Voorwoord
'Bijdrage tot de geschiedenis van Kerksken' iS hel derde eicel van
het drieluik' Retro Kerksken ': Tentoonstelling - Video . .\lon~rafle .
.\Iaanden intens zoekwerk, samen met informatie van verscheidene
Kerkskenaren lieten ons toe een beeld te schetsen van enkele fueelLen uit het dorpsleven.
Heel veel personen zijn wij danl<ooar voor de spontane medewerking.
[lun persoonJUlte ervaringen cu anekdotes maken het geheel aan·
trekkelijker.
Onze speciale wn..'lJ'dering gaat naar Paw Temmennnn - zUn onuitgegeven bunuel 'Geschiedenis van Kerksken ' heeO ons onschatbare
diensten bewezen - en ook naar .Julien De Vuyst., .\Iarc De ~Ioyer en
Robert Wellemun die oni; belangrijke bijdragen bezor~u en. RuUI Oe
Koker lüelp voor een vloeiende tekst en li erwig: 1\gnecsseus speurde
naar zet· en andere fouten.

FotostudiO'S )Olarcel Oe Rijck en Robert Oe Cock, persfotografen
William Oe Geyt.er (foto's cover), Hendrik Oe Schrijver, Patrlck De
Spiegclaere en de Iielllebbers-l'otografen danken wij oprecht voor het
gebruik van hun heeldmater luHl.
Deze monugrafie is uilcnuU'd nJct volledig. lIet was een eerlijke
poging om belangrijke e n minder spraakmakende gebeurtenissen te
bundelen tot een boeiend geheel.

Als a uteurs hebben wij ons werk ervaren als een interessante zoek·
locht door het verleden e n wij hopen dat de lecluur van he t boek bij
velen d e Interesse voor het gemoede lijke I(erl<sken zal stimuleren.
ln elk geval wensen wIJ a ll e lezers en lezeressen een eveneens beldijvende speurlOl.:hl.

P/illy De lAosc
.Jnris De Kegel
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lOIfiCUlr een dorp. Of niet tomoor.
l1eh wal. Eell stip op de kaart.
Vanwaar bent u? Een oord lallg.~ de üntweg.
Er.fJ(m~ in Vlaanderen,
waar cic geveLs nog cven .'>LiI zwijgen aL~ vroeger.
Een :school, een caj?:. een blest en een fabriek.
f;en ker/c.sken
met geknwae uleltgels .
•\fCtL"tCn (lLs wuiuende rietstengeb.
KWluekeningen in de tijd.
Kinderen worden grooumder.,>.
Om dM opnieuw kind te worden.
Tussendoor. aun rit· kleine kronieken schrijvend.
f.,evens vol.
Seizoenen vat! hcrinncrin.fJ. Waar was ik w(''er die du,q:'
Geheugen als (,'Cn ver.qeclde Io.:ran/, En wie hén ik.
aehtelo:t.e voorbiJgan.yer?
Be" ik (lejon.QC vrouw, die .<;ucuJt
IXJQr dejarcn die nog moeten komen.
Orde mofenwiekende nar.
die om cct! vleugje warm/e bedelt j}
Ben ik de eelt 0l' !-'Cn roestige hand,
de {jf!ltf van het loarme brood,
heL bonkelI Vlm het weefgetouw?
J)orp. miJn wt:emoed en chrisma,
miJn lente Cri jeneverbes.
Dorp gekneed in de lijd.
Beelden op een ncwlies. Beelden in de zieL
Zielig ofzalig, niet..~ gaat voorhij.
Tijd sLlImert maar cLlen.
zooLo; cle wil.9 slulmen om/er een laa!Jie sneeuw.
Dorp oon een llcf cn dorp Llan ccn leed.
A Is L'CJl ne.o,;t voor de dartelheid VWl ccnjeugd.
.A Is t:cn vlucht. in het donker. bij ademnood.
Dorp als cen week oon de arbeid.
Dorp aL~ een OIlstuim(qe koers.
lJurp (iL~ een clolle kermis.
Dorp aLo; ccn stille StoeL
J)orp vun allen. dorp aan niemand.
Rml! De. Knker
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