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pijnlijk aan de oppervlakte gebracht.
De eerste zin verwoordt sprekend deze noodzaak
aan ongedwongen en zeer regelmatige tot
veelvuldige ontmoetingen. Het wegvallen van
geplande, ongeplande en doordeweekse
contacten leidt rechtstreeks naar verveling, zelfs
naar eenzaamheid. De vele verenigingen in onze
gemeente, maar ook de onze, hebben door deze
pandemie niet het gewone ritme van activiteiten

Beste erfgoedvrienden
Onlangs las ik in “Het boek Daniël” van Chris De
Stoop op blz. 166-167 een sprekende zin die me
aan de voorbije coronaperiode en aan onze
erfgoedwerking deed denken: “De verbinding

met de mensen om je heen is belangrijk, de
drang om bij een groep te horen, de kracht van
een roedel wolven. Maar er is ook de verticale
verbondenheid, die Daniël duidelijk voelde,
tussen de verschillende generaties, tussen de
levenden en de doden. Wij zijn niet de eersten en
niet de laatsten.”
De coronapandemie waarin wij ondertussen twee
jaar met node moesten vertoeven, heeft de
ongedwongen en intense familiale contacten
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kunnen ontplooien. Maar beterschap is duidelijk
ingetreden. Wij wilden dus zodra het kon
onverwijld opnieuw een positieve bijdrage
leveren aan de verbinding tussen de mensen, aan
de versterking van ons zo onmisbaar sociaal
weefsel. En wij hopen dat het nu mag blijven
duren.
Met de tweede zin geeft de schrijver rechtstreeks
aan wat erfgoedwerking betekent; de verticale
verbondenheid over de generaties heen, over de
dood heen. Daniël, hoofdpersonage in het boek,
de vereenzaamde man die gruwelijk om het
leven werd gebracht, was een voorbeeld van een
man die niet alleen was blijven hangen in het
verleden maar er enorm veel respect voor
toonde. Vooral de waarden van het verleden, de

verworvenheden ervan, waren in zijn ogen veel

Maar genoeg nu, laat het ons positief houden,

die niet de kans hadden om de voorstelling bij te

belangrijker dan het meegaan in de waan van de

niet zonder enige fierheid terugblikken op wat

wonen.

dag. Zijn kijk op de wereld was niet zozeer

wij in een recent verleden hebben gebracht en

gedetermineerd door het verleden ‘an sich’ maar

met optimistische blik naar de toekomst kijken.

Onze komende activiteiten vergen uiteraard de

Op 18 maart ll. hebben wij het ambitieuze project

worden de 21ste Vlaamse erfgoeddagen

door het respect voor wat onze ouders en
voorouders gerealiseerd hebben.

‘de Statie’ met de zeer gewaardeerde

De visie van deze Daniël, zijn ongekunstelde zelfs

documentaire filmvoorstelling ‘Naar de strijd in

primitieve levenswijze, zijn een vertaling en

Deurle met pijl en boog’ afgesloten. Naast de

concretisering van wat de essentie van

publicatie van de brochure (12/2020), de causerie

erfgoedwerking is, nl. respect voor de

(10/2021) en de tentoonstelling (11/2021) was

waardevolle elementen van het verleden, de

deze filmvoorstelling het orgelpunt van een

eenvoud van het (landelijke) leven, de

jarenlange en intense samenwerking rond dit

schoonheid der alledaagse dingen, materiële en

project binnen onze vereniging. Met deze

immateriële. Deze waarden wil ’Erfgoed Deurle’

documentaire heeft Pol Van der Plaetsen eens

bewaren en overdragen aan de volgende

temeer het bewijs geleverd van zijn grote kunnen

generaties. Aan zulke levenswijze willen wij ons

op het vlak van historisch bronnenonderzoek en

ook inspireren.

van zijn vaardigheid in het samensmeden van

Maar ondertussen is er ene mijnheer Poetin, - en
hoe kan ik hem kwalificeren – een doortrapte
schurk, een leugenaar van het ergste soort, die
hard zijn best doet om in de galerij van de
allergrootste volkerenmoordenaars, zoals Stalin,
Hitler en anderen, op het hoogste podium te
komen. Hij zorgt er voor dat wij van de ene
gezondheidscrisis in de andere menselijke en
financiële miserie sukkelen.

foto, film, woord en muziek tot een uniek

passende aandacht. Op 23 en 24 april e.k.
georganiseerd. Dit jaar is het thema: ‘Erfgoeddag

maakt school’. Wij werken met plezier mee aan
het project dat in onze regio door de Erfgoedcel
LeieSchelde in dit verband opgezet wordt. Een
uitgestippelde fietsroute voert de
geïnteresseerden langs diverse scholen. In Deurle
betreft dit zowel de Gemeenteschool als de SintJozefsschool. In Latem wordt de Simonnetschool
aangedaan. Op die locaties zullen sprekende
foto’s uit het verleden worden opgehangen. Via
een handige brochure zal de uitgestippelde
fietsroute gemakkelijk kunnen worden gevolgd.

document. Hij heeft daarmee opnieuw een

Daarnaast geven wij aan dit WE een bijzondere

filmische hoogvlieger gerealiseerd die getuigt

eigen invulling. Reeds geruime tijd zijn wij bezig

van een hoog professioneel niveau. Uit dit

met een project rond het minder gekende maar

werkstuk blijkt duidelijk zijn grote passie voor de

zeer interessante industriële erfgoed van Deurle,

volkssport van het boogschieten. Aan Pol dan

nl. de ‘Galmantractor’. In centrum de Vierschaar

ook onze welgemeende felicitaties en een zeer

worden tijdens de voormelde erfgoeddagen een

dikke merci. Gelet op het grote succes (ca 150

5-tal teruggevonden en gerestaureerde

aanwezigen) overwegen wij om deze film

Galmantrekkers geshowd. Over het ontwerpen,

volgend jaar opnieuw te programmeren voor hen

de productie, de verkoop, etc. werd een brochure
gemaakt die te koop wordt aangeboden. Wij
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hopen uiteraard tijdens die dagen vele tractor-

twee notoire Deurlenaars. Begin al maar te

Overwegende dat er dienst overgegaan te

en erfgoedliefhebbers te mogen verwelkomen.

oefenen als je het echte Deurels onder de knie

worden tot de benoeming van eenen

wilt krijgen!

hoofdonderwyzer aan de gemeenteschool, in

Ook vermelden wij graag dat ‘Erfgoed Deurle’
present tekent op de ’lentemarkt’ die op 30 april
en 1 mei in Latem dorp plaatsvindt. Wij zullen er
met een stand in de raadzaal aanwezig zijn.
Zoals gebruikelijk past het in een notendop aan

Tenslotte wens ik alle erfgoedvrienden veel leesen kijkgenot en tot op een van onze komende
activiteiten.

onderwijs en de art. 66.68.7I en 84 der

Marc Roos, voorzitter

Gemeentewet;

te geven wat er in deze 16 nieuwsbrief te lezen

Gezien het bloedverwantschap bestaande

valt. Een goed bewaard geheim was het
verboden terrein voor alle schooljongens want

Het schoolhuis

de meester had vele speelse dochters. Lieven,
jongste telg uit het rijke gezin van wijlen meester
Jules De Jaeger, gooit de deuren van het
vroegere schoolhuis open en geeft ons eindelijk
een brede inkijk in deze tot klaslokalen
omgebouwde ruimtes.
Wij schenken in deze Nieuwsbrief maar
ook in de volgende aandacht aan het Deurelse
dialect. Deze rubriek opent met het beslechten
van de discussie over de schrijf- en zegswijze van
het ‘Deurlse’, het ‘Deurelse’ of het ‘Deurlese’
dialect. Daarna volgt een eerste reeks van 20
dialectwoorden en 3 -uitdrukkingen in het echt
Deurels. De lijst werd samengesteld door Nicole
Reynaert in overleg met Jan Van den Heede,

overleden;
Gezien de wet van I9 Mei I94I op het lager

de

schoolhuis van de gemeenteschool, streng

vervanging van Mr. Niemegeers, René Henri,

Gemeenteraadsbeslissing inzake de
aanstelling van een hoofdonderwijzer
Zitting van 9 Februari 1933.
Tegenwoordig M. M. Burggraaf Henri de
Spoelberch, burgemeester voorzitter, Angelus
Moeykens, Theofiel Vaernewyck, Schepenen,
August Maes, Serafien De Baere, Gustaaf
Colpaert, Pieter De Smedt, Oscar De Jaeger, René
Steyaert, raadsleden en Arthur Van den Heede,
Secretaris.
Dagorde:
Benoeming van eenen hoofdonderwyzer.
De Gemeenteraad in geheime zitting vergaderd,
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tusschen het raadslid De Jaeger en den kandidaat
De Jaeger, J. zich verder strekt dan tot en met
den tweeden graad;
Gaat by geheime stemming over tot de
benoeming van eenen hoofdonderwyzer;
Er zijn negen stemmers;
De ontblooting der stembiljetten geeft den
volgenden uitslag:
Mr. De Jaeger, Jules , bekomt vier stemmen;
Mr. Van Verdeghem, Arsène, bekomt vier
stemmen;
Mr. De Mets, Laurent, bekomt een stem.
Geen der kandidaten de volstrekte meerderheid
der geldige stemmen bekomen hebbende, wordt

er tot eene herstemming overgegaan op de

In de gemeenteraad te Deurle van 9 februari

Onze toekomstige pater familias betrekt het huis

namen van De Jaeger en Van Verdeghem.

1933 wordt Jules De Jaeger verkozen als nieuwe

op 25 juli 1935 samen met zijn echtgenote Maria

hoofdonderwijzer in opvolging van René Henri

Steyaert, toekomstige moeder van een rijke

Niemegeers. In de vergoeding van deze functie

kroost. In dit huis worden immers tussen 1938 en

zit tevens een woonvergoeding vervat in het ter

1950 acht kinderen geboren: Machtelt, Gonda,

beschikking stellen van het schoolhuis, gelegen

Hilda, Magda, Johan, Mona, Gaby en Lieven.

De ontblooting der stembiljetten geeft den
volgenden uitslag:
Mr. De Jaeger, Jules, bekomt vyf stemmen;
Mr. Van Verdeghem, Arsène, bekomt vier

tussen de Gemeentelijke Bibliotheek en

stemmen.

Jongensschool.

Bygevolg,

tractor van Alfons De Sloover en de stootkar, de
jongste vierjarige spruit er bovenop, verhuizen

Wordt Mr. De Jaeger, Jules, geboren te Bachte
Maria Leerne den 17 Juli 1905, gediplomeerd te
Oostakker den 15 Juli 1924, benoemd als
hoofdonderwyzer aan onze gemeenteschool.

naar de Philippe de Denterghemlaan,
vierhonderd meter verderop en bergaf.
Het schoolhuis

Hy zal op I april aanstaande in dienst treden.

Het schoolhuis roept bij mij als jongste niet
diezelfde in het geheugen verankerde beelden

Zyne jaarwedde wordt als volgt vastgesteld:
Aanvangswedde in Belgische frank

overhouden. Flarden en fragmenten van vage

4.000

Woonstvergoeding (woning)

indrukken komen bij hun vertellingen wel terug

-

Bestuursvergoeding:
Hetzy dus een bedrag van

op die de oudsten er tot op vandaag aan

13.000

Periodieke verhoogingen

naar boven. Het is waardevol deze ervaringen

1.200

terug te tekenen enerzijds omwille van hun

18.200

historisch heemkundige waarde, anderzijds
omwille van de verankering aan het onderwijzen

Tegenwoordige beraadslaging zal voor

van nagenoeg onze ganse familie; alsof wij,

goedkeuring, in dubbel afschrift, aan de

kinderen van Jules en Maria, door de fysieke

Bestendige Deputatie overgemaakt worden.

bewoning van dit schoolhuis door het
onderwijsvirus zijn besmet.

Voor gelykvormig afschrift:
Op bevel: De Secretaris,

Het gezin woont er tot juli 1954 tot ze met de

De Burgemeester,

De pasbenoemde Jules De Jaeger voor het
schoolhuis (© familiealbum J. De Jaeger)
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juffrouw Antoinette zorgvuldig genoteerd in een
groot schrift met kolommen voor o.a. titel, datum
van uitlenen en terugbrengen. Elk boek was
gecatalogeerd en gecodeerd met een cijfer zodat
je boeken die (nog) niet geschikt waren voor je
leeftijd niet kon ontlenen; censuur onder de
noemer van opvoedkundig correct met het
katholieke gezag als normerend scheidsrechter!
Juffrouw Antoinette kende alle boeken en
volgens mij had ze ook het overgrote deel ervan
gelezen. De televisie was nog niet
doorgedrongen tot de huiskamer van de
middenklasse en dus werden door de
dorpsbewoners wekelijks stapels naar stof
geurende lectuur ontleend.

Even terzijde, een geschiedkundige bijna
trilogie.
Situatieschets en grondplan van het schoolhuis (tekening Lieven De Jaeger)

De groene hoge voordeur met, in mijn

in kamerhoge boekenrekken. Iedere

kinderlijk aanvoelen, zijn te hoge koude

zondagvoormiddag hield juffrouw Antoinette,

blauwe hardstenen drempel lag net zoals de

zus van juffrouw Suzanne en juffrouw Esther Van

ingang van de jongensschool op de zijgevel

Verdeghem - in de volksmond soms ietwat

van het gebouwencomplex.

oneerbiedig ‘de drie pruimen’ genoemd - deze

Vooraan, aan de westkant, bevond zich de
bibliotheek met zijn bleekbruin gekafte boeken

magische kamer open. Hier ontleende ik de
boekenreeksen van Arendsoog, De Rode Ridder
en Jules Verne. Ieder ontleend boek werd door
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De vermaarde ‘Deurlese’ onderwijzersfamilie Van
Verdeghem had naast de drie onderwijzeressen
ook nog een broer en meester in huis. Arsène
werd na de loopbaan van meester Niemegeers in
1933 tot de gedoodverfde kandidaat
hoofdonderwijzer gebombardeerd. De
dorpspolitiek besliste echter anders (cfr.
gemeenteraadsbeslissing hoger) en Arsène
diende uit te wijken naar de gemeenteschool van

van het eerste t/m het derde studiejaar, werden
omgetoverd tot wederzijds respect en sympathie.
De talloze gezamenlijk surveillerende
wandelingen over de aarden speelplaats werden
geregeld lange gezellige babbels tot jolijt van
alle spelende kinderen. En elke middag vroeg ons
moeder (soms geïrriteerd) aan tafel: ‘… en wat he
d’ ieffre gezeit?’ waarop vader steeds laconiek en
schouderophalend antwoordde: ‘… ach, nie vele!’

Hoofdonderwijzer Jules De Jaeger in zijn klas met het vierde, vijfde en
zesde leerjaar. Het zevende en achtste zaten verder links in klas (©
familiealbum J. de Jaeger).

Latem ten voordele van Jules De Jaeger uit de
Maaigemhoek van Leerne. Het werd Jules door
collega Suzanne niet in dank afgenomen, maar
koppige Jules haalde haar aan zijn kant door zijn
niet aflatende Ghandiaanse toewijding en
correctheid. De maandenlange stiltes tussen
meester Jules, meester van het vierde t/m het
achtste studiejaar, en juffrouw Suzanne, juffrouw

Juffrouw Suzanne Van Verdeghem met haar klas van eerste, tweede en derde leerjaar op de
toen nog onverharde koer (©Marc Roos)
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Een tweede soortgelijk scenario speelde zich
jaren later af ter gelegenheid van zijn eigen
pensioenstelling in 1958. Toen werd neef Carlos
Onderbeke benoemd ten nadele van meester
Willem De Dobbelaere. Meester Carlos haalde
het in 1958 met een al even nipte tumultueuze
stemming in de gemeenteraad als meester Jules
in 1933! De befaamde schoolstrijd van 1958
kreeg daarmee in Deurle een heel eigen dorps
karakter. Ik herinner mij nog zeer goed die
bewuste gemeenteraad-avond en vooral de
eerste dag daarop toen ik als zoon van de
hoofdonderwijzer helemaal alleen,
toen reeds, van individueel onderwijs
mocht genieten! Ook dit negatieve
dorpsprotest werd ten slotte
omgezet in positieve aanvaarding en
uiteindelijk in de verdiende
waardering.
Een derde evenwaardig scenario
werd op de valreep door de
gemeenteraad in 1987 vermeden
door mijn eigen kandidatuur van
schoolhoofd te counteren ten
voordele van meester Harold Van De
Gehuchte. De geschiedenis blijkt zich
dus toch niet eeuwig te herhalen.

Maar laat ons terugkeren naar de kern van het
onderwerp; ons schoolhuis tijdens de jaren 19351954.

griezelen is spannend ook al was er toen nog

Het dodenhuisje

jaren ook dienst hebben gedaan als kolenhok.

Ook aan de straatkant, naast de bibliotheek,
stond het dodenhuisje waarin verdronken en
verongelukte mensen werden opgebaard ten
gerieve van het parket. Het was niet groter dan
een klein donker hok dat voor kinderen geen
echte aantrekkingspool, zelfs verboden terrein
was. Verboden vruchten echter smaken zoet en

geen sprake van het heidense Halloween.
Naar verluidt zou dit dodenhuisje gedurende vele
Toen een persoon met verdacht overlijdensrisico
tijdelijk moest worden opgebaard, werd de
brancard dan maar boven op de kolen geplaatst.
Het woonhuis
Achter de hoge groene voordeur bevond zich
dus ons huis.
De brede gang rechtdoor gaf uit op
de woonkamer die verwarmd werd
door een Leuvense stoof met ronde
soms roodgloeiende gietijzeren
kachelpot en lange platte
rechthoekige kookkast
(warmhoudplaat). Onder de kachelpot
werden de assen opgevangen in een
vierkante diepe asbak waarvan het
crèmekleurig geëmailleerde deurtje
met een bloemmotief beschilderd
was. Achteraan onder de warmteplaat
hing een soort verschuifbare lade, of
‘telloren’verwarmer avant-la-lettre die

Gemeenteschool met zicht op het schoolhuis, de klassen en de achterkant van de

van beide kanten van de stoof met

hangar (© familiealbum J. De Jaeger)

neerklappende eveneens versierde
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deurtjes was voorzien. Aan beide kanten van de

In deze ruimte werd vooral ’s winters geleefd en

mensen hun teruggave van de ziekteverzekering

warmteplaat hingen aan twee verchroomde

naarmate het gezin uitbreidde als erg benepen

of mutualiteit berekende en uitbetaalde.

armen altijd handdoeken of wasgoed te drogen

ervaren.

naast de ‘koterhaak’ wanneer die niet in de
kolenbak naast de stoof lag.

Ik herinner mij deze activiteit in het schoolhuis

Het reken- en uitbetalingsbureau
In de brede entreegang lag onmiddellijk rechts
het bureau van ons vader. In dit heiligdom
ontving hij ’s zaterdags de mensen van het dorp
die aangesloten waren bij de katholieke
ziekenfondsafdeling ‘Onderlingen bijstand tijd en

vlijt Deurle’, nu CM genoemd. Als rekenwonder
voerde vader op zaterdagnamiddag het
bijberoep van loketbediende uit waarbij hij de

niet maar wel in ons tweede woonhuis op de
hoek van de Dorpsstraat en de Philippe de
Denterghemlaan. Het middagmaal op zaterdag,
dat door de wekelijkse schuurbeurt van de
eetkamer werd verlaat, stond amper op tafel of
de eerste klanten dienden zich reeds opdringerig
bellend aan de voordeur aan. De deur ging
echter pas omstreeks 13.30 uur open. Bij
regenweer werd de voordeur wel op een kier
gezet en konden de mensen in de hal hun beurt
afwachten. Van privacy op zaterdagnamiddag
was ten huize De Jaeger geen sprake maar de
extra geldelijke verdienste voor deze sociale
opoffering kwam het grote gezin goed van pas.

Ik herinner mij ook de semi- of trimestriële
controles die meestal een dag in beslag namen.
Ons moeder kreeg dan de opdracht deze strenge
bewakers van de sociale kas in de watten te
leggen met een heerlijk middagmaal, waarvan
ook wij dan uiteraard konden mee genieten. Met
een opgelucht hart en een: “Oef! Alles is in orde!”
Leuvense stoof. Foto Wikipedia

Naambord van de Deurlese christelijke mutualiteit
(© Gonda De Jaeger)
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werd ’s avonds, onder het dampen van de strijk,
de nabespreking van de controle gehouden.

Het deurenpaleis
De centrale woonkamer telde vijf deuren
waaronder de toegangsdeur van de gang en de
brede deur die toegang verschafte tot een 1m²
grote doorgang met deuren naar het bureau, de
‘zondagse plaats’ en een geheimzinnige
ingemaakte kast; een opbergruimte waar de Sint,
overtuigd dat geen kind hier ooit iets zou komen
zoeken, zijn mijter, staf en groot voorleesboek
bewaarde!
Het openen van de kelderdeur had iets
hallucinant! Ik herinner me vaag de donkere
diepte met de steile trap naar beneden en de
houten ‘schappen’ om de etensresten van het
middagmaal op te zetten die ’s avonds
omstreeks zeven uur, na het vieruurtje van
boterhammen met confituur, met smaak naar
binnen werden gewerkt.
Het Rijk der Vrouw
De vierde deur van de woonkamer gaf uit op de
‘veranda’. Deze ruime plaats van vijf op vier
meter baadde in het licht dat via een partij glas
aan de noord- en oostgevel binnenviel. Gelukkig
stond hier een blauw gespikkeld en geëmailleerd
fornuis met vier frontdeurtjes zodat de
temperatuur er ook in de winter nog meeviel.

In deze aanbouw, noch in het ganse schoolhuis

waar hij verbonden zat met het ijzeren hek als

was er leiding- of drinkwater voorzien. Moeder

ideale ontvanger. Op een stormachtige nacht

haalde tachtig meter verder bij Marietje Colpaert,

ontving deze ideale geleider ook de bliksem,

moeder van Clarisse (echtgenote Robert Claeys)

snokte de antennedraad uit de voegen van de

dagelijks enkele emmers drinkbaar water en

schoolgevel tot in de veranda waar onmiddellijk

plaatste ze ter haar beschikking buiten aan de

brand ontstond. Gelukkig kon het huis met man

verandadeur. Wij kinderen, spelend in de iets

en macht snel worden geblust maar de schrik zat

verderop gelegen zandbak, spoelden er wel eens

er goed in. Sindsdien lag ons moeder bij elke

ons speelgoed in uit, wat bij ons moeder

eerste donderslag bij nacht steeds klaarwakker,

uiteraard kwaad bloed zette.

aangekleed en geschoeid op haar bed. Haar

Deze veranda, dit ‘Rijk der Vrouw’ was moeders
werkplaats. Hier werd het opgepompte
regenwater gefilterd bij de gootsteen; hier werd

angst voor onweer is slechts één van de angsten
die ze tot op vandaag op haar jonge vrouwelijke
telgen heeft overgedragen.

’s zomers gegeten maar ook gestreken en

De vijfde en laatste deur in de centrale

genaaid; hier werd het water op het fornuis

woonkamer zat naast de Leuvense stoof en

verwarmd en in de zinken badkuip gegoten

leidde naar een slaapkamer op het gelijkvloers

waarin van groot naar klein, de een na de ander,

waar in de eerste jaren de oudste kinderen

eenmaal per week het zeepsop werd

Machtelt en Gonda sliepen.

ondergedompeld; hier werd wekelijks van
ondergoed ververst en een ‘schapulier’ als amulet

De bovenverdieping

of engelbewaarder op ons onderhemd gespeld;

De eigenlijke slaapkamers bevonden zich op de

hier werd naar kinderlief en -leed, zelfs naar de

ruime bovenverdieping. Een brede trap,

radio met gloeilampen geluisterd. In deze kamer

afgesloten met een deur in de gang, mondde uit

werd geleefd.

op een allee met houten lambrisering. Boven
onmiddellijk rechts lag onze kamer, de

Brand!

jongenskamer voor Johan en mij, met twee

De radioantenne liep van in de veranda, langs de

gelijke eenpersoonsbedden achter elkaar

ganse schoolgevel tot aan de rand van het bos

geplaatst tegenover de lucarne. De tweede
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kamer rechts was de kamer van papa en mama.

meisjes Hilde/Magda en Mona/Gaby, met aan

zijn controleronde ook niet werd gehoord door

Ook hier kwam het licht via een lucarne de kamer

beide kanten een tweepersoonsbed en in het

zijn vier belhamels! Toen hij dan plots de

binnenvallen. Op het einde van de gang, reeds

midden een groot tapijt waar allerlei kunsten

kamerdeur opendeed, staarden hem vier paar

boven de klas van meester Jules, richtte ons

werden op tentoongespreid. Zelfs na bedtijd

ogen op blote voeten en in wit gebloemd

vader zelf een extra kamer in voor Machtelt en

ging het er soms erg lawaaierig aan toe.

flanellen nachtkleed even angstig aan. Zonder

Gonda. Nog op deze gang, tegenover vader en

Geluidshinder ondervond hier niemand van

woorden snelden vier paar voeten met bonzend

moeders kamer, was er een ruime zolder. Hier

vermits deze kamer boven de bibliotheek lag en

hart hun bed in; waarna vader statig en met

stonden oude banken en ander te ontdekken

de gaanderij en jongenskamer het geluid naar

ingehouden glimlach de trap terug afdaalde om

leer- en speelgoed voor onderwijzeressen in spe!

beneden dempten. Het nadeel was dat vader op

moeder bij te staan.

Hier stond, net achter de

De tuin van Eden en wellust

deur, ook de nachtemmer
die door moeder elke

Het schoolhuis had ook een

morgen werd geledigd in de

moestuin die meestal door

WC beneden, buiten achter

vader maar ook dikwijls door de

de veranda! Een toilet

leerlingen van de hoogste jaren

binnen, laat staan een

werd bewerkt. Leerlingen

badkamer, kende dit huis

konden die tuin van wellust

niet!

betreden via de schoolgang. De
schoolplicht, vandaag leerplicht,

Het Rijk der Meisjes

liep in die tijd slechts tot 14

Aan de andere kant van de

jaar. Dus gingen veel

gaanderij boven lag de

boerenzonen slechts tot die

grootste kinderkamer met

leeftijd in een zevende en/of

dezelfde oppervlakte van de

achtste leerjaar naar school. Al

bibliotheek op de

kenden deze uit de kluiten

benedenverdieping. Dit was

gewassen gasten al wel iets van

het ‘Rijk der Meisjes’, meer

boeren, ons vader leerde hen

bepaald van de vier jongste

Lieven bij het door meester Jules eigenhandig gebouwd grotje (© Lieven De Jaeger)
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ook nog groenten kweken.

De ‘lochting’ lag evenwijdig met het schoolhuis,

landbouwkunde. Zijn tuin was zijn didactisch

bergsken en het pad op tot aan het kolenhok. De

voorbij de zandbak en het kleine grasplein bij de

materiaal die hij bij een pedagogische studiedag

eerste ‘uitgekieperde’ lege zak werd dan in de

veranda, gescheiden door een ‘greppe’, ongeveer

voor inspecteur en collega’s onderwijzers in een

nek gelegd of zelfs als cape op het hoofd

ter hoogte van de pomp tegen de gevel, naar het

modelles ‘werkelijkheidsonderricht’ (WO)

gedragen waarmee ze hun huid en haren iets

bos van Buysse toe. Aan het einde van de

omtoverde tot een levensechte biotoop: ‘Aan de

afschermden van het gitzwart blinkende goud.

‘greppe’, tegen de haag, bouwde vader in zijn

oevers van de Leie’. Met een beperkt aantal

grote devotie voor de H. Maria een ‘stenen

leerlingen woonde ook ik deze modelles eind de

grotske’ waar de ganse familie maar vooral ik fier

jaren ’50 bij in, voor deze gelegenheid, mijn

mochten poseren voor een fotoshoot met de

nieuwste Grusenmeyer-trui.

‘camera obscura’.

Het donkere kolenkot had ook nog een tweede
meer ‘pedagogische’ functie waar hardleerse tot
weerbarstige kinderen voor enkele tijd konden
worden opgesloten. Gelukkig bleef het meestal

In deze lochting teelde ons vader allerlei

bij dreigen en was de schrik voor dit donker hol

De ganse tuin werd aan de noordzijde afgesloten

groenten waaronder ook asperges. Soms

voldoende om iedereen in de pas te laten lopen.

door een haag die ons samen met een oprit van

groeiden die merkwaardig sterk. Als kwajongen

Broer Johan kan daar waarschijnlijk iets meer

onze naaste buren Leon en Anna Steur en

plantte Pol Van der Plaetsen eens witte kaarsen

over vertellen.

kinderen Lutgarde en Annie scheidde.

in de verhoogde berm. De kunstasperges

Anna moest dus niet ver lopen met haar
‘veegborstel’ om trouw de twee klassen en
schoolgang proper te houden. Bij de straat
ontweken wij als kind de paar trappen die iets
verder lagen dan het gat in de haag waardoor
het, komende van het dorp, veel aangenamer en
korter kruipen was naar de toegang tot de
achterdeur, de verandadeur.
Het Rijk der Mannen
De moestuin was vaders werkplaats, het ‘Rijk der
Mannen’. Tenslotte was hij zelf een gewezen
boerenzoon en naast onderwijzer ook leerkracht

kwamen met hun wit kopje net van onder de
oppervlakte piepen. Een grap waarmee meester
Jules bij het oogsten van zijn artificiële asperges
hartelijk kon lachen.

Nog verder en hoger naar het bos toe bevonden
zich de ‘koterijen’ waar naast kippen, konijnen,
geiten en schapen in de oorlog ook wel eens een
varken in het geniep werd vetgemest. Hier stond
ook een koperen wastobbe waaronder vuur werd

Het multifunctionele kolenhok
Voorbij de schoolgang, kant ‘lochting’, was tegen
de schoolgevel een ‘kolenkot’ aangebouwd. Deze
opslagruimte werd vóór de winter tot de nok
gevuld voor de twee kachels in de school en het
fornuis en de stoof in het woonhuis. Ik zie de

gemaakt; moeders ‘wasmachine’ sopte en kookte
het linnen dat daarna gebleekt en gedroogd
werd op het graspleintje bij de veranda. Mijn
vragen naar de functie van die smalle witte
doeken werden door moeder nooit bevredigend
beantwoord.

kolenmarchands Vyncke en later za(a)kvoerder

Ook via de ‘speelkoer’ was een toegang tot dit

Maes de zware bruinzwarte juten zakken nog

hok waarin de enkele leerlingen die toen reeds

dragen op hun schouders van aan de straat, het

een fiets hadden hun vehikel konden stallen.
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Het Rijk der Kinderen
Aan de zuidkant van het huis, tegenover de
voordeur, lag een groot grasplein met enkele
fruitbomen. Dit was verboden terrein voor alle

ze al een fiets hadden! Velen vervoegden de

hetzij via de Dorpsstraat, hetzij via de

‘rang’ van de meisjes tot aan de Vierschaar waar

Kriekenbergdreef, ook Schooldreef genoemd. Via

ze, eenmaal veilig over ‘de grote baan’ geloodst,

de Dorpsstraat diende je, eerst enkele trappen

hun weg alleen vervolgden.

op, ons huis te passeren om via ‘den hangar’ de

schooljongens, ook voor de grootsten die
landbouwles volgden. Tegen de scheidingsmuur
van dit stukje privé-terrein lag immers vaders
grootste schat: het duivenhok en de druivenserre.
Als de broers-pastoor Leo (pastoor te Poeke) en
Aloïs (pastoor te Lotenhulle) langskwamen werd
na het onvermijdelijke bezoek aan de

De schoolkoer kon je van twee kanten bereiken

aarden speelkoer te bereiken. Via de
Kriekenbergdreef moest je een steile helling op.
Met de fiets was deze niet te berijden, althans
niet omhoog en behoorlijk gevaarlijk naar
beneden. Trouwens ze waren zeldzaam, de
jongens die met de fiets naar school kwamen, als

De speelkoer werd overschaduwd door o.a. een
grote ‘scheven’ appelaar wiens dikke stam je
bijna kon oplopen! Verder stond er ook nog een
notelaar waarvan in het najaar de noten met een
‘rekker’ of ‘katapult’ werden afgeschoten. De
kleine perelaar kreeg met al dat jongensgeweld
weinig kans om tot wasdom te komen.

duiventil, met bespreking over

Er werd gelopen in een kring rond de

successen en verliezen op de vluchten

bomen, om elkaars marbels gespeeld

van Arras, Dourdan, Angoulème of

in een cirkel of een ‘zoele’, er werd

Bordeaux, ook de serre steevast met

gebikkeld en ook al eens gevochten

een bezoek vereerd. Snoei, groei en

waarbij we, bij de kraag gevat door

bloei van de druiven werden dan in de

juffrouw Suzanne of meester Jules,

sappigste bewoordingen besproken en

met het gezicht tegen de schoolmuur

bewierookt.

in een time-out werden geplaatst.

Aan de andere van deze

En nu naar school

scheidingsmuur was naast een

De met de hand bediende schoolbel

overdekte speelruimte een reeks

klingelde de rangen bijeen; twee rijen

welriekende ‘piscines’ (urinoirs) en een

voor het eerste, tweede en derde

drietal primitieve toiletten

leerjaar met Juffrouw Suzanne en twee

aangebouwd. Daarvoor lag
uitnodigend de onverharde
schoolkoer, het ‘Rijk der Kinderen’.

rijen voor alle overige leerjaren tot en
Zicht op de duiventil en de serre met op de voorgrond Mona en Gaby naast hun
respectievelijke meters ‘bomma’ en tante Gabriëlle (© Gaby De Jaeger)
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met het achtste met meester Jules.
Zwijgend en met gekruiste armen

gingen we de schoolgang binnen.

Deurels of Deurls

Einde van de gang rechts was de
klas voor de kleinsten, midden in

Wat is het nu eigenlijk?

de gang links, onder Machtelts en
Gonda’s bed, de klas van de
oudsten. Geografische wandkaarten

Op initiatief van Nicole Reynaert, een echte

van Oost-Vlaanderen, België en de

Deurelse, wordt in deze en de volgende

ganse wereld, zwarte vaten van

nieuwsbrieven telkens een aflevering gebracht

hectoliter tot centiliter, gewichten

met een aantal Deurelse woorden en

van kilo tot gram, een opvouwbare
decameter en zoveel meer

uitdrukkingen. Dit aspect van ons immaterieel

pedagogisch materiaal sierden en

erfgoed ligt ons nauw aan het hart en wij gaan

vulden de wanden en kasten. Zes
dagen in de week, van

Klasfoto Franse les met Romain Maes, Arnold Roos, Servaas Reynvoet,

Johan Ballegeer, Pol Nachtergaele, Lieven De Jaeger, Jean-Paul Vincent,

maandagmorgen tot
zaterdagmiddag liepen we school, ramden we

? Ballegeer, Marnix De Smet (©Lieven De Jaeger)

zondagvoormiddag of de vervlogen zomerse VP-

dan ook zeer graag in op haar voorstel.
Een basisvraag hierbij is, - een die ons reeds lang
in de ban houdt - hoe schrijven wij nu correct:
“het Deurelse dialect”, of moet het zijn “het

onze tafels van vermenigvuldiging af, luisterden

uren, het vakantiepatronaat, …

we geboeid naar de verhalen van het Oude

Tijdens de vakantie echter was die ganse

Enfin, daar werd reeds menig boompje over

immense school óns speelterrein, tot 16

opgezet. Wij zijn dan maar te rade gegaan bij

augustus. Na Maria’s feest werd de school

experten terzake om deze kwestie voor eens en

immers door Anna Steur grondig opgefrist en

altijd uit de spreekwoordelijke Deurelse wereld te

weer klaargezet voor het nieuwe schooljaar.

helpen.

Testament, ratelden we de ganse catechismus uit
het hoofd af, schreven we met pen en inktpot in
schoonschrift onze jaarlijkse nieuwjaarsbrieven
voor ouders, meter, peter en de notabelen van
het dorp. En wekelijks op zaterdagvoormiddag
werd de geziene leerstof van de week in
competitievorm (eindeloos) herhaald en in het
geheugen gedrild. En dan hadden we het nog
niet over het plaveien van de koer, de Franse
lessen na vier uur, de muzieklessen op

Vanaf die datum kaften wij met zijn allen de
boeken en de schriften, naar vaders gebod
zonder ze open te leggen (!), voor alle
schooljongens van het dorp.

Lieven De Jaeger. Met dank aan broer en zussen.
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Deurlse dialect” of nog “het Deurlese dialect”.

Deze vraag heb ik dan ook recent een tweede
maal voorgelegd aan een professionele
taalkundige, nl. Lieve Den Hert, licentiate
Germaanse filologie, in haar vroegere
beroepsleven lerares van o.a. Nederlands en

echtgenote van een notoire Deurlenaar Jan Van

de Deurlnaars dat zo uitspreken) en Deurels.

Veurne, Welle en ook Zwolle (hoofdstad van de

den Heede. Op onze vraag om advies

Maar dan vind ik verder in de lijst Goirle - Goirles

Nederlandse provincie Overijssel). Even algemeen

antwoordde zij het volgende:

en Waalre – Waalres. Naar analogie daarvan zou

gaat het hier over tweelettergrepige plaatsnamen

het dan Deurles moeten zijn.

die op een doffe –e eindigen. Het afgeleide

“Ik herinner mij nog, dat ik een hele
briefwisseling gevoerd heb met Piet Moerman

Besluit: “Elk zijn goeste, zei Brospot, en hij at zijn

over het onderwerp. Toen heb ik ook de

kinders hunne pap uit.”

Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS), het
Genootschap Onze Taal, de Taaltelefoon en nog
wat andere bronnen geraadpleegd. Het
Genootschap Onze Taal heeft mij toen – na een
paar dagen - in een mail geantwoord dat ze het
zelf niet goed wisten. Zoiets hangt namelijk
vooral af van de plaatselijke geplogenheden.
In de ANS lees ik over adjectieven afgeleid van
een aardrijkskundige naam als algemene

beklemtoonde stam. Vandaar de afleidingen:
Brugs, Dams, Hals, Hams, Veurns, enzovoort. In

Piet Moerman van zijn kant had die vraag

de verbogen vorm krijgen ze een doffe –e als

blijkbaar reeds vroeger voorgelegd aan zijn

uitgang. Iedereen kent bijgevolg, om een paar

schoonvader, Dr. E. Eylenbosch, doctor in de

voorbeelden te noemen:

Germaanse filologie. Hij bezorgde ons een zeer
uitgebreid en wetenschappelijk gefundeerd
advies dat wij hier integraal afdrukken.
“Van Deurle en het afgeleide adjectief Deurels
gesproken….

regel: “Namen die op –e of –en eindigen,

In een surrealistische wereld zou je aan een

verliezen gewoonlijk de sjwa-lettergreep (de

‘Deurlese bossenloop’ kunnen deelnemen. Maar

doffe –e) in de afleiding, bijv. Antwerpen –

in de wereld waar we allen in leven is alleen een

Antwerps, Damme – Dams,…” (p. 359). Dan zou

‘Deurelse bossenloop’ mogelijk. Deze bewust

het dus volgens die algemene regel Deurle –

gekozen paradox heeft ten doel duidelijk te

Deurls moeten zijn.

maken dat bij de plaatsnaam Deurle het adjectief

In de appendix met aardrijkskundige namen staat

Deurels voorkomt, waarvan de verbogen vorm
Deurelse luidt. Waarom is dat nu eenmaal zo?

Deurle niet, maar wel Deurne. De afleiding

adjectief wordt telkens op -s gevormd, bij de

daarvan is volgens de ANS Deurns en Deurens.

Een eerste bewijs uit het ongerijmde is makkelijk

Toegepast op Deurle zou dat dan

aan te voeren. In het algemeen kunnen wij de

worden: Deurls (wat ik indertijd aan Piet

plaatsnaam Deurle vergelijken met Brugge,

Moerman aanbevolen had, omdat

Damme, Deurne, Halle, Knokke, Melle, Schelle,
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de Brugse metten
de Damse vaart
de Hamse studentenbond
de Knokse duinen
de Zwolse drukken en herdrukken (naam
van een bekende reeks tekstuitgaven in
de vorige eeuw bezorgd door een
uitgeverij in Zwolle).
Als de volstrekt foutieve (1) vorm ‘Deurlese’
-

werkelijk enig bestaan kende, dan mochten we
verwachten dat naar analogie ook Bruggese,
Dammese, Hallese, Hammese, Schellese
enzovoort in ons taalgebruik zouden voorkomen.
Maar die vormen bestaan niet…
Correct taalgebruik wil dat bij de plaatsnaam

Deurle een afgeleid adjectief Deurels (in de
verbogen vorm Deurelse) hoort. Hier rijst
evenwel een vraag. Hoe valt het adjectief Deurels

te verklaren, als we van de vorm Deurle uitgaan?

die uit de Oud-Indische grammatica komt, met

plaatsnaam Baarle (gehucht van de voormalige

De verklaring die wij zoeken, ligt in een zuiver

name: een svarabhakti-vocaal. Velen zullen

gemeente Drongen) hoort de afleiding Barels (in

fonetisch feit. Wie zorgvuldig en krachtig

opmerken dat ze daar nooit van gehoord hebben

de verbogen vorm Barelse) en bij de plaatsnaam

articuleert, slaagt er wellicht in de plaatsnaam

en het gelijk staat ongetwijfeld aan hun kant.

Deur-le keurig in twee lettergrepen uit te

Maar het verschijnsel zelf (de svarabhakti-vocaal)

spreken. Maar bij een wat lakser articulatie voegt

is tot in de standaardtaal van vandaag makkelijk

Veerle (vanouds bekend dorp in de provincie
Antwerpen) hoort Verels (in de verbogen vorm
Verelse) als afleiding.

de spreker ongewild en onbewust tussen r en l

waar te nemen. Nederlandse woorden zoals

een kleurloze vocaal in, met name een doffe e,

merg, melk, volk en wilg krijgen in de uitspraak

zoals wij die in het lidwoord de horen. Het

meestal de vorm merreg, mellek, vollek en willeg.

resultaat is uiteraard dat de naam Deurle als

Dus heel zeker met de bewuste vocaal… (4).

Deurele wordt uitgesproken (2).

Tot zover een misschien wat lang uitgesponnen
verhaal over Deurle en over de moeilijkheden
waartoe de naam aanleiding geeft bij vorming
van een afleiding. Maar de moraal bij het verhaal

Hierboven is gewezen op het afgeleide adjectief

kan heel kort zijn: bij de plaatsnaam Deurle past

Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken

Brugs bij de tweelettergrepige plaatsnaam

Deurelse als adjectief.

dat in vorige eeuwen, toen er nog geen officiële

Brugge. Pasten we bij Deurle hetzelfde procedé

spelling bestond, voor de naam van het dorp wel

(afleiding op –s bij de stam toe, dan zouden we

eens de schrijfwijze Deurele of Deurel gebruikt

een vorm Deurls krijgen. Geen mens kan die

werd (3). Volgens onze begrippen en zeker

uitspreken zonder ergens een tussenklank te

volgens onze spellinggewoonten is de doffe e in

gebruiken. Vandaar de remedie, in het

Deurele helemaal “overbodig”. Maar het

taalsysteem zelf ingebouwd: de fameuze

optreden ervan is vanuit articulatorische fonetica

svarabhakti-vocaal komt aan de oppervlakte en

geredelijk te duiden. De “medeklinkers” r en l,

wordt niet alleen effectief uitgesproken, maar

beide liquidae, zijn onderling verwant en

deze keer ook geschreven in de vorm Deurels,

daardoor niet zo makkelijk vlak na elkaar in de

waar het hier om te doen is.

aangegeven volgorde uit te spreken; met een
soort tussenklank (een doffe e) maakt de spreker
het zich een stuk comfortabeler. Een dergelijke
tussenklank die wel uitgesproken maar niet
geschreven wordt, is in de traditionele
taalwetenschap bekend met een dure vakterm,

Is de plaatsnaam Deurle met zijn afgeleid
adjectief Deurels soms een enig geval in zijn
soort en bijgevolg een curiosum? Zeker niet. Om
dat duidelijk te maken volstaat het naar twee
gelijksoortige voorbeelden te verwijzen. Bij de
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Dr. E. Eylenbosch
Conclusie
Inderdaad, om een lang verhaal kort te maken
zullen wij hier in de toekomst niet meer schrijven

Deurlese mastellen maar enkel Deurelse
mastellen.

Marc Roos
1. Noot Lieve Den Hert. Zoiets bestaat in de fonetica niet,
want uitspraak hangt af van o.m. plaatselijk gebruik!
Waalrese en Goirlese bestaan wel degelijk! (zie hoger).
2. Volgens Lieve Den Hert klopt dit niet.
3. U. Van den Heede, Geschiedenis van Deurle,
(Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem 1992) p.9.

4. Noot Lieve Den Hert. Dr. Eylenbosch heeft vooral
onderzoek gedaan naar dialecten uit het Pajottenland,
Brabants dus, waartoe ook het Antwerps behoort. Die
voegen inderdaad een svarabhakti-vocaal (een soort sjwa
dus) toe tussen de r of de l en een andere medeklinker.
Maar (Oost-, West-, Frans- en Zeeuws-) Vlamingen
kunnen die opeenvolging van medeklinkers wel degelijk
uitspreken. Wij zeggen helemaal niet mellek, maar melk!
En ook Deurls kunnen wij uitspreken, ook al ligt dat al iets
moeilijker.

Ken uw Deurels dialect

200 woorden en 30 gezegden, die in de loop van

dialecten uit andere dorpen. Om van het Engels

de laatste jaren bijeengesprokkeld werden, wordt

nog te zwijgen, als je jongeren hoort!

gestart met een eerste reeks ‘Deurelse woorden’.

Daarnaast is het weergeven van dialect in

In de Nieuwsbrieven wordt veel aandacht

Maar voor een goed begrip eerst een paar

geschreven taal een moeilijke klus. Zo gebruikt

besteed aan het materieel erfgoed. Daarnaast is

woordjes uitleg.

men diakritische tekens om aan te duiden dat

het immaterieel erfgoed even belangrijk, wat
trouwens ook regelmatig aan bod komt. Dit
laatste is een zeer ruim begrip en omvat een hele
waaier van zaken. Een belangrijk aspect hiervan is
de spreektaal. Hiermee wordt bedoeld de
omgangstaal van de Deurlenaren: het Deurels
dialect. Het zou zonde zijn indien ons mooi
dialect zou verloren gaan.

Om volgens wijlen professor Pee (UGent) als een
echte dialectspreker beschouwd te kunnen
worden moet aan een aantal voorwaarden
voldaan worden: ouders en grootouders van
beide kanten moeten in hetzelfde dorp geboren
en getogen zijn, je mag maar tot 14 jaar school
gelopen hebben en geen tv in huis hebben.
Anders was de invloed van andere dialecten en

een klinker meer open, meer gesloten, meer
vooraan in de mond, meer achteraan in de
mond,… wordt uitgesproken. Dat is uiteraard
voer voor specialisten. Daarnaast zijn er
natuurlijk in ons dialect veel meer tweeklanken
dan in het AN. Denk maar aan ‘woadr’ tegenover
‘water’. Niet altijd evident om die correct weer te
geven!

Daarom wordt voortaan in de Nieuwsbrief een

van het AN te groot. Dat was ook in de zestiger

Toch een klein regeltje. Wanneer een è wordt

vaste rubriek gepubliceerd met telkens een reeks

jaren reeds een probleem! Het valt te vrezen dat

geschreven, is de uitspraak zoals in het woord

van 20 Deurelse dialectwoorden en 3 Deurelse

niemand in Deurle nu nog aan die voorwaarden

‘weg’. De schrijfwijze van bepaalde Deurelse

gezegden en dit onder de bovenstaande titel:

voldoet… Er is immers hoe dan ook een

klanken kan echter niet steeds 100% exact

‘Ken uw Deurels dialect’. Uit een lijst van ruim

toenemende invloed van het AN en van
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weergegeven worden, maar jullie zullen wel

Deurlese gezegden

begrijpen wat hiermee bedoeld wordt.

1. ie vroagt ‘t ei uit ui gat

hij wil alles weten

2. tsjeentsjewoarre

God zegene en

Als er ooit een Deurels woordenboek komt, zou
het een goed idee zijn om het te laten inspreken
door een rasechte Deurlenaar, voor zover die
nog bestaat. Maar dat is nog toekomstmuziek.
Hierna een eerste reeks Deurelse dialectwoorden.

jaar worden deze dagen verlengd van maandag

beware u (kruisje aan kinderen bij het slapen
gaan)
3. tès in de sjakosje

het is in orde

Nicole Reynaert mmv Jan Van den Heede en
Lieve Den Hert

25 tot vrijdag 29 april.
Erfgoed Deurle organiseert op of rond die dagen
ook elk jaar een activiteit maar kan door zijn
specifieke manier van werken zich niet aan dit
vooropgestelde thema houden. Dit is volgens
ons ook van ondergeschikt belang; wij verkiezen
immers een eigen thema uit te werken en dit te

1. biezebeize

schommel

2. andjuuns

ajuinen

willen wij een heel specifiek aspect van ons zeer

3. boelie

soepvlees

beperkte industriëel erfgoed, nl.de

4. fluwijn

kussensloop

Galmantractor, in de kijker plaatsen.

5. kaba

boodschappentas

5. koekeloern

kijken

6. komisse

boodschap

7. kauve

schoorsteen

8. kobbenedde

spinnenweb

9. leude

plezier

10. lochtink

groentetuin

11. perselle

peterselie

12. pui

kikker

13. sjedde

breiwol

14. stekskes

lucifers

15. teek

regenworm

16. tingel

brandnetel

17. tuimelpèrte

valpartij

19. wulder/gulder/zulder

wij/jullie/zij

20. weurtels

wortelen

De Galmantractor, een uniek
stuk Deurels industriëel erfgoed

brengen op het best passende moment. Dit jaar

Oude tractoren of oldtimertrekkers zijn een zeer
gegeerd verzamelobject en zijn veelal in bezit
van (vroegere) gebruikers van een tractor,
dikwijls landbouwers. Eigenaars van deze

Vlaamse Erfgoeddagen zaterdag 23 en
zondag 24 april

pronkstukken komen regelmatig samen, al dan
niet in clubverband, om hun speeltjes te
exposeren, nieuwe ontdekkingen te doen, met
elkaar kennis te maken en met gelijkgezinden

Voor de 21ste maal worden eind april 2022 de
Vlaamse erfgoeddagen georganiseerd. Deze
hebben elk jaar een specifiek thema. Dit jaar is
het motto: “Erfgoeddag maakt school”. Op vele
plaatsen in Vlaanderen kan het rijke
onderwijsleven en –verleden worden ontdekt. Dit

van gedachten te wisselen over hun geliefkoosde
tractor.
Tussen de rijke waaier aan trekkers is er een
Belgisch merk, - bovendien een echt Deurels
merk - dat nauwelijks voorkomt en vrij weinig
gekend is, nl. de Galmantractor. Dit is begrijpelijk
vermits deze tractor in de jaren ’50 van de vorige

18

aan info werd in een
brochure gebundeld.
Wij menen te mogen
stellen dat deze
Galmanbrochure vrij
uniek is omdat ze het
verhaal brengt van de
pioniers, hoe een idee
groeide, wie aan de
productie meewerkte,
wie ze aan de man
bracht, enz. Verder
kon, dankzij
opsporingen aan de
Galmantractor in de staat zoals Patrick De Sloover hem kocht van
weduwe Réné Dhondt (© Patrick De Sloover)

eeuw, in een zeer beperkt aantal exemplaren
gebouwd werd en de geproduceerde trekkers
nauwelijks buiten een straal van 10 km van
Deurle verkocht en gebruikt werden. De nog
bestaande exemplaren zijn daardoor op twee
handen te tellen.
Een aantal enthousiaste en gemotiveerde
Galmanfanaten heeft een zoektocht verricht naar
de nog bestaande exemplaren, naar alle
beschikbare informatie daaromtrent en naar
ongekend foto- en filmmateriaal. Die rijke waaier

bron, een vrij exact

Weduwe Réné Dhondt bij de gerestaureerde tractor van

cijfer gekleefd
worden op het aantal
geproduceerde Galmans en een inventaris, zij het
gedeeltelijk, van de eerste, achtereenvolgende en

Patrick De Sloover (© Patrick De Sloover)

binnen het bestek van de vereniging ‘Erfgoed
Deurle’.

huidige eigenaars opgemaakt worden. Ze bevat

De Galmandays worden georganiseerd in het

ook technische beschrijvingen van de vitale

centrum De Vierschaar, waar een aantal tractoren

onderdelen ervan en tips voor restaurateurs.

zal te bewonderen zijn en met de eigenaars een

Het opsporen van de Galmantractors, - een
exemplaar was in Engeland terecht gekomen en
werd opnieuw ingevoerd, - de huidige en
vroegere eigenaars, het verzamelen van
informatie, het opzoeken van foto’s en dies meer
gebeurde door een externe werkgroep, opgericht
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praatje kan worden geslagen. In het centrum zal
een doorlopende foto- en filmreportage te zien
zijn en kan uiteraard een drankje worden
genuttigd. De brochure kan worden aangeschaft
aan de prijs van €15.

Marc Roos
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