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Om zijn collectie op een beleefde manier uit
te breiden, besloot Maurice om het over een
andere boeg te gooien: schrijven. Dat doet
hij vanop de kop van zijn livingtafel, zijn
vaste en strategische stek. Met een kwart-
slag kan hij meteen aan zijn verjaardags-
kaarten, postzegels, adreslijsten… Die heb-
ben allemaal een vaste plaats in de houten
buffetkast achter hem. Aan de andere kant
van de tafel staat de televisie. “Veel kijk ik
niet, mijn verzameling is veel interessanter.
Iedere avond ben ik aan het schrijven, soms
twee uur aan een stuk. Ook in het Frans, al
versta ik er geen woord van. Gelukkig ver-
taalt mijn Franse overbuurvrouw dan het
tekstje voor me. Het schrijven werkt prima,
de mensen antwoorden zo goed als altijd.
De nabestaanden sturen me bij een overlij-
den zelfs spontaan een doodbrief. Dan weet
ik uit ervaring dat er ook een zantje volgt.”

HUWELIJKSKAARTEN

De kaartjes koopt hij in grote hoeveelheden
op de markt, waarbij hij uitzoekt wie hem
de beste deal kan aanbieden. “Anders is het
niet betaalbaar. Jaarlijks gaan er bijna 400
de deur uit, gemiddeld meer dan één per
dag. Een probleem: in zo’n groot pak
zitten er ook kaarten met ‘van harte
beterschap’ of ‘proficiat met jullie
huwelijk’. Die gebruik ik ook. Ik
moet die toch niet weggooien? Die
van ‘beterschap’ stuur ik naar ie-
mand met wie het niet zo goed
gaat, het woord ‘huwelijk’
overplak ik. Stel je voor dat ik
een huwelijkskaart zou ver-
sturen naar een honderd-
jarige, ze zouden zeggen:
welke zot is dat? De
kostprijs van die
kaartjes valt mee,
het zijn vooral de
postzegels die
me veel kos-
ten. De Post
heeft een
goeie klant

DOOR OLIVIER NEESE

Gelukkige verjaardag. Een goede gezondheid.
Dit vanwege Maurice De Lille. Ik spaar alles
over eeuwelingen. Hou mij op de hoogte. Beste
dank daarvoor. Maurice. “En nu nog mijn
handtekening, de stempel met mijn adres
en dan kan ook deze de post op. Iedere
Belgische eeuweling van wie ik het adres
heb, krijgt van mij een verjaardagskaart.
Elk jaar opnieuw. Als er iemand sterft,
stuur ik mijn condoleances. Zo hou ik con-
tact, in de hoop om later een rouwprentje te
krijgen.”
Al dertig jaar legt Maurice zich met hart en
ziel toe op zijn hobby: het verzamelen van
rouwkaartjes van 100-plussers. “Mijn vader
woonde als kerkzanger alle begrafenissen
in Moerkerke en Vivenkapelle bij”, vertelt
de 84-jarige Sijselenaar. “Toen hij stierf,
had niemand interesse in zijn collectie ‘ge-
wone’ zantjes, behalve ik. Al snel besefte ik
dat het onmogelijk was om daarmee door te
gaan, waardoor ik me besloot om me te
specialiseren. In overleden 100-plussers,
want dat waren er maar een vijftigtal per
jaar. Daar heb ik me wel aan mispakt. Elk
jaar zijn het er meer en meer geworden.
Kijk, dit is mijn map van 2017. De eerste
vier maanden had ik al 107 rouwkaartjes
van 100-jarigen uit ons land. Het is nog
nooit zo druk geweest. Recent heb ik een
timmerman moeten laten komen. Door het
gewicht van mijn zantjes is mijn kast van de
muur gescheurd…”

OOK IN HET FRANS

In het begin ging Maurice De Lille naar
iedere eeuwelingenbegrafenis, over het hele
land. “Dat werd te zwaar, zeker omdat ik
toen nog twee jaar moest werken. En ik zag
ook te veel misbruiken, waarmee ik niet
geassocieerd wil worden. Verzamelaars die
twee of drie keer naar de offerande gaan.
Dat is ónbeleefd. Ik geef toe: ik heb ook
graag een dubbelke. Tijdens de offerande zal
ik voorzichtig twee vingers tonen aan de
ceremoniemeester, maar ik zal me nooit
opdringen.”

aan mij. Ik drink niet, ik smoor niet, ik mag
toch iets doen met mijn geld? ” (lacht)
De duizenden adressen houdt hij bij in een
beduimelde agenda, waarvan de kaft intus-
sen verstevigd moest worden. “Mijn bijbel”,
noemt hij het boekje, terwijl hij erdoor bla-
dert. “Alle 100+’ers die op die dag verjaren,
staan er met hun adres en telefoonnummer
in. Eventueel aan-
gevuld met het
artikel waar-
mee ze in
de krant
kwamen.
Zij die
intussen
gestor-
ven zijn,
heb ik
met een
rood kruis
doorschrapt.
Bij sommige
dagen kan ik

er geen meer bijzetten. Zij die op de zeven-
tiende verjaren, moet ik al op de zestiende
zetten. ’t Is tijd dat ik stop.” (lacht)
De adressen haalt hij uit overlijdensberich-
ten en krijgt hij van correspondenten in de
andere provincies. Zij laten hem weten als
er in hun streek een honderdjarige overle-
den is. “Een krant kost mij meer dan een
euro, als iemand anders het verzamelt, kost

me dat maar een postzegel. Door een pas-
toor uit Brussel weet ik alle nonnen

zitten. (lacht) Maar mijn tipgevers
sterven stilaan uit, terwijl er nog nooit
zoveel eeuwelingen waren. Ik heb er
nu nog maar een drietal. Ook de an-
dere verzamelaars – die zich bijvoor-

beeld toeleggen op verkeersongevallen,
kinderen of Bekende Vlamingen – val-
len stilaan weg.”

“Ik kan het volhouden omdat ik kan
rekenen op mijn zoon Geert. Mijn steun.

Hij steekt voor mij alles in de computer. Zo
heb ik gedetailleerde lijsten, waar-

door ik alles snel terug kan
vinden. Je vraagt mijn

oudste zantje?
Geef me één

minuut.
(bladert

door zijn lijsten) Dat is dat van Joannes Ver-
hulst. Geboren in mei 1735 en gestorven in
december 1835 in Geel. Dit kaartje vond ik
op een ruilbeurs. Maar daar zal je me niet
meer zien, ik kan er niets meer vinden.
Voor enkelen heb ik ook betaald, ja. Mijn
duurste aankoop ooit kostte me 500 Belgi-
sche frank. Maar ik ben niet te vinden voor
die commercie, ik ruil veel liever.”
Naast intussen 8.000 doodsprentjes bestaat
de collectie 100-jarigen van Maurice ook uit
500 selfies met eeuwelingen. Meer dan tien
jaar lang toerde hij door Vlaanderen om
een foto te nemen aan de zijde met de

honderdjarigen. “Samen met mijn vaste fo-
tograaf Geert Vanpoucke, de broer van
mijn schoondochter, doorkruiste ik het he-
le land. Ik belde de honderdjarigen op om
te vragen of ik mocht langskomen. Telkens

fotografeerde Geert de honderdjarige
apart én met mij. Als bewijs dat ik

er geweest was. We hadden
dagen dat we langs vijf hon-
derdplussers passeerden
en dat we pas ’s avonds laat
thuis kwamen. Maar mijn
vrouw is nooit jaloers moe-

ten zijn. (lacht) Zo goed
als altijd waren

we wel-
kom,

zelfs bij
zij die
bedlegerig

waren. Zo
mochten

we op de
foto

van een vrouwtje, maar toen we thuis kwa-
men, kregen we een telefoon dat ze overle-
den was… Toen Geert in 2002 stierf aan
leverkanker ben ik ermee gestopt. Ik wilde
met niemand anders verder…”
Zijn pronkstuk is een foto met Joanna
Turcksin, bekend als ‘Woinke Turck ‘, uit
Machelen. “De langstlevende Belg ooit. Ze
was 112 en nog zo goed bij ’t uur. Na de foto
zei ze heel snel: We gaan niet te lang zeveren,
we gaan een beetje kaarten.”
De collectie selfies begon met een foto met
Ermenie Acoe uit zijn eigen Moerkerke.
“Zij werd 107 jaar, 7 maanden en 20 dagen
en was lang de oudste inwoner van Damme
ooit. Dat vond ik zo uniek, met haar móést
ik op de foto. Meteen de start van een bij-
zondere collectie. Weet je, op 7 februari
heeft Rachel Neyt uit Sijsele dat plaatselijke
record verbeterd. Dat ben ik gaan melden
aan de directeur van WZC De Stek, waar
Rachel verblijft. Hij moest weten welke
voorname eeuwelinge er in zijn centrum
verblijft. In de ranglijst van de oudste leven-
de West-Vlamingen is Rachel intussen op-
geklommen naar de tweede plaats, na Julia
Thevelein (°20 januari 1909), beter bekend
als zuster Rosa uit Zwevezele. Maar met
Rachel sta ik niet op de foto. Had Geert nog
geleefd, waren we er zeker al gepasseerd…”

WAARDE: 20.000 EURO

Hoewel hij al bijna dertig jaar tussen de
honderdjarigen zit, kon Maurice het recept
om lang te leven nog niet ontdekken. “Som-
migen beweren dat je maagd moet blijven,
anderen dat het vanzelf komt. Ook ik hoop
om 100 jaar te worden, maar ’t zal niet
gaan, denk ik. Enkele jaren geleden werd ik
geopereerd aan mijn hart en ik was bijna
mee. Ze zeiden dat het maar een dag of tien
zou duren, maar het zijn er uiteindelijk 38
geworden, waarvan 28 op intensieve. Ik kon
niets meer, zelfs niet meer eten. Alles heb
ik weer moeten leren. Nu gaat het weer
goed, maar niet meer zoals vroeger. Ik heb
overwogen om te stoppen met mijn verza-
meling, maar andere verzamelaars hebben
me warm gemaakt om de draad weer op te
pikken. Zolang het gaat, ga ik door. En
daarna krijgt mijn kleinzoon Pieter de col-
lectie, maar hij mag die nooit wegdoen. Het
is mijn levenswerk. En ze is geld waard.
Een fotokaartje : minimum 2,5 euro. Maal

8.000 zit je aan 20.000 euro. Een aardige
som, hé.”

Wie Maurice kan helpen met

zijn verzameling, mag hem

altijd schrijven: 

Maurice De Lille,

Stationsstraat 129,

8340 Sijsele

Maurice verzamelt...

100-plussers
DE COLLECTIE VAN MAURICE DE LILLE TELT 500 SELFIES MET EN 8.000 DOODSPRENTJES VAN 100-PLUSSERS

“99 jaar en 11 maanden: dat telt niet!” Maurice De Lille (84) is klaar en duidelijk: om in zijn verzameling te mogen, moet je 100 jaar of
ouder zijn. Naast het indrukwekkende aantal van 8.000 rouwprentjes zitten er in zijn collectie ook 500 foto’s van hem met 100-plussers.
“Iedere eeuweling van ’t land van wie ik het adres heb, krijgt van mij een verjaardagskaart.”

“Toen we thuiskwamen 

na een foto kregen we 

telefoon: de eeuwelinge

was overleden...” 

De duizenden adressen houdt hij bij in een beduimelde agenda, zijn bijbel.

Maurice De Lille staat met meer dan 500 eeuwelingen op de foto. Het pronkstuk van zijn collectie: een selfie met ‘Woinke Turck’, de langstlevende Belg ooit. (Foto's Tom Brinckman)

Het oudste ‘zantje‘ in zijn collectie is dat van Joannes Verhulst, gestorven in december 1835. 
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PRIVÉ

Groeide op in Moerkerke. Getrouwd

met Christina Van Speybrouck. Heeft

twee zonen: Geert (56) en Bart (43) en

twee kleinkinderen: Stefanie (26) en

Pieter (22). Zijn broer Gerard is ge-

trouwd met de zus van zijn vrouw. “Ze

leerden elkaar kennen op ons huwe-

lijk. Op de schouw van mijn schoonva-

der zag ik plots een kaartje van mijn

broer staan.” (lacht)

LOOPBAAN

25 jaar met pensioen na een carrière

bij plantenbedrijf Vanhollebeke.

HOBBY’S

Sinds 1989 legt hij zich met hart en ziel

toe op het verzamelen van doodsprentjes

van honderdplussers. Speelde daarvoor

meer dan veertig jaar trompet bij de

muziekschool van Moerkerke. Was 43 jaar

voorzitter van de Koninklijke Veloclub

Onze Wielrijders, een vereniging die aan

ringsteking per fiets deed. Was jarenlang

de wegbegeleider van de plaatselijke

fietsclub. Is nog steeds een fanatiek kaar-

ter, bij de KWB. “Jarenlang was ik de

Eddy Merckx van de club: van de eerste

tot de laatste dag stond ik aan de lei-

ding.” (lacht)
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