
 
 

 

 

Jeanne Van Veer: 100 jaar 

 

‘ZO GOED EN ZO HARD KAN HET LEVEN ZIJN’  
 

Jeanne Van Veer was nog een tiener toen ze met haar zusje Maria op melkronde 

ging in Merchtem. ‘Ik duwde de kruiwagen waarin drie melkstopen stonden. We 

waren om 4 uur opgestaan om te helpen bij het melken. Om 6 uur vertrokken we 

naar de klanten. Weer thuis omstreeks half 9 gingen we werken op het veld. Zo 

ging dat in die tijd…’ Het melkmeisje van toen vierde onlangs haar 100ste 

verjaardag. Ze woont in een serviceflat die uitkijkt op het Lijsterbespark. Ze ziet 

er veel jonger uit dan 100 en trekt zich goed uit de slag. Zoon Willy doet de 

boodschappen en brengt geregeld een potje verse soep. Een verzorgster helpt bij 

het aantrekken van haar steunkousen. Elke week heeft ze 2 uur poetshulp, drie 

keer wordt een warme maaltijd bezorgd en de andere dagen kookt Jeanne zelf. 

Met haar rollator stapt ze iedere dag heen en weer in de gang van het gebouw. Een 

kranige eeuwelinge die goed voor zichzelf zorgt en die met kennelijk plezier en 

een vloed aan details over vroeger kan vertellen. 

Jeanne Van Veer trekt zich goed uit de slag in haar serviceflat.  Ze is ook een enthousiaste lezeres 

van het ‘parochieblad’. (foto P. C.) 

 



Jeanne is van boerenafkomst. Het gezin Van Veer woonde in de 

Dendermondestraat. Jeanne was het eerste kind. Er zouden er nog vijf volgen, van 

wie er een als baby overleed aan wat toen de ‘borstziekte’ werd genoemd. Jeanne 

heeft veel herinneringen aan haar kindertijd: de kermis, de processie en vooral het 

stiekem oprapen van afgevallen fruit bij August De Boeck. ‘Zijn tuin gaf uit in 

onze straat. De poort kregen we gemakkelijk open. Soms werden we betrapt door 

de zus van De Boeck. Die joeg ons kwaad weg. Maar haar broer zei: ‘Laat die 

kinderen toch doen.’ Na het lager onderwijs volgde Jeanne een jaar 

huishoudschool. Ze was 14 en het werk op de boerderij eiste haar op. Het gezin 

verhuisde naar de Sint-Jansstraat waar grond was gekocht en een boerderij 

gebouwd.  Alles ging goed tot het noodlot toesloeg. 

 

Noten plukken werd vader fataal 

Jeanne: ‘Wij hadden een veld waarop een grote notelaar stond. Op een donderdag 

zei grootvader die bij ons inwoonde, dat de noten direct geoogst moesten worden. 

Want die namiddag was er geen school en er zouden vast kinderen op de noten 

afkomen. Mijn vader onderbrak zijn werk om zijn pa een plezier te doen. Hij klom 

in de boom maar de stam was nog nat van de regen. Vader gleed uit, stuikte naar 

beneden en was op slag dood. Moeder zag het vanuit de keuken gebeuren. Ik weet 

niet hoe ze het te boven is gekomen. Ze bleef achter met vijf jonge kinderen, een 

inwonende oude grootvader, een bedrijf dat niet mocht stilvallen. En de ramspoed 

hield niet op. Kort na de dood van vader begon de oorlog. En in 1941 stierf het 

jongste zoontje: ‘Onze kleine Pol.’ Jeanne kijkt me geëmotioneerd aan: ‘Hoe hard 

kan het leven zijn?’ 

Van de oorlog herinnert ze zich de verplichte leveringen van graan, aardappelen, 

varkens … aan de Duitsers, de nachtelijke plundering van hun aardappelveld, de 

poging, waarschijnlijk door smokkelaars, om een varken te stelen. ‘Mijn moeder, 

mijn zus Maria en ik hebben ’s nachts dikwijls op wacht gestaan’ bij de stal en op 

het veld. Het was een zwarte tijd.’ Maar spijts al die miserie hielp haar moeder 

een gezin met acht kinderen waar soms honger werd geleden. ‘Het jongste kind, 

een meisje, mocht iedere middag bij ons mocht komen eten.’  

 

Iedere dag paternoster bidden 

Jeanne, inmiddels een prille twintiger, leerde Alfons Van Gucht kennen tijdens de 

oorlog. Ze trouwden in 1945. ‘Mijn man werkte in Brussel bij de pensioendienst 

waar hij snel promotie maakte en eindigde als chef. We kregen twee zonen, Paul 

en Willy, bouwden een huis in de Gasthuisstraat. Het was een mooie tijd. Onze 

jongens vonden een goede job, trouwden en kregen elk twee kinderen, gevolgd 

door kleinkinderen.’ Maar weer mocht de voorspoed niet lang duren. Het valt 

Jeanne moeilijk te vertellen over de ziekte van haar zoon Paul die na een lange 

strijd overleed. Hij was 41 jaar. En altijd weer moet je verder. Elkaar troosten, 

elkaar helpen. Je hebt geen keus. 



In 2005 verloor ze haar man door een zwaar ongeval. ‘Hij was onze zoon bij de 

bouw van diens huis gaan helpen. Toen hij naar huis reed, lag de weg glad. De 

botsing was frontaal. Na een jaar ziekenhuis overleed hij.’  Jeanne is nog drie jaar 

alleen in hun huis gebleven. Daarna verhuisde ze naar de serviceflat. Haar twee 

zussen, Maria en Emma verbleven toen al een tijd in Ter Stelten, maar zijn 

inmiddels overleden. Behalve Jeanne leeft alleen haar broer Gust nog. Maar ze 

voelt zich goed omringd door veel familie: zoon Willy, de schoondochters, klein- 

en achterkleinkinderen, veel neven en nichten met inmiddels ook een groot 

nageslacht. Ze heeft, zegt ze, een goed contact met al die generaties. 

Zoals ze nu leeft, wil Jeanne het graag nog wat volhouden. Ze gaat af en toe 

kaarten met andere bewoners, leest het parochieblad (‘Van de eerste tot de laatste 

letter’, zegt ze), kijkt naar het nieuws en naar Thuis, krijgt veel bezoek, maar kan 

ook goed alleen zijn. Iedere dag bidt ze een paternoster. ‘Dat deden wij thuis ook. 

Als we durfden lachen, moesten we van moeder een tweede paternoster bidden. 

Ja, zo ging dat toen.’ 

T.S. 


