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KLEIN GELD 
HALT! (HIER) 

HALT! (HALLO) 
HALT! (HIER BEN IK) 
HALT! (JAJA, HIER!) 
 
AAN AL DIEGENEN DIE HIER VOORBIJ WILLEN LOPEN: 

U DIENT TOL TE BETALEN 
AAN AL DIEGENEN DIE HUN BLOEMKOLEN IN EERNEGEM WILLEN VERKOPEN: 

U DIENT TOL TE BETALEN 
AAN AL DIEGENEN DIE HIER LIEDEREN WILLEN ZINGEN: 

U DIENT TOL TE BETALEN 
AAN AL DIEGENEN DIE WILLEN BOUWEN AAN DE OVERKANT: 

U DIENT TOL TE BETALEN 
AAN AL DIEGENEN DIE ZICH WILLEN VOORZIEN VAN LUCHT: 

U DIENT TOL TE BETALEN 
AAN AL DIEGENEN DIE PATATTEN WILLEN IMPORTEREN: 

U DIENT TOL TE BETALEN 
AAN AL DIEGENEN DIE KERSENPITTEN VOOR KERSENPITTENKUSSENTJES VOOR DE  
WARMTE OF TEGEN DE PIJN WILLEN VERVOEREN: 

U DIENT TOL TE BETALEN 
AAN AL DIEGENEN DIE VUILE WOORDEN WILLEN OVERBRENGEN: 

U DIENT TOL TE BETALEN GODVERDOMME 
AAN AL DIEGENEN DIE DE BEEK WILLEN OVERVAREN: 

U DIENT TOL TE BETALEN 
AAN AL DIEGENEN DIE DACHTEN DAT ZE GEEN TOL MOESTEN BETALEN OMDAT 
ZE TOCH NIETS NAAR DE OVERKANT BRENGEN (denk dan nog maar een tweede keer): 

U DIENT WEL DEGELIJK TOL TE BETALEN 
AAN AL DIEGENEN DIE VERWACHTEN DAT DE TOLKANTOORDWERG (zijnde ikke)  
EEN DANSKE ZOU GAAN DOEN: 

U DIENT TOL TE BETALEN (vanwege het verwachten van een belachelijke daad van een  
belangrijk persoon) 
AAN AL DIEGENEN WIENS HART LUIDER KLOPT DAN ’t MIJNE: 

U DIENT TOL TE BETALEN (en dat is iedereen, want ik heb een heel klein hartje) 
AAN AL DIEGENEN DIE HET TOLKANTOOR OVER HET HOOFD HEBBEN GEZIEN: 
wel dat is dan (even rekenen) … (b x a) / 38.y = 

U DIENT TOL TE BETALEN 
AAN AL DIEGENEN DIE DENKEN DAT ZE NIET IN DEZE LIJST TOLBETALENDEN HOREN: 

U DIENT TOL TE BETALEN 
 



liefst in klein geld, dat kan ik beter tellen 
 
Ondergetekend: 
De Tolkantoordwerg 
Bekegemstraat T (aan ’t kantoor) 
8480 Bekegem 
 
Vergeet niet: 
Bekegem is onafhankelijk op 30/8/2015 
MEER TOL TE BETALEN 
 
 
 
 

Geschiedenis 
In de nabijheid van de Bourgognebeek in de huidige 
Bekegemstraat bevond zich in de Middeleeuwen 
een tolkantoor. De literaire en dichterlijke fantasie 
van beide auteurs zien in de aldaar staande 
materiaalbak een tolkantoor. Het is een mini-
tolkantoor en er wonen dwergen in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

DE GEHANGENEN 
Dat ik geen tol meer wil betalen. 

Bij het halen van mijn paard. 
Dat ik geen belastingen meer erken. 
Voor het bewerken van mijn veld. 
Dat zwaait mij hier. 
Van vaste grond. 
Mijn nek is ruw. 
Mijn handen eelt. 
Mijn koppigheid betaalt 
Deze gehangen dood. 
Rechtvaardigheid 
Is wat men noemt 
Een relatief geschil. 



Mijn baas en ik,  
‘k hoef niemand geld. 
Gewoon omdat hij ‘t wil 
 
 

Mijn man moest mij beminnen. 

Mijn man moest mij niet slaan. 
Dat ik ben weggerend 
niet meer gekomen 
heb ik hem aangedaan. 
Niet dat ander. 
Ding, die man. 
Daar ben ik voor gevallen. 
Maar geen man die 
mij beschuldigen mag 
dat ik vreemden zie en ga. 
Ook niet voor dat ander ding. 
Waarvoor ik hangen moet. 
Hij sloeg mij. 
Ik sloeg terug. 
Alleen iets harder met een spaan. 
  

Eleonora 
 
 

Mijn uitgekiend bestuur 

is tegen mij gekeerd. 
De staat heeft mij gegrepen. 
Ik lag onder hun vuur. 
Nu moet ik hangen. 
Een dag.  
Een nacht. 
Iedereen zal mij zien. 
Wat een schaamte. 
Zonder rood. 
Mijn macht 
ligt aan hun voeten. 
Binnen de seconde. 
Ben ik dood. 
 F. V. 
 
 

Ik weet niet wat ik anders moest. 

Of wie ik wat moest vragen 
Ik weet niet of het anders kon. 
Moest ik of hij of zij niet daar. 
Ik nam gewoon. 
Dief! 
Nu hang ik hier. 



-dieven hangen- 
Bengelen mijn voeten.  
Twee meter onder mij ligt leven. 
Ik kan er niet meer bij.  
Dief! 
Het was om ’t overleven. 
Overleven wordt gestraft. 
 

Anna 
 
 
 

Ik ben nog veel te jong 

Te klein. 
Te mager voor het koord. 
Mijn gewicht 
is nog niet zwaar genoeg. 
Het krijgt mij niet dood. 
Twee dode varkens aan mijn benen 
moeten deze keer volstaan. 
Mijn nek zal breken. 
Vervolgens mijn bestaan. 
Ik deed maar wat. 
‘k heb niets misdaan. 
Alleen wat zitten teisteren. 
Drie varkens van  
boer Frans. 
Kon ik met katapult 
verbijsteren 

Emiel 
 

Geschiedenis: 
Nabij de kruising van de huidige Bekegemstraat 
en de Zeeweg bevond zich in de vroege 
Middeleeuwen de galg van de plaatselijke heer. 
Vijf fictieve en op dichterlijke manier geschreven 
verhalen van gehangenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

LIJK ZIJN EIGEN ZOON 
 

Ze hebben hem al een tijd niet gezien. Het is oorlog, de  

eerste, van een tweede nog geen weet. Ze zitten in Bekegem, 
hij in de loopgraven, allen in de stront. 
Doch minder stront dan vroeger: hun koeien zijn weg. De Duits is 
ermee gaan lopen, dreef de plunderkoeien voor zich uit. Koebeesten 
werden Oxen. Dus zitten ze daar: boeren zonder koeien. Zonder melk,  
zonder zoon, nog meer in de stront. 
Hij loopt Bekegem weer binnen, Florimond, na jaren strijd. Hij 
groet zijn ouders. Een weerzien, intens, zij smeken, de troepen 
passeren, zij smeken, de troepen passeren, om te blijven, de troepen  
passeren. Hier in Bekegem, de troepen passeren, maar hij kan niet, 
de troepen passeren, hij moet strijden, de troepen passeren, of  
hij hun koeien kan zoeken, de troepen passeren, hun koeien ze moeten 
daar ergens zijn, de troepen passeren, en hij zal kijken, de troepen 
passeren, dat zegt hij, ik zal kijken, de troepen passeren, en hij 
groet, de troepen passeren, zij groeten, hun zoon passeert, salueert. 
Zij horen niets van hun koeien. Ze horen niets van hun zoon. Het 
is oorlog, zo gaat dat: alles verdwijnt: koeien en zonen en waardigheid. 
Vader denkt aan zijn koeien. In Zomergem staat het nog vol koeien, 
de Duitsers zijn er weggevlucht. Hij gaat op pad, met zijn jongste  
zoon Jules, een dagreis voor de koeien, met zijn paarden en een kar. 
Ze schudden mee met de bulten in de weg. 
Zij koeien vindt hij niet. Hij zoekt, hij roept zijn koebeesten. 
Herkennen zal hij ze: hij kent hun naam, hun huid, hun loei, hun 
stront. Lijk zijn eigen zoon. 
Hij ziet zijn zoon. Onder het groen van rapen bedekt, ligt zijn 
lijk, te rusten. In bebloed uniform, in de stront. Geen koeien te  
zien, of misschien wel, het zicht is wazig, zijn ogen, tranen, zijn 
koebeesten of niet, het kan niet schelen, zij loeien, hij huilt. 
Hij rijdt terug. Geen koebeesten, maar een zoon in de kar. Het is 
oorlog, zo gaat dat. Naast hem Jules. De kar schudt, zij schudden 
mee, op het ritme van het snikken. 
Ze komen toe in Bekegem, ze waren twee dagen weg. Een dagreis heen,  
een dagreis terug. Die nacht ertussen: hij weet het niet meer, Jules  
nog minder, het was donker, strontweer, en de oorlog kliefde in hun 
borst. 
Jules springt van de wagen, loopt naar de kerk. Jules zijn armen 
zweten, trekken. Oxen, denkt hij, Oxen. De klokken loeien. 
Florimond glijdt Bekegem weer binnen. Aan zijn lip kleeft nog wat  
groen van een raap. 
Na de oorlog vragen ze aan Bekegem welke schade er is geleden. Niks,  
zeggen ze. Geen schade. De oorlog was een bries, niks was bewogen, 
Hooguit wat koeien. Zie, de rapen krijgen groen. 
 
 



Geschiedenis:  
Florimond Cobbaert, de zoon van burgemeester 
Louis sneuvelde nabij Zomergem op het einde 
van de eerste wereldoorlog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

DE MAN DIE PARTITUREN PLANTTE 

 

Een sol, dacht hij, starend naar een knol, en pootte hem in het land- 

schap neer. Zijn veld had lijnen, stippen, bollen. 
 
Hij was componist, maar had nooit noten leren lezen. Het was niet het 
milieu in die tijd, of niet de tijd in dat milieu om je met dat 
soort zaken bezig te houden. Op vingers hoorde eelt, onder nagels 
aarde. Werken moet ge met uw handen, niet met uw kop. 
 
Onlangs ging zijn vader dood, had hij zijn erf geërfd. Dit was zijn  
veld. Een wit blad papier. Zijn ploeg trok notenbalken op het vel. 
En dan zaaien. Putje voor putje, plant voor plant bukte hij zich. 
Hij dacht, hij luisterde. Hoorde de gezangen van de gewassen al in  
zijn hoofd. 
 
Nu is het oogsttijd. De noten zijn uitgekomen: zie de sla, andijvie,  
biet. Deze strepen, stippen, lijnen kan hij lezen, met zijn eeltkop. 
Maar men rijdt hier voorbij, kijkt niet eens op, men hoort hier niets. 
Enkel in zijn hoofd speelt de muziek. 
 
Dus pak uw instrument, gij allen, zet uw keelgat open, laat het klinken. 
Hij zal komen, hij zal buigen, onze boerencomponist. Hij zal huilen,  
hoor de klanken en geniet, voor zijn partituur verlept. 
 
 
 



 
Geschiedenis: 
De literaire vrijheid van de auteurs kent geen 
grenzen. Ze beschrijven wat ze zien. De 
plaatselijke groetenkweker plantte er diverse 
groenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

TOT AAN DE LIPPEN 
 

Beste Julien, 

 
Wij, zijnde ik (uw burgemeester) en verschillende notabelen van  
Bekegem, dienen klacht bij u in. Wij willen met de grootst mogelijke 
bewoordingen veroordelen dat u de sluis liet doorbreken, en uw vijvers 
uit hun oevers liet treden. We hebben ook grenzen. 
 
U bent als vijvereigenaar verantwoordelijk voor uw vijvers. Ik ben 
als burgervader verantwoordelijk voor mijn dorp. Ik, en talrijke  
notabelen, kunnen het onmogelijk toestaan dat u de sluis opent en  
sluit naar uw goeddunken, zonder rekening te houden met wat er buiten  
ligt. 
 
Nu hebt u, bij hoogtij, de sluis laten doorbreken en twee straten weg- 
gespoeld. U vaagt ongevraagd de grenzen van ons dorp weg. U laat de 
sluizen breken, en zij moeten maar slikken. 
 
Het water stond hoog, achter uw sluizen. Verschillende notabelen  
melden me dat ze voor deze aanslag op onze gemeenschap een gevaar- 
lijk hoog debiet hadden gemerkt bij u achter de sluis. Het is niet 
meer gelijk vroeger, dat onze aarden wegen alles kunnen slikken. 
Wij zijn moderne mensen, wij hebben hier, met de steun van enkele 
notabelen, al heel wat straten met kasseien bekleed. Zo joeg u – en 
we houden u persoonlijk verantwoordelijk- een heuse stortvloed, wat 



zeg ik, een waterval door het dorp. 
 
We moeten onze grenzen bewaken! Wij kunnen dat water niet aan: het 
staat ons nu al tot aan de lippen. Het had zwaar geregend. Onze 
opvangcapaciteit is al lang opgebruikt. Er was al eerder sprake van  
slijk en modder, we moesten hier geregeld dweilen. Nu zijn onze voeten 
nat, en zitten Edgar en Irma zonder straat. 
 
Voor ge het weet, zijn alle grenzen van ons dorp verdwenen, en horen 
wij godbetert bij Ichtegem. 
In verwachting van excuses en een ruime compensatie, 
 
De Burgemeester 
Gesteund door talrijke notabelen. 
 

Beste burgemeester, 

 
Ge hebt die sluis hier zelf gezet. 
Ge hebt uw wegen zelf verhard. 
Ik controleer de regen niet. 
 
De groeten aan uw notabelen 
Julien, de vijvereigenaar 
 
 

Geschiedenis 
1641: Vijvereigenaar Coddens uit Brugge zet de 
sluizen van zijn vijvers helemaal open in de 
nabijheid van de huidige Doornhoekstraat. Het 
water stort zich als een waterval naar beneden, 
richting Bourgognevaart. De Zeeweg en de 
huidige Bekegemstraat spoelden weg tot op de 
klei. De Bekegemse notabelen dienden klacht in 
bij het bestuur van het “Brugse Vrije”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



DE BARONES EN  
DE GINKGO BILOBA 

 

In de Bevrijdingsweg staat een Ginkgo Biloba; Een Japanse notelaar 

met bladeren die groeien als naalden. De bladeren verkleuren in de  
herfst en vallen als van een tempel naar beneden. Die bladeren staan 
er om bekend lustopwekkend te zijn. Goed doseren en op kauwen. Er 
zijn niet veel andere afrodisiaca in Bekegem, maar er woont, iets 
verderop in de straat, wel een Barones. Haar rijkdom is niet alleen  
van kapitalistische aard. Haar vormen zijn voedsel voor de boeren 
van Bekegem, die haar graag zien paraderen in de straten. 
 
De barones zelf, echter, voelde zich niet al te best als het op  
“goeste” aankwam. Ze lag in bed met haar echtgenoot en voelde niets. 
Ze keek in haar geheime prentendoos en voelde niets. Ze zette zich  
op haar wildste hengsten en voelde niets. Of toch: ze voelde zich waar- 
deloos. De Barones was tevergeefs op zoek naar een oplossing, tot ze 
hoorde van de Ginkgo Biloba. Het woord alleen al deed haar lippen 
flapperen. Natuurlijk was het niet netjes om andermans tuin in te 
lopen om dat afrodisiacum te plukken. Ze wilde haar status behouden 
in het dorp. (Wat ze niet wist, was dat haar status die van een vurige  
merrie in natte boerendromen was.) 
 
Wie rijk is, heeft contacten. Wie rijk is, doet niets zelf. Eén van 
haar boeren zou de bladeren voor haar stelen, zodat ze het felbegeerde 
theetje kon maken dat haar van de grond zou halen. De nacht van  
de pluk kon ze geen oog dichthouden, ze zag nog minder van het echte- 
lijk bed dan tevoren. Haar man was op dit moment op het hoogtepunt 
van zijn verveling gekomen. Omdat zijn vrouw weer niet naast hem lag 
stond hij op en liep de nacht in. Het begon minder op een kleine 
en meer op een langzame, saaie dood te lijken. Hij doolde richting 
centrum, richting Ginkgo Baloba. 
 
Terwijl hij langs de boom wandelde, zag hij iemand in het donker 
stiekem blaadjes trekken. Hij dacht dat hij dat ook kon doen om zijn  
vrouw, de Barones, weer op te warmen. Daarom wachtte hij tot zijn 
voorganger zich uit de voeten maakte en trad daarna de tuin in. 
 
‘s Avonds maakte de baron een Biloba-soepje voor zijn onwetende vrouw. 
Maar ook de barones kauwde voor het slapen gaan op een blaadje. Toen  
ze samen in bed lagen, glimlachend naast elkaar, verheugden ze zich  
op de lang uitgestelde daad. Maar toen het voorspel uit was en het 
echte werk van start kon gaan, rende de barones naar het toilet  
en bleef daar de hele nacht. 
 
Doseren moet men leren: van dadendrang kwam darmgezang. 
 
De boom staat nog steeds in de Bevrijdingsweg, nu ten huize Neyrinck. 
De geiten kauwen, en de moestuin staat in bloei. 



 
Geschiedenis: 
Rond 1836 komt de Engelse adelijke dame Anna 
Woodville in Bekegem wonen. Zij is gehuwd met 
George Jackson, een Ierse baron en tevens 
kolonel. Het echtpaar woont in de nabijheid van 
de Witte molen. Het landgoed waarop ze wonen 
noemt “Ma Campagne”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

JULES SLEPPE 
 

Hij zat binnen, te scharten aan zijn kuit. Hij had jukste, hij 

had uitslag, hij was gebeten. Klotebeest, mompelde Jules. Zijn beet  
begon te bloeden. Hij spuugde op zijn vingers en wreef over zijn beet.  
Likte aan zijn vingers. Klotebeest. 
 
Het was nacht, Jules kon niet slapen. Te veel jukste. Hij had zijn  
hemd weer aangedaan, de slippen lijk gewoonlijk uit zijn broek. Hij 
mankte door zijn huis. Er zat een gat in zijn broek. Ge kon er zo 
door zien. 
 
Jules Sleppe, zo noemden ze hem. Omdat zijn hemdsslippen steeds uit  
zijn broek bengelden. Een figuur, zo zeiden ze het. Hij trok zich 
dat niet aan. Hij vloekte en schonk nog een jeneverke in, tegen de  
jeuk. 
 
Hij slikte, verslikte. Hij keek op. Hij hoorde scharten aan zijn deur. 
Ze komen binnen, dacht Jules. Ze frunniken aan mijn slot, dacht Jules. 
Ze denken dat ik slaap, dacht Jules. Met mij niet, dacht Jules. Hij 
strompelde naar achteren, greep zijn geweer, stak er hagel in. Het 
scharten ging maar door. 
 
Hij zat te beven. Hij zag hun wapens al voor zich. Hij zag ze alles 
al stelen. Zijn geld, onder zijn matras. Zijn matras, boven zijn geld. 
Zijn flessen drank, zijn kiekens. Nog steeds dat geschart. 



 
Hij hief zijn wapen. Jules laadde, Jules schoot. Dwars door zijn deur. 
 
Met hem niet. 
 
Er zat een gat in zijn deur. Hij kon er zo door zien. Hij zag 
zijn kiekens liggen. Dood. 
 
Klotebeest, mompelde Jules en hij schonk zich nog wat jenever in. 
 
Hij heeft zijn deur nooit vervangen. De kiekens liepen naar binnen 
en zijn slippen hingen naar buiten. 
 
 
Geschiedenis 
Een echt gebeurd verhaal (ca 1960). Jules Vermoortel woonde in de Doornhoekstraat.  
 
 
 
 
 

 

TOUR DE FORCE 
 

Officiële aankondiging: 

 
Geachte inwoners van Bekegem, 
 
Bij deze brengen wij u op de hoogte van het komende bouwproject. 
Morgen start de bouw van een 50 meter hoge toren. Deze zal naast de 
kerk komen te staan. Hiervoor zal een deel van het kerkhof ontruimd  
worden. De toren wordt geen eigendom van de gemeente. Mijn persoonlijk 
verblijf zal op de hoogste verdieping komen. De andere verdiepingen 
staan leeg en zijn helaas niet beschikbaar voor derden. (Ik kan dus  
geen asielzoekers opbergen.) Enkel de gelijkvloers dient nog als inkom- 
hal en kantoor, waar mijn toekomstige secretaresse zich zal bevinden. 
Er komt ook een vacature voor secretaresse in jullie brievenbussen. 
Ik zal audities organiseren om de meest adequate secretaresse uit 
te kunnen kiezen. (Verplichte eigenschappen: vrouwelijk, correct,  
stil, om naar te kijken, goede conditie, kan al eens een trap op lopen.. 
Er moet goed werk geleverd worden, uiteraard.) Op zondag zal iedereen  
meeluisteren naar de vier seizoenen van Vivaldi (elke zondag). De 
muziek zal weerklinken vanuit de speakers op zijn toren. Mijn muziek 
zal de kerktoren overstemmen. Als de zon op zijn laagst staat zal 
de schaduw zo ‘n 5854 vierkante meter van het dorp verduisteren. Er  
komen schijnwerpers op mijn toren, van onderuit. Ik wordt uw baken in 
de nacht. Er wordt gebouwd. Steen op steen. Een toren, om onder te  
staan. Hij groeit, rijkt hemelen. Mijn aanzien bloeit. Mijn macht 
wordt tentoongesteld. En niemand zal ontkomen!! Het zoeklicht op zijn 
toren zal u vinden. En u zal buigen, voor mijn felle licht, als een 



mier onder een vergrootglas. U zal buigen, kronkelen, dansen. 
 
U zal wel leren knielen. 
 
Ondergetekend,  
 
Floreandus de Wanckele 
 
 

Geschiedenis: 
Tot 1630 stond er naast de kerk een heel grote 
toren. Die toren diende tot niets. Hij fungeerde 
als symbool voor de macht en de rijkdom van de 
kanunniken van St. Donaas uit Brugge. Zij 
beheerden eeuwenlang alle belangrijke plaatsen 
in Bekegem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


