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De wereld van Sofie 

Nee, het gaat hier niet over Sofie Amundsen, het Noorse meisje dat door Jostein Gaarder op pad werd 

gestuurd in de wondere wereld van de westerse filosofie. Al was de wereld van ónze Sofie niet minder 

mysterieus. Het krioelde er immers van heksen en duivels, reuzen en kabouters, fabeldieren en boze 

geesten. De verhalen die haar grootouders daarover vertelden, had ze met grote gretigheid aanhoord 

en ze zou ze nooit meer vergeten. 

Op 30 juni 1833 - ons land was nog geen drie jaar onafhankelijk - werd in Sint-Pauwels een 

meisje geboren. Vader Henricus Peeters was een Nederlandse schaapherder die - zoals 

honderden land- en lotgenoten - in de vroege negentiende eeuw zijn geluk was komen zoeken 

in het Waasland. Moeder Amalia Van der Linden, was een boerendochter uit Belsele. Hun 

eerstgeborene werd als Sophia Elisabeth bijgeschreven in de registers van dorp en parochie, 

maar iedereen noemde haar Sofie. 

Amper twaalf dagen later overleed Amalia, pas 29 jaar oud. De kleine Sofie belandde bij haar 

grootouders langs moederszijde, in de Lijkveldestraat in Sint-Pauwels. 

De leerplicht bestond nog niet, maar Sofie kon meer dan behoorlijk lezen, rekenen en schrijven 

toen ze op haar twaalfde de schoolbanken definitief verliet. 1845 schreven we toen, en arm 

Vlaanderen verkeerde in crisis als gevolg van meerdere mislukte tarwe- en aardappeloogsten. 

Velen stierven de hongerdood; anderen bezweken aan tyfus of cholera. Voor wie overleefde, 

was het een tijd van hard labeur en van diepgelovige dagelijkse rituelen op het ritme van de 

zon, de seizoenen en de kerk. Men moest het stellen zonder straatverlichting of elektriciteit, 

zonder radio of televisie, zonder computer of telefoon, zonder al die vormen van comfort die nu 

zo vanzelfsprekend zijn. Zelfs de fiets was nog niet doorgedrongen op het Vlaamse platteland. 

En dus ging na zonsondergang de grendel op de achterdeur en zocht men wat gezelligheid bij 

het haardvuur of de Leuvense stoof. Ledigheid is het oorkussen des duivels, orakelde de pastoor 

geregeld vanop zijn kansel. En dus werden elke avond opnieuw de paternosters bovengehaald 

om Onze Lieve Heer de eer te betuigen die hem toekwam. Bij de open haard gezeten liet men 

de kralen van de rozenkrans, samen met de winteravond, tussen duim en wijsvinger verglijden. 

Pas wanneer een paar honderd onzevaders en weesgegroeten later Ons Heer zo ongeveer van 

zijn kruis was gelezen, verdwenen de paternosters weer in de schuif van de commode. 

En toen kwamen de liederen en de verhalen. Aanvankelijk nog risicoloos: over bv. de aardse 

uitstapjes van Onze Lieve Heer en Sinte Pieter, over de Moedermaagd Maria, over miraculeuze 
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heiligenbeelden en crucifixen. Maar al snel tapten de oudsten uit een ánder vaatje, met 

protagonisten uit een duistere, onheilspellende wereld: tovenaressen, die vuur konden maken in 

het hooi zonder ooit brand te stichten; Osschaert, die zich door nietsvermoedende 

voorbijgangers liet dragen tot zijn slachtoffers er bijna bij neervielen; jongemannen die ’s 

nachts als weerwolven moesten opdraven en die maar verlost werden wanneer iemand hun 

wolvenvacht kon terugvinden en in een gloeiende oven steken; verdoemde zielen die, 

voortijlend in een vurig karos, eeuwig ronddoolden; een boer die de duivel had bedrogen; 

stalkaarsen en dwaallichten; dansende katten en zwarte spookhonden; alven en dwergen. 

Sofie, enig kind in een wereld van volwassenen, luisterde ademloos toe en sloeg de verhalen, 

de liedjes, de rijmpjes en gedichten op in haar geheugen, vastbesloten ze nooit nog te vergeten. 

Op 16 juni 1858 - twee weken voor haar vijfentwintigste verjaardag - verhuisde Sofie van Sint-

Pauwels naar de wijk Kleibeke in Sint-Niklaas. Ze trouwde die dag met Frans Weyn, een 

landbouwer die op de Kleibeek de boerderij van zijn ouders verderzette. Sofie werd er voortaan 

Vrouw Weyn genoemd. 

Tussen 1859 en 1876 werd Sofie elf keer moeder. En zo werd ze de fiere hoedster van het 

kroostrijke gezin dat ze als kind niet had gekend. Voor de rest bleef alles eender: het harde 

labeur overdag, de rozenkransen in de vooravond, de verhalen daarna. Sofie ontpopte zich tot 

een geboren verteller. Dat ze over een fenomenaal geheugen beschikte, kwam haar daarbij 

goed van pas. Ze animeerde haar omgeving met meer dan duizend verhalen, met honderden 

raadsels, en met meer dan driehonderd liederen - sommige meer dan honderd strofen lang - die 

ze tientallen jaren later nog altijd van buiten kende. Toneelstukken die ze in haar kindertijd had 

zien opvoeren, kon ze feilloos declameren. 

Rond 1890 - haar jongste kind was ondertussen veertien en aan het werk - begon Sofie te 

schrijven. Dat lag niet voor de hand, want de schoolpoort was vijfenveertig jaar eerder definitief 

achter haar dichtgevallen. Maar de verhalen uit haar jeugd mochten niet zo maar verdwijnen. 

Het waren trouwens niet de minsten die haar kwamen aanmoedigen: de Sint-Niklase 

minderbroeder Anicetus Cool, de latere stadssecretaris Jozef Noens, de plaatselijke 

geschiedschrijver Jozef Van Vlierberghe. Er was ook priester Amaat Joos, directeur van de 

Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas, die met medewerking van zijn leerlingen een 

dialectwoordenboek van het Waasland voorbereidde. Toen zijn Waasch Idioticon  in 1900 

eindelijk van de persen rolde, was dat mede dankzij Sofie, die haar kennis van planten en 

kruiden en haar volkskundig repertoire uitvoerig met Joos had gedeeld. En er was tot slot Alfons 
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Janssens, textielfabrikant en Vlaamsgezind katholiek volksvertegenwoordiger, wiens huis in de 

Zamanstraat in 1911 - enkele jaren na zijn dood - de thuishaven werd van de oudheidkundige 

kring. Men noemde hem wel eens de paus Janssens omdat hij als jongeman zoeaaf was geweest 

in het pauselijke leger en omdat hij een beeltenis van Pius IX in een nis boven zijn 

toegangspoort had laten plaatsen. Sofie kwam geregeld bij hem over de vloer, maar Janssens 

zelf werd vaak ook gesignaleerd op de Kleibeek. 

En dus begon Sofie te schrijven: aanvankelijk nog kattebelletjes, niet veel later lange brieven 

aan haar opdrachtgevers of hele schoolcahiers, samen goed voor honderden bladzijden over 

sagen en legenden, liederen, gedichtjes, gebeden, devotiepraktijken, weerspreuken, kennis van 

planten en kruiden. 

Alfons Janssens vertelde over Sofies fenomenale geheugen aan al wie het wou horen. Zo ook 

aan de bij leven al beroemde West-Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle, die door Janssens 

financieel werd gesteund. Toen Gezelle eens op een donderdagvoormiddag van de maand juli 

1895 bij Janssens in de Zamanstraat op visite was, besloten ze Vrouw Weyn te gaan opzoeken. 

Met de koets reden ze langs de Plezantstraat naar de Kleibeek. Ze hielden halt aan de Heilig-

Hartkapel, die twintig jaar eerder was gebouwd en waar Jozef Janssens, neef van Alfons, de 

muurschilderingen had aangebracht. Voor het Boerenkrijgmomument kwam Gezelle te vroeg, 

want dat werd maar in 1899 geplaatst. 

Als gepassioneerd natuurliefhebber wou Gezelle ook Vrouw Weyns tuin zien. Zijn aandacht werd 

getrokken door een reuzendistel, die hij nooit eerder had gezien. Enkele weken later verscheen 

in het tijdschrift Biekorf zijn gedicht Niemandsvriend over, jawel, een reuzendistel. Het bezoek 

van Gezelle was voor Sofie de mooiste dag van haar leven. Tien jaar later schreef ze een verslag 

van twintig bladzijden, waarin ze het bezoek tot in de kleinste details reconstrueerde. In 1900 

kwam er bij Vrouw Weyn nog een tweede West-Vlaamse priester-dichter over de vloer: Hugo 

Verriest, oud-leerling van Gezelle. 

In 1899 kwam Sofies literaire carrière in een stroomversnelling: uitgever Alfons Janssens en 

hoofdredacteur Jozef Van Vlierberghe stichtten het volkskundig tijdschrift Vlaamsche Zanten. 

Toen dit maandblad vijf jaar later werd stopgezet, bleken er van de 960 gepubliceerde pagina’s 

liefst 361 schatplichtig te zijn aan Vrouw Weyn. 

Vrouw Weyn stierf thuis, in haar hoeve op de Kleibeek, op 12 januari 1916. Ze werd 82 jaar. 

Veel van wat ze schreef, is verloren gegaan. Maar er is ook veel bewaard gebleven dankzij 
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publicatie in de boeken van Amaat Joos en Alfons Janssens of in contemporaine tijdschriften als 

Volkskunde, Biekorf en Vlaamsche Zanten. 

Iemand noemde haar ooit de moeder van de Wase folklore. Dat is nauwelijks overdreven, want ze 

heeft een verzameling liederen, gedichten en verhalen nagelaten die al vóór 1750 bestonden 

maar die nog niemand had neergeschreven. Op haar eentje heeft ze een stuk orale geschiedenis 

aan de vergetelheid ontfutseld. Voorwaar een homerische prestatie. Het herinneringsplaket dat 

sinds september 2016 bij de Heilig-Hartkapel op de wijk Kleibeke staat, heeft ze dubbel en dik 

verdiend. 

 
portret van Sofie Weyn-Peeters door de Sint-Niklase kunstschilder Pieter Van Havermaet, broer van beeldhouwer 

Frans Van Havermaet; 

 

 
foto van het herinneringsplaket dat in september 2016 op de Kleibeek werd geplaatst, met in de achtergrond de 

Heilig-Hartkapel (foto Luc Peleman, 23 november 2016) 


