumen 19/10/1864

° Woumen 06/07/1775
° Merkem 29/12/1778
† Woumen 04/12/1849
† Woumen 25/07/1847
x ca 1798

Jean Baptist
DECAP

x Woumen ca 1757

Ignatius Joannes
DECAP

x Woumen 27/04/1900

° Woumen 16/03/1801
° Woumen 08/09/1807
† Woumen 15/03/1867
† Woumen 02/09/1890
x Woumen 12/02/1829

10

° Woumen 25/06/1775
† Woumen 07/03/1827

Jacobus Franciscus
DEFEVER

x Woumen 25/04/1866

4

Lea Francisca
VANDENABEELE

x Woumen ca 1795

° Klerken 25/05/1770
† Woumen 04/11/1808

24

Jean Pierre
VERMOTE

Samensteller: Eventuele aanmerkingen of vervolledigingen worden met dank aanvaard bij de samensteller Coemelck Valère (051/502707) of in het VCGH

° Woumen 28/11/1906
† Woumen 13/01/1995

° Woumen 13/02/1876
† Woumen 05/11/1926

° Woumen 03/07/1841
† Woumen 02/01/1934

Augustinus
BAMELIS

9

° Woumen 20/09/1770
† Woumen 12/05/1843

° Zarren 01/09/1804
† Woumen 06/12/1864
x Woumen 30/09/1837

° Merkem 09/06/1802
† Woumen 21/09/1877

Ivo Loginus
BAMELIS

8

° Woumen 02/07/1767
† Merkem 10/12/1841

x Woumen 18/05/1790

° Woumen 08/06/1772
† Woumen 16/04/1855

23

° Woumen 23/03/1736
† Woumen 30/05/1803

22

° Woumen 03/10/1737
† Woumen 26/10/1796

21

° Ieper ca 1722
† Woumen 04/05/1813

20

° Merkem 29/12/1736
† Woumen 25/10/1813

19

° Torhout 22/04/1757
† Ichtegem 11/11/1816

18

° Torhout 07/02/1766
† Ichtegem 01/03/1832

17

° Ichtegem 26/03/1752
† Ichtegem 15/12/1827

16

° Torhout 05/10/1755
† Ichtegem 08/07/1822
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NIEUW ADRES
Vanaf heden bent u van harte welkom op ons nieuw adres:
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