YOLANDE EN MAURICE - HUN LEVEN TE PERVIJZE EN STUIVEKENSKERKE
Herman Declerck

Begin december 2014 verscheen bovenstaand artikel in het Wekelijks Nieuws Editie Kust. Via wat speurwerk
bij onze goede vriend Facebook kon er contact gelegd worden met de schoondochter Marleen die voor ons het
pad effende om Yolande en Maurice te gaan interviewen. Een afspraak werd gemaakt en enkele weken later
was het zover. Yolande en Maurice werden ‘op de rooster gelegd’ en het resultaat leest u hier.
Even voorstellen
Zoals hierboven reeds te lezen is, werd Maurice geboren te Stuivekenskerke op 3 september 1922, hij is dus al
92 jaar geworden. Hij stamt als ‘achterkommertje’ - zoals hij zelf zegt - uit het gezin van Henri Verstraete en
Alida Pylyser. Zijn vader was heel zijn leven de bruggenwachter van Tervate, een beroep dat reeds gedurende
vier generaties uitgeoefend wordt bij de Verstraete’s. Het gezin kreeg tussen 1902 en 1912 twee zonen
(Georges en Camiel) en twee dochters (Lucie en Elisa). Maurice weet nog vlekkeloos uit te leggen hoeveel jaren
er tussen hem en zijn oudere broers en zusters liggen. Om maar te zeggen dat hij nog heel goed bij de pinken
is, zijn geheugen laat hem nog niet in de steek. En als hij eens iets vergeet dan heeft hij nog zijn schriftjes die
hij gedurende tientallen jaren bij hield en waarin hij minutieus noteerde wat er die dag gedaan werd, wie op
bezoek kwam enzovoort. Vraag hem wanneer hij veertig jaar terug aardappelen plantte, hij zal het je zeggen.
Sedert kort is hij er mee gestopt, de leeftijd begint hem uiteraard wat parten te spelen. Zoals hij zelf zegt gaat
alles wat trager dan vroeger maar als er bezoek is en er wordt gepraat over ‘den ouden tijd’ dan wordt Maurice
een spraakwaterval die zijn verhalen met de nodige gebaren moeiteloos ondersteunt.
Zijn echtgenote Yolande op haar beurt is een geboren Pervijzenaar, vier jaar jonger dan Maurice en dus ook al
gezegend met de hoge leeftijd van 89 jaar. Ze werd geboren op 17 april 1926 in het gezin van slachter Georges
Handschoewerker en Lucie Verhaeghe die hun stek hadden vlak naast de pastorij van Pervijze. Yolande had
nog een oudere zuster (Maria) en twee jongere broers (Daniel en Michel).
Als ze nu kijken naar hun eigen leven moeten ze bekennen dat ze geluk hebben: nog in goede gezondheid te
zijn én nog samen te zijn, het is niet velen gegund. Yolande merkt hierbij op dat het zij, de heel oude mensen
zijn die nog het meeste weten, die de meeste levenservaring hebben. Zo worden er boeken geschreven zonder
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dat de oude mensen die het nog zelf meemaakten hierover aangesproken worden. Zo worden er foute zaken
geschreven die hadden kunnen vermeden worden. Ze appreciëren het dan ook dat de heemkring hen komt
interviewen zodat ze zelf hun verhaal kunnen vertellen en delen met de leden van de heemkring.
Ze stellen ook met verwondering vast dat het leven de laatste jaren toch zo veranderd is zodat het niet altijd
evident is te kunnen volgen als de kinderen en kleinkinderen vertellen over hun leefwereld, over hun werk of
studies.
Hun ouders
Maurice die geboren werd na de oorlog heeft dus niet meegemaakt hoe zijn ouders moesten vluchten naar
Frankrijk, meer bepaald naar Lisieux. Voor de IJzerslag uitbrak trok het gezin in eerste instantie naar
Booitshoeke, kort nadien gevolgd door de moeder van Henri Verstraete (Melanie Cremmerye gehuwd met
Engelbertus Verstraete). Ze kwam aan te Booitshoeke met de Belgische vlag op haar rug gebonden met daarin
wat kleren en ondergoed dat ze inderhaast nog bijeen had kunnen rapen vooraleer halsoverkop
Stuivekenskerke te verlaten. Henri Verstraete bleef met zijn gezin en moeder tot in 1916 te Booitshoeke maar
nadat zijn moeder op 29 juni 1916 overleden was aan suikerziekte, trokken ze Frankrijk in om te Lisieux te
belanden. Ze zijn er voor de rest van de oorlog gebleven terwijl de jongere zusters van Maurice in een
schoolkolonie van ‘Les enfants de l’Yser’ zaten. Ze zaten in de schoolkolonie van Rueil-Malmaison samen met
nog een 60-tal andere meisjes. Rueil-Malmaison ligt iets ten westen van Parijs tegen de Seine.
Na de oorlog keerden ze terug
naar het in puin geschoten
Stuivekenskerke. Ze waren één
van de eerste gezinnen die terug
aankwamen. Voor zoverre het nog
mogelijk was zette vader Henri
zich prompt op wat eens de
dorpel was van het ouderlijk huis
en met ferme stem zei hij ‘en nu
ga ik hier NOOIT meer weg!’. Er
werd een barak getimmerd waarin
ze de eerste jaren konden wonen
en om meteen terug aan te
knopen bij zijn vooroorlogs
nevenberoep van herbergier

kreeg de barak het opschrift boven de deur ‘’In’t nieuw Tervate herberg bij Henri
Verstraete’.
Ook Yolande maakte de oorlog niet zelf mee en wat ze ervan weet is dus ook van
horen zeggen. Zo vertelt ze dat haar vader met zijn ouders in 1915 gevlucht was
naar ’s Heerwillemskapelle maar zo dicht bij de frontlinie was het verre van veilig.
Zo stierf haar grootvader in 1915 door de oorlogsomstandigheden. Het is echter
niet duidelijk hoe hij stierf. Was het van schrik of gebeurde er een ongeval, de
enen zeggen dit, de anderen zeggen dat. Hij werd begraven te ’s
Heerwillemskapelle waar een klein kerkhofje was waar slechts een 6 à 7-tal
mensen begraven lagen. Jaren na de oorlog verdween dit kerkhof en werd wat nog
restte van graven overgebracht naar Booitshoeke.
Opgroeien te Stuivekenskerke

Maurice als kleuter
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De kleine Maurice met zijn ouders en de
‘facteur’ die een dagelijkse stamgast van de
herberg was.
Maurice doet zijn Plechtige Communie

Over zijn schoolcarrière is Maurice kort: hij ging
tot zijn 14 naar het dorpsschooltje in
Stuivekenskerke en dan was het tijd om zijn
steentje bij te dragen. Doordat zijn broers en
zusters heel wat ouder waren, gingen zij ook
veel eerder dan Maurice op eigen benen staan
en bleef Maurice achter met zijn vader en
moeder die wel wat hulp konden gebruiken bij
het bedienen van de brug en het runnen van de
herberg.
Terwijl Maurice het heeft over zijn schooljeugd merkt Yolande fijntjes op ‘Je ging toch niet graag hé’. Maurice
gaat er niet op in en zegt met een iets luidere stem ‘en dan thuis’.

Zijn verdere

jeugd is er één van veel werken waarbij hij opmerkt dat zijn ouders geluk hadden dat ze hem
hadden want hij was een grote steun voor hen in hun oude dag. Na de dood van zijn vader in 1949 bleef hij nog
7 jaar alleen wonen met zijn moeder tot ook zij overleed in 1956. Dan zou hij nog eens 7 jaar helemaal alleen
wonen tot hij in 1964 met Yolande huwde. Ondertussen stond hij voor alles alleen: de brug ophalen als de
schepen er voorbij moesten en ondertussen het café openhouden. Het waren toen wel heel andere tijden dan
nu. Het stak allemaal zo nauw niet. Waren er klanten in het café en Maurice moest de brug gaan open- en
dichtdraaien, dan was dat geen probleem. De klanten dronken hun pint uit, legden geld op de toog en
vertrokken. Nooit is er één geweest die vertrok zonder te betalen. Maurice had ook nog een drietal koeien en
als hij daarmee bezig was, bleef het café gewoon open. De postbode die niet vies was van een pint, kwam
dagelijks binnen en was Maurice niet aanwezig, dan bediende hij zichzelf, dronk zijn pint uit en vertrok na het
verschuldigde geld op de toog te hebben gelegd.
Dan komt nog de Tweede oorlog ter sprake en blijkt dat Maurice gedurende een korte tijd verplicht tewerk was
gesteld in Duitsland. Hij zou er ongeveer drie maanden blijven.
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De woning aan de Tervatebrug waar Maurice bleef wonen tot zijn huwelijk.

Per trein kwam hij in de zomer van 1943 aan in Remscheid, nabij Keulen. Daar werden ze gekeurd net als
dieren. Fabriekseigenaars en landbouwers die werkvolk konden gebruiken kwamen kijken wie ze konden
gebruiken. De ene nam één persoon mee, een andere kon er twee of drie gebruiken.
Telkens mocht hij na drie weken voor een korte periode naar huis tot dit plots stokte door de geallieerde inval
op Sicilië in juli 1943. Vanaf dat ogenblik mochten ze niet meer naar huis. Maurice beloofde daarop aan twee
lotgenoten van Bovekerke dat als ze hem nog eens naar huis zouden laten gaan, ze hem niet meer terug
zouden zien. Na enige tijd bleef het front in het Middellands Zeegebied haperen en werden opnieuw verloven
toegestaan. Van zodra Maurice terug in België was, dook hij onder en nam hij zijn intrek bij een zuster van hem
die in Frankrijk woonde. Hij bleef er tot West-Vlaanderen in
september 1944 bevrijd werd.
Maurice weet er wel nog bij te vertellen dat anderen die
wel terugkeerden en in Duitsland bleven tot het einde van
de oorlog, er ondertussen zolang het mogelijk was een
handeltje opzetten in tabak. Telkens ze naar huis mochten
en daarna weer terug naar Duitsland afreisden, was het
niet zonder een voorraadje tabak die ze dan ginder te
gelde maakten.

Bij zijn terugkeer werd bovenstaande foto gepubliceerd in
een lokale krant.

Rond november begon hij de terugtocht naar huis aan te
vatten samen met een zekere Heyl, zoon van een
Nederlander die op Oud-Stuivekenskerke de herberg het
Smiske uitbaatte. Ze kwamen in Roubaix en Heyl wilde
eerst nog schoenen kopen. Ze vroegen een man die in zijn
deurgat stond of er ergens in de buurt een schoenwinkel
was. Hij wees hen door naar een plaats een drietal straten
verder en hij bood tevens aan dat ze hun bagage bij hem
achterlieten. Naïef als ze waren stemden ze hierin toe en
stapten ze naar de schoenwinkel tot ze zich realiseerden
dat ze wel heel goedgelovig waren geweest, zomaar alles
achterlaten bij een wildvreemde. Daarenboven waren de
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huizen in die straat allemaal identiek en hadden
ze geen idee in welk huis ze hun bagage
achtergelaten hadden. Terug in de bewuste straat
belden ze op goed geluk aan en ze hadden geluk
meteen het juiste adres gevonden te hebben.
Einde goed al goed. En dat doet Maurice mijmeren
dat veel mensen door de oorlog toch op plaatsen
gekomen zijn waar ze anders nooit gingen geraken
in een normaal leven.

Maurice op ‘zijn’ brug.

Opgroeien te Pervijze
Ondertussen was er in het naburige Pervijze een meisje dat opgroeide als kind van slachter Georges Handschoewerker. Yolande groeide op in de slachterij van haar vader die na de oorlog terug zijn intrek had genomen
in de Schoorbakkestraat met uitzicht op de kerk. In het begin werden de varkens nog geslacht in Avekapelle en
werden ze per half deel op de rug te voet naar Pervijze gebracht, een niet te onderschatten klus.
Ondertussen volgde Yolande onderwijs in het pensionaat en deed ze in 1938 haar Plechtige Communie waar ze
ook nog een speciale herinnering aan heeft. Zoals gebruikelijk droegen de meisje een mooi communiekleed
gemaakt door een kennis die naaitalenten had. In het geval van Yolande moesten ze niet ver lopen. Vier huizen
van hen woonde Constant Declerck met zijn vrouw Bertha Villeirs. Bij Bertha thuis was het tot 1937 nog herberg geweest, opengehouden door haar moeder terwijl zij ondertussen naaide.
Bertha had een mooi kleed genaaid voor Yolande maar ze hadden
niet gerekend op de commentaar die kon volgen van mijnheer pastoor (Jan De Cuyper) die naast de slachterij van Georges Handschoewerker woonde. Hij moest blijkbaar zijn zegen geven over de kledij
waarin de communicanten hun opwachting gingen maken op de grote
dag. Hij zag de korte mouwen en dus de blote armen van Yolande en
daarmee kon hij niet akkoord gaan. Dat moest langer. De moeder van
Yolande mocht dus nog eens naar Bertha Villeirs gaan en vragen of ze
met het restje stof dat nog over had, langere mouwen konden gemaakt worden. Dat was geen probleem en zo kon Yolande haar Plechtige Communie doen zonder dat er ‘onzedig bloot vlees’ te zien was.
Bij het horen van dit verhaal merkt een aandachtige Maurice op dat
ook hij een gelijkaardige ervaring heeft gehad. Zo kwam hij eens op
school in een kort broekje dat volgens mijnheer pastoor te kort was.
Hij kon terug naar Tervate trekken om een andere – zeg langere –
broek aan te trekken die tot onder zijn knieën kwam.
Yolande bleef naar het pensionaat gaan waar toen een 120 internen
waren, tot ze 14 jaar was. Toen brak de oorlog uit en was het gedaan
met school lopen. Haar vader merkte ook op dat er nog twee zonen
waren die als ze ouder waren, naar het college gingen gaan. Verder
Yolande doet haar Plechtige Communie
studeren was trouwens iets dat niet voor iedereen weg was gelegd.
Meester Burie zegde het dikwijls dat hij veel jongens in zijn klassen
heeft gehad die in staat waren om verder te leren maar doordat ze in
veel gevallen uit arbeidersgezinnen kwamen, was dit voor de ouders financieel niet haalbaar. Zo bleef verder
leren een privilege voor enkelingen waarover met ontzag werd gesproken want ‘zij leerden verder’.
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Yolande bleef dus thuis van school en dat was het startsein om
een handje toe te steken bij haar vader. Haar zuster was meer de
hulp van haar moeder. In de slachterij was er uiteraard altijd werk
en haar vader was daarenboven nogal veeleisend en streng.
Eerst moest er gewerkt worden en pas dan was er tijd om uit te
gaan maar ondertussen zijn we wel al in de tijd na de oorlog. Er
kon eens naar de kermis gegaan worden in Diksmuide,
Nieuwpoort, Veurne of Pervijze maar veel meer werd niet
toegestaan. Dan zei vader algauw ‘en nu kan je weer een eindje
weg zeker?’. Er was dus zeker geen sprake van iedere week een
stapje in de wereld te zetten.
Een ander voorbeeld dat moet staven dat vader
Handschoewerker streng was: op een keer gingen Yolande en
Daniël de weddenschap aan dat ze in twee uur drie varkens
konden dood doen. Het lukte en trots gingen ze het hun vader
zeggen. Vader zei ‘als ik niets zeg, is het teken dat het goed is,
dat ik tevreden ben. Als het niet goed is, zal je het wel horen’.
Nog een bewijs van de strengheid van hun vader. Een andere
keer hadden ze strobalen mooi gestapeld en Yolande, de meest
extraverte, zei tegen haar vader: ‘jij zou toch nooit eens iets
zeggen’ waarop haar vader nog eens herhaalde dat ze het wel
zouden horen moest het niet goed zijn.
Toen ze al wat ouder was, het was eind de jaren ’40, de periode
dat haar broer Daniël soldaat was, heeft ze zelf nog koeien
moeten doodschieten, toch zeker een vier-, vijftal.
Ondanks het vele en harde werk blikt Yolande toch tevreden
terug op haar jeugd, want met broer Daniël in huis, een eerste
klas grappenmaker, viel er altijd wel wat te beleven. ‘We hebben
nog op onze knieën gezeten van het lachen’ vertelt ze. Een anekdote: op een keer was er in de mis een preek
geweest van pastoor De
Het gezin van Georges Handschoewerker en Lucie Verhaeghe. Vlnr Daniël, Yolande, moeder
Cuyper die het had over Lucie, vader Georges, Maria en zittend op het bankje, ‘achterkomertje’Michel.
het onderwijs, meer
bepaald over alle goede
kenmerken van het
katholiek onderwijs en de
slechte eigenschappen
van de staatsscholen.
Daniël ging boven op een
afdak staan met uitzicht
op de tuin van de pastoor.
Als een volleerde priester
imiteerde hij pastoor De
Cuyper die op dat ogenblik
echter in zijn tuin zijn
brevier aan het lezen was.
Hij zag er gelukkig de
humor van in en zei
‘Daniël, jij kan nog goed
preken’.
Yolande bij het klooster te Pervijze waar ze school
liep

Ook op latere leeftijd
waren ze niet vies van
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plezier maken. Yolande is samen met Daniël vele jaren lid geweest van het zangkoor van Pervijze waar ze zoals
ze vertelt niet heel juist moesten kunnen zingen. Ook speelden ze af en toe sketches bij de bond der gepension
-eerden.
Moesten ze zich daarvoor verkleden als pastoor of non, dan was dat geen enkel probleem. Zelf zich verplaatsen
per wagen verkleed als veldwachter met een groot geweer bij zich weerhield hen niet. Je kon toch niet optreden
zonder de nodige attributen?
In het huwelijksbootje
Ondertussen zijn Maurice en Yolande al allebei op huwbare leeftijd
en stelt zich de vraag hoe ze elkaar eigenlijk hebben leren kennen.
Op die vraag volgt een stilte van een paar seconden terwijl ze
elkaar veelbetekenend aankijken met een twinkeling in hun ogen.
Ik heb blijkbaar een ‘gevoelig’ onderwerp aangesneden. Daarop
zegt Yolande ‘Ja maar, jij bent dat hier allemaal aan het opnemen
hé’ waarop Maurice grijnzend zegt ‘we gaan daar niets van zeggen
hé’. Werkelijk een hilarisch moment.

Yolande en Maurice stappen in het huwelijksbootje in 1964

Yolande wil in verband hiermee wel nog kwijt dat haar vader, als er
een jongeman in de beenhouwerij binnenkwam, de deur naar
achter snel dicht deed vliegen. Om er toch maar voor te zorgen dat
dochterlief niet in bekoring ging komen. Uiteindelijk heeft hij haar
toch niet kunnen weghouden van het mansvolk. In 1964 zijn ze
gehuwd en in 1965 werd hun enige zoon Henk geboren.

Bij de doop van hun enige zoon Henk in 1965

Voor hun woning te Tervate in 1966

Ze blijven na hun huwelijk bij
de Tervatebrug wonen en
Maurice
blijft
de
bruggenwachter van dienst en
gaat uiteindelijk met pensioen
waardoor hij zich kan wijden
aan zijn hobby bijen kweken.
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Ze blijven te Stuivekenskerke wonen tot 1991. Dan verhuizen ze naar Diksmuide, terwijl hun zoon zijn intrek
neemt in het ouderlijk huis.
Yolande en Maurice, ondertussen hoogbejaard geworden, genieten van het bij elkaar zijn, van de kleine dingen
die het leven hen nog te bieden heeft. Ze genieten ervan te zien dat hun zoon het goed doet met zijn gezin, dat
hij zo graag woont in het huis waar Maurice opgroeide en waar hij samen met Yolande een gezin stichtte. Het
doet hen deugd te zien dat ook de kleinkinderen het goed stellen in hun leven.
Bedankt
Tot slot wil ik hen danken voor het fijne gesprek dat ik met hen kon hebben. Ook gaat mijn dank uit naar hun

schoondochter die het pad voor dit interview effende en me de talrijke foto’s bezorgde zodat ik deze bijdrage
kon stofferen.
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