
Op bezoek bij René De Clercq in Deerlijk  

               

Ik wil graag even aandacht schenken aan de dichter René De Clercq. Een dichter waarvan de teksten mij 

hebben bekoord om er mijn notenbeeld aan toe te voegen. Enkele gedichten hebben mij aangesproken 

om er mijn notenbeeld aan toet e voegen. De partituren werden uitgegeven bij DMP Antwerpen onder de 

volgende titels en nummers: 

Mijn kleen, kleen, dochterken nr. 111.206 

Ik ben van den buiten  nr. 111.211 

Het vlas staat in de blom  nr. 111.201 

 Hemelhuis    nr. 119.051 

Ze kunnen in elke muziekwinkel en bij DMP besteld worden. 

Tot voor korte tijd vernam ik dat er in Deerlijk (zijn geboorteplaats) een museum was opgericht gewijd 

aan deze belangrijke dichter. Ik kon niet nalaten om er samen met mijn echtgenote een bezoekje aan te 

brengen. 

 

 
 

 

Onze verbazing was groot toen we merkten dat een groep vrienden op leeftijd hun best doen om de 

nagedachtenis aan René De Clercq “hun dichter” in stand te houden. 

Om beurten doen zij vol enthousiasme allerlei nuttige werken om het museum zo inhoud rijk en zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken. Ze sparen tijd noch moeite om zoveel als mogelijk belangstellenden te 

lokken om kennis te maken met het werk van hun geliefde dorpsgenoot. 



Met zeer veel inzet zijn ze begaan om de voortzetting van hun levenswerk. Ze willen dan ook 

enthousiaste mensen warm maken om er samen met hen voor te zorgen dat de nagedachtenis aan René 

De Clercq nog tot in volgende generaties blijft verder leven. 

Een dikke proficiat is hier zeker op zijn plaats. 

Gaan we even nader kennis maken met de dichter  René De Clercq? 

 

 

 

Hij werd geboren in Deerlijk op 14.11.1877 in de voormalige herberg “Het Damberd”. 

Dit huis werd heel geschikt bevonden om er een museum, gewijd aan de dichter, in onder te brengen. 

Zijn vader was een vlasbewerker en René heeft niet nagelaten daar een gedicht aan te wijden nl.: “Het 

vlas staat in de blom” – een gedicht waaraan ik mijn notenbeeld heb toevertrouwd. 

 

Als we zijn levensloop overschouwen dan valt er toch heel wat over te vertellen.  

Naast gedichten schrijven was hij ook een begaafd toondichter.  

 

Zijn studies zijn zeker de moeite waard om even in het daglicht te stellen. 

Hij studeerde(niet voor lang echter) geneeskunde aan de Universiteit van Gent. Maar spoedig ondervond 

hij dat zijn interesse elders lag en schakelde prompt over naar de cursus “Germaanse Filologie”. Later 

werd hij medewerker aan het tijdschrift “Van nu en straks” en in 1901 werd hij voorzitter van de club 

genoemd naar “De Vrienden van Rodenbach”. 

Hij werd tevens een Vlaamse activist en gaf zijn steunbetuiging aan de strijd om de vernederlandsing van 

de universiteit.  

 



            
 

Toen in 1914 de Duitsers ons land binnenvielen vluchtte hij noodgedwongen naar Nederland. Maar de 

oprichting van de raad van Vlaanderen in 1917 heeft gemaakt dat hij kon terugkeren naar België. Niet 

voor lang echter want uit vrees voor “Repressie” vluchtte hij terug naar Nederland. 

Hij overleed op 12.06.1932 te Maartensdijk in Nederland. 

In 1940 werd de “Leegstraat” waar hij werd geboren uit eerbetoon omgedoopt tot “René de Clercqstraat” 

IN 1982 werd zijn stoffelijk overschot  herbegraven in Deerlijk, een grafmonument werd te zijner ere 

opgericht. 

René De Clercq schreef zeer veel gedichten en nagenoeg 170 toondichters hebben zijn werken op muziek 

gezet. 

Ook ikzelf heb aan enkele van zijn gedichten mijn notenbeeld toegevoegd. Kijk maar even op mijn 

website onder de rubriek zang alwaar je de titels met voorbeeld kan bekijken. 

www.julienkeymolen.be  

Onder de vorm van een “NIEUWSBRIEF” worden de  leden geïnformeerd over voorbije en toekomstige 

activiteiten. 

Reeds van zeer vroeg worden de kinderen (3de kleuterklas) geïnformeerd. De organisatoren voeren dan 

een soort van toneeltje op in de tentoonstellingsruimte waarbij alle levensgewoonten uit grootmoederstijd 

op een begrijpbare en humoristische manier in scène worden gezet. Naar verluidt hangen de kinderen 

aan de lippen van de vertolkers. En de fiere grootouders en de juffen houden een oogje in het zeil! 

Jaarlijks wordt er ook een zangfestijn gehouden met liederen van René en van andere Vlaamse 

liederenauteurs.  

Ik ben blij het museum bezocht te hebben. Het is een aanrader voor een tof namiddagje uit! 

Informatie: 

Het museum is alleen open op zondagnamiddag van 14 april t/m 28 oktober van 14.30uur tot 18 uur. 

De toegang is gratis. 

Je kan ook een afspraak maken om in groepsverband een bezoek te brengen daartoe telefoneer je met 

Jan Dhaluin (056.72.86.70) of stuur een mailtje naar   dhaluin.dekeyser@telenet.be   maar dat is niet 

gratis daar voor wordt een kleine vergoeding aangerekend. 

 

http://www.julienkeymolen.be/
mailto:dhaluin.dekeyser@telenet.be

