
Maria Remmerie schreef haar levensverhaal  
Als ‘In Memoriam’ dit artikel dat verscheen in het parochieblad in 2009. 

Opgetekend door Lucien Decroix.

 

Zo dikwijls heb ik iemand horen zeggen: “Ik moest dit of dat nog gevraagd hebben aan mijn ouders”.
Als je eenmaal ouder wordt en de grote dingen uit je leven verdwijnen, dan worden de kleine dingen van vroeger opnieuw groot. 
Ongevraagd heeft Maria Remmerie door deze publicatie reeds een antwoord gegeven op vragen die de jongeren van nu pas later 
zullen stellen. Hoe hebben onze ouders en grootouders dat toch gedaan in die tijd van toen? Waar haalden zij de kracht? Daarbij 
moeten we heel wat wegcijferen om, wat er gaandeweg aan infrastructuur, aan comfort en welstand is bijgekomen en wat we nu 
zo vanzelfsprekend vinden. Hebben wij de kunst niet verleerd om met weinig tevreden te zijn? Lopen wij niet het gevaar als een 
drenkeling meegesleept te worden in deze razendsnel evoluerende tijd?

Maria Remmerie heeft haar levensverhaal oprecht en ongekunsteld geschreven. Op onze vraag om daaruit enkele passages te 
mogen putten voor ons parochieblad zegde ze volmondig ja.

Jarenlang winkelierster en kapster, vrouw van gemeentewerkman Jacques Baert en moeder van kapster Sonja is Maria Remmerie 
ver van onbekend in Hulste, en ze houdt veel van haar dorp en parochie.
Maria Remmerie is een afstammelinge van Petrus Josephus Remmerie uit Bellegem, die hier op 21 april 1779 in het huwelijks-
bootje stapte met Barbara Theresia Deschans, een boerendochter uit de Potteriehoek. Hij kwam inwonen bij zijn schoonouders om 
dat bedrijf verder te runnen. Petrus Josephus stierf te Hulste op 29 januari 1838 en zijn vrouw op 11 mei 1816, Hij was er 85 en zij 
73 jaar, toch niet slecht voor de tijd van toen.

“Ik werd geboren op 10 december 1922 in Hulste, ‘onder de toren’ “– zo begint  Maria Remmerie haar levensverhaal - “In het 
middenste van drie kleine woningen achter de pastorij, waar nu ‘t Huizeke van de Oud-Brandweer is. Dat was toen de Statiestraat, 
nu de Vlietestraat. Mijn vader was een vlaswerker die zeer hard werkte voor vrouw en zijn vijf kinderen. Moeder was een wonder 
van een vrouw, die ook nog de zorg op haar nam van haar moeder, die de laatste jaren blind was geworden. Moeder was altijd 
in dienst geweest bij rijke lui. Ze kon zeer goed koken en naaien en maakte al onze kleertjes zelf. Ze kreeg ook veel van die rijke 
mensen waarvoor ze had gewerkt. Moeder kwam uit een gezin van negen, vier dochters en vijf zonen. Vader uit een gezin van elf. 
Zijn moeder, vroeg weduwe geworden, hield een café  “Den Barbier” in de Statiestraat open. Zijn vader, kapper en baardscheerder 
zou overleden zijn ten gevolge van een besmetting opgelopen tijdens het scheren. Ik hoor mijn vader nog vertellen dat, toen zij 
van school kwamen zijn moeder nog enkele pintjes moest verkopen eer ze brood kon halen. Wat een moeder lijden kan. ‘t Waren 
zware tijden, nu niet meer in te beelden.

“Toen we klein waren gingen we elke morgen eerst naar de mis van zeven uur. Daarna konden we eten. Michel, mijn oudste broer 
was misdienaar. Jozef was ‘blazer’ bij het orgel op het doksaal en Roger, de jongste was ‘klepper’. Dan naar school. Bij haar grote 
huistaak was moeder, om nog wat bij te verdienen, nog kantwerkster soms tot laat in de nacht. Toch waren we gelukkig in ons 
huisje klein. Van jongs af aan moesten we na schooltijd helpen in het gezin. Zo kon moeder verder bezig zijn met haar kantwerk. 
Nadien mochten we gaan spelen. Zeer gelukkig die kindertijd! We waren ook met weinig tevreden. Vertel dat maar eens aan kin-
deren en kleinkinderen.”

“We werden stilaan groter en moesten wegens plaatsgebrek verhuizen naar een groter huis in de Kasteelstraat (1 november 1939). 
Moeder was verplicht er de herberg Sint-Cecilia te houden. Mijn broers speelden in het voetbal en zo werd ons café na een tijdje 
voetballokaal. ‘s Zondags ging het er soms duchtig aan toe en was het zo druk dat mijn zus en ik thuis moesten blijven om te helpen, 
Maar zo was het ook een goede bijverdienste voor moeder. 



 
Ik ben enkele jaren gaan werken in Kuurne. Maar kost wat kost wilde ik kapster worden. Dat was mijn grote droom. Met veel te-
genkanting van moeder zette ik mijn wil door. ‘s Avonds na mijn werk ging ik een paar uurtjes bij een kapper helpen tot ik genoeg 
verdiende en mijn werk kon opgeven. 

Op 31 januari 1951 trouwde ik met Jacques, mijn man zaliger († 26 september 1992). We kochten een oud huis aan de overkant 
van de straat (Kasteelstraat 12) namelijk de bakkerij van Georges Demeyere, die met heel zijn gezin in 1951 naar Canada vertrokken 
was. Op 16 mei 1953 kregen we ons eerste kindje: Sonja. Op 26 augustus 1958 werd Bernadette geboren en drie jaar later, op 31 
oktober 1961, Serge. Het was de grote droom van Jacques om een zoon te hebben...
 
We werden gezegend met vele goede jaren. Maar we kregen ook ons kruis. Veel te vroeg, op 26 september 1992, stierf mijn goede 
man Jacques, hij was er maar 67! Bijna vijf jaar was hij ziek geweest en werd vier tot vijfmaal geopereerd. Een kruisweg! En daarin 
zijn we meegegaan, ik met de kinderen en ook de familie en vrienden. Door de ziekte van vader hebben we de bouw van een nieuw 
huis – zijn wens – in handen gegeven van een bouwmeester. Mijn man Jacques, toen al ziek kende de stiel en hield alles in het 
oog... Toen alles klaar was zei hij: ‘Moeder, zijn we niet gelukkig in ons nieuw huis?’ Nu moet ik alleen verder met mijn kinderen. 
Ze zijn mijn grote troost.

We zijn nu de 19de in de meimaand (2003), de O.-L.-Vrouwmaand. We zijn met ziekenzorg naar Beauraing geweest. Spijts de slechte 
voorspellingen van de weerman was het een heel mooie dag. Onze meegenomen regenmantel en paraplu hadden we niet nodig. 
Rond 11 uur, na een rit van drie uur, droeg onze proost pastoor Gaby de H.Mis op voor onze groep. We waren met een zeventigtal. 
Daarna konden we bij de rondgang een kaarsje aansteken. Na het middagmaal hadden we tot 4u30 een heerlijke boottocht op de 
Maas. Van op het dek konden we heerlijk genieten van de zon en ... van een kop koffie met een goed stuk taart. Rond vijf uur was 
het tijd om te vertrekken. Na weer eens drie uur rijden kwamen we aan in Beveren waar ons een mooi avondmaal wachtte, ‘t Was 
waarlijk een verrassing, nog beter dan ons middagmaal. We zijn nu eenmaal veel gewend. ‘t Was tien uur toen we terug in Hulste 
aankwamen. Iedereen was tevreden en blij met een bestuur waarop kon gerekend worden...
 
‘t Is maandag 19 mei (2003). Gisteren moesten we naar de stembus. Dan ontmoet je altijd kennissen waarmee je een babbeltje 
kunt slaan en blij zijn met het weerzien. Dat de politiekers nu maar hun best doen en ons klein landje goed besturen. Dat verwach-
ten we van hen...

Op 28 mei (2003) gaan we naar de Ginstegrot in Oostrozebeke. Reeds vele jaren doen we dat in groep. Onze proost doet dan de 
H.Mis in de kerk. Daarna volgt nog een gebed aan de grot, waar we een kaarsje kunnen laten branden voor al onze noden en ver-
wachtingen en voor onze dierbare overledenen. Ook voor onze kinderen die niet meer op dezelfde manier gelovig zijn. We moeten 
in nu plaats bidden. Misschien gaat er wel ooit bij hen een lichtje branden...

Vaak denk ik terug aan mijn ouders en de moeilijke oorlogsjaren. Moeder had enkele weken voor de oorlog begon nog een nieuw 
kleedje laten maken. ‘t Was een zeer mooi, met blauwe en rode bloemetjes op een zwarte grond. ‘k Zie het nu nog voor mijn ogen. 

De Kasteelstraat. Links de snoepwinkel Devos, met Jerome Devos, zijn vrouw Madeleine Vanroosbeke en 
twee nichtjes. 
Daarnaast café Sint-Cecilia met in het deurgat Maria Remmerie en Roger d’Hondt en op het voetpad Maria’s 
moeder (Irma Soenens) met een buurmeisje.



Spijtig heeft ze het nooit kunnen dragen want toen we van de vlucht terugkwamen was alles wat niet te zwaar of te heet was ge-
stolen of weggenomen. Om niet te spreken van de keuken die ‘ingeschoten’ was...

Onlangs stierf een jonge vrouw, een kinesiste uit mijn straat. Ze had twee mooie kinderen van amper 8 en 10 jaar en werkte onafge-
broken van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Op enkele weken tijd is ze gestorven. ‘k Heb veel medelijden met haar echtgenoot 
en kinderen. We zouden er alles voor willen doen. Die jonge moeder wordt hier morgen, 3 november (2003) bijgezet in het colum-
barium. Pascale, zo heette ze, stierf precies op haar 41ste verjaardag. ‘k Ben afscheid gaan nemen. Elk van haar twee kinderen had 
een mooie tekening van haar gemaakt. Met bloemen erbij die aan haar voeten lagen. Ik zal Pascale ieder dag gedenken...

We naderen nu de Kersttijd en voor de kinderen de herfstvakantie. Ja, onze kinderen  en zeker onze kleinkinderen hebben het nu 
veel beter. Na de school kan elk op zijn eigen kamer zijn huiswerk maken, komen eten als moeder roept en dan terug naar zijn 
kamer trekken voor de computer, de TV en de videospelletjes. Er wordt ook veel meer aan sport gedaan, zoals voetbal en vol-
leybal. En er is muziek bij de vleet. Vader of moeder moeten de kinderen overal heenbrengen. Maar maken die moderne dingen 
de mensen vanzelf gelukkig?  In ieder geval moesten wij met veel minder gelukkig zijn. Na de huistaak konden wij op straat gaan 
spelen. En ‘s avonds rond de kachel zitten met vader die moe was van zijn zware werk en moeder die nog altijd bezig was met het 
speldekussen...

Op kermismaandag vergeten we ook onze overledenen niet. Om 9 uur is er voor hen een H., Mis. Nadien brengen we een bezoekje 
aan het kerkhof, waar ik vooral mijn goede man Jacques en mijn familie ga groeten...

Hiermee zal mijn schrijven een eindpunt hebben bereikt. Ik hoop dat al mijn familieleden en vrienden nog lang gezond mogen blij-
ven. Daarvoor blijf ik steeds bidden. Ik hou zo van hen. Wat ik graag zou bekomen is dat mijn kinderen O.-L.-Heer en Maria trouw 
zouden blijven. En voor mij persoonlijk dat ik nog enkele jaren mag blijven wonen in mijn huisje met tuintje waarvoor ik en mijn 
man zaliger zoveel hebben gewerkt en dat ik in dat huisje zo lang mogelijk mijn kinderen, mijn oogappels, kan blijven ontvangen.”

“Daar alleen kan liefde leven, daar alleen is ‘t leven zoet, waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet”.

Hiermede besluit ik mijn schrijven en hoop nog veel liefde te kunnen geven en hulp bieden aan allen van wie ik zoveel hou, zolang 
het me gegeven is, dit te kunnen doen. Ik zal er O.-L.-Heer zeer dankbaar voor zijn.

Maria Remmerie
Hulste, 21 maart 2005

Jacques Baert herstelt de gevel van de ‘Kapel der Rozen’ in de Kapelstraat


