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* De heer Willy Bodequin (Meester Willy) voor de vele documenten i.v.m. de basis-
school van Etikhove. Ook ontvingen we een aantal boeken en enkele muurtegels 
indertijd gemaakt voor de jaarlijkse wandeltocht van «De Winterroose».

* Mevrouw Godelieve Polet en Georges Polet (de vroegere gemeentesecretaris van 
Schorisse) voor de uitgebreide verzameling (oude) verkiezingfolders van zowel 
Schorisse als Maarkedal. Ook ontvingen we een aantal waardevolle kadaster- en 
andere kaarten en daarbij enkele oude waardevolle boeken.

* Mevrouw Bernadette Casiers. Wij ontvingen enkele oude fotoʼs en een grote, prach-
tig bewaarde affiche van de Kermisfeesten te Etikhove uit 1939.

Op de opendeurdag van 28 januari kan men alles in ons documentatiecentrum
«Ter Maelsaecke» bekijken en raadplegen. Wie ons fotoʼs, briefkaarten, gedachtenis-
prentjes, rouwbrieven, affiches of ander waardevol materiaal wil bezorgen kan dit op 
die dag doen. Uiteraard mag je dit ook afgeven aan één van de bestuursleden.
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Vertelsels bij de Leuvense stove

Het is curieus om te volgen, als twee-
drie mensen bijeen zitten te klappen, 
wat al bokkensprongen het gesprek kan 
nemen. Een simpel woord is genoeg om 
het van richting te doen veranderen. Aan 
ieder vertelsel zitten zijscheuten. Voor 
ge het weet, zit ge in een nieuw verhaal, 
dat op zijn beurt vertakt, hoog opschiet, 
breed uitgroeit of meteen wordt afge-
knapt.
Bij de Leuvense stove werd de schar-
minkelinge van Roonkerze Monk in 
ʼt lang en in ʼt breed overgedaan. Dat  
Tieste Gomarke daarbij zijdelings de 

revue passeerde, lag in de lijn van de verwachtingen. Zijn bloedschone dochter Renne, 
tot nog toe zijn roem, was voortaan een deel van zijn doem. Het feit dat het jonk met 
Roonker in Parijs had gezeten, verhitte tot parochies ver de fantasie van het mansvolk, 
bracht de komeeren in hoogste staat van vervoering en maakte van Gomarke een onge-
likte chagrijnigaard. Hij was wat men noemt «ne vent die al kneuten gemaakt was», 
maar het leven met zijn Martha had hem helemaal ongenietbaar gemaakt en die keer 
toen Renne dan, met hare stinker in haar gat boven water kwam, kende zijn dagelijks 
nummertje tuilewuiten ongekende hoogten.
Hij werkte in Ronse in de fabriek en als hij ʼs avonds thuiskwam, dan moest hij de 
drij geiten nog melken, bras koken voor t̓ verkie, de konijnen binnen doen en wat 
weet ik nog méér. Allemaal werk voor Martha, maar ze deed het niet. Ze had geen tijd 
gehad. Heel den achternoen zitten preekpetelen met Mance Snoek en Pierze Katers 
Zulma en, op het moment dat de vent zal gaan thuiskomen met ne stap-en-half de 
straat oversteken om rap eten te gaan koken. Gomarke, scheel van den honger, vloekte 
en zwoer dan het huis overhoop, maar het hielp niet. Hij had bij Martha vijf kadeeën 
gemaakt en daar moest hij dan maar voor zorgen. En dat Renne, hun jongste, zich niet 
pootte, dat  lag aan hem, niet aan haar. Zijn moeder, waarvan men zei dat ze van ne 
vrennen gemaakt was, nen Bohemer, had ook zoʼn toeren afgeweven in haar tijd.
En zie, het woord Bohemer bracht het gesprek plotseling in een zijstraat, die meteen 
hoofdstraat werd en vijf minuten later de oren van André en Leontientje rechtop zou 
doen staan, wegens de dingen des levens die daarbij ter sprake kwamen en waarover 
meestal geheimzinnig wordt gedaan.
Het ging dus over Bohemers, zigeuners die af en toe opdoken, hun gammele woon-
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P. BAEKELAND

en de vallei van de Peenebeek met de 
dorpen Noordpeene en Zuytpeene en 
het slagveld om de Kasselvallei in 1677 
op het Blauw Capelle veld, het Lyncke 
veld en het steenveld waar Lodewijck 
XIV de overwinning mocht vieren op 
Willem van Nassau, aanvoerder van een 
Nederlands en Spaans leger. Deze over-
winning resulteerde dan later in de Vrede 
van Nijmegen waar de Zonnekoning 
het huidige Frans-Vlaanderen mocht 
annexeren.

Onze allereerste uitstap was in alle 
opzichten geslaagd-: een goed gevulde 
documentatiemap, een welbespraakte 
gids met oog voor detail en afwisseling, 
een grote belangstellende groep vrien-
den, een prachtig weertje … dus zeker 
vatbaar voor herhaling.

Marc VUYLSTEKE

Binnenzicht in de Sint-Mulderskapel te Millan.

Het Rubrouckmuseum. 
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wagens installeerden aan de Piere of in den Berg ten Houte en gedurende drie-vier 
dagen het gebuurte onveilig maakten. Brakgasten werden ze genoemd. De mannen 
waren luizige kerels die niets deden dan met hun paarden bezig zijn, hun sloorach-
tige wijven gingen huis aan huis scheuen en hun smoezelige kinderen waren in het 
pieken gespecialiseerd. Als de brakgasten opdoken, was er onrust in de straat, gingen
ʼs nachts de deuren dubbel op slot, werden ʼs morgens de konijnen en de kiekies 
geteld. En toch gebeurden er nooit erge dingen. De zwartharige, bargoens klappende 
bedelwijven werden een stuk brood of een paar appels toegestopt, de sjampetter kwam 
nekeer meer met zijne velo door de straat gereden en de kadeeën van de Koekamer 
werden in hun spel geïnspireerd door het vreemd gedoe dat zich in en rond dat
kermisachtige brakkenkamp voordeed.
Op ne goeie keer gebeurde er toch iets waar de goegemeente een kluif aan had. Het 
moet binst de hondsdagen van augustus geweest zijn, want de kraaien zaten van de 
warmte te gapen in de meers en de metsers die aan Boerzenberties schure bezig waren, 
lagen in den boomgaard uit te blazen. Slijmkies Lea had daar een goed woord voor--: 
«zoʼn hitte, ge zoudt er uw gape van geven», zei ze en ze zat, haar rokken opgetrok-
ken, met haar benen in een waskuip vol water.
Op de trappen van zijn barak, van de zon weg, zat al heel den achternoen nen brakgast 
niets te doen, op zijn sjieke te kauwen, van zijn oren te maken tegen iemand die daar 
ieverst vanbinnen op zijn humeur werkte.
In ʼt Wolfgat aan den toog stonden «de drij van één»-: den dokteur, den experte en de 
filosoof, alle drie in ʼt jaar één geboren en ooit tegare bij den troep geweest. Dat laat-
ste bracht hen af en toe samen. De filosoof was eigenlijk nen alweter, maar dan met 
spirituele kanten en voldoende zelfspot om door de anderen aanvaard te worden. Ze 
dronken Thienpont en discuteerden over de nationale politiek en andere zwaarwich-
tige zottigheden.
Op zeker ogenblik zien ze den brakgast opstaan en in zijn woonwagen verdwijnen. Nog 
geen minuut later komt hij de straat overgeschodderd, recht op de herberg af. In het 
deurgat blijft hij verdwaasd staan kijken. Met een baard van dagen, geel bijgekleurd 
door het sop van zijn sjieke, vettige klak scheef op de kop, broek met een koord toe-
geknoopt, zeesletsen aan de voeten.
Hij moest dringend ʼn vroedvrouw of nen dokteur hebben. Maar het duurde een tijdje 
voor ze verstonden wat hij wilde. Het kwam uit dat zijn vrouw moest bevallen. Tussen 
haakjes-: in de mulaarde langs de gracht waren al de hele tijd een half dozijn kinderen 
aan het spelen. Het kleinste een spoddergat van nog geen twee jaar. Op het vlak van 
de voortplanting bleek hij dus meer dan gewone ijver aan de dag te leggen.
Den dokteur dronk zijn glas uit, nam zijn instrumententas en stapte naar buiten. «Ik 
zal een handje toesteken», zei den experte. «Ik ga ook mee», zei de filosoof. Met zijn 
drieën haastten ze zich de straat over en vulden ze kort daarop met hun aanwezigheid 
de barak waar «het» gebeuren moest. Het was er snikheet, de lucht was er verzuurd 
en in hun zonneblindheid zagen «de drij van één» eerst niets, daarna veel rommel en 

we onze voeten onder tafel schuiven. De patron 
sprak nog meer dan een mondje «Vlems» en 
was verheugd met de komst van de groep 
authentieke Vlamingen.

ʼs Namiddags bezochten we het museum van 
Rubrouck en de prachtige 16de eeuwse Sint-
Maartenskerk te Arneke. Het bezoek aan Frans-
Vlaanderen eindigde dan op de «heilige berg 
van Vlaanderen»  te Cassel. We trokken de berg 
op en zagen er de plaats van het slagveld in 
1328 toen Filips van Valois de Vlamingen met 
Zannekin als aanvoerder versloeg en Oudezeele 
vernietigde en keken dan verder in de rich-
ting van Veurne en Ieper – of  we zochten in 
het centrum van Cassel een van de terrasjes 
op om te genieten van de prachtige Vlaamse 
panoramaʼs. We zagen de route van de TGV 

Kapel van de Drie Maagden - detail muur buitenzijde met de Bourgondische vuurslag.

De schilderachtige Sinte-Mulderskapel te 
Millam, aan de voet van de Galgenberg.
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tenslotte, op een houten bank, de vrouw in barensnood. Ze keek verschrikt maar gaf 
geen kik, haar handen in haar schoot gekneld.
Alle omstandigheden in acht genomen, een schoon vramens, dacht de filosoof in zijn 
eigen.
«Haar water is gebroken» zei den dokteur, «het zal rap gaan».
«Propere doeken en schoon water», beval den experte. Maar dat was er niet, noch het 
één noch het ander. De maker van het kind dat moest geboren worden, werd op pad 
gestuurd. «Et vite un peu-!». Hij verstond een beetje Frans, maar zich haasten had hij 
blijkbaar nog vanzeleven niet gedaan.

Over hoe de hele giemneezie verder verliep, bleven Nard en Pee om begrijpelijke 
redenen onduidelijk. Dat was vrouwenartikel, hoewel in dit geval... De clou van de 
zaak was dat «de drij van één», toen bleek dat er geen doekjes waren om het kindje in 
te wikkelen, hun eigen hemd uittrokken om de puitnaakte boreling een min of meer 
menswaardig onthaal op deze wereld te bezorgen.
In hun onderlijveke stonden naderhand drie stoere mannen aan den toog in ʼt Wolfgat, 
nen dokteur die al zevenhonderdzesendertig kinderen op de wereld had geholpen, 
maar nog nooit bij nen brakgast, nen experte die van koebeesten alles afwist, maar te 
grote handen had voor een mensenkind, en ne filosoof van achter den achten die over 
«het leven» ging prakkizeren alsof hij het zelf had uitgevonden.

«Die Bohemers zouden beter werken voor hunnen huishou, gelijk iedereen», zei 
Clementiene wijselijk.
«Den enen huishou is den anderen niet», relativeerde Nard. «Nen brakgast weet van 
niet meer. Ook onder ons zijn er werkers en leegaards en den enen heeft te veel kin-
ders en den anderen geen. Toeters Camilla had noch man noch kind, maar wel een
verkie».
Een nieuw aantrekkelijk zijstraatje dat hoofdweg werd.
Toeters Camilla was een ijverige naaister voor meneer Louis en om een frankske bij 
te verdienen kweekte ze een verkske. Eigenlijk nog meer omdat haar hondje overreden 
was van een ressorkarre en ze daarover veel verdriet had gehad en ze niet kon leven 
zonder gezelschap, inzonderheid een dier dat ze kon kloesteren.
Tille, het verkske, had bij Camilla een prinselijk bestaan. Als viggie al werd zijn kot 
dagelijks uitgemest en rijkelijk van vers stro voorzien. Het kreeg bras van kleine 
patatsies, karnemelk en roggemeel en het liet zich deugddoend schrobben met een 
krotter. Het kreeg op zondag een klakske bruin bier in zijn eten en werd op geregelde 
tijden met ontwormingspoeder behandeld. Het groeide dat het een plezier was.
Tot de tijd kwam dat het normaal moest geslacht worden. Maar Camilla had nog 
zoveel patatsies over. Ze sliep er enkele nachtjes over en besloot daarna dat ze met dat 

Reis naar Frans-Vlaanderen.

De laatste zaterdag van augustus trokken we met een volle bus heemkundigen en 
genealogen op ontdekkingstocht door een stukje Vlaanderen ons door de Zonnekoning 
Lodewijk XIV definitief ontnomen op 10 augustus 1678 (Vrede van Nijmegen). 

De samenwerking tussen de Heemkundige Kring Businarias uit Maarkedal en de VVF-
Afdeling Vlaamse Ardennen verloopt uitstekend. Zoals iedereen wel weet runnen we 
samen het Heemkundig en Genealogisch Documentatiecentrum «Ter Maelsaecke» 
in Maarkedal. Na de voordracht van E.H. Cyriel Moeyaert over Frans-Vlaanderen 
groeide het idee om de leden van beide verenigingen uit te nodigen op een ontdek-
kingstocht door dit nog altijd voor velen onbekend terrein. En wie anders dan E.H. 
Cyriel Moeyaert, met hart en ziel verknocht aan dit «Vlaanderen in Frankrijk», zou 
onze gids zijn. Inschrijven kon tot 20 augustus maar… wie tot dan gewacht had was er 
aan voor de moeite. In de kortste keren was de bus proppensvol en enkele belangstel-
lenden konden de uitstap niet meemaken. 

Iets na 8 uur vertrokken 
we aan De Mouterij te 
Oudenaarde en reden naar 
Sint-Jan-ter-Biezen waar 
onze gids ons vervoegde. 
Via Boeschepe en Eecke 
ging de trip naar Caestre 
waar we de 15de eeuwse 
kapel van de Drie Maagden 
bezochten.

Verder naar Millam met aan 
de voet van de Galgenberg 
de schilderachtige Ste-
Mulderskapel.

Tegen de middag bezoch-
ten we een windmolen 
te Waten (Watten). Het 
bezoek aan de abdijres-
ten kon niet doorgaan – ʼs 
middags gesloten. Iets ver-
der op, in «Herberge in 
dʼHope», een restaurant in 
Volckerinkhove, mochten 

Kapel van de Drie Maagden

MARC VUYLSTEKE
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Achter-: van . den achten-: van weinig betekenis.
Brakgast-: bewoner van een woonwagen.
Bras-: nat eten voor dieren.
Brijne-: pekel.
Experte-: veearts.
Gape-: uw . geven-: stikken van de warmte.
Klak-: hoofddeksel, pet.
Kloesteren-: met liefde verzorgen.
Kneuten-: morren.
Komeere-: roddelaarster.
Krotter-: harde handborstel.
Leegaard-: luierik.

Patatsies-: kleine aardappelen.
Pieken-: stelen.
Poten-: zich .-: zich gedeisd houden, volgens de normen leven.
Preekpetelen-: babbelen om het babbelen, zonder inhoud.
Ressorkarre-: kar, koets op veren.
Scheuen-: bedelen.
Sjieke-; pruim.
Spoddergat-: onrustig, wispelturig kind.
Uitkomen-: lente.
Verkie-: varken.
Viggie-: biggen.
Zeesletsen-: rubberen, van gaten voorzien schoeisel.

slachten nog zou wachten. Tille kon best nog een beetje groeien. Maar intussen werd 
het dan uitkomen en wie slacht nu een verkie in ʼt voorjaar-? Bovendien was Tille te 
vet geworden. Ze zou vanaf nu wat meer kunnen buiten lopen en afslanken. Daarna 
zien we wel.
Om het anders te zeggen-: Camilla kon Tille niet meer missen. Ze was het aanhan-
kelijkste beest dat ge u kondt indenken. Ze liet zich strelen en knorde daarbij van 
geneugte. Ze krulde haar stertje van contentement en ge moest ze zien fruten in de 
modder en dan snuivend en met de oren flapperend rondjes maken-! Kunt ge zoʼn 
beest nu dooddoen-? Ne mens die alleen is, heeft toch maar dat-: een beetje vriend-
schap van een hond of een kat, waarom niet van een verkske-!
Het gebuurte, altijd van alles op de hoogte, begon erover te klappen. Dat deerde 
Camilla niet. Of toch. Het deed haar nog meer in zichzelf en haar eigen gevoeligheid-
jes terugkruipen. Nog meer dan al de jaren sedert hare vrijer naar de bietencampagne 
trok naar Frankrijk en nooit meer terugkwam. Ginder getrouwd naar het schijnt. Ca-
milla koesterde de bitse gedachte dat ze in haar eigen kot deed wat zijzelf wilde. 
Houden van een verkie bij voorbeeld, een dier dat veel beter en zelfs veel verstandiger 
was dan de meeste mensen.
Tille stierf aan een beroerte, in de gezegende ouderdom van zeven jaar. Camilla treur-
de in stilte. Het leven is zoals het is, maar ze wist niet of ze het hertzeer zou kunnen 
verdragen. Haar geloof zou haar redding zijn. Ze was er zeker van dat er ook voor een 
verkske een hemel bestond. En ze bad voor Tille en ook voor zichzelf, om sterkte in 
deze droevige dagen.
Het verkie werd niet gescheiden en ging niet in de brijne. Het was gewoon te taai van 
ouderdom en Camilla zou het over haar herte niet gekregen hebben haar troeteldier 
op te eten.
Het werd op een ereplaats in de lochting begraven.

Paul BAEKELAND
(Wordt vervolgd)

1915
• 1 watermoor in rood koper
1918
• 1 luster in koper (zie ontvangstbewijs) • 1 petrollamp (zie ontvangstbewijs) • 32 
koperen vensterbollen

Totaal opgeeiste voorwerpen: 224,00 fr

Gestolen voorwerpen 1918

• 1 kachel met pierres refractaires • 2 stoelen gebroken • 1 broodmes gestolen • 15 kris-
tallen wijnruimers gebroken • 3 kristallen cognacruimers gebroken • 1 zilveren koffie-
lepel • 1 fourrure • 1 wollen sarge • 1 paar lederen sletsen • 1 paar winterpantoffels
• 9 lijnwaden hemden • 1 paar lijnwaden beddelakens • 1 wollen gilet • 3 blauwe 
voorschoten • 1 handdoek • 1 venstergordijn gescheurd • 17 kilo carbure gekocht  • 
1 zaag
• 1 hamer • 56 kilo tarwebloem gekocht aan 4,00 fr per kilo • 50 kilo aardappelen 
gekocht aan 0,40 fr per kilo • 7 kilos boonen • 5 kilo suiker gekocht aan 4,00 fr per 
kilo • 2 kilo cacao gekocht aan 5,00 fr per kilo • 1 gerookte hesp van 10 kilo • 1 ruszak 
• 15 kilo gemaakte wassen kaarsen • 80 kilo kolen • veel brandhout

Totaal 997,50 fr

De totale som gevraagd aan de Rechtbank voor Oorlogsschade bedraagt 1989,51 
frank 

Jozef BOURDEAUDHUI
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Kerkem, kerk en parochie
in het Ancien Régime.

De bouw van een eerste kerkje en de stichting van de parochie lagen ongetwijfeld aan 
de basis van de naam van het gehucht en de gemeenschap, die het bewoonde. De naam 
KERKEM (= Kerk-heim of woonplaats bij de kerk) wijst immers op het oprichten van 
een kerk in een gehucht dat zich zo ging noemen.

Deze leefgemeenschap zelf ontstond wellicht als een woonconcentratie langs de Aatse 
heerweg, de enige verkeersweg van betekenis, die er toen doorheenliep.

Dat Kerkem kon uitgroeien tot een zelfstandige parochie met een eigen kerk moet 
wellicht worden toegeschreven aan de hechte samenhorigheid en de levenskracht 
van deze kleine gemeenschap, die bij de oprichting misschien slechts een honderdtal 
inwoners telde (in 1575-: 135 ingezetenen).

Waarschijnlijk heeft ze ook kunnen rekenen op de steun of misschien ook het initiatief 
van een invloedrijk heer, die toen gezag droeg over het gehucht en bij de stichting van 
de parochie eveneens de naam van heer van Kerkem aannam.

De parochiale verbondenheid van deze gemeenschap heeft ontegensprekelijk bijge-
dragen tot de bijzondere eigenheid en de sterke zelfstandigheid van zijn bewoners.

We kunnen vermoeden dat een eerste bidplaats werd gebouwd rond de 10de of 11de 
eeuw. De vroegste heer van Kerkem, die in documenten uit de 13de eeuw opduikt, is 
Lodewijc van Kennoyt, wat dus het bestaan van een kerk inhoudt.

Zoals de onderbouw van de huidige kerk laat veronderstellen, was het in de begin-
fase waarschijnlijk een Romaans gebouwtje met beperkte afmetingen, opgetrokken 
uit veldsteen, ijzersteen en Doornikse breuksteen. We zullen ons in deze bijdrage 
niet inlaten met de algehele bouwgeschiedenis, die reeds in andere publicaties werd 
behandeld, maar zeker is dat het kerkje in de loop der eeuwen tal van verbouwingen, 
vergrotingen en vernieuwingen onderging tot het in 1886 zijn huidig aanzicht kreeg.

Het patronaat van de kerk behoorde toe aan het Kapittel van de St.-Hermeskerk in 
Ronse, dat echter geen aanspraak maakte op de, trouwens geringe, opbrengst van de 
graantienden van Kerkem (50 bunder). Het patronaat was in die tijd de geestelijke 
instantie (een abdij of het kapittel van een hoofdkerk), die de zorg op zich nam van 
een «altare» of parochiekerk. Deze «patroon» stond dan ook in voor het voordragen 
van een kandidaat-pastoor tot benoeming door het bisdom, voor het inkomen van 
deze bedienaar en voor het onderhoud van het kerkgebouw. In ruil voor deze diensten 

DANIEL WIEME

14 – 16 october
• 1 colonel gedurende 2 dagen (1 fr per dag) • 2 ordonnancen gedurende 2 dagen
17 – 22 october
• 1 Major gedurende 5 dagen • 1 adjudant gedurende 5 dagen • 1 ordonnance gedu-
rende 5 dagen

20 october – 7 november
• 1 onderofficier, 3 koks en 2 soldaten gedurende 18 dagen

23 – 31 october
• 1 Generaal (Von Davans) gedurende 8 dagen (1 fr per dag) • 3 officiers (Staf) gedu-
rende 8 dagen • 10 soldaten gedurende 8 dagen

2 – 7 november
• 2 officieren gedurende 5 dagen • 7 soldaten gedurende 5 dagen

23 – 31 october
• Casino voor 15 officieren en Generaal gedurende 8 dagen

2 – 7 november
• Casino voor 7 officieren gedurende 5 dagen

Totaal huisvesting: 347,50 fr.

Wol 1917

15 october
• 4 kilo wol met bon, geleverd; (zie ontvangstbewijs)

3 december
• 18,5 kilo wol geleverd, zonder bon • 10 kilo wol geleverd zonder bon

Totaal wol: 88,60 fr

Wijnen 1918

24 october
• 25 fleschen witten wijn geleverd met bon (zie ontvangstbewijs)

2 november
• 32 fleschen rooden wijn geleverd zonder bon

Totaal wijn: 331,91 fr

Voorwerpen opgeeischt

1914
• 1 karabien Flobert opgeeischt • 1 revolver 
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kon hij echter aanspraak maken op de grote tienden (graantienden) van de parochie.
Te Kerkem kwamen deze graantienden echter voor de helft toe aan de «cure» (de
pastorie of de zittende pastoor). De andere helft schijnt toebehoord te hebben aan de 
Armendis van Maarke.

Inderdaad, een tekst over het inkomen van de pastoor in 1655 luidt als volgt-:

«De helft van de graanthiende van de prochie Kerkem, alsoock van vlas en alle 
andere soorten vruchten, die naar costuymen van dese landen, thiende schuldig zijn, 
behoort de cure. De wederhelft van de voorseide thiende, aencommend den Aermen 
van Maercke, gelt jaerlijks aen de pastorije van Kerkem negen halsteren evene, (evene 
= haver; halster = een halve zak = 4 mokens of 32 pinten) en negen halsteren koren 
masteluin, wesende ten minste twaalf gulden elk moken».

En een andere tekst verduidelijkt in 1774-:

«De andere helft van de tiende is bij procedure becomen in t̓ jaer 1701 tot supple-
ment van competentie, voor desen gecompeteerd hebbende den gemeenen Aermen 
van Maercke van over immemorialen tijden». (Oud-Kerkarchief Kerkem Nr 5 - 
Rijksarchief Ronse).

E. De Meulemeester».

Tot slot noteren wij de volledige inventaris van de oorlogsschade zoals deze na de
oorlog diende aangegeven aan de Rechtbank van Oorlogsschade. (Dit bewijst toch dat 
niet alles peis en vree was zoals in de Liber Memorialis is vermeld (tenzij...)). Een
soldaat onderhouden kost 0,25 Fr per dag, een officier 0,50 Fr, een kolonel of 
generaal 1 Fr--!

Huisvesting van Duitsche soldaten 1914
13 - 16 october-: 
• een officier commandant gedurende 3 dagen (0,50 fr per dag) • 2 ordonnancen gedu-
rende 3 dagen (0,25 fr per dag per persoon) • 3 dejeuners met eieren, kaas enz. voor 
officier • ʼs avonds tot in de nacht gedwongen geweest het lijnwaad, broeken enz. te 
zamen 58 stuks (nota van auteur: in Liber Memorialis 57 stuks), met 2 personen te 
waschen, droogen aan 3 vuren en te strijken

24 - 29 december
• 1 onderofficier gedurende 5 dagen • Huisvesting van Duitsche soldaten 1917

14 februari – 11 maart
• 1 officier (Korden) gedurende 25 dagen • 1 ordonnance gedurende 25 dagen

19 – 25 maart
• 1 officier (Bädeken) gedurende 6 dagen • 1 ordonnance gedurende 6 dagen

26 maart – 21 april
• 1 officier (Willy Hauschich) gedurende 26 dagen • 1 ordonnance gedurende 26 
dagen

22 april – 4 mei
• 1 officier (Meyer) gedurende 12 dagen • 1 ordonnace gedurende 12 dagen

9 mei – 9 juni
• 1 officier (Overbenk) gedurende 31 dagen • 1 ordonnance gedurende 31 dagen

24 juni – 17 juli
• 1 officier gedurende 24 dagen • 1 ordonnance gedurende 24 dagen

20 september – 8 november
• 1 feldwebel gedurende 59 dagen

21 september – 1 october
•1 onderofficier en 2 soldaten 20 dagen

1 – 23 december
• 1 officier gedurende 23 dagen • 1 ordonnance gedurende 23 dagen

Huisvesting van Duitsche soldaten 1918
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Volgens de boekhouding van pastoor L. De Fauw (1766-1800) deed hijzelf de ver-
kopingen en sloot de pachtovereenkomsten van de tienden van Kerkem. De ver-
pachtingen liepen doorgaans over drie jaar en hij bedong steeds een hogere prijs 
bij elke nieuwe pachtperiode. (Handboek L. De Pauw - Kerkarchief Kerkem Nr 19 
- Rijksarchief Ronse).

Voor het vaststellen van de graan- en vlastienden was de parochie verdeeld in vijf 
wijken-: 
1. de wijk Kerkemkouter of «Boschener graenwijck», groot 13 bunder. 
2. de wijk «Ceunebroeckkouter, funck, vaegh met Brehaeghe», groot 12 bunder.
3. de wijk «Vallecke met de beck naast Schoorisse», groot 8,5 bunder. 
4. de wijk «binnen den Ommeganckwegh», groot 8 bunder. 
5. de wijk «Coolendries met het Dekensveld», groot 8,5 bunder. 
Samen bedroeg de tiendenoppervlakte dus 50 bunder.

In 1711 had pastoor Petrus Van Huffel op het erf van de pastorie een schuur laten bou-
wen, die diende om niet-verkochte tienden, of tienden waarbij de koper onvoldoende 
borg kon stellen, op te bergen.

Het inkomen van de pastoor zag er samengevat uit als volgt (toestand 1794)-: 
1. de pastoor kon jaarlijks beschikken over de grote tienden, (sinds 1701 ook de twee-
   de helft) alsook over de totale kleinetienden en de vleestienden. 
2. de pastorie bezat eigendommen ter grootte van 6 bunder 2 dagwand en 46 roeden
   -land en weide, gelegen deels te Kerkem en deels te Maarke, waarvan de pastoor jaar-
   lijks pacht ontving. 
3. de pastoor had ook recht op de negende schoof van de grote tienden van 
Schorisse.

4. hij ontving jaarlijks een rente van 472 gulden over een kapitaal, dat beheerd werd
    door het Bestuur van het Land van Aalst, aan drie procent per jaar. Daarvan kreeg
    de koster evenwel 28 gulden en de Armendis van Kerkem het deel, overeenkomstig
    zijn aandeel in het kapitaal. 
5. hij kon ook aanspraak maken op een jaarlijkse rente van drie mokens tarwe. 
6. tenslotte had hij zijn aandeel in de eredienst van gefundeerde jaargetijden en mis-
    sen, begrafenissen, kerkgangen en huwelijken. Gemiddeld had Kerkem per jaar drie
    sterfgevallen van volwassenen en één van kinderen, en twee huwelijken.

Als vaste kosten stonden daar tegenover, het onderhoud van pastorie, stal en schuur, 
een jaarlijkse wedde van 33 gulden (1790) naast kost en inwoon van zijn huishoud-
ster, de belastingen op de gronden van de pastorie en een te betalen rente van zeven 
hoenders per jaar. Daarbij kwam nog de last van een wekelijkse mis en een gift van 
drie gulden per jaar voor prijzen aan de kinderen van de catechismus van Schorisse, 
als tegenprestatie voor het genot van de negende schoof van de tienden aldaar.

Over de betaling van deze prijzenkost kreeg pastoor De Pauw in 1790 ruzie met zijn 
confrater van Schorisse. Het kwam tot een proces en de pastoor van Kerkem kreeg 

En dat de 
pastoor ook 
zijn steen-
tje bijdroeg 
het wolbe-
stand van 
de Duit-
sers te laten 
t oenemen 
b e w i j s t 
het derde 
ontvangst-
bewijs afge-
leverd op 
15 okto-
ber 1917 te 
E t i k h o v e 

zelf. Merkwaardig aan dit papiertje is dat Désiré De Bourdeaudhui (geen familie) 
blijkbaar de burgemeester was tijdens de oorlog, en niet Georges Thienpont.

Pastoor De Meulemeester interpreteert het begrip «oorlogsschade» wel heel «ruim», 
dat bewijst de volgende brief aan de gemeentesecretaris (niet gedateerd)-: 

«Heer secretaris,

Volgens art 5 zou, mij denkens, als oorlogsschade mogen gerekend worden de schade 
aan het dak der kerk. t̓ Is toch ten gevolge van den oorlog dat het dak niet bij tijds 
is kunnen hersteld worden. En gezien nu alles (daguren, materiaal) zoo duur is, denk 
ik het dak niet te kunnen herstellen met 1200 fr. De schaliedekker die in september ll. 
aan de kerk gewerkt heeft, heeft mij gezeid dat het berd van het dak der sacristij langs 
de oostkant geheel rot is; hij heeft de schaliën vast op elkander moeten schuiven, want 
ze konden niet vastgenageld worden. Op vele plaatsen van het dak der kerk langs de 
noordkant is t̓ zelfde.

Het dak der pastorij (huis van de gemeente) en afhangen heeft ook veel geleden 
bij gebrek aan onderhouden; buitendeuren en vensterluiken zouden moeten geverfd
worden en gerepareerd worden. Het huis van de Heer Onderpastoor, ook een huis der 
gemeente, heeft groote herstelling nodig. Aangezien nu alles niet kunnen hersteld is 
geworden grootendeels ten gevolge van den oorlog, mij dunkt, dat de gemeente wel 
deze vergoeding zou mogen vragen. Bv voor de pastorij 500 fr en 300 fr voor het huis 
van den H. Onderpastoor.

Indien het gouvernement dat zelfs voorsteld, waarom van dʼoccasie niet profiteren.

Vriendelijke groeten
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ongelijk. Hij moest deze bijdrage blijven betalen en instaan voor de kosten van het 
proces, maar hij verhaalde deze kosten door zijn opvolgers te belasten met het gratis 
verrichten van drie eeuwige jaargetijden.

Een paar markante voorvalletjes omtrent het kerkgebouw en de noodzakelijke her-
stellingen of verbouwingen, leren ons dat de geestelijke en burgerlijke overheid van 
Kerkem in die tijd niet altijd op dezelfde golflengte zaten.

We lezen in het dekanaal verslag van 1630 dat een stormweer in de loop van 1629, 
een groot gat had geslagen in het strodak van de kerk. Het Kapittel van St.-Hermes 
te Ronse, als bezitter van het patronaat van de kerk, moest normaal instaan voor het 
kerk- gebouw en nam maatregelen om tot de herstelling over te gaan. Toen het dan 
ook arbeiders zond om de klus te klaren, was dit niet naar de zin van de baljuw van 
Kerkem, Judocus Roman. Omdat de deken van het Kapittel hem niet over de zaak had 
aangesproken, verbood hij de arbeiders om het werk uit te voeren en dreigde ze «van 
het dak af te schieten», als ze probeerden het toch te doen. Hij zou dan volgens het 
verslag, zijn eigen arbeiders sturen om de herstelling uit te voeren.

In 1786 werd een nieuw of vernieuwd torenuurwerk aangekocht. Maar toen men tot 
de plaatsing wou overgaan, rees er een twistpunt tussen burgemeester Joannes, Frans 
Vander Donckt en pastoor L. De Pauw. De burgemeester eiste dat het zou aangebracht 
worden aan de voorzijde (zuidkant) van de toren, terwijl de pastoor wilde dat het aan 
de noordkant, tegenover de pastorij zou geplaatst worden. Beiden hielden koppig het 
been stijf met het gevolg dat het uurwerk aan de grond bleef. Het geval bleef aansle-
pen en op de duur bekommerde zich niemand nog om het torenuurwerk.

Pas in 1869, dus meer dan 80 jaar later, nam pastoor Houwaer de draad weer op. Hij 
liet het raderwerk opknappen en de wijzerplaat aanbrengen aan de voorzijde van de 
toren. (Liber Memorialis Kerkem).

Of waartoe de halsstarige koppigheid van bestuurders leiden kan-!

de duitsche soldaten. Wel is waar hebben de landbouwers wel vee en paarden moeten 
leveren; de bevolking moest wol, koper en wijn afstaan, maar alles werd goed betaald 
met duitsche marken. Bedrogen zijnde, hebben de duitsche bijna gansch den oorlog 
te Etichove verbleven. De pastoor heeft – weinige en korte tusschenpooze – altijd
officiers, veldwebels en soldaten gehad, maar die laatste waren niet moeilijk en 
gedroegen zich nogal goed.

Op t̓ einde van den oorlog was hier een “Casino” van den duitschen generaal
Von Davans, met 20 à 30 officieren.

Op 10 november (een zondag) s̓ morgens zijn Fransche en Engelsche soldaten in 
Etichove gekomen. Er was groot gevaar van beschietingen in de nacht tusschen 9 en 
10 november 1918.

Einde citaat van het oorlogsverhaal uit de Liber Memorialis.

Bij het inventariseren van het parochiearchief, ontdekte we een kleine omslag met 
daarin nog enkele “oorlogsdokumenten” welke bovenstaand verhaal bevestigen en/of 
aanvullen.

Bijgaand ontvangstbewijs toont 
aan dat de pastoor 2,5 kg mes-
sing afleverde aan sergeant 
Müller op 15 mei 1918 in de 
vorm van een staande lamp en 
een hanglamp.

Het ander ontvangstbewijs 
handelt over de afgifte van 25 
flessen wijn «Clos Labour» op 
24 oktober 1918 in de Ortskom-
mandantur te Oudenaarde.

ZONDAG
28 JANUARI 2001
van 10 tot 12 uur

HEEMKUNDIG & GENEALOGISCH CENTRUM
«TER MAELSAECKE»

OPENDEURDAG
Iedereen
van harte 
welkom
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Het roemrijke geslacht
van de Heren van Schorisse

In het feestnummer van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde 1956 
verscheen (in het Frans) een studie over de Heren van Schorisse, door Graaf Guy
de Liedekerke. De hiernavolgende tekst is een samenvatting van die studie.

In 1949 werd de kerk van Schorisse gedeeltelijk door brand verwoest. Bij de oprui-
mingswerken ontdekte men, onder de trappen van het hoofdaltaar, de grafsteen van 
Arnould VI, gestorven in 1418, en van zijn echtgenote Isabeau van Gistel, die over-
leed in 1445.
En vroeger stond in de kerk een marmeren mausoleum met als grafschrift-: «Cy gist 
Arnould de Gavre chl sgr dʼEscornaix, de Dieudonné de Fayel qui trépassa lʼan 
MCCCCLXXVI le 11° jour de Septembre. Cy gist Sibille de Ligne, dame dʼEscornaix, 
de Romagies et de Fayel qui trépassa lʼan MCCCCWVIII le XXVI de Juillet. Priez 
pour leurs âmes...».
En rechts van de ingangsdeur van de kerk is de grafsteen ingemetseld van «Jacqueline 
de Gavre, douarière de Sotteghem, dame dʼEscornaix, etc. Veuve du noble et Puissant 
Seigr Jean de Luxembourg, Seigr du dit lieu qui trépassa en Portugal. Lʼan 1503 le 
seizième du mois de Mars. Priez pour leurs âmes».
Zij was de laatste afstammelinge van het geslacht.

De heerlijkheid van Schorisse (of Escornaix in het Frans) was een van de voornaamste 
Vlaamse baronnieën, samen met Boelare, Gavere en Rode. Die baronnen, of «Bers 
van Vlaanderen» – ze noemden zichzelf ook «Beer», dat klonk krijgshaftiger – waren 
machtige heren-: ze evolueerden in de hoogste kringen, en waren rijk genoeg om een 
ruiterij te onderhouden. Op het slagveld vochten zij onder hun eigen bannier (vandaar 
de naam «baanderheer» of «baron»).

De heerlijkheid van Schorisse strekte zich uit 
over de parochies Schorisse, Mater, Zegelsem, 
Horebeke, Rozebeke, St.-Blasius-Boekel, Elst en 
Welden. Het feodaal slot, omringd door grachten 
en vijvers, stond te Schorisse en werd gebouwd 
door Arnould I, in het begin van de 13e eeuw.

Arnould I, de stamvader van het geslacht, kreeg 
de heerlijkheid in zijn bezit door zijn huwelijk 
met Margareta. Hij was een telg van het machtige 
geslacht van Gavere-: zijn vader en voorvaders 
deden mee aan de Kruistochten en maakten deel 

DIRK DE MERLIER
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Den zaterdag, 10 october, kwam weerom hier, en in de omliggende gemeenten, een 
groot leger ruiterij en voetvolk; in groote massa kwamen zij van reeds in de vroege 
morgen tot s̓ avonds door het dorp voorbijgetrokken met talrijke wagens vol eetwa-
ren, met kanons, mitrailleuzen en ander oorloogsgerief. Een groot deel van t̓ leger 
bleef hier vernachten. En s̓ anderdags, zondag, kwamen maar altijd onafgebroken 
nieuwe troepen voorbij. In de pastorij hebben dien nacht geene soldaten noch officiers 
vernacht, en nog eens hebben de duitsche geene onlusten teweegbracht, noch aan de 
inwoners eenig leed aangedaan.

Den vrijdag 13 november zijn weerom duitsche troepen langs hier voorbijgegaan;
t̓ was de dag der gedurige aanbidding. Rond 1 ure, terwijl de pastoor, Emiel
De Meulemeester, met de biechtvaders nog aan tafel zat, te weeg om den koffie te drin-
ken, hoorde men zware stappen in den gang. Een duitsche soldaat was zonder bellen 
of kloppen binnengekomen recht naar de eetplaats. Hij kwam zeggen dat er in de pas-
torij vier officiers zouden komen vernachten, en vroeg aan de pastoor of het wel was. 
Op bevestigend antwoord van de heer Pastoor trok hij er van door. s̓ Avonds rond
6 ure kwam één officier met zijn twee ordonnancen die pakken en koffers droegen, en 
rond zeven uren, na zich gewaschen en verschoont te hebben, ging hij weg, zeggende 
rond 11 uren s̓ nachts terug te komen, en last gevende poort en deur open te laten, 
zijnen dejeuner te bereiden voor s̓ anderdaags morgen om 9 ure; hij zou in de pas-
torij niet dineren noch souperen. Hij gaf ook bevel aan de meid zijn vuil linnengoed 
te waschen, en in gereedheid te brengen voor 9 ure s̓ morgens. De meid geholpen 
door een weezenkind van t̓ klooster, moesten seffens beginnen water koken en heb-
ben gewaschen tot 10 ure s̓ avonds; geheel de nacht drij vuren doen branden om t̓ 
linnengoed te droogen, s̓ morgens vroeg opgestaan om te strijken, en om 9 ure was 
alles klaar en gereed. Zij hebben 57 stuks gewaschen en gestreken. De meid kreeg vijf 
franken drinkgeld.

s̓ Avonds 13 november, kwam de officier alleene terug, in plaats van om 11 ure zooals 
hij gezeid had. In plaats van vier officieren, is er dus maar één blijven vernachten, 
en is gebleven tot zondag morgens, 15 november, en om 6 ure met zijn legerkorps 
vertrokken.

Bij mijnheer den Onderpastoor Gabriel Wauters, hebben vijf officiers vernacht en 
kwamen met zeven eten s̓ morgens, s̓ middags en s̓ avonds, maar bereidden zelf hun 
eten wat zij meebrachten. Nog eens waren zij zeer vriendelijk waar zij goed ontvangen 
wierden, maar hebben nog al veel last aangedaan waar zij bemerkten koud ontvangen 
te zijn.

Tot daar de pennenvruchten van E.H. De Meulemeester. Na zijn overlijden noteert 
zijn opvolger, E.H. Achiel Callewaert, geboren te Ronse op 27 februari 1866, en te 
Etikhove aangesteld op 21 november 1922, nog het volgende-:

De E.H. De Meulemeester schreef nog voor zijnen dood, op losse bladen, nieuws over 
den oorlog. Etichove, schrijft hij, onder meer, heeft niet veel te lijden gehad van wege 
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uit van de entourage van de graven van Vlaanderen. Met zijn vader en broers streed 
Arnould in de slag van Bouvines (1214) tegen de Franse koning, werd gevangen 
genomen en tegen losgeld vrijgelaten. Later werd hij raadsheer van gravin Jeanne 
van Vlaanderen en ambassadeur aan het hof van de Franse koning. Zijn naam vinden 
we dikwijls terug in het Cartularium van de abdij van Ename, wanneer hij gronden 
schenkt aan de abdij. Hij zorgde er ook voor dat de Minderbroeders een klooster kre-
gen te Valenciennes en te Gent. Zelf eindigt hij zijn dagen als monnik in het Gentse 
klooster. (Op die plaats staat nu het Justitiepaleis).

Zijn zoon Arnould II volgt hem op. Over hem is niet veel bekend. waarschijnlijk is 
zijn oudste zoon, Arnould, gesneuveld in de Slag van Walcheren. De kroniekschrijver 
Baudouin dʼAvesnes noteert-: «Messires Erars de Chancenay il fut mors, et messires 
Rasses de Gavres, messires Ernous dʼEscornay, cousins germains à Monseigneur 
Rasson, et plusour autre chevalier ...».

De derde in lijn is Jean I (of Jan), getrouwd met Wilhelmine van Waver. In 1288 
vinden we hem op het slagveld van Woeringen waarin hij zich, samen met zijn 
oom Raes en zijn kozijns Raes, Filip en Sohier van Gavere, een flinke vechtersbaas 
toont. Lodewijk van Velthem vermeldt hen zelfs in zijn «Spieghel Historiael». En in 
de schermutselingen tussen graaf Gui de Dampierre en de Franse koning Filips de 
Schone is hij altijd van de partij.
En toen de zoon van de Engelse koning zijn verloving verbrak met Philippine, dochter 
van Dampierre, ten voordele van de dochter van Filips de Schone, stuurde Dampierre 
Jan naar Rome bij de paus-: de Heilige Vader moest de koning van Engeland verplich-
ten zijn belofte na te komen ... de paus trok het zich niet aan. 
Jan stierf in 1301 en werd begraven te Oudenaarde, in het Recolettenklooster dat zijn 
vader had gesticht.

In die woelige jaren (Vlaanderen is geannexeerd 
door Frankrijk, de graaf gevangen in Compiègne) 
wordt Jean II de opvolger. Waarschijnlijk neemt 
hij deel aan de Guldensporenslag, want twee 
maand later maakt hij deel uit van de onderhande-
laars tussen de graaf en de Franse koning. Tussen 
1303 en 1313 (jaar van zijn dood) komt zijn naam 
voor op niet minder dan 46 charters.

In 1312 wordt Arnould III zijn opvolger. Niet 
voor lang echter-: hij sterft in 1316.

De nog heel jonge Arnould IV volgt zijn vader 
op. Zijn naam vinden we terug in 1339 op een verdrag tussen Lodewijk van Nevers en
Jan II, hertog van Brabant. Ook in hetzelfde jaar hangt hij zijn zegel onder het zo 
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De Etikhoofse pastorij
tijdens wereldoorlog I

Uittreksel uit de Liber Memorialis van de Sint-Britiusparochie te Etikhove

Oorlog door Duitschland aan België verklaard (opgetekend door E. H. Emiel
De Meulemeester, geboren te Heurne op 17 april 1856, pastoor te Etikhove van 26 mei 
1911 en er overleden op 7 november 1922 – grafzerk te zien aan de buitenkant van de 
doopkapel van de Sint-Britiuskerk).

Den 1 augustus 1914 zijnde een zaterdag kwam de droeve tijding toe dat de Keizer 
van Duitschland, Willem II, den oorlog aan België verklaard had. Van in den nacht 
van 1 augustus werd de vaderlandsche vlag uitgestreken op de kerktorens van al de 
gemeenten, en al de klokken begonnen te luiden om de nare tijding aan te kondigen. 
Den zelfden nacht nog werden verschillige klassen oudsoldaten binnengeroepen om 
het vaderland te gaan verdedigen. 

De dinsdag, 8 september, feestdag van O.L. Vrouw Geboorte, verschenen op Etichove 
de eerste duitsche soldaten. Zeven hulanen met een officier aan t̓ hoofd, kwamen op 
t̓ dorp rond 12 uur op verkenning, en kwamen zeggen dat een leger van verschillige 
duizend soldaten op gang was om eenige dagen in de omstreken te komen verblijven, 
en dan naar het slagveld te vertrekken. De officier deed eerst den Pastoor roepen om 
inlichtingen te vragen, en bedreigde kerk en pastorij en gansch het dorp omver te 
schieten indien een enkel geweerschot gelost wierd. En Pastoor deed dan ook den heer 
Burgemeester Georges Thienpont roepen. De heeren Pastoor en Burgemeester verze-
kerden dat Etichove een rustige gemeente was, en dat er van den kant der parochianen 
niets te vreezen was. De officier was daarmee tevreden, en na in de herberg van Leo de 
Vos nevens de kerk, eenen boterham en een glas bier genomen te hebben, vertrokken 
zij op verkenning verder op naar Ronse. De veldwachter moest meegaan om den weg 
te toonen. Om 4 ure s̓ namiddags waren zij reeds terug in Etichove, meenend dat de 
voorpost ruiterij hier reeds zoude aangekomen zijn. Het leger is slechts s̓ anderdaags 
om 4 ure s̓ namiddags toegekomen, en verspreidde zich in al de omliggende gemeen-
ten. Hier te Etichove waren er omtrent vier honderd ruiters en voetvolk gebleven tot 
den vrijdag namiddag en vertrokken dan naar Moustier in Henegauwen. Op Etichove 
hebben de duitsche soldaten geene wreedheden gepleegd, gelijk op andere plaatsen, 
zelfs de parochianen niet verontrust, hetgeen te danken was aan de koelbloedigheid en 
bedaardheid der inwoners. Zelfs hebben de duitschen alles betaald wat zij eischten; 
slechts twee vaarzen hebben zij betaald met bons, om laters door het duitsch gouver-
nement uitbetaald te worden. 

JOZEF BOURDEAUDHUI
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belangrijke charter (het is 93 op 71 cm groot-!) van de Federatie van de gemeenten 
van Vlaanderen, Brabant en Henegouwen-Holland, en waardoor de feodale band tus-
sen Vlaanderen en het Franse koninkrijk werd verbroken. Hij is ook raadsheer bij de 
nieuwe graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Male.

In die functie volgt zijn zoon Arnould V hem op. Hij was gehuwd met Jenne de Roye, 
die een enorme bruidsschat meebracht. Arnould was een van de rijkste mannen van 
Vlaanderen-! Hij onderscheidt zich vooral tijdens het beleg van Oudenaarde (1384) 
door de Gentenaars onder leiding van Jan Yoens en Filips van Artevelde. (Diezelfde 
Gentenaars zouden ook zijn kasteel plunderen). Hij sterft in 1386.
Van Arnould en zijn vrouw bestaat nog het testament.

Zijn zoon Arnould VI erft de heerlijkheid, nu uitgebreid met heerlijkheden in 
Michelbeke, Nederbrakel, Elst, Marie-Lierde, St.-Maria-Horebeke en St.-Denijs-
Boekel. Volgt een lijst van alle heerlijke rechten en inkomsten, de 82 lenen die 
afhangen van de heerlijkheid. Alleen al voor de heerlijkheid Schorisse krijgt de heer
450 pond in geld, 1500 kg tarwe, 750 kg rogge en 10.500 kg haver, 643 kapoenen,
144 ganzen en 500 eieren. In Frankrijk de kastelen van Beauvoisis, van Lannoy en 
Foucacourt. Aan zijn zusters Marie en Margareta moet hij een jaarlijkse rente van 100 
pond betalen. Geraard, de tweede zoon, krijgt het kasteel en het dorp van Mourcourt, 
de talloze renten in tarwe en 140 kapoenen in Mourcourt, 46 lenen, molens, een 
«garenne» die 200 konijnen per jaar geeft... En hij is door zijn huwelijk ook heer van 
Berchem, wat hem, naast geld, nog 17 kapoenen, 300 kippen, 5.000 kg haver en de 
visserij- en vogelvangstrechten op de Schelde opbrengt.
De overige vier zonen en vijf dochters kregen de rest, zijnde drie kastelen, zes dorpen, 
molens, en talloze renten in natura en alle domeinen in het land van Oudenaarde, uit-
gezonderd Berchem en Schorisse (één van de dochters, Ysabeau, huwde met Oudart 
Blondel van Joigny, hun mausoleum bevindt zich in de kerk van Pamele, links van 
de ingang).

In 1418 erft Arnould VII de bezittingen van zijn vader. In zijn jeugd streed hij mee met 
de troepen van Filips de Goede. Kwam hij zwaargewond terug, of werd hij het slacht-
offer van een ongeval of ziekte-? In alle geval neemt zijn vrouw Marie dʼAumont al 
zijn functies waar,  «als vooght gemaect zijnde». En op een schenking aan het klooster 
van Elsegem staat te lezen-: «... le dit seigneur de Scornay, encores vivant, combien 
quʼil soit de petit sens et entendement, comme chacun scet ...». Hij was dus «niet goed 
wijs». Arnould VII en zijn vrouw sterven allebei in 1463.

Laatste in de rij is Arnould VIII, tiende heer van Schorisse. Gehuwd met Sibille 
de Ligne had hij maar een dochter. Reeds vóór de dood van zijn vader komt Arnould 
VIII voor in talrijke documenten.
Hij zal van zich doen spreken tijdens een beleg van Oudenaarde, opnieuw door 

Het landboek bestaat uit twee 
delen. Deel I bevat 10 kaarten 
met daarbij de opsomming van de 
artikels van 1 tot en met 867. In 
deel II zitten er 13 kaarten met de 
opsomming van de artikels vanaf 
nr 867 tot en met 1767. Tot rond 
1985 bevatte het dossier ook de 
kaart waarop de 23 afzonderlijke 
kaarten tot een geheel waren ver-
werkt. Deze kaart is thans verdwe-
nen. Gelukkig had pastoor Gustaaf 
Pot (geboren te Ronse op 7/5/1915 
en gestorven te Louise-Marie op 
9/9/1997 en gewezen onderpastoor 
van Nukerke 1947-1952) deze 
kaart  overgetekend. Enkele jaren 
geleden kon ik die kaart eveneens 
overtekenen. In het Rijksarchief 
krijgt men het landboek niet meer 
in handen daar het volledige boek 
nu ook op microfilm staat.

Een samenvatting van het land-
boek wordt nu uitgegeven. Van de 
1767 artikels noteerde ik de naam 
van de eigenaar, de grootte van het 
perceel, de bestemming (hofstede, 
land, weide, bos…). Daarbij wor-
den alle 23 kaarten getekend zodat 
men precies kan te weten komen 
waar bijv. persoon X woonde, hoe 
groot zijn eigendom was, enz.

In het boek wordt eveneens de 
verdwenen overzichtskaart gere-

construeerd. Dit werk wordt te koop aangeboden tegen de prijs van 400 Fr. Men kan 
het vooraf inkijken in het documentatiecentrum «Ter Maelsaecke», Maalzaakstraat 
nr 21 te Maarkedal (elke zondagvoormiddag van 10 tot 12 uur). Inschrijven kan ook 
telefonisch op het nummer 055 21 68 27 of per e-mail marc.vuylsteke@advalvas.
be. Het boek kan men afhalen in het documentatiecentrum vanaf zondag 21 januari 
2001. Het kan ook met de post thuis bezorgd worden mits bijbetalen van de vereiste 
portkosten.
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de Gentenaars, in 1452. 30.000 Gentenaars rukten op naar Oudenaarde, roepend-: 
«Naar Oudenaarde, naar Oudenaarde-! ». Ze vestigden hun kamp op de Edelareberg. Op 
een vlot op de Schelde sleepten ze hun ultieme wapen aan, het kanon «Dulle Griet», 
15 voet lang en dat tien mijlen ver te horen was. Arnould en zijn schoonbroer Simon 
de Lalaing organiseerden het verzet in de stad. Ook hun edele dames waren niet te 
beroerd om manden met stenen aan te brengen op de stadsmuren.
De Gentenaars bedachten een list. Ze brachten twee kinderen onder de stadsmuren en 
riepen naar Lalaing-: «We hebben uw kinderen ontvoerd uit uw kasteel, geef de stad 
over of we doden uw kinderen-!».
Zijn vrouw smeekte haar man toe te geven, maar Simon antwoordde haar-: «Ik was 
ridder voordat ik vader werd, ik zal niet toegeven-!» en hij joeg de Gentenaars met 
de kinderen weg. Voor de stadspoort liet hij een vlag planten waarop stond-: «Périsse 
tout, hormis lʼhonneur».
Op een dag vernamen de belegerden dat de graaf van Etampes op komst was. Zijn 
leger was al in Petegem. ʼs Nachts stuurde Etampes een ervaren zwemmer naar Ou-
denaarde-; nat en in zijn blootje liep hij door de straten van de stad al schreeuwend: 
«Victoire-! Victoire-!». In nachtgewaad stormden de Oudenaardse burgers op de ver-
raste Gentenaars af, waarbij 3.000 Gentenaars werden gedood en ze hun fameus kanon 
moesten achterlaten.
Arnould VIII stierf in 1476.

Zijn enige dochter Jacqueline 
huwde met Jean van Luxemburg en 
stierf in 1503. Hun huwelijk was 
kinderloos. De voornaamste erfge-
naam was Charles de Lalaing, een 
kleinzoon van Simon, oom van 
Jacqueline.

Van het kasteel is niets meer over, 
zelfs de grachten en vijvers zijn 
gedempt. De 17e eeuwse gravure in 
Sanderus  ̓ Flandria Illustrata lijkt in 
niets meer op het machtige feodale 
kasteel met vier reusachtige torens.
Het enige wat aan de heren van 
Schorisse herinnert zijn de grafste-

nen in de kerk en,  piepklein verscholen 
in het wapenschild van Maarkedal, en 

omringd door de banale en historisch niet-verantwoorde emblemen van de deelge-
meenten, het trotse wapen  van «goud met dubbele streep-binnenzoom van sinopel, 
gelelied binnen en buiten, met keper van keel over het geheel».

Dirk DE MERLIER

Eind september 1774 was het landboek afgewerkt en op 4 oktober kon iedereen «den 
voorenstaenden Landtboek met de kaerten figuratieve» inkijken. Opnieuw werd dit 
alles bekend gemaakt «op sondagh ten uytkomen van de volcke naer den Goddelyken 
dienst der misse ter Kerkstichelen ordinaeren» met de «hier naervolgede van woorde 
te woorde».

«Men laet een yder weten van wegen Bailliu Burgemeester ende sche-
penen der prochie ende heeren van Melden ende Nukerke dat sy dagh 
geprefereert hebben op den 4  8br 1774 wesende Dyssendagh toeko-
mende van ten acht uren s̓ morgens ten huyse van Urbanus Vander 
Straeten op de plaetse tot Nukerke tot het examineren sluyten ende 
arresteren den nieuwe Landtboeck met de Kaerten figurative daer toe 
relatif by dien alle de gonen die daer inne geinteresseert syn ofte daer 
tegen iet weten te seggen dat sy het selve ten voornoemden daege komen 
te kennen geven in het gemelde ordinaere wethuys alwaert elckere 
appaissemente sal afgelesen worden de groote kanten ende abonten van 
elckx proprietyt en gebruyck ende inspectie verleent worden van alle het 
gone voordes inden voorschreven landtboeck vermelt ende in de kaerten 
gefigureert op dat  de noncomparitie vande absente ende het stilzwijgen 
van de presente gehauden sal wezen voor consent ende men voorts sal 
procederen met het sluyten ende arresteren van den voorschreven landt-
boeck ende kaerten figuratieve toirconden greffier desen 28  7bre 1774. 
ond. H.A.Desmet

Elck seght het voorts».

In het landboek lezen we verder : «ende midts datter niemant en is gecompareert die 
daer jegens iet wisten te seggen oft hun hebben geopposeert is dit boek er nu omme 
van nu voortaen ende in toekomende tyden daeraan volle geloove geattribueert te 
worden soo men naer rechte en reden sal vinden te behooren aldus gedaen ende gepas-
seert ter maeninge van Sr Simoen De Dondere Bailliu ende overstaene van Srs Pieter 
Augustin Van Malleghem ende Pieter Vande Putte burgemeester en schepenen ter 
adjoinctie van Dheer Hubert Anthone Desmet, greffier».

Dit alles werd «gepubliceert tot Nukerke op den 2  8 bre 1774 ter plaetse van oudts 
gecostuymeert door de praetere». Die praeter was S.P. De Dondere. De toenmalige 
burgemeester was Pieter Vande Putte. Hij woonde op de boerderij  waarbij de molen 
Ter Gheynst stond (nu Pontstraat nr 62). Pieter Augustin Van Malleghem was een van 
de schepenen en woonde in het huis achter de kerk (nu Nukerkeplein nr 6). Hubert 
Anthone Desmet was hoogbaljuw van het land en de Baronie van Pamele en baljuw 
van Mooreghem. Hij was gehuwd in 1741 met Johanna Raepsaet. Zijn kinderen
( Jacques, Hubert Eugene, Justin en Christianus-Jozef) speelde later een voorname rol 
tijdens de Brabantse omwenteling en in de periode vóór en tijdens de Franse bezetting 
(tot 1815).

Grafsteen van Jacqueline de Gavre
Kerk te Schorisse



Het Landboek van Nukerke

Het landboek van Nukerke (1774) bevindt 
zich in het oud gemeentearchief van 
Nukerke dat gedeponeerd werd in het 
Rijksarchief te Ronse (microfilm B 296). 
Het boek werd opgemaakt op het einde 
van de 18e eeuw door Petrus Joannes 
Bonné, «gesworen landmeter geadmit-
teert bij dʼedele heeren Burgemeester 
ende schepenen der stede van Aelst».

De opdracht tot het opmaken van dit land-
boek kwam van Hubert Anthone Desmet, 
greffier van de parochie, in overeenkomst 
met de bailliu, burgemeester en schepenen 
van Nukerke.

Op 3 november 1768 kwamen de nota-
belen, eigenaars en grote pachters samen 
om de opmeting van de parochie en het 
samenstellen van een landboek goed te 
keuren. Een dergelijk landboek bestond 
toen nog niet op de parochie. Het opme-
ten van alle gronden duurde tot november 
1771. Het is voor Nukerke de allereerste grondige opmeting geweest en de latere 
metingen steunden grotendeels op dit uitgebreide werk. Latere kaarten zijn bijna 
copieën van deze prachtige nauwkeurig gemaakte plannen. 

Tijdens de lente van 1772 kregen de eigenaars en pachters dan inzage in de dossiers. 
Dit werd hen, op de voor die tijd gewone manier, bekend gemaakt. Zowel te Ronse, 
Etikhove, Zulzeke, Melden en Nukerke gebeurde dit na de mis bij het buiten komen 
van de kerk. Het inkijken van het dossier gebeurde «in de vier-schaer-plaetse ordinaire 
deser prochie». Dit huis was tevens de woonplaats van Urbanus Vanderstraeten.

In dit huis hield landmeter Bonné 88 dagen lang zijn zittingen om er de fouten en 
onnauwkeurigheden aan te passen en te verbeteren. Indien een eigenaar of pachter een 
stuk bos, land of weide opnieuw wou laten meten dan zou men de «ermetinge doen 
ten kost van ongelycke».

«Alle de partyen van land, bosch en geweet syn gemeten op het midden van de 
scheetvore soo die actuelyk gebruyckt waeren». De opmeting is gebeurd in «Aelsterse 
maeten wanof 93 roeden doen 100 Nukerkse-roeden».

14 19

De windwijzer op «TER MAELSAECKE»

Op de bijgebouwen van «Ter Maelsaecke» staat/stond een windwijzer met een toch 
wel respectabele ouderdom. Wegens de herstellingswerken aan het platdak van die 
gewezen stalling is deze windwijzer afgenomen, maar wel ingelichte bronnen vertel-
len ons dat hij zijn plaats opnieuw zal mogen innemen.

Een windwijzer heeft vanzelfsprekend tot doel aan te wijzen vanuit welke richting de 
wind komt maar, en dit is waarschijnlijk bij de meeste mensen niet bekend, hij wordt 
ook gebruikt als afweermiddel tegen het weer. Vroeger beschouwden de mensen het 
slechte weer als een straf van de goden. «De primitieve mens zocht dan ook met de 
heilmachten goed te staan en de onheilbrengende goed te stemmen om van ongeluk 
en rampen bevrijd te blijven». 1 

Het slechte weer, het onweer, bestaat nog altijd maar nu nemen we onze toevlucht 
tot een verzekeringsmaatschappij om ons tegen dat onheil te beschermen. En wan-
neer dan bij geleden schade de maatschappij omwille van een of ander clausule in de 
verzekeringspolis weigert de schadeloosstelling uit te keren, dan is er nog altijd het 
rampenfonds van de regering. Lang wachten is dan wel de boodschap maar liever dat 
dan niets. Vroeger was dat wel anders.

Men gebruikte zowel heidense als gekerstende middelen om zich tegen het onheil 
te beschermen-: een palmtak, het rondgaan met wijwater, het aanroepen van allerlei 
heiligen, maar van al deze gebruiken blijft er niet veel over. De heiligenverering wordt 
meestal in verband gebrand met de volksgeneeskunde en kende tot het midden van de 
XXe eeuw een hoge bloei. Apollonia, de patrones tegen tandpijn, is hier onze streek 
het best bekend. Op 9 februari vierde men haar feestdag en tijdens de novene op de 
parochie Louise-Marie kwam men «zijn tanden verkopen». Men deed een ommegang 
rond de kerk, offerde geld in de schaal van de pastoor, en hoopte zo van de tandpijn 
voor het komende jaar verlost te zijn. In Tiegem vereerde men de H. Arnoldus die 
vooral tegen oogziekten werd aanroepen. Te Nukerke was het de H. Antonius met zijn 
varken die vooral de zorg op zich moest nemen van de dieren en dan vooral van de 
varkens. En op het bedevaartsvaantje van de parochie Maarke prijkt Sint-Elooi met 
daarbij de tekst : 

«Dient Sint Eloy een heylsam man
die mensch en peirden helpen kan»

Wij kennen als weerheilige de H. Donatus, hij is bekend als «besonderen patroon 

MARC VUYLSTEKE

1. JANSSENS P. CssR, «Het oude verweer tegen hagel, donder en bliksem», Oostvlaamse Zanten XXXII
   1957.

MARC VUYLSTEKE
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de geweldige concurrentie van de nabijgelegen Topbronnen uit Nederbrakel en de 
Straalbronnen uit Nukerke. Sneller dan verwacht en dankzij de inzet en de goede 
samenwerking in de beheerraad geraakte de Tiegbronnen in de streek goed gekend. 
Zelfs tot ver in West-Vlaanderen en Henegouwen kon met de heerlijke limonade
verkrijgen.

Naast de hangar bouwde men een enorme waterreservoir want men kon nooit weten 
of er in een droge zomer voldoende water zou blijven toestromen. Maar de bron bleef 
onuitputtelijk. 

Eind de jaren dertig, toen de Tiegbronnen in volle expansie waren, dacht men er aan 
om uit te breiden en bij te bouwen, maar er kwam een kink in de kabel. In mei 1940 
brak de oorlog uit, de nodige grondstoffen waren moeilijk of niet meer te verkrijgen 
en de suiker was gerantsoeneerd. Problemen met het vervoer zorgden er uiteindelijk 
voor dat de productie moest stilgelegd worden. De bijzonderste concurrent van de 
frisdranken had ondertussen de kant van de Duitsers gekozen en kreeg wel de nodige
hoeveelheid suiker ter beschikking.

De aandeelhouders van de Tiegbronnen zagen het niet meer zitten, twee eisten hun geld 
terug. De Tiegbronnen werden openbaar verkocht en raadt eens wie de kopers waren: 
de concurrent. Het huis werd verhuurd en de bijgebouwen liet men verkommeren. 
Later werd alles met de grond gelijkgemaakt.

Een triestig einde voor wat, indien de oorlog er niet was gekomen, wellicht nu nog een 
bloeiende zaak zou zijn.

tegen Donder, Blixem, Haegel, Regen, 
Droogte, Onweder, en Tempeesten, 
waer door dikwils Menschen, Beesten, 
Velden, Vruchten, Gebouwen, Huysen 
en Schueren, worden omgebrogt ofte 
beschaedigt». Dit citaat komt uit het 
devotieboekje tot de Heilige Donatus 
uitgegeven bij de oprichting van «een 
Godtvruchtig Broederschap van de 
H. Donatus Martelaer». Dit boekje 
verscheen op 27 april 1770 en werd 
door «Bailliu, Magistraet, Greffier en 
Parochianen der Parochie van Etichove» 
opgedragen «Aen den Seer Edelen 
HEER Mijn Heer Albertus, Desiderius, 
Xaverius de Kerchove Baron van 
Exaerde, Heere van Etichove, Ladeuze, 
Olsene ect. ect. Mits-Gaeders Aen de 
seer Edele Vrouwe Mevrouw Maria 
Camilla Josepha, Gilsene de Lens».

Onweer, blikseminslag, hagel, storm 
wou men vroeger ook voorkomen door 
het aanbrengen van planten, dieren of 
tekens bij het huis of erbinnen of men 
bad tot een of andere heiligen.
Isidoor Teirlinck schreef in zijn Zuid-Oost-Vlaandersch Idioticon de uitdrukking neer: 
den donder en kan op nen dooren nie  ̓vallen, dus kon je, zonder gevaar, onder een
meidoorn gaan schuilen. Het «donderblad», nu gekend onder de benaming huislook, 
verwijst duidelijk naar zijn functie. Deze «kleine vetplant met zilveren bladschild-
jes en vurige bloemkes als vlammekes» komt hier en daar nog voor. Om donder en
bliksem buiten te houden plantte men ze op het strooien dak. Op een of ander
vervallen gebouw kan men de plant nu soms nog aantreffen.
Ook dieren weren het onweer af. Op elke kerktoren staat een haan en «de haan stelt 
de bliksem voor, die de onweerswolken splijt en de dampkring zuivert»2 Niet alleen 
de haan maar ook paard en de zwaluw genieten de faam om als beschermdier op te
treden. In de stallingen waar de nestjes van de zwaluw hangen slaat de bliksem niet in, 
en het paard als stormdier weert de bliksem en andere rampen af.3
Andere afbeeldingen, wellicht van dieren, vinden we eveneens als afweermiddelen 

2. TER LAAN K., Folkloristisch Woordenboek.
3. idem.



op gebouwen. Op de kap 
van de windmolen «Ter 
Slepe» in de Weistraat 
te Nukerke stond (staat) 
een van die eigenaardi-
ge windwijzers. Op een 
van de gebouwen waar 
vroeger het kasteel van 
Ladeuze stond en op het 
dak van een boerderij in 
de Gansbeekstraat waren 
eveneens dergelijke 
windwijzers opgesteld. 
«We durven niet met 
zekerheid zeggen dat ze een dier voorstellen, maar de vorm 

in het algemeen en vooral een aantal details brengen ons ertoe dit te veronderstellen. 
De drie windwijzers houden de muil open, de eerstgenoemde heeft bovendien een 
oog, de tweede een gekromde tand»4.  Ik zie in de windwijzer op Ladeuze alleen een 
wimpel, een vaan of bannier.

Wij weten niet wat de windwijzer boven een van de bijgebouwen van «TER 
MAELSAECKE»  voorstelt. Wie hier meer over weet neemt kontakt op met iemand 
van onze heemkundige kring. Met belangstelling kijken we uit naar meer informatie.

Marc VUYLSTEKE
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De Tiegbronnen.

Als men zich via de Kaperij naar Bosgat begeeft en bijna bovengekomen rechts afslaat 
komt men in de Tiegstraat. Deze straat telt amper een tiental huizen.

In het begin van de jaren dertig werd daar een limonadefabriek opgericht die de naam 
kreeg van Tiegbronnen. Het water kwam er zomaar uit een berm gespoeld en was 
van een uitzonderlijke kwaliteit. Vele mensen van de wijk Bosgat kwamen zich daar 
dagelijks bevoorraden van het heldere water voor de keuken. 

Een zevental inwoners uit de streek, waaronder vier van Schorisse en drie van 
Nederbrakel kwamen op het idee om daar een limonadefabriek op te richten. Na 
menige vergadering werd een overeenkomst 
bereikt en werd er voor de nodige fondsen 
gezorgd.

Men kocht ongeveer een hectare grond aan 
de Tiegstraat en startte met de bouw van een 
huis en het fabrieksgebouw. Later kwam er 
een tamelijke grote hangar langs de boven-
kant bij. Een zekere Triphon Bauwens (zie 
foto), afkomstig uit Zulzeke, kreeg de lei-
ding van het bedrijf en mocht gaan wonen 
in het pas opgebouwde huis.

Hij was de man met stielkennis, hij was de 
spil van het bedrijf waar alles rond draaide. 
Bij het heldere water voegde hij de nodige 
extracten en stelde zo een heerlijke limona-
dedrank samen. De nodige hoeveelheid fles-
sen en bakken werden aangekocht alsook 
een lichte vrachtwagen. Van plastiek bakken 
of flessen was er in die tijd natuurlijk geen 
sprake, de bakken waren van hout en de glazen flessen werden afgesloten met draai-
stopsels. Van bij de start draaide het bedrijf bestaande uit een vijftal arbeiders redelijk 
goed.

 Als klein manneke mocht ik af en toe met vader meegaan naar den Tieg en ik herinner 
mij nog zeer levendig de enorme stapels kristalsuiker die er opgestapeld lagen in jute 
zakken tot tegen het dak van het gebouw. Een van de leden van de beheerraad was 
ondertussen vertegenwoordiger geworden en had daarbij de opdracht om het leeggoed 
te recupereren. Nu is men slimmer geworden want men rekent statiegeld, iets wat in 
die tijd niet zo evident was. Het zakencijfer steeg zienderogen en dit niettegenstaande 

4. THIENPONT Mia, Bijdrage tot de studie van de Volkse Afweermiddelen te Etikhove en omgeving,
    proefschrift RUG, 1970.

Schetsen gemaakt door
Mia THIENPONT

ADELIN DE ZAEYTIJDT

Windwijzer
Gansbeekstraat te Etikhove

Windwijzer
op het kasteel van Ladeuze

te Etikhove

Windwijzer
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op gebouwen. Op de kap 
van de windmolen «Ter 
Slepe» in de Weistraat 
te Nukerke stond (staat) 
een van die eigenaardi-
ge windwijzers. Op een 
van de gebouwen waar 
vroeger het kasteel van 
Ladeuze stond en op het 
dak van een boerderij in 
de Gansbeekstraat waren 
eveneens dergelijke 
windwijzers opgesteld. 
«We durven niet met 
zekerheid zeggen dat ze een dier voorstellen, maar de vorm 

in het algemeen en vooral een aantal details brengen ons ertoe dit te veronderstellen. 
De drie windwijzers houden de muil open, de eerstgenoemde heeft bovendien een 
oog, de tweede een gekromde tand»4.  Ik zie in de windwijzer op Ladeuze alleen een 
wimpel, een vaan of bannier.

Wij weten niet wat de windwijzer boven een van de bijgebouwen van «TER 
MAELSAECKE»  voorstelt. Wie hier meer over weet neemt kontakt op met iemand 
van onze heemkundige kring. Met belangstelling kijken we uit naar meer informatie.

Marc VUYLSTEKE
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De Tiegbronnen.

Als men zich via de Kaperij naar Bosgat begeeft en bijna bovengekomen rechts afslaat 
komt men in de Tiegstraat. Deze straat telt amper een tiental huizen.

In het begin van de jaren dertig werd daar een limonadefabriek opgericht die de naam 
kreeg van Tiegbronnen. Het water kwam er zomaar uit een berm gespoeld en was 
van een uitzonderlijke kwaliteit. Vele mensen van de wijk Bosgat kwamen zich daar 
dagelijks bevoorraden van het heldere water voor de keuken. 

Een zevental inwoners uit de streek, waaronder vier van Schorisse en drie van 
Nederbrakel kwamen op het idee om daar een limonadefabriek op te richten. Na 
menige vergadering werd een overeenkomst 
bereikt en werd er voor de nodige fondsen 
gezorgd.

Men kocht ongeveer een hectare grond aan 
de Tiegstraat en startte met de bouw van een 
huis en het fabrieksgebouw. Later kwam er 
een tamelijke grote hangar langs de boven-
kant bij. Een zekere Triphon Bauwens (zie 
foto), afkomstig uit Zulzeke, kreeg de lei-
ding van het bedrijf en mocht gaan wonen 
in het pas opgebouwde huis.

Hij was de man met stielkennis, hij was de 
spil van het bedrijf waar alles rond draaide. 
Bij het heldere water voegde hij de nodige 
extracten en stelde zo een heerlijke limona-
dedrank samen. De nodige hoeveelheid fles-
sen en bakken werden aangekocht alsook 
een lichte vrachtwagen. Van plastiek bakken 
of flessen was er in die tijd natuurlijk geen 
sprake, de bakken waren van hout en de glazen flessen werden afgesloten met draai-
stopsels. Van bij de start draaide het bedrijf bestaande uit een vijftal arbeiders redelijk 
goed.

 Als klein manneke mocht ik af en toe met vader meegaan naar den Tieg en ik herinner 
mij nog zeer levendig de enorme stapels kristalsuiker die er opgestapeld lagen in jute 
zakken tot tegen het dak van het gebouw. Een van de leden van de beheerraad was 
ondertussen vertegenwoordiger geworden en had daarbij de opdracht om het leeggoed 
te recupereren. Nu is men slimmer geworden want men rekent statiegeld, iets wat in 
die tijd niet zo evident was. Het zakencijfer steeg zienderogen en dit niettegenstaande 
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de geweldige concurrentie van de nabijgelegen Topbronnen uit Nederbrakel en de 
Straalbronnen uit Nukerke. Sneller dan verwacht en dankzij de inzet en de goede 
samenwerking in de beheerraad geraakte de Tiegbronnen in de streek goed gekend. 
Zelfs tot ver in West-Vlaanderen en Henegouwen kon met de heerlijke limonade
verkrijgen.

Naast de hangar bouwde men een enorme waterreservoir want men kon nooit weten 
of er in een droge zomer voldoende water zou blijven toestromen. Maar de bron bleef 
onuitputtelijk. 

Eind de jaren dertig, toen de Tiegbronnen in volle expansie waren, dacht men er aan 
om uit te breiden en bij te bouwen, maar er kwam een kink in de kabel. In mei 1940 
brak de oorlog uit, de nodige grondstoffen waren moeilijk of niet meer te verkrijgen 
en de suiker was gerantsoeneerd. Problemen met het vervoer zorgden er uiteindelijk 
voor dat de productie moest stilgelegd worden. De bijzonderste concurrent van de 
frisdranken had ondertussen de kant van de Duitsers gekozen en kreeg wel de nodige
hoeveelheid suiker ter beschikking.

De aandeelhouders van de Tiegbronnen zagen het niet meer zitten, twee eisten hun geld 
terug. De Tiegbronnen werden openbaar verkocht en raadt eens wie de kopers waren: 
de concurrent. Het huis werd verhuurd en de bijgebouwen liet men verkommeren. 
Later werd alles met de grond gelijkgemaakt.

Een triestig einde voor wat, indien de oorlog er niet was gekomen, wellicht nu nog een 
bloeiende zaak zou zijn.

tegen Donder, Blixem, Haegel, Regen, 
Droogte, Onweder, en Tempeesten, 
waer door dikwils Menschen, Beesten, 
Velden, Vruchten, Gebouwen, Huysen 
en Schueren, worden omgebrogt ofte 
beschaedigt». Dit citaat komt uit het 
devotieboekje tot de Heilige Donatus 
uitgegeven bij de oprichting van «een 
Godtvruchtig Broederschap van de 
H. Donatus Martelaer». Dit boekje 
verscheen op 27 april 1770 en werd 
door «Bailliu, Magistraet, Greffier en 
Parochianen der Parochie van Etichove» 
opgedragen «Aen den Seer Edelen 
HEER Mijn Heer Albertus, Desiderius, 
Xaverius de Kerchove Baron van 
Exaerde, Heere van Etichove, Ladeuze, 
Olsene ect. ect. Mits-Gaeders Aen de 
seer Edele Vrouwe Mevrouw Maria 
Camilla Josepha, Gilsene de Lens».

Onweer, blikseminslag, hagel, storm 
wou men vroeger ook voorkomen door 
het aanbrengen van planten, dieren of 
tekens bij het huis of erbinnen of men 
bad tot een of andere heiligen.
Isidoor Teirlinck schreef in zijn Zuid-Oost-Vlaandersch Idioticon de uitdrukking neer: 
den donder en kan op nen dooren nie  ̓vallen, dus kon je, zonder gevaar, onder een
meidoorn gaan schuilen. Het «donderblad», nu gekend onder de benaming huislook, 
verwijst duidelijk naar zijn functie. Deze «kleine vetplant met zilveren bladschild-
jes en vurige bloemkes als vlammekes» komt hier en daar nog voor. Om donder en
bliksem buiten te houden plantte men ze op het strooien dak. Op een of ander
vervallen gebouw kan men de plant nu soms nog aantreffen.
Ook dieren weren het onweer af. Op elke kerktoren staat een haan en «de haan stelt 
de bliksem voor, die de onweerswolken splijt en de dampkring zuivert»2 Niet alleen 
de haan maar ook paard en de zwaluw genieten de faam om als beschermdier op te
treden. In de stallingen waar de nestjes van de zwaluw hangen slaat de bliksem niet in, 
en het paard als stormdier weert de bliksem en andere rampen af.3
Andere afbeeldingen, wellicht van dieren, vinden we eveneens als afweermiddelen 

2. TER LAAN K., Folkloristisch Woordenboek.
3. idem.



Het Landboek van Nukerke

Het landboek van Nukerke (1774) bevindt 
zich in het oud gemeentearchief van 
Nukerke dat gedeponeerd werd in het 
Rijksarchief te Ronse (microfilm B 296). 
Het boek werd opgemaakt op het einde 
van de 18e eeuw door Petrus Joannes 
Bonné, «gesworen landmeter geadmit-
teert bij dʼedele heeren Burgemeester 
ende schepenen der stede van Aelst».

De opdracht tot het opmaken van dit land-
boek kwam van Hubert Anthone Desmet, 
greffier van de parochie, in overeenkomst 
met de bailliu, burgemeester en schepenen 
van Nukerke.

Op 3 november 1768 kwamen de nota-
belen, eigenaars en grote pachters samen 
om de opmeting van de parochie en het 
samenstellen van een landboek goed te 
keuren. Een dergelijk landboek bestond 
toen nog niet op de parochie. Het opme-
ten van alle gronden duurde tot november 
1771. Het is voor Nukerke de allereerste grondige opmeting geweest en de latere 
metingen steunden grotendeels op dit uitgebreide werk. Latere kaarten zijn bijna 
copieën van deze prachtige nauwkeurig gemaakte plannen. 

Tijdens de lente van 1772 kregen de eigenaars en pachters dan inzage in de dossiers. 
Dit werd hen, op de voor die tijd gewone manier, bekend gemaakt. Zowel te Ronse, 
Etikhove, Zulzeke, Melden en Nukerke gebeurde dit na de mis bij het buiten komen 
van de kerk. Het inkijken van het dossier gebeurde «in de vier-schaer-plaetse ordinaire 
deser prochie». Dit huis was tevens de woonplaats van Urbanus Vanderstraeten.

In dit huis hield landmeter Bonné 88 dagen lang zijn zittingen om er de fouten en 
onnauwkeurigheden aan te passen en te verbeteren. Indien een eigenaar of pachter een 
stuk bos, land of weide opnieuw wou laten meten dan zou men de «ermetinge doen 
ten kost van ongelycke».

«Alle de partyen van land, bosch en geweet syn gemeten op het midden van de 
scheetvore soo die actuelyk gebruyckt waeren». De opmeting is gebeurd in «Aelsterse 
maeten wanof 93 roeden doen 100 Nukerkse-roeden».

14 19

De windwijzer op «TER MAELSAECKE»

Op de bijgebouwen van «Ter Maelsaecke» staat/stond een windwijzer met een toch 
wel respectabele ouderdom. Wegens de herstellingswerken aan het platdak van die 
gewezen stalling is deze windwijzer afgenomen, maar wel ingelichte bronnen vertel-
len ons dat hij zijn plaats opnieuw zal mogen innemen.

Een windwijzer heeft vanzelfsprekend tot doel aan te wijzen vanuit welke richting de 
wind komt maar, en dit is waarschijnlijk bij de meeste mensen niet bekend, hij wordt 
ook gebruikt als afweermiddel tegen het weer. Vroeger beschouwden de mensen het 
slechte weer als een straf van de goden. «De primitieve mens zocht dan ook met de 
heilmachten goed te staan en de onheilbrengende goed te stemmen om van ongeluk 
en rampen bevrijd te blijven». 1 

Het slechte weer, het onweer, bestaat nog altijd maar nu nemen we onze toevlucht 
tot een verzekeringsmaatschappij om ons tegen dat onheil te beschermen. En wan-
neer dan bij geleden schade de maatschappij omwille van een of ander clausule in de 
verzekeringspolis weigert de schadeloosstelling uit te keren, dan is er nog altijd het 
rampenfonds van de regering. Lang wachten is dan wel de boodschap maar liever dat 
dan niets. Vroeger was dat wel anders.

Men gebruikte zowel heidense als gekerstende middelen om zich tegen het onheil 
te beschermen-: een palmtak, het rondgaan met wijwater, het aanroepen van allerlei 
heiligen, maar van al deze gebruiken blijft er niet veel over. De heiligenverering wordt 
meestal in verband gebrand met de volksgeneeskunde en kende tot het midden van de 
XXe eeuw een hoge bloei. Apollonia, de patrones tegen tandpijn, is hier onze streek 
het best bekend. Op 9 februari vierde men haar feestdag en tijdens de novene op de 
parochie Louise-Marie kwam men «zijn tanden verkopen». Men deed een ommegang 
rond de kerk, offerde geld in de schaal van de pastoor, en hoopte zo van de tandpijn 
voor het komende jaar verlost te zijn. In Tiegem vereerde men de H. Arnoldus die 
vooral tegen oogziekten werd aanroepen. Te Nukerke was het de H. Antonius met zijn 
varken die vooral de zorg op zich moest nemen van de dieren en dan vooral van de 
varkens. En op het bedevaartsvaantje van de parochie Maarke prijkt Sint-Elooi met 
daarbij de tekst : 

«Dient Sint Eloy een heylsam man
die mensch en peirden helpen kan»

Wij kennen als weerheilige de H. Donatus, hij is bekend als «besonderen patroon 

MARC VUYLSTEKE

1. JANSSENS P. CssR, «Het oude verweer tegen hagel, donder en bliksem», Oostvlaamse Zanten XXXII
   1957.

MARC VUYLSTEKE
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de Gentenaars, in 1452. 30.000 Gentenaars rukten op naar Oudenaarde, roepend-: 
«Naar Oudenaarde, naar Oudenaarde-! ». Ze vestigden hun kamp op de Edelareberg. Op 
een vlot op de Schelde sleepten ze hun ultieme wapen aan, het kanon «Dulle Griet», 
15 voet lang en dat tien mijlen ver te horen was. Arnould en zijn schoonbroer Simon 
de Lalaing organiseerden het verzet in de stad. Ook hun edele dames waren niet te 
beroerd om manden met stenen aan te brengen op de stadsmuren.
De Gentenaars bedachten een list. Ze brachten twee kinderen onder de stadsmuren en 
riepen naar Lalaing-: «We hebben uw kinderen ontvoerd uit uw kasteel, geef de stad 
over of we doden uw kinderen-!».
Zijn vrouw smeekte haar man toe te geven, maar Simon antwoordde haar-: «Ik was 
ridder voordat ik vader werd, ik zal niet toegeven-!» en hij joeg de Gentenaars met 
de kinderen weg. Voor de stadspoort liet hij een vlag planten waarop stond-: «Périsse 
tout, hormis lʼhonneur».
Op een dag vernamen de belegerden dat de graaf van Etampes op komst was. Zijn 
leger was al in Petegem. ʼs Nachts stuurde Etampes een ervaren zwemmer naar Ou-
denaarde-; nat en in zijn blootje liep hij door de straten van de stad al schreeuwend: 
«Victoire-! Victoire-!». In nachtgewaad stormden de Oudenaardse burgers op de ver-
raste Gentenaars af, waarbij 3.000 Gentenaars werden gedood en ze hun fameus kanon 
moesten achterlaten.
Arnould VIII stierf in 1476.

Zijn enige dochter Jacqueline 
huwde met Jean van Luxemburg en 
stierf in 1503. Hun huwelijk was 
kinderloos. De voornaamste erfge-
naam was Charles de Lalaing, een 
kleinzoon van Simon, oom van 
Jacqueline.

Van het kasteel is niets meer over, 
zelfs de grachten en vijvers zijn 
gedempt. De 17e eeuwse gravure in 
Sanderus  ̓ Flandria Illustrata lijkt in 
niets meer op het machtige feodale 
kasteel met vier reusachtige torens.
Het enige wat aan de heren van 
Schorisse herinnert zijn de grafste-

nen in de kerk en,  piepklein verscholen 
in het wapenschild van Maarkedal, en 

omringd door de banale en historisch niet-verantwoorde emblemen van de deelge-
meenten, het trotse wapen  van «goud met dubbele streep-binnenzoom van sinopel, 
gelelied binnen en buiten, met keper van keel over het geheel».

Dirk DE MERLIER

Eind september 1774 was het landboek afgewerkt en op 4 oktober kon iedereen «den 
voorenstaenden Landtboek met de kaerten figuratieve» inkijken. Opnieuw werd dit 
alles bekend gemaakt «op sondagh ten uytkomen van de volcke naer den Goddelyken 
dienst der misse ter Kerkstichelen ordinaeren» met de «hier naervolgede van woorde 
te woorde».

«Men laet een yder weten van wegen Bailliu Burgemeester ende sche-
penen der prochie ende heeren van Melden ende Nukerke dat sy dagh 
geprefereert hebben op den 4  8br 1774 wesende Dyssendagh toeko-
mende van ten acht uren s̓ morgens ten huyse van Urbanus Vander 
Straeten op de plaetse tot Nukerke tot het examineren sluyten ende 
arresteren den nieuwe Landtboeck met de Kaerten figurative daer toe 
relatif by dien alle de gonen die daer inne geinteresseert syn ofte daer 
tegen iet weten te seggen dat sy het selve ten voornoemden daege komen 
te kennen geven in het gemelde ordinaere wethuys alwaert elckere 
appaissemente sal afgelesen worden de groote kanten ende abonten van 
elckx proprietyt en gebruyck ende inspectie verleent worden van alle het 
gone voordes inden voorschreven landtboeck vermelt ende in de kaerten 
gefigureert op dat  de noncomparitie vande absente ende het stilzwijgen 
van de presente gehauden sal wezen voor consent ende men voorts sal 
procederen met het sluyten ende arresteren van den voorschreven landt-
boeck ende kaerten figuratieve toirconden greffier desen 28  7bre 1774. 
ond. H.A.Desmet

Elck seght het voorts».

In het landboek lezen we verder : «ende midts datter niemant en is gecompareert die 
daer jegens iet wisten te seggen oft hun hebben geopposeert is dit boek er nu omme 
van nu voortaen ende in toekomende tyden daeraan volle geloove geattribueert te 
worden soo men naer rechte en reden sal vinden te behooren aldus gedaen ende gepas-
seert ter maeninge van Sr Simoen De Dondere Bailliu ende overstaene van Srs Pieter 
Augustin Van Malleghem ende Pieter Vande Putte burgemeester en schepenen ter 
adjoinctie van Dheer Hubert Anthone Desmet, greffier».

Dit alles werd «gepubliceert tot Nukerke op den 2  8 bre 1774 ter plaetse van oudts 
gecostuymeert door de praetere». Die praeter was S.P. De Dondere. De toenmalige 
burgemeester was Pieter Vande Putte. Hij woonde op de boerderij  waarbij de molen 
Ter Gheynst stond (nu Pontstraat nr 62). Pieter Augustin Van Malleghem was een van 
de schepenen en woonde in het huis achter de kerk (nu Nukerkeplein nr 6). Hubert 
Anthone Desmet was hoogbaljuw van het land en de Baronie van Pamele en baljuw 
van Mooreghem. Hij was gehuwd in 1741 met Johanna Raepsaet. Zijn kinderen
( Jacques, Hubert Eugene, Justin en Christianus-Jozef) speelde later een voorname rol 
tijdens de Brabantse omwenteling en in de periode vóór en tijdens de Franse bezetting 
(tot 1815).

Grafsteen van Jacqueline de Gavre
Kerk te Schorisse
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belangrijke charter (het is 93 op 71 cm groot-!) van de Federatie van de gemeenten 
van Vlaanderen, Brabant en Henegouwen-Holland, en waardoor de feodale band tus-
sen Vlaanderen en het Franse koninkrijk werd verbroken. Hij is ook raadsheer bij de 
nieuwe graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Male.

In die functie volgt zijn zoon Arnould V hem op. Hij was gehuwd met Jenne de Roye, 
die een enorme bruidsschat meebracht. Arnould was een van de rijkste mannen van 
Vlaanderen-! Hij onderscheidt zich vooral tijdens het beleg van Oudenaarde (1384) 
door de Gentenaars onder leiding van Jan Yoens en Filips van Artevelde. (Diezelfde 
Gentenaars zouden ook zijn kasteel plunderen). Hij sterft in 1386.
Van Arnould en zijn vrouw bestaat nog het testament.

Zijn zoon Arnould VI erft de heerlijkheid, nu uitgebreid met heerlijkheden in 
Michelbeke, Nederbrakel, Elst, Marie-Lierde, St.-Maria-Horebeke en St.-Denijs-
Boekel. Volgt een lijst van alle heerlijke rechten en inkomsten, de 82 lenen die 
afhangen van de heerlijkheid. Alleen al voor de heerlijkheid Schorisse krijgt de heer
450 pond in geld, 1500 kg tarwe, 750 kg rogge en 10.500 kg haver, 643 kapoenen,
144 ganzen en 500 eieren. In Frankrijk de kastelen van Beauvoisis, van Lannoy en 
Foucacourt. Aan zijn zusters Marie en Margareta moet hij een jaarlijkse rente van 100 
pond betalen. Geraard, de tweede zoon, krijgt het kasteel en het dorp van Mourcourt, 
de talloze renten in tarwe en 140 kapoenen in Mourcourt, 46 lenen, molens, een 
«garenne» die 200 konijnen per jaar geeft... En hij is door zijn huwelijk ook heer van 
Berchem, wat hem, naast geld, nog 17 kapoenen, 300 kippen, 5.000 kg haver en de 
visserij- en vogelvangstrechten op de Schelde opbrengt.
De overige vier zonen en vijf dochters kregen de rest, zijnde drie kastelen, zes dorpen, 
molens, en talloze renten in natura en alle domeinen in het land van Oudenaarde, uit-
gezonderd Berchem en Schorisse (één van de dochters, Ysabeau, huwde met Oudart 
Blondel van Joigny, hun mausoleum bevindt zich in de kerk van Pamele, links van 
de ingang).

In 1418 erft Arnould VII de bezittingen van zijn vader. In zijn jeugd streed hij mee met 
de troepen van Filips de Goede. Kwam hij zwaargewond terug, of werd hij het slacht-
offer van een ongeval of ziekte-? In alle geval neemt zijn vrouw Marie dʼAumont al 
zijn functies waar,  «als vooght gemaect zijnde». En op een schenking aan het klooster 
van Elsegem staat te lezen-: «... le dit seigneur de Scornay, encores vivant, combien 
quʼil soit de petit sens et entendement, comme chacun scet ...». Hij was dus «niet goed 
wijs». Arnould VII en zijn vrouw sterven allebei in 1463.

Laatste in de rij is Arnould VIII, tiende heer van Schorisse. Gehuwd met Sibille 
de Ligne had hij maar een dochter. Reeds vóór de dood van zijn vader komt Arnould 
VIII voor in talrijke documenten.
Hij zal van zich doen spreken tijdens een beleg van Oudenaarde, opnieuw door 

Het landboek bestaat uit twee 
delen. Deel I bevat 10 kaarten 
met daarbij de opsomming van de 
artikels van 1 tot en met 867. In 
deel II zitten er 13 kaarten met de 
opsomming van de artikels vanaf 
nr 867 tot en met 1767. Tot rond 
1985 bevatte het dossier ook de 
kaart waarop de 23 afzonderlijke 
kaarten tot een geheel waren ver-
werkt. Deze kaart is thans verdwe-
nen. Gelukkig had pastoor Gustaaf 
Pot (geboren te Ronse op 7/5/1915 
en gestorven te Louise-Marie op 
9/9/1997 en gewezen onderpastoor 
van Nukerke 1947-1952) deze 
kaart  overgetekend. Enkele jaren 
geleden kon ik die kaart eveneens 
overtekenen. In het Rijksarchief 
krijgt men het landboek niet meer 
in handen daar het volledige boek 
nu ook op microfilm staat.

Een samenvatting van het land-
boek wordt nu uitgegeven. Van de 
1767 artikels noteerde ik de naam 
van de eigenaar, de grootte van het 
perceel, de bestemming (hofstede, 
land, weide, bos…). Daarbij wor-
den alle 23 kaarten getekend zodat 
men precies kan te weten komen 
waar bijv. persoon X woonde, hoe 
groot zijn eigendom was, enz.

In het boek wordt eveneens de 
verdwenen overzichtskaart gere-

construeerd. Dit werk wordt te koop aangeboden tegen de prijs van 400 Fr. Men kan 
het vooraf inkijken in het documentatiecentrum «Ter Maelsaecke», Maalzaakstraat 
nr 21 te Maarkedal (elke zondagvoormiddag van 10 tot 12 uur). Inschrijven kan ook 
telefonisch op het nummer 055 21 68 27 of per e-mail marc.vuylsteke@advalvas.
be. Het boek kan men afhalen in het documentatiecentrum vanaf zondag 21 januari 
2001. Het kan ook met de post thuis bezorgd worden mits bijbetalen van de vereiste 
portkosten.
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uit van de entourage van de graven van Vlaanderen. Met zijn vader en broers streed 
Arnould in de slag van Bouvines (1214) tegen de Franse koning, werd gevangen 
genomen en tegen losgeld vrijgelaten. Later werd hij raadsheer van gravin Jeanne 
van Vlaanderen en ambassadeur aan het hof van de Franse koning. Zijn naam vinden 
we dikwijls terug in het Cartularium van de abdij van Ename, wanneer hij gronden 
schenkt aan de abdij. Hij zorgde er ook voor dat de Minderbroeders een klooster kre-
gen te Valenciennes en te Gent. Zelf eindigt hij zijn dagen als monnik in het Gentse 
klooster. (Op die plaats staat nu het Justitiepaleis).

Zijn zoon Arnould II volgt hem op. Over hem is niet veel bekend. waarschijnlijk is 
zijn oudste zoon, Arnould, gesneuveld in de Slag van Walcheren. De kroniekschrijver 
Baudouin dʼAvesnes noteert-: «Messires Erars de Chancenay il fut mors, et messires 
Rasses de Gavres, messires Ernous dʼEscornay, cousins germains à Monseigneur 
Rasson, et plusour autre chevalier ...».

De derde in lijn is Jean I (of Jan), getrouwd met Wilhelmine van Waver. In 1288 
vinden we hem op het slagveld van Woeringen waarin hij zich, samen met zijn 
oom Raes en zijn kozijns Raes, Filip en Sohier van Gavere, een flinke vechtersbaas 
toont. Lodewijk van Velthem vermeldt hen zelfs in zijn «Spieghel Historiael». En in 
de schermutselingen tussen graaf Gui de Dampierre en de Franse koning Filips de 
Schone is hij altijd van de partij.
En toen de zoon van de Engelse koning zijn verloving verbrak met Philippine, dochter 
van Dampierre, ten voordele van de dochter van Filips de Schone, stuurde Dampierre 
Jan naar Rome bij de paus-: de Heilige Vader moest de koning van Engeland verplich-
ten zijn belofte na te komen ... de paus trok het zich niet aan. 
Jan stierf in 1301 en werd begraven te Oudenaarde, in het Recolettenklooster dat zijn 
vader had gesticht.

In die woelige jaren (Vlaanderen is geannexeerd 
door Frankrijk, de graaf gevangen in Compiègne) 
wordt Jean II de opvolger. Waarschijnlijk neemt 
hij deel aan de Guldensporenslag, want twee 
maand later maakt hij deel uit van de onderhande-
laars tussen de graaf en de Franse koning. Tussen 
1303 en 1313 (jaar van zijn dood) komt zijn naam 
voor op niet minder dan 46 charters.

In 1312 wordt Arnould III zijn opvolger. Niet 
voor lang echter-: hij sterft in 1316.

De nog heel jonge Arnould IV volgt zijn vader 
op. Zijn naam vinden we terug in 1339 op een verdrag tussen Lodewijk van Nevers en
Jan II, hertog van Brabant. Ook in hetzelfde jaar hangt hij zijn zegel onder het zo 
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De Etikhoofse pastorij
tijdens wereldoorlog I

Uittreksel uit de Liber Memorialis van de Sint-Britiusparochie te Etikhove

Oorlog door Duitschland aan België verklaard (opgetekend door E. H. Emiel
De Meulemeester, geboren te Heurne op 17 april 1856, pastoor te Etikhove van 26 mei 
1911 en er overleden op 7 november 1922 – grafzerk te zien aan de buitenkant van de 
doopkapel van de Sint-Britiuskerk).

Den 1 augustus 1914 zijnde een zaterdag kwam de droeve tijding toe dat de Keizer 
van Duitschland, Willem II, den oorlog aan België verklaard had. Van in den nacht 
van 1 augustus werd de vaderlandsche vlag uitgestreken op de kerktorens van al de 
gemeenten, en al de klokken begonnen te luiden om de nare tijding aan te kondigen. 
Den zelfden nacht nog werden verschillige klassen oudsoldaten binnengeroepen om 
het vaderland te gaan verdedigen. 

De dinsdag, 8 september, feestdag van O.L. Vrouw Geboorte, verschenen op Etichove 
de eerste duitsche soldaten. Zeven hulanen met een officier aan t̓ hoofd, kwamen op 
t̓ dorp rond 12 uur op verkenning, en kwamen zeggen dat een leger van verschillige 
duizend soldaten op gang was om eenige dagen in de omstreken te komen verblijven, 
en dan naar het slagveld te vertrekken. De officier deed eerst den Pastoor roepen om 
inlichtingen te vragen, en bedreigde kerk en pastorij en gansch het dorp omver te 
schieten indien een enkel geweerschot gelost wierd. En Pastoor deed dan ook den heer 
Burgemeester Georges Thienpont roepen. De heeren Pastoor en Burgemeester verze-
kerden dat Etichove een rustige gemeente was, en dat er van den kant der parochianen 
niets te vreezen was. De officier was daarmee tevreden, en na in de herberg van Leo de 
Vos nevens de kerk, eenen boterham en een glas bier genomen te hebben, vertrokken 
zij op verkenning verder op naar Ronse. De veldwachter moest meegaan om den weg 
te toonen. Om 4 ure s̓ namiddags waren zij reeds terug in Etichove, meenend dat de 
voorpost ruiterij hier reeds zoude aangekomen zijn. Het leger is slechts s̓ anderdaags 
om 4 ure s̓ namiddags toegekomen, en verspreidde zich in al de omliggende gemeen-
ten. Hier te Etichove waren er omtrent vier honderd ruiters en voetvolk gebleven tot 
den vrijdag namiddag en vertrokken dan naar Moustier in Henegauwen. Op Etichove 
hebben de duitsche soldaten geene wreedheden gepleegd, gelijk op andere plaatsen, 
zelfs de parochianen niet verontrust, hetgeen te danken was aan de koelbloedigheid en 
bedaardheid der inwoners. Zelfs hebben de duitschen alles betaald wat zij eischten; 
slechts twee vaarzen hebben zij betaald met bons, om laters door het duitsch gouver-
nement uitbetaald te worden. 

JOZEF BOURDEAUDHUI
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Het roemrijke geslacht
van de Heren van Schorisse

In het feestnummer van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde 1956 
verscheen (in het Frans) een studie over de Heren van Schorisse, door Graaf Guy
de Liedekerke. De hiernavolgende tekst is een samenvatting van die studie.

In 1949 werd de kerk van Schorisse gedeeltelijk door brand verwoest. Bij de oprui-
mingswerken ontdekte men, onder de trappen van het hoofdaltaar, de grafsteen van 
Arnould VI, gestorven in 1418, en van zijn echtgenote Isabeau van Gistel, die over-
leed in 1445.
En vroeger stond in de kerk een marmeren mausoleum met als grafschrift-: «Cy gist 
Arnould de Gavre chl sgr dʼEscornaix, de Dieudonné de Fayel qui trépassa lʼan 
MCCCCLXXVI le 11° jour de Septembre. Cy gist Sibille de Ligne, dame dʼEscornaix, 
de Romagies et de Fayel qui trépassa lʼan MCCCCWVIII le XXVI de Juillet. Priez 
pour leurs âmes...».
En rechts van de ingangsdeur van de kerk is de grafsteen ingemetseld van «Jacqueline 
de Gavre, douarière de Sotteghem, dame dʼEscornaix, etc. Veuve du noble et Puissant 
Seigr Jean de Luxembourg, Seigr du dit lieu qui trépassa en Portugal. Lʼan 1503 le 
seizième du mois de Mars. Priez pour leurs âmes».
Zij was de laatste afstammelinge van het geslacht.

De heerlijkheid van Schorisse (of Escornaix in het Frans) was een van de voornaamste 
Vlaamse baronnieën, samen met Boelare, Gavere en Rode. Die baronnen, of «Bers 
van Vlaanderen» – ze noemden zichzelf ook «Beer», dat klonk krijgshaftiger – waren 
machtige heren-: ze evolueerden in de hoogste kringen, en waren rijk genoeg om een 
ruiterij te onderhouden. Op het slagveld vochten zij onder hun eigen bannier (vandaar 
de naam «baanderheer» of «baron»).

De heerlijkheid van Schorisse strekte zich uit 
over de parochies Schorisse, Mater, Zegelsem, 
Horebeke, Rozebeke, St.-Blasius-Boekel, Elst en 
Welden. Het feodaal slot, omringd door grachten 
en vijvers, stond te Schorisse en werd gebouwd 
door Arnould I, in het begin van de 13e eeuw.

Arnould I, de stamvader van het geslacht, kreeg 
de heerlijkheid in zijn bezit door zijn huwelijk 
met Margareta. Hij was een telg van het machtige 
geslacht van Gavere-: zijn vader en voorvaders 
deden mee aan de Kruistochten en maakten deel 

DIRK DE MERLIER

Arnould I de Gavre Sr de  Mater
1237

Den zaterdag, 10 october, kwam weerom hier, en in de omliggende gemeenten, een 
groot leger ruiterij en voetvolk; in groote massa kwamen zij van reeds in de vroege 
morgen tot s̓ avonds door het dorp voorbijgetrokken met talrijke wagens vol eetwa-
ren, met kanons, mitrailleuzen en ander oorloogsgerief. Een groot deel van t̓ leger 
bleef hier vernachten. En s̓ anderdags, zondag, kwamen maar altijd onafgebroken 
nieuwe troepen voorbij. In de pastorij hebben dien nacht geene soldaten noch officiers 
vernacht, en nog eens hebben de duitsche geene onlusten teweegbracht, noch aan de 
inwoners eenig leed aangedaan.

Den vrijdag 13 november zijn weerom duitsche troepen langs hier voorbijgegaan;
t̓ was de dag der gedurige aanbidding. Rond 1 ure, terwijl de pastoor, Emiel
De Meulemeester, met de biechtvaders nog aan tafel zat, te weeg om den koffie te drin-
ken, hoorde men zware stappen in den gang. Een duitsche soldaat was zonder bellen 
of kloppen binnengekomen recht naar de eetplaats. Hij kwam zeggen dat er in de pas-
torij vier officiers zouden komen vernachten, en vroeg aan de pastoor of het wel was. 
Op bevestigend antwoord van de heer Pastoor trok hij er van door. s̓ Avonds rond
6 ure kwam één officier met zijn twee ordonnancen die pakken en koffers droegen, en 
rond zeven uren, na zich gewaschen en verschoont te hebben, ging hij weg, zeggende 
rond 11 uren s̓ nachts terug te komen, en last gevende poort en deur open te laten, 
zijnen dejeuner te bereiden voor s̓ anderdaags morgen om 9 ure; hij zou in de pas-
torij niet dineren noch souperen. Hij gaf ook bevel aan de meid zijn vuil linnengoed 
te waschen, en in gereedheid te brengen voor 9 ure s̓ morgens. De meid geholpen 
door een weezenkind van t̓ klooster, moesten seffens beginnen water koken en heb-
ben gewaschen tot 10 ure s̓ avonds; geheel de nacht drij vuren doen branden om t̓ 
linnengoed te droogen, s̓ morgens vroeg opgestaan om te strijken, en om 9 ure was 
alles klaar en gereed. Zij hebben 57 stuks gewaschen en gestreken. De meid kreeg vijf 
franken drinkgeld.

s̓ Avonds 13 november, kwam de officier alleene terug, in plaats van om 11 ure zooals 
hij gezeid had. In plaats van vier officieren, is er dus maar één blijven vernachten, 
en is gebleven tot zondag morgens, 15 november, en om 6 ure met zijn legerkorps 
vertrokken.

Bij mijnheer den Onderpastoor Gabriel Wauters, hebben vijf officiers vernacht en 
kwamen met zeven eten s̓ morgens, s̓ middags en s̓ avonds, maar bereidden zelf hun 
eten wat zij meebrachten. Nog eens waren zij zeer vriendelijk waar zij goed ontvangen 
wierden, maar hebben nog al veel last aangedaan waar zij bemerkten koud ontvangen 
te zijn.

Tot daar de pennenvruchten van E.H. De Meulemeester. Na zijn overlijden noteert 
zijn opvolger, E.H. Achiel Callewaert, geboren te Ronse op 27 februari 1866, en te 
Etikhove aangesteld op 21 november 1922, nog het volgende-:

De E.H. De Meulemeester schreef nog voor zijnen dood, op losse bladen, nieuws over 
den oorlog. Etichove, schrijft hij, onder meer, heeft niet veel te lijden gehad van wege 
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ongelijk. Hij moest deze bijdrage blijven betalen en instaan voor de kosten van het 
proces, maar hij verhaalde deze kosten door zijn opvolgers te belasten met het gratis 
verrichten van drie eeuwige jaargetijden.

Een paar markante voorvalletjes omtrent het kerkgebouw en de noodzakelijke her-
stellingen of verbouwingen, leren ons dat de geestelijke en burgerlijke overheid van 
Kerkem in die tijd niet altijd op dezelfde golflengte zaten.

We lezen in het dekanaal verslag van 1630 dat een stormweer in de loop van 1629, 
een groot gat had geslagen in het strodak van de kerk. Het Kapittel van St.-Hermes 
te Ronse, als bezitter van het patronaat van de kerk, moest normaal instaan voor het 
kerk- gebouw en nam maatregelen om tot de herstelling over te gaan. Toen het dan 
ook arbeiders zond om de klus te klaren, was dit niet naar de zin van de baljuw van 
Kerkem, Judocus Roman. Omdat de deken van het Kapittel hem niet over de zaak had 
aangesproken, verbood hij de arbeiders om het werk uit te voeren en dreigde ze «van 
het dak af te schieten», als ze probeerden het toch te doen. Hij zou dan volgens het 
verslag, zijn eigen arbeiders sturen om de herstelling uit te voeren.

In 1786 werd een nieuw of vernieuwd torenuurwerk aangekocht. Maar toen men tot 
de plaatsing wou overgaan, rees er een twistpunt tussen burgemeester Joannes, Frans 
Vander Donckt en pastoor L. De Pauw. De burgemeester eiste dat het zou aangebracht 
worden aan de voorzijde (zuidkant) van de toren, terwijl de pastoor wilde dat het aan 
de noordkant, tegenover de pastorij zou geplaatst worden. Beiden hielden koppig het 
been stijf met het gevolg dat het uurwerk aan de grond bleef. Het geval bleef aansle-
pen en op de duur bekommerde zich niemand nog om het torenuurwerk.

Pas in 1869, dus meer dan 80 jaar later, nam pastoor Houwaer de draad weer op. Hij 
liet het raderwerk opknappen en de wijzerplaat aanbrengen aan de voorzijde van de 
toren. (Liber Memorialis Kerkem).

Of waartoe de halsstarige koppigheid van bestuurders leiden kan-!

de duitsche soldaten. Wel is waar hebben de landbouwers wel vee en paarden moeten 
leveren; de bevolking moest wol, koper en wijn afstaan, maar alles werd goed betaald 
met duitsche marken. Bedrogen zijnde, hebben de duitsche bijna gansch den oorlog 
te Etichove verbleven. De pastoor heeft – weinige en korte tusschenpooze – altijd
officiers, veldwebels en soldaten gehad, maar die laatste waren niet moeilijk en 
gedroegen zich nogal goed.

Op t̓ einde van den oorlog was hier een “Casino” van den duitschen generaal
Von Davans, met 20 à 30 officieren.

Op 10 november (een zondag) s̓ morgens zijn Fransche en Engelsche soldaten in 
Etichove gekomen. Er was groot gevaar van beschietingen in de nacht tusschen 9 en 
10 november 1918.

Einde citaat van het oorlogsverhaal uit de Liber Memorialis.

Bij het inventariseren van het parochiearchief, ontdekte we een kleine omslag met 
daarin nog enkele “oorlogsdokumenten” welke bovenstaand verhaal bevestigen en/of 
aanvullen.

Bijgaand ontvangstbewijs toont 
aan dat de pastoor 2,5 kg mes-
sing afleverde aan sergeant 
Müller op 15 mei 1918 in de 
vorm van een staande lamp en 
een hanglamp.

Het ander ontvangstbewijs 
handelt over de afgifte van 25 
flessen wijn «Clos Labour» op 
24 oktober 1918 in de Ortskom-
mandantur te Oudenaarde.

ZONDAG
28 JANUARI 2001
van 10 tot 12 uur

HEEMKUNDIG & GENEALOGISCH CENTRUM
«TER MAELSAECKE»

OPENDEURDAG
Iedereen
van harte 
welkom
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Volgens de boekhouding van pastoor L. De Fauw (1766-1800) deed hijzelf de ver-
kopingen en sloot de pachtovereenkomsten van de tienden van Kerkem. De ver-
pachtingen liepen doorgaans over drie jaar en hij bedong steeds een hogere prijs 
bij elke nieuwe pachtperiode. (Handboek L. De Pauw - Kerkarchief Kerkem Nr 19 
- Rijksarchief Ronse).

Voor het vaststellen van de graan- en vlastienden was de parochie verdeeld in vijf 
wijken-: 
1. de wijk Kerkemkouter of «Boschener graenwijck», groot 13 bunder. 
2. de wijk «Ceunebroeckkouter, funck, vaegh met Brehaeghe», groot 12 bunder.
3. de wijk «Vallecke met de beck naast Schoorisse», groot 8,5 bunder. 
4. de wijk «binnen den Ommeganckwegh», groot 8 bunder. 
5. de wijk «Coolendries met het Dekensveld», groot 8,5 bunder. 
Samen bedroeg de tiendenoppervlakte dus 50 bunder.

In 1711 had pastoor Petrus Van Huffel op het erf van de pastorie een schuur laten bou-
wen, die diende om niet-verkochte tienden, of tienden waarbij de koper onvoldoende 
borg kon stellen, op te bergen.

Het inkomen van de pastoor zag er samengevat uit als volgt (toestand 1794)-: 
1. de pastoor kon jaarlijks beschikken over de grote tienden, (sinds 1701 ook de twee-
   de helft) alsook over de totale kleinetienden en de vleestienden. 
2. de pastorie bezat eigendommen ter grootte van 6 bunder 2 dagwand en 46 roeden
   -land en weide, gelegen deels te Kerkem en deels te Maarke, waarvan de pastoor jaar-
   lijks pacht ontving. 
3. de pastoor had ook recht op de negende schoof van de grote tienden van 
Schorisse.

4. hij ontving jaarlijks een rente van 472 gulden over een kapitaal, dat beheerd werd
    door het Bestuur van het Land van Aalst, aan drie procent per jaar. Daarvan kreeg
    de koster evenwel 28 gulden en de Armendis van Kerkem het deel, overeenkomstig
    zijn aandeel in het kapitaal. 
5. hij kon ook aanspraak maken op een jaarlijkse rente van drie mokens tarwe. 
6. tenslotte had hij zijn aandeel in de eredienst van gefundeerde jaargetijden en mis-
    sen, begrafenissen, kerkgangen en huwelijken. Gemiddeld had Kerkem per jaar drie
    sterfgevallen van volwassenen en één van kinderen, en twee huwelijken.

Als vaste kosten stonden daar tegenover, het onderhoud van pastorie, stal en schuur, 
een jaarlijkse wedde van 33 gulden (1790) naast kost en inwoon van zijn huishoud-
ster, de belastingen op de gronden van de pastorie en een te betalen rente van zeven 
hoenders per jaar. Daarbij kwam nog de last van een wekelijkse mis en een gift van 
drie gulden per jaar voor prijzen aan de kinderen van de catechismus van Schorisse, 
als tegenprestatie voor het genot van de negende schoof van de tienden aldaar.

Over de betaling van deze prijzenkost kreeg pastoor De Pauw in 1790 ruzie met zijn 
confrater van Schorisse. Het kwam tot een proces en de pastoor van Kerkem kreeg 

En dat de 
pastoor ook 
zijn steen-
tje bijdroeg 
het wolbe-
stand van 
de Duit-
sers te laten 
t oenemen 
b e w i j s t 
het derde 
ontvangst-
bewijs afge-
leverd op 
15 okto-
ber 1917 te 
E t i k h o v e 

zelf. Merkwaardig aan dit papiertje is dat Désiré De Bourdeaudhui (geen familie) 
blijkbaar de burgemeester was tijdens de oorlog, en niet Georges Thienpont.

Pastoor De Meulemeester interpreteert het begrip «oorlogsschade» wel heel «ruim», 
dat bewijst de volgende brief aan de gemeentesecretaris (niet gedateerd)-: 

«Heer secretaris,

Volgens art 5 zou, mij denkens, als oorlogsschade mogen gerekend worden de schade 
aan het dak der kerk. t̓ Is toch ten gevolge van den oorlog dat het dak niet bij tijds 
is kunnen hersteld worden. En gezien nu alles (daguren, materiaal) zoo duur is, denk 
ik het dak niet te kunnen herstellen met 1200 fr. De schaliedekker die in september ll. 
aan de kerk gewerkt heeft, heeft mij gezeid dat het berd van het dak der sacristij langs 
de oostkant geheel rot is; hij heeft de schaliën vast op elkander moeten schuiven, want 
ze konden niet vastgenageld worden. Op vele plaatsen van het dak der kerk langs de 
noordkant is t̓ zelfde.

Het dak der pastorij (huis van de gemeente) en afhangen heeft ook veel geleden 
bij gebrek aan onderhouden; buitendeuren en vensterluiken zouden moeten geverfd
worden en gerepareerd worden. Het huis van de Heer Onderpastoor, ook een huis der 
gemeente, heeft groote herstelling nodig. Aangezien nu alles niet kunnen hersteld is 
geworden grootendeels ten gevolge van den oorlog, mij dunkt, dat de gemeente wel 
deze vergoeding zou mogen vragen. Bv voor de pastorij 500 fr en 300 fr voor het huis 
van den H. Onderpastoor.

Indien het gouvernement dat zelfs voorsteld, waarom van dʼoccasie niet profiteren.

Vriendelijke groeten
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kon hij echter aanspraak maken op de grote tienden (graantienden) van de parochie.
Te Kerkem kwamen deze graantienden echter voor de helft toe aan de «cure» (de
pastorie of de zittende pastoor). De andere helft schijnt toebehoord te hebben aan de 
Armendis van Maarke.

Inderdaad, een tekst over het inkomen van de pastoor in 1655 luidt als volgt-:

«De helft van de graanthiende van de prochie Kerkem, alsoock van vlas en alle 
andere soorten vruchten, die naar costuymen van dese landen, thiende schuldig zijn, 
behoort de cure. De wederhelft van de voorseide thiende, aencommend den Aermen 
van Maercke, gelt jaerlijks aen de pastorije van Kerkem negen halsteren evene, (evene 
= haver; halster = een halve zak = 4 mokens of 32 pinten) en negen halsteren koren 
masteluin, wesende ten minste twaalf gulden elk moken».

En een andere tekst verduidelijkt in 1774-:

«De andere helft van de tiende is bij procedure becomen in t̓ jaer 1701 tot supple-
ment van competentie, voor desen gecompeteerd hebbende den gemeenen Aermen 
van Maercke van over immemorialen tijden». (Oud-Kerkarchief Kerkem Nr 5 - 
Rijksarchief Ronse).

E. De Meulemeester».

Tot slot noteren wij de volledige inventaris van de oorlogsschade zoals deze na de
oorlog diende aangegeven aan de Rechtbank van Oorlogsschade. (Dit bewijst toch dat 
niet alles peis en vree was zoals in de Liber Memorialis is vermeld (tenzij...)). Een
soldaat onderhouden kost 0,25 Fr per dag, een officier 0,50 Fr, een kolonel of 
generaal 1 Fr--!

Huisvesting van Duitsche soldaten 1914
13 - 16 october-: 
• een officier commandant gedurende 3 dagen (0,50 fr per dag) • 2 ordonnancen gedu-
rende 3 dagen (0,25 fr per dag per persoon) • 3 dejeuners met eieren, kaas enz. voor 
officier • ʼs avonds tot in de nacht gedwongen geweest het lijnwaad, broeken enz. te 
zamen 58 stuks (nota van auteur: in Liber Memorialis 57 stuks), met 2 personen te 
waschen, droogen aan 3 vuren en te strijken

24 - 29 december
• 1 onderofficier gedurende 5 dagen • Huisvesting van Duitsche soldaten 1917

14 februari – 11 maart
• 1 officier (Korden) gedurende 25 dagen • 1 ordonnance gedurende 25 dagen

19 – 25 maart
• 1 officier (Bädeken) gedurende 6 dagen • 1 ordonnance gedurende 6 dagen

26 maart – 21 april
• 1 officier (Willy Hauschich) gedurende 26 dagen • 1 ordonnance gedurende 26 
dagen

22 april – 4 mei
• 1 officier (Meyer) gedurende 12 dagen • 1 ordonnace gedurende 12 dagen

9 mei – 9 juni
• 1 officier (Overbenk) gedurende 31 dagen • 1 ordonnance gedurende 31 dagen

24 juni – 17 juli
• 1 officier gedurende 24 dagen • 1 ordonnance gedurende 24 dagen

20 september – 8 november
• 1 feldwebel gedurende 59 dagen

21 september – 1 october
•1 onderofficier en 2 soldaten 20 dagen

1 – 23 december
• 1 officier gedurende 23 dagen • 1 ordonnance gedurende 23 dagen

Huisvesting van Duitsche soldaten 1918
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Kerkem, kerk en parochie
in het Ancien Régime.

De bouw van een eerste kerkje en de stichting van de parochie lagen ongetwijfeld aan 
de basis van de naam van het gehucht en de gemeenschap, die het bewoonde. De naam 
KERKEM (= Kerk-heim of woonplaats bij de kerk) wijst immers op het oprichten van 
een kerk in een gehucht dat zich zo ging noemen.

Deze leefgemeenschap zelf ontstond wellicht als een woonconcentratie langs de Aatse 
heerweg, de enige verkeersweg van betekenis, die er toen doorheenliep.

Dat Kerkem kon uitgroeien tot een zelfstandige parochie met een eigen kerk moet 
wellicht worden toegeschreven aan de hechte samenhorigheid en de levenskracht 
van deze kleine gemeenschap, die bij de oprichting misschien slechts een honderdtal 
inwoners telde (in 1575-: 135 ingezetenen).

Waarschijnlijk heeft ze ook kunnen rekenen op de steun of misschien ook het initiatief 
van een invloedrijk heer, die toen gezag droeg over het gehucht en bij de stichting van 
de parochie eveneens de naam van heer van Kerkem aannam.

De parochiale verbondenheid van deze gemeenschap heeft ontegensprekelijk bijge-
dragen tot de bijzondere eigenheid en de sterke zelfstandigheid van zijn bewoners.

We kunnen vermoeden dat een eerste bidplaats werd gebouwd rond de 10de of 11de 
eeuw. De vroegste heer van Kerkem, die in documenten uit de 13de eeuw opduikt, is 
Lodewijc van Kennoyt, wat dus het bestaan van een kerk inhoudt.

Zoals de onderbouw van de huidige kerk laat veronderstellen, was het in de begin-
fase waarschijnlijk een Romaans gebouwtje met beperkte afmetingen, opgetrokken 
uit veldsteen, ijzersteen en Doornikse breuksteen. We zullen ons in deze bijdrage 
niet inlaten met de algehele bouwgeschiedenis, die reeds in andere publicaties werd 
behandeld, maar zeker is dat het kerkje in de loop der eeuwen tal van verbouwingen, 
vergrotingen en vernieuwingen onderging tot het in 1886 zijn huidig aanzicht kreeg.

Het patronaat van de kerk behoorde toe aan het Kapittel van de St.-Hermeskerk in 
Ronse, dat echter geen aanspraak maakte op de, trouwens geringe, opbrengst van de 
graantienden van Kerkem (50 bunder). Het patronaat was in die tijd de geestelijke 
instantie (een abdij of het kapittel van een hoofdkerk), die de zorg op zich nam van 
een «altare» of parochiekerk. Deze «patroon» stond dan ook in voor het voordragen 
van een kandidaat-pastoor tot benoeming door het bisdom, voor het inkomen van 
deze bedienaar en voor het onderhoud van het kerkgebouw. In ruil voor deze diensten 

DANIEL WIEME

14 – 16 october
• 1 colonel gedurende 2 dagen (1 fr per dag) • 2 ordonnancen gedurende 2 dagen
17 – 22 october
• 1 Major gedurende 5 dagen • 1 adjudant gedurende 5 dagen • 1 ordonnance gedu-
rende 5 dagen

20 october – 7 november
• 1 onderofficier, 3 koks en 2 soldaten gedurende 18 dagen

23 – 31 october
• 1 Generaal (Von Davans) gedurende 8 dagen (1 fr per dag) • 3 officiers (Staf) gedu-
rende 8 dagen • 10 soldaten gedurende 8 dagen

2 – 7 november
• 2 officieren gedurende 5 dagen • 7 soldaten gedurende 5 dagen

23 – 31 october
• Casino voor 15 officieren en Generaal gedurende 8 dagen

2 – 7 november
• Casino voor 7 officieren gedurende 5 dagen

Totaal huisvesting: 347,50 fr.

Wol 1917

15 october
• 4 kilo wol met bon, geleverd; (zie ontvangstbewijs)

3 december
• 18,5 kilo wol geleverd, zonder bon • 10 kilo wol geleverd zonder bon

Totaal wol: 88,60 fr

Wijnen 1918

24 october
• 25 fleschen witten wijn geleverd met bon (zie ontvangstbewijs)

2 november
• 32 fleschen rooden wijn geleverd zonder bon

Totaal wijn: 331,91 fr

Voorwerpen opgeeischt

1914
• 1 karabien Flobert opgeeischt • 1 revolver 
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Achter-: van . den achten-: van weinig betekenis.
Brakgast-: bewoner van een woonwagen.
Bras-: nat eten voor dieren.
Brijne-: pekel.
Experte-: veearts.
Gape-: uw . geven-: stikken van de warmte.
Klak-: hoofddeksel, pet.
Kloesteren-: met liefde verzorgen.
Kneuten-: morren.
Komeere-: roddelaarster.
Krotter-: harde handborstel.
Leegaard-: luierik.

Patatsies-: kleine aardappelen.
Pieken-: stelen.
Poten-: zich .-: zich gedeisd houden, volgens de normen leven.
Preekpetelen-: babbelen om het babbelen, zonder inhoud.
Ressorkarre-: kar, koets op veren.
Scheuen-: bedelen.
Sjieke-; pruim.
Spoddergat-: onrustig, wispelturig kind.
Uitkomen-: lente.
Verkie-: varken.
Viggie-: biggen.
Zeesletsen-: rubberen, van gaten voorzien schoeisel.

slachten nog zou wachten. Tille kon best nog een beetje groeien. Maar intussen werd 
het dan uitkomen en wie slacht nu een verkie in ʼt voorjaar-? Bovendien was Tille te 
vet geworden. Ze zou vanaf nu wat meer kunnen buiten lopen en afslanken. Daarna 
zien we wel.
Om het anders te zeggen-: Camilla kon Tille niet meer missen. Ze was het aanhan-
kelijkste beest dat ge u kondt indenken. Ze liet zich strelen en knorde daarbij van 
geneugte. Ze krulde haar stertje van contentement en ge moest ze zien fruten in de 
modder en dan snuivend en met de oren flapperend rondjes maken-! Kunt ge zoʼn 
beest nu dooddoen-? Ne mens die alleen is, heeft toch maar dat-: een beetje vriend-
schap van een hond of een kat, waarom niet van een verkske-!
Het gebuurte, altijd van alles op de hoogte, begon erover te klappen. Dat deerde 
Camilla niet. Of toch. Het deed haar nog meer in zichzelf en haar eigen gevoeligheid-
jes terugkruipen. Nog meer dan al de jaren sedert hare vrijer naar de bietencampagne 
trok naar Frankrijk en nooit meer terugkwam. Ginder getrouwd naar het schijnt. Ca-
milla koesterde de bitse gedachte dat ze in haar eigen kot deed wat zijzelf wilde. 
Houden van een verkie bij voorbeeld, een dier dat veel beter en zelfs veel verstandiger 
was dan de meeste mensen.
Tille stierf aan een beroerte, in de gezegende ouderdom van zeven jaar. Camilla treur-
de in stilte. Het leven is zoals het is, maar ze wist niet of ze het hertzeer zou kunnen 
verdragen. Haar geloof zou haar redding zijn. Ze was er zeker van dat er ook voor een 
verkske een hemel bestond. En ze bad voor Tille en ook voor zichzelf, om sterkte in 
deze droevige dagen.
Het verkie werd niet gescheiden en ging niet in de brijne. Het was gewoon te taai van 
ouderdom en Camilla zou het over haar herte niet gekregen hebben haar troeteldier 
op te eten.
Het werd op een ereplaats in de lochting begraven.

Paul BAEKELAND
(Wordt vervolgd)

1915
• 1 watermoor in rood koper
1918
• 1 luster in koper (zie ontvangstbewijs) • 1 petrollamp (zie ontvangstbewijs) • 32 
koperen vensterbollen

Totaal opgeeiste voorwerpen: 224,00 fr

Gestolen voorwerpen 1918

• 1 kachel met pierres refractaires • 2 stoelen gebroken • 1 broodmes gestolen • 15 kris-
tallen wijnruimers gebroken • 3 kristallen cognacruimers gebroken • 1 zilveren koffie-
lepel • 1 fourrure • 1 wollen sarge • 1 paar lederen sletsen • 1 paar winterpantoffels
• 9 lijnwaden hemden • 1 paar lijnwaden beddelakens • 1 wollen gilet • 3 blauwe 
voorschoten • 1 handdoek • 1 venstergordijn gescheurd • 17 kilo carbure gekocht  • 
1 zaag
• 1 hamer • 56 kilo tarwebloem gekocht aan 4,00 fr per kilo • 50 kilo aardappelen 
gekocht aan 0,40 fr per kilo • 7 kilos boonen • 5 kilo suiker gekocht aan 4,00 fr per 
kilo • 2 kilo cacao gekocht aan 5,00 fr per kilo • 1 gerookte hesp van 10 kilo • 1 ruszak 
• 15 kilo gemaakte wassen kaarsen • 80 kilo kolen • veel brandhout

Totaal 997,50 fr

De totale som gevraagd aan de Rechtbank voor Oorlogsschade bedraagt 1989,51 
frank 

Jozef BOURDEAUDHUI
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tenslotte, op een houten bank, de vrouw in barensnood. Ze keek verschrikt maar gaf 
geen kik, haar handen in haar schoot gekneld.
Alle omstandigheden in acht genomen, een schoon vramens, dacht de filosoof in zijn 
eigen.
«Haar water is gebroken» zei den dokteur, «het zal rap gaan».
«Propere doeken en schoon water», beval den experte. Maar dat was er niet, noch het 
één noch het ander. De maker van het kind dat moest geboren worden, werd op pad 
gestuurd. «Et vite un peu-!». Hij verstond een beetje Frans, maar zich haasten had hij 
blijkbaar nog vanzeleven niet gedaan.

Over hoe de hele giemneezie verder verliep, bleven Nard en Pee om begrijpelijke 
redenen onduidelijk. Dat was vrouwenartikel, hoewel in dit geval... De clou van de 
zaak was dat «de drij van één», toen bleek dat er geen doekjes waren om het kindje in 
te wikkelen, hun eigen hemd uittrokken om de puitnaakte boreling een min of meer 
menswaardig onthaal op deze wereld te bezorgen.
In hun onderlijveke stonden naderhand drie stoere mannen aan den toog in ʼt Wolfgat, 
nen dokteur die al zevenhonderdzesendertig kinderen op de wereld had geholpen, 
maar nog nooit bij nen brakgast, nen experte die van koebeesten alles afwist, maar te 
grote handen had voor een mensenkind, en ne filosoof van achter den achten die over 
«het leven» ging prakkizeren alsof hij het zelf had uitgevonden.

«Die Bohemers zouden beter werken voor hunnen huishou, gelijk iedereen», zei 
Clementiene wijselijk.
«Den enen huishou is den anderen niet», relativeerde Nard. «Nen brakgast weet van 
niet meer. Ook onder ons zijn er werkers en leegaards en den enen heeft te veel kin-
ders en den anderen geen. Toeters Camilla had noch man noch kind, maar wel een
verkie».
Een nieuw aantrekkelijk zijstraatje dat hoofdweg werd.
Toeters Camilla was een ijverige naaister voor meneer Louis en om een frankske bij 
te verdienen kweekte ze een verkske. Eigenlijk nog meer omdat haar hondje overreden 
was van een ressorkarre en ze daarover veel verdriet had gehad en ze niet kon leven 
zonder gezelschap, inzonderheid een dier dat ze kon kloesteren.
Tille, het verkske, had bij Camilla een prinselijk bestaan. Als viggie al werd zijn kot 
dagelijks uitgemest en rijkelijk van vers stro voorzien. Het kreeg bras van kleine 
patatsies, karnemelk en roggemeel en het liet zich deugddoend schrobben met een 
krotter. Het kreeg op zondag een klakske bruin bier in zijn eten en werd op geregelde 
tijden met ontwormingspoeder behandeld. Het groeide dat het een plezier was.
Tot de tijd kwam dat het normaal moest geslacht worden. Maar Camilla had nog 
zoveel patatsies over. Ze sliep er enkele nachtjes over en besloot daarna dat ze met dat 

Reis naar Frans-Vlaanderen.

De laatste zaterdag van augustus trokken we met een volle bus heemkundigen en 
genealogen op ontdekkingstocht door een stukje Vlaanderen ons door de Zonnekoning 
Lodewijk XIV definitief ontnomen op 10 augustus 1678 (Vrede van Nijmegen). 

De samenwerking tussen de Heemkundige Kring Businarias uit Maarkedal en de VVF-
Afdeling Vlaamse Ardennen verloopt uitstekend. Zoals iedereen wel weet runnen we 
samen het Heemkundig en Genealogisch Documentatiecentrum «Ter Maelsaecke» 
in Maarkedal. Na de voordracht van E.H. Cyriel Moeyaert over Frans-Vlaanderen 
groeide het idee om de leden van beide verenigingen uit te nodigen op een ontdek-
kingstocht door dit nog altijd voor velen onbekend terrein. En wie anders dan E.H. 
Cyriel Moeyaert, met hart en ziel verknocht aan dit «Vlaanderen in Frankrijk», zou 
onze gids zijn. Inschrijven kon tot 20 augustus maar… wie tot dan gewacht had was er 
aan voor de moeite. In de kortste keren was de bus proppensvol en enkele belangstel-
lenden konden de uitstap niet meemaken. 

Iets na 8 uur vertrokken 
we aan De Mouterij te 
Oudenaarde en reden naar 
Sint-Jan-ter-Biezen waar 
onze gids ons vervoegde. 
Via Boeschepe en Eecke 
ging de trip naar Caestre 
waar we de 15de eeuwse 
kapel van de Drie Maagden 
bezochten.

Verder naar Millam met aan 
de voet van de Galgenberg 
de schilderachtige Ste-
Mulderskapel.

Tegen de middag bezoch-
ten we een windmolen 
te Waten (Watten). Het 
bezoek aan de abdijres-
ten kon niet doorgaan – ʼs 
middags gesloten. Iets ver-
der op, in «Herberge in 
dʼHope», een restaurant in 
Volckerinkhove, mochten 

Kapel van de Drie Maagden

MARC VUYLSTEKE



330

wagens installeerden aan de Piere of in den Berg ten Houte en gedurende drie-vier 
dagen het gebuurte onveilig maakten. Brakgasten werden ze genoemd. De mannen 
waren luizige kerels die niets deden dan met hun paarden bezig zijn, hun sloorach-
tige wijven gingen huis aan huis scheuen en hun smoezelige kinderen waren in het 
pieken gespecialiseerd. Als de brakgasten opdoken, was er onrust in de straat, gingen
ʼs nachts de deuren dubbel op slot, werden ʼs morgens de konijnen en de kiekies 
geteld. En toch gebeurden er nooit erge dingen. De zwartharige, bargoens klappende 
bedelwijven werden een stuk brood of een paar appels toegestopt, de sjampetter kwam 
nekeer meer met zijne velo door de straat gereden en de kadeeën van de Koekamer 
werden in hun spel geïnspireerd door het vreemd gedoe dat zich in en rond dat
kermisachtige brakkenkamp voordeed.
Op ne goeie keer gebeurde er toch iets waar de goegemeente een kluif aan had. Het 
moet binst de hondsdagen van augustus geweest zijn, want de kraaien zaten van de 
warmte te gapen in de meers en de metsers die aan Boerzenberties schure bezig waren, 
lagen in den boomgaard uit te blazen. Slijmkies Lea had daar een goed woord voor--: 
«zoʼn hitte, ge zoudt er uw gape van geven», zei ze en ze zat, haar rokken opgetrok-
ken, met haar benen in een waskuip vol water.
Op de trappen van zijn barak, van de zon weg, zat al heel den achternoen nen brakgast 
niets te doen, op zijn sjieke te kauwen, van zijn oren te maken tegen iemand die daar 
ieverst vanbinnen op zijn humeur werkte.
In ʼt Wolfgat aan den toog stonden «de drij van één»-: den dokteur, den experte en de 
filosoof, alle drie in ʼt jaar één geboren en ooit tegare bij den troep geweest. Dat laat-
ste bracht hen af en toe samen. De filosoof was eigenlijk nen alweter, maar dan met 
spirituele kanten en voldoende zelfspot om door de anderen aanvaard te worden. Ze 
dronken Thienpont en discuteerden over de nationale politiek en andere zwaarwich-
tige zottigheden.
Op zeker ogenblik zien ze den brakgast opstaan en in zijn woonwagen verdwijnen. Nog 
geen minuut later komt hij de straat overgeschodderd, recht op de herberg af. In het 
deurgat blijft hij verdwaasd staan kijken. Met een baard van dagen, geel bijgekleurd 
door het sop van zijn sjieke, vettige klak scheef op de kop, broek met een koord toe-
geknoopt, zeesletsen aan de voeten.
Hij moest dringend ʼn vroedvrouw of nen dokteur hebben. Maar het duurde een tijdje 
voor ze verstonden wat hij wilde. Het kwam uit dat zijn vrouw moest bevallen. Tussen 
haakjes-: in de mulaarde langs de gracht waren al de hele tijd een half dozijn kinderen 
aan het spelen. Het kleinste een spoddergat van nog geen twee jaar. Op het vlak van 
de voortplanting bleek hij dus meer dan gewone ijver aan de dag te leggen.
Den dokteur dronk zijn glas uit, nam zijn instrumententas en stapte naar buiten. «Ik 
zal een handje toesteken», zei den experte. «Ik ga ook mee», zei de filosoof. Met zijn 
drieën haastten ze zich de straat over en vulden ze kort daarop met hun aanwezigheid 
de barak waar «het» gebeuren moest. Het was er snikheet, de lucht was er verzuurd 
en in hun zonneblindheid zagen «de drij van één» eerst niets, daarna veel rommel en 

we onze voeten onder tafel schuiven. De patron 
sprak nog meer dan een mondje «Vlems» en 
was verheugd met de komst van de groep 
authentieke Vlamingen.

ʼs Namiddags bezochten we het museum van 
Rubrouck en de prachtige 16de eeuwse Sint-
Maartenskerk te Arneke. Het bezoek aan Frans-
Vlaanderen eindigde dan op de «heilige berg 
van Vlaanderen»  te Cassel. We trokken de berg 
op en zagen er de plaats van het slagveld in 
1328 toen Filips van Valois de Vlamingen met 
Zannekin als aanvoerder versloeg en Oudezeele 
vernietigde en keken dan verder in de rich-
ting van Veurne en Ieper – of  we zochten in 
het centrum van Cassel een van de terrasjes 
op om te genieten van de prachtige Vlaamse 
panoramaʼs. We zagen de route van de TGV 

Kapel van de Drie Maagden - detail muur buitenzijde met de Bourgondische vuurslag.

De schilderachtige Sinte-Mulderskapel te 
Millam, aan de voet van de Galgenberg.



Vertelsels bij de Leuvense stove

Het is curieus om te volgen, als twee-
drie mensen bijeen zitten te klappen, 
wat al bokkensprongen het gesprek kan 
nemen. Een simpel woord is genoeg om 
het van richting te doen veranderen. Aan 
ieder vertelsel zitten zijscheuten. Voor 
ge het weet, zit ge in een nieuw verhaal, 
dat op zijn beurt vertakt, hoog opschiet, 
breed uitgroeit of meteen wordt afge-
knapt.
Bij de Leuvense stove werd de schar-
minkelinge van Roonkerze Monk in 
ʼt lang en in ʼt breed overgedaan. Dat  
Tieste Gomarke daarbij zijdelings de 

revue passeerde, lag in de lijn van de verwachtingen. Zijn bloedschone dochter Renne, 
tot nog toe zijn roem, was voortaan een deel van zijn doem. Het feit dat het jonk met 
Roonker in Parijs had gezeten, verhitte tot parochies ver de fantasie van het mansvolk, 
bracht de komeeren in hoogste staat van vervoering en maakte van Gomarke een onge-
likte chagrijnigaard. Hij was wat men noemt «ne vent die al kneuten gemaakt was», 
maar het leven met zijn Martha had hem helemaal ongenietbaar gemaakt en die keer 
toen Renne dan, met hare stinker in haar gat boven water kwam, kende zijn dagelijks 
nummertje tuilewuiten ongekende hoogten.
Hij werkte in Ronse in de fabriek en als hij ʼs avonds thuiskwam, dan moest hij de 
drij geiten nog melken, bras koken voor t̓ verkie, de konijnen binnen doen en wat 
weet ik nog méér. Allemaal werk voor Martha, maar ze deed het niet. Ze had geen tijd 
gehad. Heel den achternoen zitten preekpetelen met Mance Snoek en Pierze Katers 
Zulma en, op het moment dat de vent zal gaan thuiskomen met ne stap-en-half de 
straat oversteken om rap eten te gaan koken. Gomarke, scheel van den honger, vloekte 
en zwoer dan het huis overhoop, maar het hielp niet. Hij had bij Martha vijf kadeeën 
gemaakt en daar moest hij dan maar voor zorgen. En dat Renne, hun jongste, zich niet 
pootte, dat  lag aan hem, niet aan haar. Zijn moeder, waarvan men zei dat ze van ne 
vrennen gemaakt was, nen Bohemer, had ook zoʼn toeren afgeweven in haar tijd.
En zie, het woord Bohemer bracht het gesprek plotseling in een zijstraat, die meteen 
hoofdstraat werd en vijf minuten later de oren van André en Leontientje rechtop zou 
doen staan, wegens de dingen des levens die daarbij ter sprake kwamen en waarover 
meestal geheimzinnig wordt gedaan.
Het ging dus over Bohemers, zigeuners die af en toe opdoken, hun gammele woon-

312

P. BAEKELAND

en de vallei van de Peenebeek met de 
dorpen Noordpeene en Zuytpeene en 
het slagveld om de Kasselvallei in 1677 
op het Blauw Capelle veld, het Lyncke 
veld en het steenveld waar Lodewijck 
XIV de overwinning mocht vieren op 
Willem van Nassau, aanvoerder van een 
Nederlands en Spaans leger. Deze over-
winning resulteerde dan later in de Vrede 
van Nijmegen waar de Zonnekoning 
het huidige Frans-Vlaanderen mocht 
annexeren.

Onze allereerste uitstap was in alle 
opzichten geslaagd-: een goed gevulde 
documentatiemap, een welbespraakte 
gids met oog voor detail en afwisseling, 
een grote belangstellende groep vrien-
den, een prachtig weertje … dus zeker 
vatbaar voor herhaling.

Marc VUYLSTEKE

Binnenzicht in de Sint-Mulderskapel te Millan.

Het Rubrouckmuseum. 
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Dank aan ...

* De heer Willy Bodequin (Meester Willy) voor de vele documenten i.v.m. de basis-
school van Etikhove. Ook ontvingen we een aantal boeken en enkele muurtegels 
indertijd gemaakt voor de jaarlijkse wandeltocht van «De Winterroose».

* Mevrouw Godelieve Polet en Georges Polet (de vroegere gemeentesecretaris van 
Schorisse) voor de uitgebreide verzameling (oude) verkiezingfolders van zowel 
Schorisse als Maarkedal. Ook ontvingen we een aantal waardevolle kadaster- en 
andere kaarten en daarbij enkele oude waardevolle boeken.

* Mevrouw Bernadette Casiers. Wij ontvingen enkele oude fotoʼs en een grote, prach-
tig bewaarde affiche van de Kermisfeesten te Etikhove uit 1939.

Op de opendeurdag van 28 januari kan men alles in ons documentatiecentrum
«Ter Maelsaecke» bekijken en raadplegen. Wie ons fotoʼs, briefkaarten, gedachtenis-
prentjes, rouwbrieven, affiches of ander waardevol materiaal wil bezorgen kan dit op 
die dag doen. Uiteraard mag je dit ook afgeven aan één van de bestuursleden.
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Dank aan ...
Ons documentatiecentrum kreeg in de loop van de voorbije maanden van enkele 
belangstellende leden talrijk heemkundig waardevol materiaal.
Sierborden en tegels ontvingen we van Joos Roman en Willy Bodequin.
Marcel Moreau bezorgde ons allerlei documenten met betrekking tot de duivensport 
uit onze streek en een oude tuba van de niet meer bestaande Koninklijke Fanfare St.-
Cecilia uit Nukerke, gekregen van Roger Lodens, siert nu ons documentatiecentrum.
Allerlei boeken, fotoʼs, postkaarten, rouwbrieven werden geschonken door Paul Van 
Butsele (Ronse), Georges en Godelieve Polet, Bernadette Casiers, Noël Lievijns, 
Robert De Lange (Tiegem), Etienne De Praetere, Antoine Lefever en Chris Delarue 
(Heemkundige Kring Eigefolk, Eine).
De belangrijke verzameling oude postkaarten uit Louise-Marie van Antoinette 
DʼHaeyer mochten we inkijken en kopiëren. Sylvain De Lange schonk o.a. de niet 
meer te kopen bundel gedichten over onze deelgemeente met de bijpassende tekenin-
gen uitgegeven tijdens de gloriedagen van de De Saedeleerfeesten.
Ook zijn wij bijzonder verheugd om enkele nieuwe leden van «Businarias» te verwel-
komen. Tevens danken we alle «oud-leden» die spontaan hun lidgeld betaalden, en 
speciaal alle steunende en ereleden die vrijwillig hun bijdrage verhoogden en op die 
manier hun steentje bijdragen tot de bloei van onze heemkundige kring. Onze dank 
gaat ook naar onze beschermheer Jonkheer Xavier dʼHoop de Synghem voor zijn 
grote morele en financiële steun.
Businarias draait op volle toeren. Ons documentatiecentrum, pas gestart in juni 2000, 
is te klein geworden. Langs de pers hebt u het wellicht reeds vernomen. De burge-
meester, schepenen en het voltallig gemeentebestuur keurden unaniem op dinsdag 3 
april het voorstel goed om de bovenverdieping van «Ter Maelsaecke» volledig ter 
beschikking te stellen van de heemkundige kring.
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Vertelsels bij de Leuvense stove

Over verkies en andere huisdieren kon 
Nard nog meer vertelsels uit zijn mouw 
schudden. Op ne goeie keer, lang gele-
den, het was nog in zijn vlegeljaren, 
moest hij «pootje trekken» op Meulies 
hof. Hij was in die tijd onafscheidelijk 
kameraad met Meulies Tuurke. Ze gin-
gen tegare naar Louise naar de school 
bij meester Touche, naar de vespers en
ʼt lof. Minstens een paar keer teweke 
vochten ze samen ruzies uit met o.a. 
Wietieze Leo en Vennie Kloef. Ze
trokken aan de bel van de pastorij en lie-

pen rap-als-de-wind alover ʼt kerkhof weg. Ze joegen Pierkies Treeze op ne pote door 
aan haar pruimen te zitten of in haar keldergat te pissen. Ze waren in ʼt kattenkwaad 
niet te verslaan.
Meulieze Stoonkie wist daar geregeld een mouw aan te passen. Hij deed de twee 
schobbejakken de beesten naar de meers drijven, de stal schuren, eieren roven, elk 
met nen bezem de koer vegen.
Op ne goeie keer kwam Roste Loonke op ʼt hof een zwijn slachten. Nen tjoelie van 
honderdvijftig kilo die eerst met Loonke tien keer de ronde van het kot deed, voor hij 
het zeel aan had en, slaand met zijn gestropte poot, naar buiten werd gedreven.
«Margriet jonk», zei Loonke tegen de boerin, terwijl hij Tuurke en Nard bekeek, «ik 
peinze dat den boer beter zou thuisgebleven zijn om zelf pootje te trekken».
Maar den boer was naar ʼt veld en de twee kadeeën moesten maar mans genoeg zijn 
om het verkie in bedwang te houden binst dat het gekeeld werd. Het bloed opvangen 
was werk voor de boerin, want daar was enige kundigheid mee gemoeid.
Goed, aan de slag dan maar. Loonke hield de voorhamer waarmee hij het dier zou dol-
len in de aanslag. Nard en Tuurke hadden met zʼn tweeën het zeel wreed goed vast en 
Margriet hield de schuit voor het bloed gereed. Wie het minst met de gang van zaken 
akkoord scheen te gaan was uiteraard het verkie zelf. Het had maar al te goed begrepen 
wat er zou gebeuren, het sprong alle kanten uit, snokte wild met zijn vastgebonden 
poot en protesteerde luid en schor. Toen het de gevreesde klop op zijn kop kreeg en op 
zijn stro neerviel, moet het maar even verdeuzeld zijn geweest, want binst dat Loonke 
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aan bod. Zij werden traditiegetrouw vervaardigd uit een eik die jaren voordien en met 
niets anders dan de bijl in het domein op de Bossenaere geveld waren4. De teraarde-
bestelling van Gerard Thienpont († 24/12/1995) gebeurde in zoʼn eikenhouten kist in 
haar meest eenvoudige vorm-: zes rechte planken.
Bij kathiloeke priesters werden de symbolen van hun ambt (pasteen, kelk, hostie in 
was nagemaakt) in de kist meegegeven. Soms was er een apart doosje of luikje aan het 
voeteinde voorzien. Deze wassen symbolen werden onlangs nog teruggevonden bij 
het ontgraven van het stoffelijk overschot van E.H. De Caluwe, pastoor van Kerkem 
tijdens de renovatiewerken aan de kerkhofmuur aldaar.
Begrafenissen zijn altijd een afspiegeling geweest van de welstand van de overledene 
of de familie. Er was een ganse gamma van klassen voorzien die sterk variëerden 
in de loop der tijden. Zo waren er soms 3 pastoors of mis met 3 heren, soms werd 
de lijkstoet tot ver buiten de kerk tegemoet gegaan. Bij 1e klas werd er stro op de 
vloer van de kerk uitgestrooid (adelijke begrafenissen). Arme stakkers werden met de 
vroegmis begraven. Ook het klokken luiden was een afspiegeling van het uur waarop 
de «dienst» plaatsgreep en de prijs van het gebeuren was evenredig.
De katafalk was een houten stel dat met zwart rouwkleed overdekt werd en waar de 
kist tijdens de begrafenisdienst ondergeschoven werd. Na het Vaticaans Concilie werd 
het gebruik van de katafalk afgeschaft en staat de kist gewoon zichtbaar vooraan in 
de kerk.
Ook het dragen van rouw was vóór 1950 aan strikte voorschriften gebonden. Halve 
rouw betekende dat er reeds grijs mocht gedragen worden. Zwart was de regel voor 
zware rouw. Dit is later verworden tot alleen een zwarte das of een zwarte band op de 
«revers» van de jas en nog later door een zwarte knoop.
Ook de begraafplaats was sterk geïnspireerd door de rijkdom van de overledene. Voor 
dat de Oostenrijkse Keizer Jozef II (keizer-koster) het begraven in de kerk door het 
dekreet van 26 juni 1784 had verboden, verzekerden rijke gelovigen, adel, pries-
ters zich een plaats dicht bij het altaar in de kerk. Te Maarke vinden we dan ook 
onder de toren5 de graven van twee pastoors-: Van Ballaert (†1666) en Van Hamme 
(†1765). Twee andere pastoors werden aan de voordeur begraven-: Van der Gauwen 
(†3/10/1838) en Van Nieuwenborgh (†08/01/1876). Ook de burgemeesrer Henri 
Naessens (°14/02/1852 - †25/02/1911) heeft er voor gezorgd dat hij begraven werd 
op een voorname plaats aan de kerkdeur met de vermelding van zijn 26 jaar dienst 
als burgervader. Zo kan je ook niet naast de zerk van ere-gemeentesecretaris Hiloné 
Vander Donckt (1880-1943) kijken. Zijn vereremerking met burgerlijke medaille 1e 
klas en datum van indiensttreding (01/05/1907) zijn eveneens vermeld naast zijn 
C.O.O.-secretariaat. Ook koster Eduardus Baeyens (†27/06/1904) en oud-onderwijzer 
Marin Cornil (†14/07/1901) konden niet onderdoen en hebben hun zek op opvallende 
plaatsen. De grote weldoener van Maarke : Bernardus Van Saceghem en zijn familie 
kregen een aparte grafkelder (zie foto ook bij 1).

Clothaire DE DEKEN
(Wordt vervolgd)

5. Zie Businarias Nr 1, jan. 97, blz. 20-: Stenen getuigen rond en in de kerk van Maarke.
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zijn scherp geslepen mes in de strot van het dier stak, draaide en omdraaide, zodat 
dat het bloed uit de wonde gulpte, begon het hartverscheurend met wijdopen muil te 
kelen. Het sloeg met zijn achterlijf en snokte zodanig met zijn vastgebonden poot dat 
Nard en Tuurke alle moeite hadden om het zeel beet te houden.
En toen, midden het wreedaardig gezwoeg, schoot er een schalkse, duivelse gedachte 
door de kop van Nard. Een bliksemflits, waarin hij zichzelf een intens plezier zag 
beleven. Wanneer hij een seconde later zijn verstand herwon, was het al te laat-: hij 
had het zeel even gevierd zodat Tuurke vooruit vloog en het verkie ne sprong pakte, 
met zijn gat in de lucht, Loonke zich met zijn volle gewicht op het beest plantte en 
vloekte. Godvlammendedju-! Binst dezelfden tijd had Margriet ne wuipel gegeven 
en was haar schuit omgekeerd op de grond terechtgekomen. Tuurke en Nard had-
den terstond het zeel weer stevig vast en schoorden zich dat hun ogen uit hun kop 
kwamen. Het verkie verzoop intussen in zijn eigen bloed. Het grolde, het ging dood, 
het trekkebeende zijn laatste krachten uit zijn lijf.
Toen het helegans stillag, kwam Loonke overeind, zwoer nog nekeer hartsgrondig met 
God erbij, spuwde een kladder, veegde het zweet vanonder zijn klak en loenste naar 
de twee gasten.
Hij zal mij een davering geven, vreesde Nard.
Maar hij deed het niet. Hij kon ook niets afweten van de boosaardige hersenkronkel 
van Nard. Hij had moeten voorzien dat, met de hulp van twee snotneuzen een verkie 
dooddoen van honderdvijftig kilo, op zijn minst riskant was.
Margriet, die eerst had staan jammeren van spijt om het verloren bloed, vermande zich 
en ging Loonke nen druppel halen. De twee kadeeën profiteerden ervan om scham-
pavie te spelen.
«Gij hebt het erom gedaan», zei Tuurke.
«ʼt Is nie waar, ik had kramp in mijne voet».
Tuurke geloofde er niets van.

Nard dronk een zwelgske bier, knipperde nagenietend met zijn ogen en begon 
een nieuw vertelsel. Over een oude burenruzie die door een zwijnenhistorie weer 
oplaaide. Te Boerzenberties liepen de dieren los wanneer de koten werden gekuist. 
Wroeten in de modder, alles beschijten, knabbelen op wat ze met hun snuit konden 
opwroeten en zotte sprongen pakken van contentement om de kortstondige vrijheid.
Maar één van die tjoelies was in de lochting van van Santies geraakt en had er een deel 
van de vers geplante patatten weer uit gewoeld.
Nu moet ge weten dat er tussen van Boerzenberties en van Santies al alzeleven ambras 
was. Zonder dat ze eigenlijk nog wisten hoe het onverschil ooit begon. Santiezen hond 
moet ooit nekeer een hen van Bertie doodgebeten hebben en Zulma had naar het schijnt 

staande voordeur, zelfs op boerderijen waar men gewoonlijk langs achterdeur het 
woonhuis betrad.
Onmiddellijk na het sterven werden een aantal rituelen in gang gezet. De luiken wer-
den gesloten (in sommige streken werd een luik afgehaakt en naast het raam gezet).
Men geloofde dat de lucht die de dode omringde of nog door gisting vrijkwam, 
voedingswaren kon bederven. Men verwijderde daarom zaaigraan om het voor 
slecht ontkiemen te behoeden. De hesp werd van de balk gehaakt en melk zou gaan 
kabbelen. Klederen en vooral pelsmantels zouden kapot gaan en werden ver van de 
dode gebracht. De schapsraai werd geledigd. Een in kruisvorm gebonden bundeltje 
roggestro werd aan de voordeur gelegd, dikwijls verzwaard met een baksteen. Bij 
boerderijen die wat landinwaarts stonden, werd het strokruis aan de oprit of het hek 
gelegd. In Maarke werd het processiekruis uit de kerk gehaald en schuin naast de 
voordeur geplaatst.
Al werden de luiken gesloten, toch bleef een raam of deur open om de geest van de 
dode toe te laten het huis te verlaten. Hierbij kon de sterfkamer ook uitwaaien. De 
«reeuw» of geur van het lijk, vooral in warme zomerdagen, kan zo ook beter wegtrek-
ken en in het ergste geval voorzag de pastoor soms wat wierook. In sommige streken 
werd ook de staande klok stilgelegd (of minstens het slagwerk) daar zij zo opvallend 
en akelig kon tikken nu er in het sterfhuis alleen fluisterend geconverseerd werd. Ook 
werd de spiegel of omgedraaid of et een doek afgedekt.
De ganse gemeenschap werd van het overlijden op de hoogte gebracht door het luiden 
van de «endeklokke». Dit vond elke dag plaats zolang de dode nog «over eerde lag»; 
nog niet begraven was. Dit luiden gebeurde door de koster of soms gingen geburen 
deze taak volbrengen, de zogenaamde «luiers». Omer Van Welden vertelde mij over 
de techniek van het luiden. Om een regelmatig gelui te verkrijgen, moest de luier van 
de grote klok die op haar hoogste punt in evenwicht houden, wat niet altijd lukte, 
en schampere commentaar opleverde vanwege de andere buurtluiers. Buren werden 
tevens aangezocht om familie en bekenden het overlijden te gaan vertellen en hen te 
«noden» (uit te nodigen) naar de begrafenis. Overal werd deze «noder» getrakteerd 
met een oude klare, werden over de dode wat anekdotes verteld en de man kwam 
steevast degelijk «geladen» thuis.
De dode werd gewassen (en mannen geschoren door de barbier) en «afgelegd». Dit 
gebeurde meestal door een buurvrouw die hiervoor bekend stond of soms door de 
zusters van het klooster of door een vroedvrouw. Gekleed met wit hemd of kleed werd 
de dode met gevouwen handen en paternoster in de beste kamer of op zijn sterfbed 
opgebaard.
De plaatselijke schrijnwerker kwam de maat nemen van de kist. Over dit kisten gaan 
nogal wat sterke verhalen. Zo zou men sommige lijken moeten «kraken» hebben. Voor-
overgebogen oude mensen, personen met een bochel en mensen die doodgevonden 
werden in niet gestrekte houding zouden met eniggeweld (lijkstijfheid) in de kist 
geduwd zijn. Burgerij werd eerst in zinken kisten gelegd, daarna toegesoldeerd, met 
daar omheen de klassieke doodskist in hout.
In vorige edities kwamen de kisten van de Etikhoofse wijnhandelaars Thienpont reeds 

4. Zie foto Themanummer Hof te Cattebeke - Businarias, Derde Jaargang, blz. 26. 



4 37

geroepen-: «Geef dat scharminkel tʼeten, het zal dan oes kiekies niet opvreten». Dat 
was natuurlijk misvallen. Er bestond eerder al wrevel over overwas van ne perelaar 
die, zoals bomen doen, ieder jaar zijn bladeren liet vallen, ook een deel bij de gebuur, 
terwijl de peren zelf bijtijds werden weggeplukt. Op een paar na die te hoog stonden 
en dan later speitsevort op Santieze plankier pletsten.
Voor Bertie en Mer, die tot aan de verkieskwestie flauwkies goeiendag waren blijven 
knikken, voor Zulma en Marie die allang lucht waren voor mekaar, was den oorlog 
nu niet meer te stuiten. Vooraleer ze met zijn allen het uitgebroken verkie te pakken 
kregen, was Santieze lochting helegans verongelukt.
«Bekijkt dat-! Miljardedju bekijkt dat-!» stond Mer te briesen.
«Maak al dat lawijt niet, ik zal u tweehonderd kilo patatten van dʼoeze geven».
«Als ge peinst dat gʼer daarmee vanaf zijt. De sjampetter moet komen».
«We trekken u op ʼt jugement», riep Marie.
«Ze zullen u ginder zien komen», schampte Zulma terug.
«Ge zult niet blijven lachen, gij, verkieswijf-!».
«Rijpe kwene, kanijle-! Kom alhier, daʼk op uw gaapsel sla-!».
Ze tierden en tuitten en tijnzelden overhoop tot Marie haren asem begon kwijt te 
geraken, Zulma bijna kwalijk viel van colère en de mannen van hun kant inzagen dat 
al dat krakeel niets uithaalde. Ze maakten er met mannelijk gezag een einde aan, ver-
oorzaakten zodoende twee afzonderlijke echtelijke ruzies, die achter dichtgesmeten 
achterdeuren nog een tijdje voortduurden.
Op het jugement werden van Santies in het ongelijk gesteld. Omdat Boerzenbertie 
ne groten boer was en Santieze Mer maar twee koeien en ne neutie bezat-? Neen, 
omdat Bertie tot restitutie bereid was en Mer (of liever zijn Marie) daar niet wou van 
horen. Omdat ze «die dikke nekken van ʼt hof» in het zand wilden zien kruipen.
Het verhaal kreeg een staartje. Santies Marie had gezworen dat ze zich zou wreken. Dat 
er tijlek of laat, gerechtigheid zou geschieden. De kans deed zich onverwachts voor 
op ne zomerse zondagachternoen. Met den hond op wandel tussen de korenvelden, 
kwam de nog immer wraaklustige Marie de hooghartige Zulma tegen. De aardeweg 
was smal, het gehucht ver weg. De zon zat hoog te zinderen. De beide vrouwen had-
den niet méér om het lijf dan nodig om deftig te blijven. Het bloed van Marie was, bij 
het zien van Zulma, op slag beginnen koken en haar ogen schoten gensters. De haat 
die al maanden werd opgekropt, de drift die zo vaak haar dromen had doorwoeld, 
zouden onbedwingbaar losbarsten. Er was geen ontkomen aan.
Die godverdomse teve, nu gaat zʼer van hebben zie. Nu is het tussen haar en mij en 
mijn hond-!
Ze streek het beest over de kop en begon het op te hitsen-: «Pak ze, Laura, zet uw tan-
den in dat wijf, trek ze in stukken vaneen-!». Niets was erg genoeg om te bedenken.

Rondom sterven en begraven worden.

Palliatieve zorg, donorcodicil, hersendood, actieve euthanasie, funerarium, colomba-
rium, crematorium, strooiweide en talloze andere nieuwe woorden en begrippen zijn 
de laatste decenia met een zo snelle evoluti over ons heen gekomen dat het wel eens de 
moeite loont terug te blikken hoe de mens tijdens de eerste helft van de voorbije eeuw 
omging met één van de meest ingrijpende «belevenissen» uit zijn aardse bestaan.
Hierbij loont het wellicht ook de moeite na te gaan bij de oudere inwoners, in hoe-
verre bepaalde rituelen en gebruiken in verband met sterven en begraven worden, in 
Maarkedal aan de orde waren. Dit af en toe met een knipoog naar het taalgebruik in 
dit gebeuren. Oudere zegspersonen bezorgden mij dan ook heel wat gegevens «over 
dit onderwerp».
Het huis sterven, de doodstrijd, het op zijn uiterste liggen1 of zijn laatete adem aan het 
uitblazen zijn was altijd en blijft voor de naaste familie en de dichte buren een gevoel-
vol moment met zeer sterke emoties. Kinderen werden geweerd uit de ziekenkamer, 
de lichtmiskaars2 werd de zieke in de hand gestopt of zij werd op het nachtkastje gezet 
eventueel geflankeerd met een kruisbeeld als de doodstrijd bezig was.
Gezegden als «hij maakt al zijne pak» (lakens samen trekken, ongericht grijpen) of 
«hij geeft zijn pijp aan Maarten» of «hij gaat zijn pijp uitkloppen» steunen op volkse 
waarnemingen van de stervende. Als bi jzware rokers, de tabak hen niet meer smaakte 
wees dit op de ernst van de ziekte.
Katholieken werden berecht3 of kregen het Heilig Oliesel. Hierbij hoorde men de 
«berechtebelle» van ver afkomen. De pastoor met de misdienaar, meestal in witte albe 
als er «nog tijd» was en meestal te voet, kwa-
men de ziekenzalving verzorgen. De misdie-
naar droeg ook de berechtingslantaarn met 
brandende kaars.
Voor de goegemeente werd het gissen wie 
op sterven lag want berechting stond meestal 
gelijk met stervensnood. De mare verspreid-
de zich vlug. Voor een katholiek was het 
belangrijk dat hij nog in leven was, als hij 
de «laatste sacramenten» ontving. De familie 
stond er sterk op dat deze formule op het 
doodsbericht vermeld werd en bij plotse 
dood zoals beroerte of infarkt was de zieke 
nog gesterkt door de zalving «in extremis». 
De pastoor kwam altijd door de gereed open-

CLOTHAIRE DE DEKEN

1. Naar de 4 uitersten van de mens uit de Roomse Cathecismus, blz. 52: de dood, het oordeel, de hel en de
    hemelse glorie.
2. 40 cm lange zeer dunne kaars, gekocht en gezegend of «gewijd» op 2 februari of O.L.Vrouw-Lichtmis.
3. Afgeleid van het laatste gerecht (de hostie) krijgen.

2 koperen Berechtingslantaarnen
uit de kerk van Schorisse (19e eeuw)
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Gaapsel-: muil, mond.
Kladder-: klodder.
Kwalijk vallen-: bewusteloos vallen.
Kwene-: lastige, oude vrouw.
Leegaard-: luiaard (zeer minachtend bedoeld).
Onverschil-: onenigheid.

Schampavie-: onderuit, verdwenen.
Schijter-: bangerik.
Schuit-: casserole, braadschotel.
Speitsevort-: zeer rot.
Tijnzelen-: spottend nazeggen.
Tjoelie-: varken.

Maar de vredelievende Laura bleef met kwijlende muil zwaar staan hijgen. Ze scheen 
helemaal geen goeste te hebben om te doen wat van haar werd verlangd.
«Ksss, bijt dat verkieswijf de strot over», siste Marie. «Die kwene, die ...». Haar 
woede keerde zich nu ook tegen de hond. «Laffe teef-!». Ze pakte het beest bij de 
nekharen. Het gromde. Dat nog aan toe-! «Leegaard-! Schijter-! Ik maak u af-!».
Marie raakte in alle staten. Zulma kwam intussen schijnbaar onverschrokken steeds 
dichterbij. Ik stamp die hond zijn tanden uit, dacht ze. Ze hield er geen rekening mee 
dat Marie zelf gevaarlijker was dan haar hond.
Midden de los, pal tegenover mekaar, bleven ze staan. Ze hoorden mekaarzen asem, ze 
voelden de gloeiende haat die helemaal in hun kop zat en hun verstand bedwelmde. Ze 
brachten geen woord uit, en al moesten ze doodvallen, ze zouden niet wijken, geen 
van de twee.
En dan gebeurde wat geen normaal mens voor mogelijk hield. Marie sprong plotseling 
als een roofdier vooruit, zette snuivend haar tanden in de blote, weke arm van Zulma, 
en beet tot op het bot. Een schreeuw van pijn klonk uit de korenvelden op. Maar toen 
Zulma twee seconden later van haar verbazing bekwam, waren Marie en haar lamlen-
dige hond als de bliksem weg en verdwenen.
Drie weken later lag de onschuldige Laura op een morgen dood, met de muil wijd-
open. Naar verluidt had ze arseniek in haar lijf. Over wie het dier had vergiftigd, kon 
alleen maar worden gegist.

Paul BAEKELAND
(Wordt vervolgd)

Anekdote bij de gevreesde «Epizootie»
of Mond en Klauwzeer.

In de strijd tegen het mond- en klauwzeer moet het gezonde boerenver-
stand het afleggen tegen economische wetmatigheden.

Onze voorouders pakten de ziekte pragmatisch aan. Als ze een ziek dier 
in hun stal opmerkten, was hun devies-: liever de korte pijn, dan de 
lange. Ze wreven een vod over de muil van het zieke dier en besmetten 
daarmee de overige dieren. Zo werden alle dieren ineens ziek, een paar 
gingen dood, maar de meesten genazen vanzelf. Zo vertelde een boerin 
mij-:

Bij ons thuis hadden we een stier, die maar liefst drie keer de muilplaag 
heeft gehad, en daarna heeft hij er nog veel «gedekt»-!

Edmond DE MEULEMEESTER

EDMOND DE MEULEMEESTER

Zondag 9 september 2001

OPEN MONUMENTENDAG

De Heemkundige Kring «Businarias» nodigt U uit
tot de powerpointvoorstelling

«METAAL IN MAARKEDAL»
in de kelders van Hof te Cattebeke.
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Activiteitenkalender

Zaterdag 19 mei : Open Erfgoeddag.
Het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent stelt allerlei waardevol archief 
tentoon. Allerlei iconografische en administratieve stukken (1792) zijn er te bewon-
deren. Doorlopend open van 10 tot 18 uur.

Zondag 20 mei : Gouwdag.
Het Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen, waarbij Businarias 
is aangesloten, houdt de jaarlijkse Gouwdag in het Cultureel Centrum te Affligem 
– een organisatie van de Heemkundige Kring «De Faluintjes».

Laatste weekend augustus.
Honderd jaar geleden (1901) werden de kapellen op de Koekamer gebouwd. Een 
aantal jaren geleden stonden ze nog te verkommeren, maar de familie Eugène
Van Hoorne-Breda restaureerde ze en dit alles op eigen kosten. Onze Heemkundige 
Kring feliciteert de familie met het behaalde resultaat. We stelden een dossier samen 
en willen deze restauratie als een «Geslaagde waardevolle restauratie» laten erken-
nen. Tijdens de «Koekamerfeesten» zal de voltooiing van de restauratie in de algehele 
belangstelling staan. Wij vieren mee.

Zaterdag 1 september :  Busuitstap naar Mechelen.
Vorig jaar trokken we richting Frans-Vlaanderen en dit jaar brengen we een bezoek 
aan Mechelen. Meer informatie zal u later per brief toegestuurd worden.  Noteer alvast 
deze datum in uw agenda. 

Zondag 9 september : Open Monumentendag.
Open Monumentendag staat in het teken van «Metaal – grondstof tot nadenken».
In de wijnkelders van Hof te Cattebeke zal Businarias ook dit jaar aanwezig zijn. We 
tonen een computergestuurde diareportage over «Metaal in Maarkedal».  

Vrijdag 12 oktober : opening tentoonstelling «Kleine Monumenten in Oost-
Vlaanderen».
Het Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen organiseert een 
tentoonstelling in het Caermerklooster te Gent. In ons volgend nummer brengen we 
meer details.

Documentatiecentrum.
Wegens de uitvoering van werkzaamheden aan ons documentatiecentrum zou 
het wel eens kunnen gebeuren dat we op een zondag onze deuren gesloten 
moeten houden. Vandaag is het onmogelijk vast te stellen wanneer de werken 
zullen worden uitgevoerd. Ons documentatiecentrum is gesloten op Pinksteren  
3 juni, en ook tijdens de jaarlijkse vakantieperiode van 22/7 tot en met 19/8.

melken om ontsteking te voorkomen. 

De genezene dieren kunnen hervallen. Dezelfde stallen kunnen binst het heerschen 
der plaag herhaaldelijk geteisterd worden. Ook moeten de gezondheidsmaatregels 
ge-volgd worden zoolang de ziekte in de streek woedt. De tegenwoordig heerschende 
plaag is er een bewijs van. In juli laatstleden scheen de plaag overwonnen-; er waren 
nog slechts eenige besmette brandpunten. De Gezondheidsbulletijn (16-3 juli) ver-
melde geen enkel geval meer in Henegouw. Tegenwoordig zijn daar 69 stallen. In 
Vlaanderen, Brabant en Antwerpen woedt de ziekte ook meer en meer.

Loeffler heeft bewezen dat de ziekte toe te schrijven is aan eenen leveling die in de 
wei der zweertjes leeft.

Tot nu toe kan men met den mikroskoop de ziektekiemen der muilplaag niet ontdek-
ken-; maar proefnemingen hebben eenige levensvoorwaarden ervan kunnen doen 
ontdekken. Door het uitdrogen verloor het vocht der zweertjes zijne vergiftigheid-: 
vochtigheid is dus onmisbaar aan het leveling der kiemen. Deze weerstaan niet aan de 
warmte-: op 45 °C zijn zij dood in 20 minuten, op 50 °C in 15 minuten, op 70 °C in 
10 minuten, en op 100 °C ogenblikkelijk. Zij weerstaan uitnemend aan de koude 48 
°C onder 0 gedurende 3 uren, en 6 maanden in eene ijskamer, nemen nog de vergiftig-
heid niet weg. Oplossingen van chloorwaterstofzuur, phosphorzuur of phenol aan 1%, 
van formaline aan 5%, van soda aan 3% en van kalkmelk aan 5% vernietigen hunne 
werking. De proeven van voorkomende inenting volgens verschillende stelsels, heb-
ben ook tot nu toe nog geene uitslag en opgeleverd die eene nuttige toepassing laten 
voorzien. Loeffler hoopt nogtans tot goeden uitslag te komen. Melk van koeien die 
de muil- en pootplaag hebben mag enkel gebruikt worden na gekookt geweest te zijn. 
Gedurende het melken, geraken de besmettende kiemen, gemakkelijk in de melk die 
alzoo de smetstof overal kan overbrengen. Men mag ook niet vergeten dat de muil- en 
pootplaag aan den mensch kan overgezet worden, en dat, al is zij gemeenlijk zacht-
aardig bij volwassenen, zij toch voor kinderen zeer gevaarlijk kan worden. Om deze 
reden, zal men, in tijd van plaag, zich altijd en volstrekt onthouden ongekookte melk 
te gebruiken. Het kooken verwijdert alle gevaar.

Belgisch Melkerijblad,
Etterbeek Brussel

Rudi VAN PAEMEL



734

Police - Procès-verbaux

In het archief van de gemeente Schorisse vond ik een register getiteld-: «Police - 
Procès-verbaux». Het bevat alle processen-verbaal opgesteld door de veldwachter 
tijdens de jaren 1855-1915. De meeste klachten gaan over kleine diefstallen, ver-
wijtingen, burenruzies, maar vooral vechtpartijen, opgesteld in de ambtelijke, wijd-
lopende stijl van die tijd. In dit en de volgende nummers, een selectie van de meest 
typische en eigenaardige gevallen.

Dierkunde.

Ten Jare 1800 zeven en vijftig, den dertienden mei om vijf ure namiddag voor ons 
Pieter Joseph Desmet, burgemeester is verschenen-:
Petrus Vandeputte, oud 16 jaren, zonder beroep te Schoorisse, dewelken heeft ver-
klaerd dat op den zondag, derden der loopende maend mei, om 1 1/2 ure namiddag 
hij gezien heeft dat Charles-Louis Everaert, zoon van Jan Bte, zonder beroep te 
Schoorisse, op den eigendom van M. Adolf Waterloos, van Gent, gelegen binnen de 
gemeente Schoorisse, heeft gevangen en onder zijnen kiel heeft verborgen, een dier, 
welk hij, comparant, aen de Schreeuwen die het dier gaf, aen derzelver pooten die hij 
heeft van onder den kiel zien steeken, en aen het hair welke hij heeft gevonden in de 
liguster waer genoemden Everaert hetzelve dier genomen had, verklaert te hebben 
herkend voor te zijn eenen haes.
Wvan pverbael en na voorlezing heeft den comparant verklaerd niet te kunnen naem-
tekenen door onkunde.

Bloedige maar stille ruzie.

... is verschenen-:
Joseph Vanderhaegen, hoefsmid wonende te Schoorisse; denwelken ons doet de vol-
gende klagt-:
Op den tweeden Kersdag 26n der maand December jongstleden, bevond ik mij op de 
plaats te Schoorisse, ter herberg de St. Joseph, bij Eugène Gyselinck, alwaer onder 
anderen ook was Leonardus Vanderstichel, landsman te Schoorisse, die mij zijnen 
dreupel genijver toebragt, welken ik anveerde en gansch uitdronk, waarop genoem-
den Vanderstichel zich gestoord toonde en mij zegde dat ik een «slichten vent» (sic) 
was; hieraangaande niet willende antwoorden, ben ik vertrokken en gegaan naar het 
Gemeente huis, alwaer ook is aengekomen genoemden Vanderstichel die op nieuw 

DIRK DE MERLIER

van den gezondheidsdienst. Wanneer de ziekte aan de deur staat, gebeurt het zelden 
dat men ze ontkomt met de grenzen te sluiten. Maar al gelukte men er slechts in, door 
het sluiten der grenzen, hare uitbreiding te vertragen, dan nog ware deze maatregel te 
verrechtveerdigen, want de ondervinding heeft bewezen dat het gevaar min groot is 
bij het afnemen der plaag. Ongelukkiglijk wat men ook doe, men komt er nooit toe het 
binnen brengen van besmette dieren geheel te verhinderen, en zelfs de zorgvuldigste 
bewaking leidt tot geen genoegzamen uitslag. England dat, als eiland, bijzonder voor-
deelen heeft, werd herhaaldelijk overvallen van de plaag niettegenstaande de strengste 
bewaking. In ons land wordt de ziekte rondgespreid door de werklieden, de slachters, 
de veekoopmans, enz. die van hofstede tot hofstede gaan. Als de plaag heerscht moe-
ten de landbouwers de toegang hunner stallen verbieden aan alle vreemde personen.
Wat de overzetting betreft, het is bewezen dat de levelingen der plaag enkel in het 
lichaam dringen langs de gekwetste plaatsen van de huid. De lucht voert ze niet over. 
Honden, katten, duiven, kiekens en zelfs vliegen kunnen ze overdragen.
Men heeft ook de uitbreiding der plaag ten laste der samenwerkende melkerijen 
gelegd. Dat is volkomen onnauwkeurig. Een grondig onderzoek aangaande dit vraag-
stuk is in Duitschland gedaan geweest gedurende de jaren 1896, 1897, 1899 en 1900 
en heeft bewezen dat deze bewering ongegrond was. Wil men ten anderen op de kaart 
van België de plaatsen aanduiden waar eene besmetting bestaat, en deze waar, vol-
gens de laatste opgaven, de ziekte heerschte, dan zal men zien dat Henegouw aan het 
hoofd der plaag en bijna aan de staart der melkerijen staa-t; dat Namen minst van al 
melkerijen heeft, en op den tweeden rang komt wat de ziekte betreft; dat de plaag niet 
heerscht in Luxemburg, dat op de tweede plaats komt wat het getal melkerijen betreft; 
dat Limburg waar meest melkerijen van geheel België bestaan en West Vlaandern 
waar er bijna geene zijn, het zelfde getal aangetaste stallen hebben. Daarenboven is 
het gemakkelijk te verstaan dat in goed ingerichte melkerijen de ontsmetting der melk, 
ook eenen beperkenden invloed op de uitbreiding der plaag met hebben. De dieren 
die de plaag hebben, moeten vooruit vooral van de andere afgezonderd worden. Zoo 
de voorzorgsmaatregels de plaag niet hebben kunnen voorkomen, toch kan oordeel-
kundige verpleging de verliezen verzachten. De behandeling moet vooral strekken tot 
het heelen der wonden ontstaan door het uitbreken der zweertjes. Om deze uitslag te 
bekomen zal men-:
a. Voor de muilwonden-: het vezelachtig voeder vervangen door drinken met bijmen-

ging van koeken, spoel, meel, zemelen, gekookte wortels en granen of andere stof-
fen gemakkelijk om knauwen en doorzwelgen; verscheidene malen daags, de muil 
wasschen met samentrekkende oplossingen (azijnwater,flauwe aluinoplossing).

b. Voor de kroonwonden-: het strooisel droog houden, dikwijls vernieuwen, en er 
plaaster of turf in mengen; de wonden wasschen met een of ander bederfwerend 
vocht.

c. Voor de uierwonden-: wasschen met eene bederfwerende oplossing en herhaaldelijk 
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mij is komen zeggen dat ik hem geaffronteerd had met zijnen dreupel uit te drinken 
en mij andere zottigheden zegde, waarop ik antwoordde dat ik zoo slecht niet was als 
zijnen vader, den overleden veldwagter, die mij slechte dingen genoeg had gedaan. Dit 
zeggende, bragt Leonard Vanderstichel mij eenen slag toe, zoo sterk dat ik van mijnen 
stoel op den  grond rolde en dan enige ogenblikken onbewust bleef liggen; den baes 
der herberg mij op den vloer regt gezet hebbende, ontwaarde ik dat door het bloed dat 
mij het hoofd afliep, dat ik gekwetst was, en evenwel, ʼt zij dat ik de wonden gekregen 
heb al vallen, ʼt zij dat die door de mij toegebragte slagen veroorzaakt waren, had ik 
twee wonden aan de regten achterkant van het hoofd en eene beneden de regter oog, 
dusdanig dat ik des anderendaags geheel het wezen gekneusd en de oogen blauw 
had.

Dezelfde dag
... is verschenen-:
Jan Bte Vande Kerkhove, dienstknecht te Schoorisse, dewelken geroepen om zijne 
getuigenis te geven in de zaak van handdadigheden gepleegd door Leonardus 
Vanderstichel op Joseph Vanderhaegen, doet de volgende verklaringen.
... Vanderhaegen was bedrankt in het Gemeente huis, alwaer is aengekomen Leonardus 
Vanderstichel. Op dit ogenblik was Vanderhaegen bezig met knorren en kijven tegen 
J. Boussin, mijne makker, alswanneer Vanderstichel is bijgetreden en enige onbe-
vindende woorden aan Vanderhaegen toestuurde, dusdanig dat al klappen en drin-
ken, Vanderhaegen en Vanderstichel elkander behandelden als slechte venten en 
Vanderhaegen daarbij voegde dat den vader van Vanderstichel alreeds overleden, ook 
een slechten vent geweest was, dat hij eenen ooilijkaard was en hij van ooilijkheid was 
gestorven, waer op Vanderstichel aan Vanderhaegen eenenhevigen kaakslag toebragt, 
dus ver dat Vanderhaegen van zijnen stoel ten gronde viel en zoo ik veronderstel met 
vallen zich de wonden toebragt die men op zijn hoofd bemerkt heeft. Vanderhaegen op 
den grond blijvende liggen riep aan Vanderstichel toe dat hij hem morgen Champetter 
zou hebben gemaekt.
Intussen had Vanderstichel eenen stoel opgeheven en dreigde er mee Vanderhaegen te 
slaen, maar mijnen makker boussin weerhield hem zulks te doen.
Dit alles was in stilte gepasseerd, dusdanig dat de persoonen die in de kamer waren 
zulks niet hadden gehoord.

Verwijtingen.

Ten Jare 1859, den 3 Janri

... is verschenen-:
Marie Van Ceunebroeck, meerderjarige dochter van Joseph, landbouwster te Sch., 
dewelke ons doet de volgende klagt-:
Gisteren, om 2 uur namiddag, was ik gegaan ter herberg van Modest Denaeyere; 

Deze ziekte heerst sedert twee jaren in Frankrijk en veroorzaakt er aanzienlijke ver-
liezen. Ongelukkiglijk kent men geene bijzondere afdoende middelen, om er tegen 
aan te wenden. Men moet de kwaal voorkomen met het organisme meer weerstand-
biedend en, van den anderen kant, met de microbe onschadelijk te maken. Daarvoor 
is dringend noodzakelijk de zieke dieren in eenen afgelegen stal af te zonderen en, 
zoo mogelijk, de stal waar de zieke dieren verbleven hebben te ontsmetten. De doode 
dieren zal men zeer spoedig vernietigen met ze in putten te delven en met groote laag 
ongeblusten kalk te bedekken.

De Scheldegalm nr 2601 van 3/3/1901.
De muil- & pootplaag.
De muil- en pootplaag welke sedert bijna drij jaren in onzen veestapel heerscht, is, in 
de laatste weken, van zulken ergen graad geworden dat zij terecht onze landbouwers 
verontrust.
Gemeenlijk was zij weinig gevaarlijk, maar zulks belet niet dat iedere uitbersting der 
plaag aan de Belgische kwekers belangrijke verliezen doet ondergaan. Uit het Oosten 
waar zij bestendig heerst, en waar zij van doodelijken aard is, bij ons is overgebracht, 
heeft de muil- en pootplaag hare gevaarlijke hoedanigheden verloren naarmate zij naar 
het westen vooruit gaat.
Onder haren minst gevaarlijken vorm is deze plaag gekenmerkt door het ontstaan 
van zweertjes op het slijmvlies der muil, de daarom geeft men haar soms ook den 
naam mondspruw. Zweertjes komen ook boven de hoeven (aan de hoorn), en op den 
uier der koeien. Wanneer de ziekte daar ontstaat, zijn soms erge verwikkelingen te 
vreezen, doch men kan dezelfde enigszins vermijden door toepassing eener geschikte 
behandeling.
Het verlies, door de muil- en pootplaag veroorzaakt, mag op 50 fr. per kop geschat 
worden. Dit cijfer, dat misschien wat hoog zal schijnen, is nogtans eerder beneden 
de werkelijkheid, want, alhoewel de muil- en pootplaag maar zelden de dood voor 
gevolg heeft, veroorzaakt zij niettemin aan de landbouwers groote verliezen door 
de vermindering van gewicht der dieren die er aan lijden, door de vermindering der 
melkafscheiding welke zij de melkkoeien verwekt, door de gedwongene rust welke 
zij aan de trekossen oplegt. Iedere keer de plaag heerscht, verliezen onze kwekers 
verscheidene millioenen.
Het gevaar de muil- en pootplaag is grootendeels te wijten aan haar gemak van over-
zetten, en de ontoereikenheid der maatregels welke men neemt om hare verspreiding 
tegen te werken. Geene ander ziekte heeft zulk een overzettingsvermogen. De onmo-
gelijkheid eene voldoende afzondering te bereiken voor de dieren die de plaag hebben, 
alsook de ongelooflijke doordringbaarheid der besmettingstof, legt uit waarom de 
ziekte zich overal kan verspreiden niettegenstaande de pogingen van de overheid en 
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eenige tijd na dat ik aldaer was aengekomen, is uit de kamer in de keuken gekomen 
Louis Declercq, zoon van Louis, landbouwer te Sch., den welken mij zijn glas bier 
toebrengende, het welk ik heb geweigerd, zijn bier op mij heeft bestort; mij al schert-
sende zijne pijp heeft aangeboden, waarop ik hem antwoordende dat ik begeerde 
van hem gerust gelaten te worden, heeft hij zelf ontstoken en den overschot van zijn 
sulferstek brandende op mijn kleed geworpen, daarna heeft hij zich voor mij op eenen 
stoel gezet, zijn brandende schouw aan mijn klederen zitten afvagen, en op mijn vra-
gen mij in vrede te laten, zich aenhitsende, mij heeft verweten dat ik geen meisje, toch 
slechts-: «Van Ceunebroecks volle vierze was».
De comparante voegd hierbij, om den zin van deze beledigende woorden uitteleg-
gen dat zij in geding is met Charles Vanwijmeersch en August Vanderdonckt, van 
Schoorisse, in reparatie van eer nopens zulke gezegden, verergerd door andere woor-
den en oorzaken, dewelke alle voor doel hebben de eerbaerheid van comparante te 
bevlekken.

Diefte.

Jare 1858, den 11 Xer om 9 uur ʼs morgens
... is verschenen-:
Joseph Vanderguchten, landsman te Schoorisse, dewelken verklaert dat is gestolen 
geworden in den verleden nacht een zwijn. De dieven hebben het zwijn in het kot ver-
wurgd, bij middel eener koord en eenen stok welke in het kot zijn blijven liggen, het 
zwijn moet in het kot geopend zijn aangezien de ingewanden aldaer zijn gevonden.
Ons van de echtheid van de voorhandige verklaring verzekerd hebbende, hebben wij 
nog bestatigd dat in het zwijnskot een klein pakje phosporique stekken gevonden, 
toegevouwen in een katoenen doekje; verscheide andere stekken die gebrand hadden 
lagen verspreid.
Op de verklaringen gedaen door Louis Spileers, herbergier en winkelier, en de kinders 
Audoorn, kloefkappers te Schoorisse, hebben wij geconstateerd dat de reepen of koor-
den van hunne steenputten gestolen waren.

Den 21 Xer, wij Pieter-Joseph Desmet, hebben ons begeven ten huize van Antone Lobert, 
voddenkoopman in deze gemeente, ten einde opzoekingen te doen nopens de diefte 
van een varken, ten nadele van J. Vanderguchten. Doch, na een nauwkeurig onderzoek 
hebben wij aldaer het vleesch voortkomende van het gestolen zwijn niet gevonden. Ons 
voorzien hebbende van het doekje gevonden in het kot van het gestolen zwijn en van 
welk ons proces-verbael gewaegd, zoo hebben wij bestatigd dat het op een na jongste 
meisje van genoemde Lobert een voorschootje droeg van stoffe gelijk aan degene 
van gezegde doekje; deswegens de vrouw van Lobert ondervraegd hebbende, heeft 
zij verklaerd zelf het voorschootje gemaekt te hbben, en de stoffe gekocht te hebben 
te Nederbraekel; wijdere heeft zij gezegd daarvan geenen overschot meer te bezit-

Mond- en klauwzeer,
100 jaar geleden even actueel als nu.

In «De Scheldegalm» verschenen in februari-maart 1901 de volgende artikelen over 
het mond- en klauwzeer die toen voor heel wat verlies en onrust in de landbouw 
zorgde.

Net als nu was deze ziekte een internationale aangelegenheid.

De Scheldegalm nr 2597 van 3/2/1901.
Nieuwe veeziekte.
Naar aanleiding van het ontdekken der nieuwe veeziekte lezen wij in een Brusselsch 
blad het volgende--:

De muilplaag waarvan men het bestaan zoowat overal in België waarneemt, en die, in 
1899 aan de landbouwers verliezen heeft berokkend, welke verscheidene millioenen 
bedragen (West Vlaanderen alleen onderging een verlies van 6 tot 7 millioen) was 
nogtans tot hiertoe tamelijk zachtaardig. Zelden veroorzaakte zij den dood der die-
ren; de veroorzaakte schade kwam voort van de vermagering der beesten en door de 
vermindering hunnen melkvoortbrengst. Wanneer bij uitzondering een dier bezweek, 
werd dit veroorzaakt door verwikkeling aan de hoeven.

Doch sedert korten tijd wordt er, naar wij vernemen, vastgesteld dat de muilplaag ver-
wikkeld wordt met eene besmettelijke ziekte welke zich bij de eerstgenoemde voegt 
en, in eenige uren tijds den dood veroorzaakt, een dier dat twee uren te voren nog goed 
at, kan in den stal doodgevonden worden.

Op eene hoeve in de gemeente Donk, nabij Brugge, hebben zich negen gevallen van 
sterfte voorgedaan in tien dagen tijds en op eene naburige hoeve stierven  drie dieren 
op éénen dag.

M. de minister van landbouw heeft zijn bevoegde ambtenaars afgevaardigd ten einde 
de oorzaak dezer ongevallen op te sporen. Vier beesten werden ontleed. Bij alle 
vier kende men het bestaan, in verschillenden graad, van eene besmettelijke ziekte, 
genaamd de septicème hémorragique (bloedbederf en bloedloop).

Deze ziekte veroorzaakt zeer ernstige verstoringen in de bijzonderste organen en 
namelijk in het hart. Zij wordt voortgebracht door eene microbe, welke zich in zekere 
streken van het land en bijzonderlijk in West Vlaanderen ontmoet. Deze microbe rand 
zekere dieren aan door verstoringen te brengen in de longen en in de darmen. Dat 
maakt de ziekte nog gevaarlijker, daar zij in eene ware besmetting ontaardt.

RUDI VAN PAEMEL
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ten; hierop hebben wij het gemelde voorschootje medegenomen om als overtuigings 
stuk te dienen. Wij hebben overigens in de keuken van Loberts huis nog gevonden en 
medegenomen eenen draad purpere sayette, gelijk aandegene bij middel van welke het 
bovenvermelde doekje was toegebonden.

De Ezel van de molenaar.
Den eerste Maart 1878 is voor ons verschenen-:
Auguste Mahieu, tapper en landbouwer te Schoorisse welken heeft verklaard dat hij 
zich beklaagt dat op 22 Jan., Remi Vanderdonckt, zoon van Charles-Louis, zijnen ezel 
begeleidende langs den voetweg nr. 94, heeft gereden benevens den voetweg, op ʼs 
klagers land, en meersch heeft gedaan met zijnen ezel, daadzaken welke de kinders 
van Charles-Louis Vanderdonckt nog onlangs meermaals hebben begaan.

Overdreven snelheid.
Het jaar 1878, den 15 Juni, is verschenen-:
Jan Bte Hoebeke, dienstbode te Ma Hoor., verklarende dat donderdag, zesden Juni, 
in den stoet rijdende welken te Schoorisse den heer Petrus Demeulemeester ter gele-
genheid der afgaaf zijner decoratie inhuldigde, hij en zijn peerd zijn omvergereden 
geworden door Remi Vanhaetsdaele, landbouwer te Maarke-Kerkem, die met Jan Bte 

Orins om het zeerds reed en dat hij sindsdien zich in de onmogelijkheid bevindt te 
kunnen werken.

Dirk DE MERLIER
(Wordt vervolgd)

De mensen hadden andere beslommeringen en zorgen. Het aantal ingerichte koersen 
slonk en de fietsbanden werden gerantsoeneerd. Wie een veloband wou kon die in 
Schorisse afhalen in ʼt geitekot op het Hofveld.
Na het beëindigen van de oorlog nam Georges opnieuw deel aan wedstrijden deze keer 
bij de «onafhankelijken». Hij won er nog verscheidene maar na vijf jaar zo goed als 
niet getraind en gereden te hebben was het beste er af. Het ging zo goed niet meer en 
uiteindelijk moest de fiets aan de haak. 
Georges is nu 80 jaar en hij heeft nog een prima conditie. Als het weer het toelaat 
neemt hij nog eens de fiets van stal. Af en toe komt 
hij nog eens naar Schorisse. 
Alleen de ouderen herinneren zich nog die «glo-
rietijd» van voor de oorlog. Ze weten ook nog dat 
Georges niet de enige wielrenner in de familie was. 
Schoonbroer Roger Van Melkenbeke was in die tijd 
een geducht beroepsrenner. Samen met zijn vrouw 
Simonne baatte hij gedurende vele jaren het gekende 
café ʼt Bosgat uit. 
Wat is dat allemaal toch lang geleden …

Adelin DE ZAEYTIJD

ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2001

BUSREIS MECHELEN
met plaatselijke gids.

Persoonlijke uitnodiging volgt later.
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DANIEL  WIEME

De Vereniging van St.-Elooi
en de Ruitersommegang te Maarke

Verscheidene dorpen in de streek tellen onder hun feestelijke evenementen een fol-
kloristische ruitersommegang, die overal zijn oorsprong vond in de verering van een 
of andere volksheilige, in veel gevallen de patroonheilige van de parochie.
De ruitersommegang te Maarke is wellicht een der oudste.
Een zekere overlevering beweert dat hij zou ontstaan zijn in de Middeleeuwen, toen 
Maarke nog ressorteerde onder het bisdom Kamerijk (Cambrai) (1094-1559), ter 
gelegenheid van de plechtige overbrenging van de eerste relikwie van St.-Elooi, 
patroon van de parochie, vanuit Kamerijk. Een groep ruiters zou toen de reli-kwiedra-
gers tegemoet zijn gereden en in stoet hen plechtig te Maarke hebben ingehaald. Als 
herdenking aan dit feit zou men jaarlijks op 25 juni, feest van de verheffing van de 
relikwieën van St.-Elooi, een paardenzegening en een ruitersommegang hebben geor-
ganiseerd. Het is een plausibele uitleg, temeer dat dit in andere dorpen (bv. te Eine) 
aan de oorsprong van een ruitersommegang lag.
Laten we ons echter houden aan de feiten.
Na de godsdiensttroebelen in onze streken (1560-1595 – opkomst van het protestan-
tisme) werd de katholieke godsdienst in de parochies nieuw leven ingeblazen, vooral 
door het promoten van een intense heiligenverering. Godsdienstige manifestaties, ook 
buiten de kerk, kwamen opnieuw in voege. De ommegang of processie ter nagedach-
tenis van de kerkwijding, die vroeger reeds gevierd werd, kwam terug in de belang-
stelling.
De diocesane synode van het bisdom Kamerijk had reeds in 1550 dit feest, als het 
gezamenlijke feest van de kathedrale kerk, voor alle parochies vastgelegd op de zon-
dag na O.L.Vrouw Visitatie (31 mei).
Door het Concilie van Trente in 1559 werd onze streek echter ondergebracht bij het 
bisdom Mechelen, zodat de datum van dit feest niet meer bindend was. De parochie-
geestelijken begonnen stilaan het feest van de kerkwijding te koppelen aan de viering 
van een patroonheilige van de kerk.
In de vroegere geschriften van de kerk (de rekeningen) te Maarke zien we dat reeds 
in 1637 sprake is van een «ordinairen ommegang» ter ere van O.L.Vrouw van de 
Scapulier (of de Karmel) en van de kerkwijding.
Op 17 juli 1629 werd het Broederschap van O.L.Vrouw van de Scapulier hier plech-
tig opgericht door pater L. Wafelaers, prior van het klooster der Karmelieten te 
Geraardsbergen. O.L.Vrouw van de Scapulier werd hierbij, naast St.-Elooi, verheven 

ADELIN DE ZAEYTIJD

Een flandrien uit Schorisse.
Georges Cruypeninck, bijgenaamd «Kuulie».

Georges Cruypeninck zag het daglicht op 7 juli 
1921 in Harmegnies, een dorp in het Walenland. Nu 
woont hij in Nederbrakel, Spoorwegstraat 55. Hoe 
het komt dat hij ginder, in dit kleine dorpje, 50 km 
van Schorisse, geboren werd is eenvoudig te verkla-
ren. Bijna de helft van de bewoners van het Bosgat 
werkte ginder in die tijd in de kalkovens. Voor de 
grote daguur trokken ze er naartoe. Ongezond en 
lastig werk was het. Met de schop haalden ze de 
stofferige en bijtende ongebluste kalk uit de ovens 
en laadden dit witte goedje op de wagens. 

Georges liep school in Schorisse. Reeds vrij vroeg 
was hij verzot op koersen. In zijn topjaar in 1938, 
hij was toen 17 jaar, won hij 38 wedstrijden. Zijn 
mooiste overwinning behaalde hij in Deinze. Daar  
werd hij in 1938 op overtuigende wijze Kampioen van België bij de nieuwelingen. Hij 
werd plechtig ingehuldigd.

De stoet vertrok aan de Langestraat en via de Kaperij en het Bosgat trok de kleurrijke 
bende naar het lokaal op de Bos ter Rijst bij Goethals, beter bekend als Punksen Wiet. 
De talrijke supporters hadden een supportersclub gesticht waarvan Urbain Schamp 

de voorzitter was. Elke coureur had toen ook al een 
«soigneur» en een «masseur», Georges Pot en Hector 
Vandewalle prepareerden Georges.

Hij was een machtmens, genre Van Steenbergen. 
Meestal trok hij van ver de spurt aan maar als hij er 
zin in had kwam hij nogal dikwijls alleen toe aan de 
meet. Hij woonde toen in de bekende wijk Bosgat 
dicht tegen de aarden los «den Tsaaf». Hier kon hij 
trainen naar hartelust. Op een boogscheut van zijn 
thuis lag de Berg ten Houte.  De Varent, de Eiken-berg 
en Taaienberg, en zoveel andere bergen – in die tijd 
nog totaal onbekend bij de wielerfanaten – werden 
geregeld beklommen.
Maar korte tijd later brak de tweede wereldoorlog uit. 
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tot tweede patroonheilige van de parochie; haar feest werd gevierd op 16 juli of de 
zondag nadien, waarop de ommegang plaats had.
Dit evenement is de oorsprong van de Ommegangkermis, zoals ze nu nog op die 
datum wordt gevierd.
Het broederschap van O.L.Vrouw kende hier in die jaren een grote bijval en telde zelfs 
veel leden uit naburige dorpen. Bewijs daarvan is het bewaarde ledenboek. Ook de 
«autaer van O.L.Vrouw» in de kerk kon toen bogen op vele offeranden.
In bovengenoemde rekeningen van de kerk kunnen we van jaar tot jaar deze «ordinai-
ren ommegang» terugvinden als een eerder godsdienstige manifestatie buiten de kerk 
en stukje bij beetje ontdekken we hoe hij er ongeveer moet uitgezien hebben. Reeds 
daags te voren werden vele bundels «meyen» (bloeiende takken) afgehakt om de kerk 
en de weg van de ommegang te versieren.
ʼs Morgens luidde men het feest in met het beieren van de klokken («bijaerden»). De 
kerk bezat er toen drie. Daarop kondigde stevig kanongebulder («geschut») het gebeu-
ren aan tot ver in de omgeving. De rekeningen vermelden de vergoeding die de man-
nen kregen, die zich daarmee bezig hielden.
Wellicht in de vroege namiddag werd dan een stoet gevormd. Voorop liep de prater 
(toenmalige politieman) in zijn uniform als handhaver van wet en orde, samen met 
zijn sergeanten. Dan volgde een groep ruiters van Maarke, aangevuld met enkele uit 
de naburige dorpen. Vervolgens trok een bonte groep op met alle kruisen en vaandels, 
die de kerk rijk was. De koster en de kerkzangers van Maarke zongen hun kelen 
schor. Ze werden in deze afgelost door de kosters van de omliggende dorpen, die pre-
sent waren met «cruysse, vaene en belle». Als vaste deelnemers  konden we noteren--: 
de kosters van Mater, St.-Maria- en St.-Kornelis-Horebeke, Kerkem, Schorisse en 
Etikhove, soms ook Edelare en Zegelsem. Voor hun aanwezigheid kregen ze jaarlijks 
een vergoeding.
Beelden werden toen niet meegedragen, maar groepen voerden al eens een toneel-
spelletje op, gegrepen uit het leven van de heilige. Dikwijls gebeurde dit vanop een 
wagen.
In de rekeningen van 1687 tot 1689 staan betalingen geboekt aan «Joos de Moye met 
zijn companen, voor hun liederdienst en het spelen op den ommegang».
In 1693 betaalt men Pieter Laurier voor het spelen op de fluite-; andere betalingen 
gaan in die jaren naar «fijfelaers», trommelaars en vaandeldragers. Het was dus een 
bonte stoet met allerlei ludieke ingrediënten.
Aan het einde van de ommegang stapte de pastoor, die de kostbare relikwie met zich 
droeg en waarmee hij tussendoor zegende. Na hem volgden de heren baljuws, burge-
meesters en schepenen van de heerlijkheden Maercke en Maercke ter Borcht, allen in 
volle ornaat van hun functie. De heren kerk- en armenmeesters, en bijzondere inge-
zetenen samen met een horde volk van jong tot oud, sloten de stoet en hielden eraan 

aperitief en in de namiddag was er koffie.

Het bezoek van de Burgemeester Peter Thienpont en van de Schepen van Cultuur Mw 
Anny Marist-Vande Catsyne was voor de bestuursleden een riem onder het hart. De 
bijna honderd bezoekers meldden ons ook dat ze nog een of ander op zolder hadden 
en dat ze het ons zouden overmaken. Waarvoor alvast onze dank bij voorbaat.

Bij de afsluiting van deze geslaagde dag, besloot het bestuur dat dit een evenement 
was dat zeker vatbaar is voor herhaling. Bij deze gelegenheid dankt men allen die 
meewerkten aan de realisatie van deze opendeurdagen.

Dus tot een volgende opendeurdag-!

Antoine  LEFEVER

Onze voorzitter in gesprek met Ghislain Vander Donckt en Michel Gyselinck,
terwijl Rudi Van Paemel en Jozef Bourdeaudhui meeluisteren naar het waarschijnlijk plezante verhaal.
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de tocht mee te maken.
Maar stilaan kwam er te Maarke een verschuiving in de heiligenverering ten voordele 
van patroonheilige St.-Elooi. De heilige werd hier toen aanroepen voor vele mense-
lijke kwalen zoals «de bloem op het oog en het hertegespan» (een soort benauwd-
heid en gejaagdheid), de «nagelgaten» (soort zweren), de pest en alle besmettelijke 
ziekten. Daarbij was zijn tussenkomst onontbeerlijk bij alle mankementen en ziekten, 
die het vee en de paarden konden overkomen. Zoʼn veelzijdige heilige kon onze boe-
renbevolking in die tijd niet links laten liggen en tenslotte moest O.L.Vrouw van de 
Scapulier het een beetje afleggen voor St.-Elooi.
Rond 1650 spreekt men in de rekeningen geregeld van «meyen» voor St.-Elooisdag 
en in 1664 staat een betaling geboekt voor «zes honderd vaentiens, van Bruessel 
gebrocht, ter eere van St-Eloy, patroon». (zie afdruk hieronder)

In 1682 kreeg St.-Elooi een nieuw 
houten altaar in de kerk, gemaakt 
door Charles Mahieu van Oudenaarde 
(dezelfde kunstenaar die in 1680 de 
monumentale preekstoel bouwde) en 
datzelfde jaar schafte pastoor C. Van 
Loobosch zich een nieuwe zilveren 
relikwiehamer aan (zie foto hier-
naast): het symbool van de heilige en 
meteen een handiger instrument om 
bijvoorbeeld ruiters en paarden mee 
te zegenen. De hamer is van de hand 
van Loys Vanden Dorpe, zilversmid te 
Oudenaarde.

De zeer goed bewaarde affiche uit 1920 ter gelegenheid van de Kermisfeesten.
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Het broederschap van St.-Elooi werd opgericht, 
waarbij de leden jaarlijks een bijdrage betaalden 
in ruil voor een jaarlijkse ledenmis en een mis 
voor elk overleden lid.
In die tijd dook er zelfs een zilveren medaille op 
met de beeltenis van de heilige-; medaille, die 
men om de hals kon dragen of die men, zoals 
gebruikelijk, in water legde om er nadien de die-
ren mee te wassen. Enkele medailles berusten 
nog in het archief van de kerk.

In 1686 verduidelijken de rekeningen van de 
kerk-: «Betaelt aen P. Roman over het maeken 
van een plaete omme vaentens te drucken met het verschot van eenige gedruckte vae-
ntens ten dienste van de kerk» en verder «voor het schilderen (waarschijnlijk vernis-
sen) van voorzeide plaete» (Oud-Kerkarchief n° 41). Hier wordt duidelijk de koperen 
etsplaat bedoeld, die specifiek voor Maarke werd gemaakt en waarmee vroeger de 
vaantjes gedrukt werden. Ze wordt nog steeds bewaard in het kerkarchief.
Dezelfde bedevaartvaantjes van St.-Elooi worden nu nog gebruikt als aandenken van 
de ruitersommegang, maar in die tijd werden ze in huis en stal opgehangen om de 
bescherming van de heilige te waarborgen.

Opendeurdag «Ter Maelsaeke»

Zondag 28 januari was voor onze Heemkundig Kring een hoogdag-: wij zetten 
onze deuren open voor onze leden en al wie zich interesseert in voor Heem- en 
Familiekunde.

De tentoonstelling had plaats over de ganse bovenverdieping van het 
Documentatiecentrum. Een paar zeer goed bewaarde affiches uit respectievelijk 1914 
en 1920, waarvan er hiernaast een is afgedrukt waren de blikvangers. In de drie loka-
len waren allerlei Poppkaarten, diplomaʼs van duivenkampioenen, oude vlaggen, oude 
fotoʼs en andere documenten tentoongesteld.

Veel interesse lokten de talrijke fotoalbums en «Het Landboek van Nukerke» die ter 
inzage lagen in het leeslokaal. Menig bezoeker herkende wel hier of daar een van de 
oude huizen waar een familielid eertijds woonde.

Het computerlokaal werd ook druk bezocht, de twee PCʼs draaiden met een hele data-
verzameling in verband met familiekunde, stambomen, enz...

Tijdens de voormiddag konden de nieuwsgierigen genieten van een frisdrank of een 

ANTOINE  LEFEVER

De leeszaal met de talrijke fotoalbums en andere bezienswaardigheden.
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Brouwerij Thienpont-: «grondlatten voor 200 bakken» 
(07.12.1949). Later nog bakken geleverd.
Georges Thienpont-: 100 bakken 12 flessen 
(09.12.1949).
Henri Fort-: eierbakken.
Bouckaert, Ename-: (geen specificaties gevonden).
Van Der Haegen-: fruitbakken.
Brouwerij Clarysse (Felix), Oudenaarde-: 24 flessen 0,25 
liter.
Van Assche, Leupegem-: fruitbakken.
Niet gevonden firma in Antwerpen-: haringbakken (geen 
idee hoe die er uitzagen-!) (04.12.1950)
Dr. Martens-: Dit waren bakjes (25 x 8 x 8 cm) voor 
het verpakken van medicijnflesjes. Daartoe werd speciaal 
fineerhout gemaakt. Ik herinner mij nog zelf te hebben meegeholpen als achtjarige bij 
het in mekaar boksen van deze kistjes. Mijn vingers waren immers het best geschikt 
om de kleine nageltjes te hanteren. De bakjes werden ʼs avonds in de huiskamer 
gemaakt, per honderd omwikkeld met het karton van nagelverpakking, en dan per 
spoor verzonden.
Nitterveld Bronnen, Louise-Marie-: (geen specificaties gevonden).
Brouwerij Vita, Elsegem-: (geen specificaties gevonden).
Straal Bronnen, Etikhove-: limonadebakken: 12 flessen 1 liter en 24 flessen 0,25 liter.
Aldenardia (nu Aldia), Oudenaarde-: kistjes voor het verpakken van conserven. 
Tientallen van deze bakken werden gedropt op Antarctica, tijdens de laatste expeditie 
van baron De Gerlache.

Toen begin de jaren zestig de meeste firmaʼs overstapten 
naar bier- en limonadebakken in pvc, betekende dit uiter-
aard ook het begin van het einde van de kistenmakerij. 
Gedurende nog enkele jaren kon, naast het maken van 
nieuwe bakken voor vooral Felix en Straal Bronnen, ook 
reparaties van bakken worden uitgevoerd voor brouwerij 
Roman (waarbij ook enkele honderden bakken van het 
Oostenrijkse «Almdudler» – die maakte ik in 1966 en 
1967 voor mijn zakgeld). 

Het kon niet blijven duren. De opheffing van het handels-
registernummer gebeurde op 13 juni 1968 (boekdeel 80 
folio 61880). De «Caisserie des Flandres» werd geschie-
denis.

Naderhand kreeg het altaar van St.-Elooi ook allerhande ex-votoʼs toebedeeld voor 
vermeende verkregen gunsten. Enkele van de waardevolste exemplaren in zilver zijn 
bewaard gebleven-: een hamer, een nijptang, een kolenschup en een vijl als attributen 
van een paardensmid, en ook de afbeeldingen van een koe en een paard.
De talrijke bedevaarders, die St.-Elooi toen te Maarke kwamen vereren; hielden er 
ook een eigenaardige geplogenheid op na. Ze brachten veelal een zakje meel of bloem 
mee, dat ze ofwel aan de pastoor gaven als offerande ofwel lieten wijden om achteraf 
broodjes mee te bakken. Soms brachten ze ook gewoon broodjes mee om ze te laten 
zegenen («verwijen» noemde men dat). In beide gevallen was de bedoeling om dit 
gewijde brood te eten te geven aan mens en dier.
Hiermee mag aangetoond zijn dat de verering van St.-Elooi te Maarke zeker in de 
tweede helft van de 17e eeuw en verder in de 18e eeuw, duidelijk in de lift zat. Het 
vervaardigen van een eigen bedevaartvaantje, dat in de loop der jaren in honderden 
exemplaren werd gedrukt, bewijst vooral door de afbeeldingen, die erop voorkomen, 
dat er toen zeker een paardenzegening en een ruitersommegang bestond.
Inderdaad, de tekeningen op het vaantje tonen ons aan de ene zijde de heilige in 
bisschopsgewaad, een biddende gelovige, een ruiter te paard en een huppelend 
veulen. Daarnaast zien we de toenmalige kerk van Maarke, enkele huizen, de kapel 
van St.-Vincent en in de bovenhoek het schild van de toenmalige heer van Maarke, 
Dionysius de Wignacourt, graaf van Vleteren en Herlies. Onderaan staat een smeek-
bede in versvorm-:

De «prototypes»
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werd aangekocht bij de firma De Coninck in 
Brugge. De bakken werden in één lange rij 
van torens van 5 of 8 bakken hoog, buiten 
onder het dak geplaatst. Het spuiten ging dan 
relatief vlug. Plezant was wel de torens te 
kunnen draaien, door ze te wentelen op één 
hoekpunt om ook de kopse kanten te «ver-
nissen». Een kwartiertje laten drogen en ze 
konden weer binnen worden gestapeld, wach-
tend tot ze zouden worden geleverd. Soms 
gebeurde het wel dat mensen kwamen helpen 
bij het vernissen, vooral als er honderden bak-
ken een behandeling dienden te krijgen. Broer 
Marc kon ook hier regelmatig de handen uit 
de mouwen steken.

Meestal kwamen de firmaʼs zelf hun bak-
ken halen. Ik herinner me dat lange camions 
alle moeite hadden om de toen nog smallere 
Maalzaakstraat achteruit in te rijden om tot 
aan de poort te geraken, waar de bakken wer-
den geladen.  De eerste bakken van Spontin 
werden echter vervoerd per spoor. Daartoe 
werd een beroep gedaan op bierhandelaar 
Omer Delacroix, die de bakken naar het sta-
tion te Etikhove voerde waar ze dan in een 
wagon werden geladen.

Een volledig overzicht proberen te geven van 
alle firmaʼs voor wie bakken werden gemaakt 
is vrijwel onmogelijk. Enkel tot 1951 zijn er documenten bewaard gebleven. Wij die-
nen ons dus te beperken tot het gezamenlijke vrij «softe geheugen» van moeder Paula 
en mezelf. Wij hebben gepoogd zo chronologisch mogelijk een opsomming te maken, 
met telkens vermelding van de specifieke eigenschappen van de type bakken. 
Spontin-: bakken voor water, 12 flessen van 1 liter, 24 flessen van 0,25 liter.
Top Bronnen, Brakel-: (geen specificaties gevonden).
Brouwerij Roman, Mater-: bakken voor 24 bierflessen – gesloten zijwanden.
Brouwerij Anglo Belge-: (geen specificaties gevonden).
Brouwerij De Bisschop, Oudenaarde- (geen specificaties gevonden).
Georges De Merlier-: eierbakken, met deksel, 24 eierkartons.
Brouwerij Liefmans- (geen specificaties gevonden).
De Groote, Welden- (geen specificaties gevonden).
Amelberga Bronnen, Mater-: 12 flessen 1 liter.

  Ghy die met quaelen syt beswaert,
  Comt doet tot Marcke bedevaert
  Dient Sint Eloy, een heylsaem man
  Die mensch en peirden helpen can.
  O Heylichen Eloy tot Marcke,
  Neemt af al ons droeve pyne.

We stellen hierbij vast dat het laatste vers niet rijmt (Marcke en pyne). Hier moeten 
we even verwijzen naar het soortgelijk bedevaartvaantje van Eine, dat rond diezelfde 
tijd, maar een paar decennia vroeger, ingang vond, en dat van Maarke duidelijk heeft 
geïnspireerd. Ook daar bestond toen een ruitersommegang ter ere van St.-Elooi, die 
trouwens nu nog altijd plaats heeft.
De etsplaat, waarmee men de vaantjes te Maarke drukte, werd dus later gemaakt, want 
de smeekbede en een paar tekeningen op voornoemde zijde heeft men van Eine over-
genomen. (Daar rijmt «Eine» wel met «pyne»). In Eine kon men nog een authentiek 
vaantje bewaren uit 1664 en het chronogram, dat verborgen zit in het laatste vers van 
de smeekbede, levert ons een begindatum op van 1659. Zoals reeds gemeld dateert de 
etsplaat te Maarke van 1686.
De keerzijde van het vaantje van Maarke toont ons opnieuw de vroegere kerk vanuit 
een ander gezichtspunt, enkele bedevaarders, een weglopend veulen en een ruiter. De-
ze laatste nadert te paard over het kerkhof de priester, die zegenend gereed staat met 
de relikwiehamer. Boven in een wolkje bemerkt men de beeltenis van O.L.Vrouw van 
de Scapulier. Op deze zijde zijn geen gelijkenissen meer te vinden met het vaantje van 
Eine. Het ontstaan van de paardenzegening en ruitersommegang te Maarke is wellicht 
reeds veel vroeger te situeren, maar is waarschijnlijk slechts definitief gestart begin 
17e eeuw met de heropleving van de heiligenverering, zoals dat ook in Eine het geval 
was. Zoals hoger beschreven werd hij echter tijdelijk overschaduwd door de omme-
gang van O.L.Vrouw en de Kerkwijding en zijn beide ommegangen meer dan een 
eeuw naast mekaar blijven bestaan.
In de 18e eeuw kreeg de ommegang van O.L.Vrouw en de Kerkwijding stilaan een 
meer religieus karakter. De naburige kosters, fluitspelers en trommelaars bleven ach-
terwege en toneelspel gedurende de optocht werd verboden. Tenslotte veranderde hij 
in een grote processie buiten de kerk, die nogmaals werd verlegd op de zondag na 
H. Sacramentsdag. Deze processie, waarin het Sacrament werd meegedragen, hebben 
we in die vorm nog gekend tot rond 1970.
De St.-Elooisdag met ruitersommegang vierde men toen op de dag zelf (25 juni). De 
heilige had ook zijn feestdag op 1 december (zijn sterfdag), die dan door boeren en 
smeden vooral met een teerfeest gevierd werd. In die tijd sprak men dan ook van een 
warme en een koude St.-Elooi. Het feest van de patroonheilige van de parochiekerk 
was een heiligdag. Niemand werkte op die dag en men toog ter kerke zoals op een 
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firmastempels zijn nog bewaard – trouwens 
ook de brandstempel. 
Het in mekaar nagelen van de bakken gebeur-
de in het werkhuis – een ruimte van ongeveer 
6,00 x 6,00 m – aan de overkant van de hof. 
De werkbanken stonden voor de enige ven-
ster, maar toch was het nodig om nog voor 
extra verlichting te zorgen. Drie peerlampen 
probeerden deze klus te klaren. 

De eerste onderdelen welke werden samenge-
steld waren de «opeinden» – de kopse kanten 
van de bakken. Een klusje dat ons moeder 
Paula dikwijls, en het dient gezegd, vrij be-
hendig klaarde. De punten van de nagels, 
welke door het hout staken, werden op een stalen plaat overgeklopt. Daardoor was een 
steviger verbinding verzekerd. En die stalen 
plaat-: die is in de schouwpijp van de open 
haard van broer Marc zijn huis ingewerkt – en 
dat zal hij nu ook weten. De nagels werden 
besteld bij Carlos De Saegher – stichter van 
het «Huis De Saegher» te Oudenaarde. 

Daarna volgden de langse kanten welke op de 
«opeinden» werden genageld. De firmanaam 
stond meestal op de onderste plank vermeld. 
Daarna volgden de «kootsies»-: de vakjes-
verdeling binnen de bak. Tot slot kwam de 
«grond» – de bodemplankjes –  en de «grond-
latten».  Deze laatste dienden zo geplaatst dat 
de bakken verticaal konden worden gestapeld 
en dan niet onderling verschoven – de ene bak 
paste aldus in de andere. Dit laatste werk heb 
ik grootvader «Staaf» nog zien doen, midden 
in het werkhuis, gezeten op een heel lage bie-
zen stoel en de bak geplaatst op een tree voor 
zich.

Zo, bak was klaar en kon worden gestapeld «in de poort» naast het werkhuis, wach-
tend op de afwerking-: het «vernissen». Dit gebeurde met een schilderspistool aan-
gedreven met een compressor. De «vernis», een vrij dikke oranjekleurige substantie 
– en die rook zo lekker vernisachtig – welke meestal diende aangelengd met mazout, 

zondag.
Het was de gewoonte dat de ruiters aan de kerk verzamelden vóór het einde van de 
vroegmis rond zeven uur. Hun paarden werden voor de gelegenheid mooi gewassen, 
fijn geroskamd en opgetuigd, zelfs met verse bloemen in de haren gevlochten. Glim-
mend opgepoetste rijtuigen met de bijzonderste ingezetenen van de parochie kwamen 
de groep aanvullen. Na de vroegmis kwam de pastoor naar buiten met de relikwie en 
zegende een voor een paarden en manschappen. De kapitein en zijn sergeanten zorg-
den voor het ordentelijk verloop van de plechtigheid en trokken daarna op kop van de 
feestelijke paardenstoet de ommegang op gang.
Na de paarden van Maarke volgde de ruiterij van de buitendorpen, aangevoerd door 
hun respectievelijke kapitein. Laatst reden de rijtuigen van de personaliteiten van 
Maarke (later van de gemeente Maarke-Kerkem), gevolgd door een paar ruiters van 
het bestuur, die de stoet sloten en achtergebleven ruiters aanporden om opnieuw aan 
te sluiten. Het regelmatig nuttigen van een natje en een droogje aan de herbergen 
langs de omloop behoorde immers tot de vaste geplogenheid. Van oudsher trok de 
stoet vooreerst richting Borgt, waar hij een klein ommetoertje maakte om zich dan 
opnieuw naar en door het dorp richting Schorisse te begeven. Even verder sloeg 
hij rechtsaf langs de Rattepoel, Wijmierstraat om dan via het St.-Elooistraatje (laat-
ste stuk van de Wijmierstraat) de Hasselstraat te bereiken. Daar volgde men deze 
straat richting dorp,  waar de stoet onder klokkengelui en kanongebulder geestdriftig 
werd verwelkomd. Daar reed men nog driemaal de kleine toer langs de processie-
los, die vanaf de Hasselstraat evenwijdig met de dorpsweg westwaarts liep om dan 
rechts afslaand, terug op de steenweg naar het dorp uit te komen nevens Kaskes- of 
Tavernierskapel. Door het dorp bereikte men opnieuw de Hasselstraat. De zoge-
naamde processielos verdween voor een deel met de ruiverkaveling in 1983-; een 
ander deel werd toen een gebetonneerde landweg. Na deze kleine ritjes werd de stoet 
ontbonden.
Zo te zien was de ruitersommegang een burgerlijk feest geworden, dat naderhand ook 
ondersteuning genoot van de burgerlijke overheid.
In tijden van oorlog of bezetting werden er geen ommegangen gereden.
Het boek van R. Ruys «Tot heil van mens en dier» vermeldt (blz. 97-98) dat in 1796, 
gedurende de Franse overheersing, toen de ommegang geen plaats had, er te Maarke 
toneel gespeeld werd ter ere van St.-Elooi. We citeren hier de tekst-: «In de 188 eeuw 
verheerlijkte men er (te Maarke) St.-Eligius door middel van toneel. De groepering 
«Eliconische Vred-minnende Leerbroeders», die St.-Elooi als patroon hadden, ver-
toonden tussen 25 september en 6 november elf maal het stuk-: «Leven en dood van 
den heyligen Eligius, bisschop van Doornyck, Abt van Noyon, Apostel van Vlaenderen, 
vredestichter tusschen Dagobert, koning van Vrankrijk, jegens Charibaldus, koning 
van Engeland». Tragicomedie geschreven door P.J. Singor, herbergier «In den Hulst» 
te Nukerke».
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dan ook de functie ervan was). Deze vermete-
le ombouw van Danckaertmachines had ons 
pa wel op zijn geweten. Het hele «machine-
park» werd aangedreven door een elektrische 
motor en via riemtransmissies kon de hele 
handel draaiende worden gehouden. Vandaag 
zou zoiets onmiddellijk worden afgekeurd 
door zowat alle mogelijke instanties – tussen 
de draaiende riemen was er soms amper een 
halve meter plaats – maar toch is er nooit één 
ongeval gebeurd. Thans zijn nog enkel de 
hoofdassen en de wielen van de transmissies 
bewaard (zie foto bovenaan).

Het meest merkwaardige stuk – voor mij 
althans - was weliswaar de «drukmachine».  
Aanvankelijk werd de firmanaam gebrand in 
het hout. Een elektrisch tot gloeien toe ver-
warmde stempel (zie fotoʼs), werd via een 
hefboom in de op formaat gezaagde plank 
gedrukt en met de nodige rookontwikkeling 
stond de naam in de plank… hoewel…een 
procédé van lange duur. Vandaar dat ons pa 
«de» drukmachine uitvond.

Volgens moeder Paula gingen er meerdere 
slapeloze nachten overheen, maar dank zij de 
aanschaf van allerlei metalen onderdelen van 
weefgetouwen, een onderstel van een zware 
slijpmolen, enkele tandradwielen, raadgevin-
gen van links en rechts, ontwikkelde ons pa 
een gevaarte dat in staat was om per minuut 
toch zoʼn vijftal planken te «drukken». Het 
systeem bestond erin dat een plank onder 
een aandrijfrol werd voortbewogen, waarbij 
op deze rol een «stempel» met de naam was 
bevestigd. Deze stempels werden vervaardigd 
uit brons en geleverd door de bronsgieterij 
Norga uit Etikhove. Via een knap spansy-
steem was het mogelijk ook losse letters in 
beugels te monteren zodat ook willekeurige 
namen konden worden afgedrukt. De meeste 
van de losse bronzen letters en enkele van de 

Volgens persoonlijke gegevens van de heer M. Vuylsteke uit Nukerke, werd dit stuk 
inderdaad opgevoerd te Maarke op het dorp bij Joannes Vande Kerckhove, herbergier 
en timmerman.

We weten niet wanneer de draad van de ommegang van St-Elooi begin 19e eeuw terug 
werd opgenomen. Noch in de kerkarchieven, noch in de notulen van de gemeenteraad 
wordt daarop enige toespeling gemaakt.

Op 28 oktober 1838 meldt de «Gazette van Audenaerde» het verslag van de opmer-
kelijke inhuldiging van de nieuwe pastoor te Maarke op 25 oktober-; inhuldiging, 
die gepaard ging met een kleurrijke stoet, waarin onder andere «een weluitgedoschte 
ruiterij, die bestond uit al de paarden van de gemeente Maerke-Kerkem, trompet en 
vaendels aen het hoofd. De rijtuigen volgende op deze orde ...» enz. Dit is het bewijs 
dat de ruiterij te Maarke-Kerkem zeker niet was uitgestorven en wellicht geregeld in 
het zadel kroop.

In de «Scheldegalm» van 11 juni 1865 konden we lezen dat op zondag 18 juni 1865 
een Ringsteking te paard zou worden georganiseerd aan het gemeentehuis te Maarke-
Kerkem om 1 uur in de namiddag. Volgende prijzen waren te winnen-: 1ste: een toom, 
2de: een cravache (karwats of rijzweep) en 3de: een paar sporen. De inleg was 30 cen-
tiemen per man. En de aankondiging was getekend door Theophiel De Temmerman, 
kapitein van de ruiterij te Maarke-Kerkem en de burgemeester-voorzitter Albert Van 
Hessche. Het gaat hier dus opnieuw om de georganiseerde ruitersgroep die dan ook zo 
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In een nog bestaand register van «uitgaande 
facturen» vinden we de eerste bakkenfak-
tuur op 15 maart 1947 met als geadresseerde 
«Ostende Thermal Spontin, 113-121 rue de 
Molenbeek, Bruxelles II» voor het leveren van 
2000 «caisses à claire voies à 35 fr». In 1947 
zijn er in totaal alleen voor Spontin 10.822 
bakken gemaakt. Toen ik de optelling maakte 
schrok ik er zelf van. Na hun werkuren kwa-
men wel enkele mannen uit de buurt meehel-
pen om te «nagelen», en … ook ons moeder 
Paula kreeg dat nagelen onder de knie-! 

Na het uitpluizen van de ontstaansgeschiede-
nis is het wellicht interessant eens na te gaan hoe een «bierbak of limonadebak» werd 
gemaakt. De huidige pvc-bakken kunnen niet 
worden vergeleken met de houten constructies 
welke vooral manueel werden gemaakt.

Het hout, populier, werd geleverd door de 
zagerij van Remi Van Haesevelde uit Sint-
Maria-Horebeke. Ik herinner me dat ik het als 
kind een hele belevenis vond toen zoʼn vracht-
wagen geladen met zoʼn tiental kubieke meter 
planken met verschillende lengten, breedten 
en dikten, onder de poort kwam doorgereden 
en de hele troep uitkipte op onze binnenhof, 
terwijl de talrijke kippen dwaas en verschrikt vanaf veilige uithoeken  toekeken. Zij 
wisten immers dat weer een heel deel van de hof zou worden ingenomen door stapels 
hout welke in driehoekige torens werden gestapeld om te drogen, en dit gedurende 
enkele maanden. Voor mij waren deze droogtorens van een paar meter hoog een prach-
tige speeltuin, een Walibi avant-la-lettre. Ik mocht die trouwens samen met ons moeder 
opbouwen.

Eenmaal het hout winddroog was  kon het worden verwerkt. Het voorbereiden van de 
verschillende plankjes – onderdelen -  van een bak gebeurde in het «machinenwerk-
huis». De meeste van deze houtbewerkingsmachines, van het merk Danckaert, waren 
reeds aangeschaft nog voor de oorlog. De lintzaag en de schaafmachine functioneerden 
in hun oorspronkelijke vorm. De boormachine was ten dele via een ingenieus rolwa-
gensysteem omgebouwd tot een cirkelzaag. De draaibank was zodanig omgebouwd 
dat door het monteren van een as met daarop enkele kleine één centimeter brede (en 
gevaarlijke) cirkelvormige zaagbladen, ze meer leek op en freesmachine (wat in feite 

goed als zeker de Ommegang onder zijn activiteiten telde. We kunnen hier nog aan 
toevoegen dat ringstekingen te paard in die tijd frequent en in verscheidene dorpen tot 
de ontspanningsmogelijkheden behoorden.
De eerste bevestiging van de inbreng van het gemeentebestuur in de ruitersommegang 
vinden we in 1897, wanneer het weekblad «De Scheldegalm» het besluit publiceert 
van de gemeenteraad van Maarke-Kerkem nopens de inrichting van de ommegang en 
de week nadien op 4 juli er verslag over uitbrengt. Hij had nog steeds plaats op 25 juni 
en we vernemen hierin dat ook een nieuwgestichte veloclub: de velocipedisten (uit het 
Latijn: «velociter» en «pedes», letterlijk vertaald: «snelle voeten») deelnamen aan de 
ommegang; waarschijnlijk de eerste fietsers van Maarke-Kerkem-! (fotokopie uit het 
persoonlijk archief van M. Vuylsteke).
We merken ook op in het verslag dat het toen reeds ging om de «oud-vermaarde 
Ruitersommegang». En de toenmalige kapitein was Oscar Van Helleputte, grootoom 
van huidig kapitein Luc.
Reeds vóór de eerste wereldoorlog won de ommegang aan luister door de oprich-
ting van een fanfare in de schoot van de bond der Xaverianen (broederschap van 
Franciscus Xaverius, gesticht in 1878). Wanneer ze is opgericht konden we niet ach-
terhalen, maar zeker bestond ze vóór 1914. De fanfare begeleidde de ruitersstoet met 
feestelijke tonen naar de kerk vóór de zegening en haalde de ommegang op het einde 
terug het dorp binnen onder blije, uitbundige feestmuziek.
Het gemeentebestuur schonk jaarlijks een toelage, waardoor het mogelijk werd aan de 
deelnemers enkele bonnetjes te verschaffen voor consommaties binnen de gemeente. 
Vanaf 1919, bij de hervatting van de traditie schonk men ook prijzen aan de vreemde 
ruitersgroepen volgens het aantal deelnemers en aan de verstkomende groep. De 
ommegang werd sedertdien ook besloten met een hulde aan de gedenksteen van de 
gesneuvelden in de oorlog. De praktische organisatie lag in handen van een feest-



Caisserie des Flandres

Op 31 december 1946 vraagt Edgard Bourdeaudʼhui bij de rechtbank van koophan-
del te Oudenaarde te worden ingeschreven als handelaar. Dit gebeurt onder nummer 
10.083 (folio 29925, boekdeel 29).
Aard van het bedrijf-: «wagen- en kassenmakerij en allerhande houtbewerkingen».
Vestiging-: «Maarckendries 2 te Etichove». De «Caisserie des Flandres» was gebo-
ren.

Mijn vader was reeds enkele jaren werkzaam als wagenmaker, officieel als 
«medewerker» van zijn vader Leopold (Gustaaf). «Van woagenmoakers» waren 
vrij bekend bij vele boeren uit Etikhove en omliggende gemeenten. Het is ook 
zo dat mijn voorouders meestal houtbewerkers zijn geweest, veelal wagenmakers, 
maar ook houtzagers. Zelfs de eerste in Vlaanderen ingeweken «Bourdeaudhuiʼs» 
op het einde van de zeventiende eeuw, waren «houtzaegers». Ze vestigden zich 
op de Schamperije te Sint-Maria-Horebeke. Mijn overgrootvader Henricus 
verhuisde naar Etikhove en bouwde in 1906 het huis op de Maarkendries. 

Na de tweede wereldoorlog ging het met de wagenmakerij in het algemeen achter-
uit. Immers de meeste boeren kochten 
hun eerste tractor, wat meteen ook mee-
bracht dat het «wagenpark» er anders 
ging uitzien. Hout werd vervangen door 
metaal. De stalen velgen, op de eiken-
houten wielen werden rubberbanden. 
Vader Edgard kreeg de idee om met 
iets anders te starten. Via kennissen 
in Brussel kwam hij in contact met de 
firma Spontin, fabrikant van limonades 
en spuitwater. Akkoorden kwamen tot 
stand en de eerste bak werd gemaakt. 
Dit prototype bestaat nog steeds. Bij het 
opruimen van één van de vele stapelzolders ontdekte ik enkele zeer gave bakken waar-
onder het eerste model voor Spontin (zie foto hiernaast). 

De firma diende natuurlijk een naam te hebben en vermits Spontin, de eerste opdracht-
gever, een Franstalige Brusselse firma was, kon men moeilijk een Vlaamse tekst op de 
bakken zetten-; dus werd het compromis maar «Caisserie des Flandres». 

20 21

JOZEF BOURDEAUDHUI

comité onder voorzitterschap van de burgemeester en enkele bestuursleden-ruiters met 
aan het hoofd de kapitein, die de leiding had van de ommegang en naar wiens bevelen 
elke deelnemer zich moest schikken.
Na de eerste oorlog verlegde men de ommegang naar de zondag rondom 25 juni, met 
dien verstande dat in overeenkomst met de St.-Pietersommegang te Nederbrakel, om 
te vermijden dat hij op dezelfde dag zou vallen, hij sindsdien normaal wordt gereden 
op de zondag vóór 30 juni. Zodoende heeft hij ten vroegste plaats op 23 juni. Op deze 
regel werd in 1949 afgeweken, toen hij op 19 juni samen met de inhuldiging van
pastoor A. Aelvoet werd georganiseerd.
In de rij van de kapiteins, die de ommegang in de loop der jaren hebben geleid, 
konden we noteren-: vóór de eerste wereldoorlog Jozef Capiau, tussen de twee oor-
logen Pieter De Merlier en André Van Quickelberghe. Na de tweede wereldoorlog 
nam Firmin Van Quickelberghe de kapiteinssluier aan en liet hem in 1949 over aan 
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2000 «caisses à claire voies à 35 fr». In 1947 
zijn er in totaal alleen voor Spontin 10.822 
bakken gemaakt. Toen ik de optelling maakte 
schrok ik er zelf van. Na hun werkuren kwa-
men wel enkele mannen uit de buurt meehel-
pen om te «nagelen», en … ook ons moeder 
Paula kreeg dat nagelen onder de knie-! 

Na het uitpluizen van de ontstaansgeschiede-
nis is het wellicht interessant eens na te gaan hoe een «bierbak of limonadebak» werd 
gemaakt. De huidige pvc-bakken kunnen niet 
worden vergeleken met de houten constructies 
welke vooral manueel werden gemaakt.

Het hout, populier, werd geleverd door de 
zagerij van Remi Van Haesevelde uit Sint-
Maria-Horebeke. Ik herinner me dat ik het als 
kind een hele belevenis vond toen zoʼn vracht-
wagen geladen met zoʼn tiental kubieke meter 
planken met verschillende lengten, breedten 
en dikten, onder de poort kwam doorgereden 
en de hele troep uitkipte op onze binnenhof, 
terwijl de talrijke kippen dwaas en verschrikt vanaf veilige uithoeken  toekeken. Zij 
wisten immers dat weer een heel deel van de hof zou worden ingenomen door stapels 
hout welke in driehoekige torens werden gestapeld om te drogen, en dit gedurende 
enkele maanden. Voor mij waren deze droogtorens van een paar meter hoog een prach-
tige speeltuin, een Walibi avant-la-lettre. Ik mocht die trouwens samen met ons moeder 
opbouwen.

Eenmaal het hout winddroog was  kon het worden verwerkt. Het voorbereiden van de 
verschillende plankjes – onderdelen -  van een bak gebeurde in het «machinenwerk-
huis». De meeste van deze houtbewerkingsmachines, van het merk Danckaert, waren 
reeds aangeschaft nog voor de oorlog. De lintzaag en de schaafmachine functioneerden 
in hun oorspronkelijke vorm. De boormachine was ten dele via een ingenieus rolwa-
gensysteem omgebouwd tot een cirkelzaag. De draaibank was zodanig omgebouwd 
dat door het monteren van een as met daarop enkele kleine één centimeter brede (en 
gevaarlijke) cirkelvormige zaagbladen, ze meer leek op en freesmachine (wat in feite 

goed als zeker de Ommegang onder zijn activiteiten telde. We kunnen hier nog aan 
toevoegen dat ringstekingen te paard in die tijd frequent en in verscheidene dorpen tot 
de ontspanningsmogelijkheden behoorden.
De eerste bevestiging van de inbreng van het gemeentebestuur in de ruitersommegang 
vinden we in 1897, wanneer het weekblad «De Scheldegalm» het besluit publiceert 
van de gemeenteraad van Maarke-Kerkem nopens de inrichting van de ommegang en 
de week nadien op 4 juli er verslag over uitbrengt. Hij had nog steeds plaats op 25 juni 
en we vernemen hierin dat ook een nieuwgestichte veloclub: de velocipedisten (uit het 
Latijn: «velociter» en «pedes», letterlijk vertaald: «snelle voeten») deelnamen aan de 
ommegang; waarschijnlijk de eerste fietsers van Maarke-Kerkem-! (fotokopie uit het 
persoonlijk archief van M. Vuylsteke).
We merken ook op in het verslag dat het toen reeds ging om de «oud-vermaarde 
Ruitersommegang». En de toenmalige kapitein was Oscar Van Helleputte, grootoom 
van huidig kapitein Luc.
Reeds vóór de eerste wereldoorlog won de ommegang aan luister door de oprich-
ting van een fanfare in de schoot van de bond der Xaverianen (broederschap van 
Franciscus Xaverius, gesticht in 1878). Wanneer ze is opgericht konden we niet ach-
terhalen, maar zeker bestond ze vóór 1914. De fanfare begeleidde de ruitersstoet met 
feestelijke tonen naar de kerk vóór de zegening en haalde de ommegang op het einde 
terug het dorp binnen onder blije, uitbundige feestmuziek.
Het gemeentebestuur schonk jaarlijks een toelage, waardoor het mogelijk werd aan de 
deelnemers enkele bonnetjes te verschaffen voor consommaties binnen de gemeente. 
Vanaf 1919, bij de hervatting van de traditie schonk men ook prijzen aan de vreemde 
ruitersgroepen volgens het aantal deelnemers en aan de verstkomende groep. De 
ommegang werd sedertdien ook besloten met een hulde aan de gedenksteen van de 
gesneuvelden in de oorlog. De praktische organisatie lag in handen van een feest-
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dan ook de functie ervan was). Deze vermete-
le ombouw van Danckaertmachines had ons 
pa wel op zijn geweten. Het hele «machine-
park» werd aangedreven door een elektrische 
motor en via riemtransmissies kon de hele 
handel draaiende worden gehouden. Vandaag 
zou zoiets onmiddellijk worden afgekeurd 
door zowat alle mogelijke instanties – tussen 
de draaiende riemen was er soms amper een 
halve meter plaats – maar toch is er nooit één 
ongeval gebeurd. Thans zijn nog enkel de 
hoofdassen en de wielen van de transmissies 
bewaard (zie foto bovenaan).

Het meest merkwaardige stuk – voor mij 
althans - was weliswaar de «drukmachine».  
Aanvankelijk werd de firmanaam gebrand in 
het hout. Een elektrisch tot gloeien toe ver-
warmde stempel (zie fotoʼs), werd via een 
hefboom in de op formaat gezaagde plank 
gedrukt en met de nodige rookontwikkeling 
stond de naam in de plank… hoewel…een 
procédé van lange duur. Vandaar dat ons pa 
«de» drukmachine uitvond.

Volgens moeder Paula gingen er meerdere 
slapeloze nachten overheen, maar dank zij de 
aanschaf van allerlei metalen onderdelen van 
weefgetouwen, een onderstel van een zware 
slijpmolen, enkele tandradwielen, raadgevin-
gen van links en rechts, ontwikkelde ons pa 
een gevaarte dat in staat was om per minuut 
toch zoʼn vijftal planken te «drukken». Het 
systeem bestond erin dat een plank onder 
een aandrijfrol werd voortbewogen, waarbij 
op deze rol een «stempel» met de naam was 
bevestigd. Deze stempels werden vervaardigd 
uit brons en geleverd door de bronsgieterij 
Norga uit Etikhove. Via een knap spansy-
steem was het mogelijk ook losse letters in 
beugels te monteren zodat ook willekeurige 
namen konden worden afgedrukt. De meeste 
van de losse bronzen letters en enkele van de 

Volgens persoonlijke gegevens van de heer M. Vuylsteke uit Nukerke, werd dit stuk 
inderdaad opgevoerd te Maarke op het dorp bij Joannes Vande Kerckhove, herbergier 
en timmerman.

We weten niet wanneer de draad van de ommegang van St-Elooi begin 19e eeuw terug 
werd opgenomen. Noch in de kerkarchieven, noch in de notulen van de gemeenteraad 
wordt daarop enige toespeling gemaakt.

Op 28 oktober 1838 meldt de «Gazette van Audenaerde» het verslag van de opmer-
kelijke inhuldiging van de nieuwe pastoor te Maarke op 25 oktober-; inhuldiging, 
die gepaard ging met een kleurrijke stoet, waarin onder andere «een weluitgedoschte 
ruiterij, die bestond uit al de paarden van de gemeente Maerke-Kerkem, trompet en 
vaendels aen het hoofd. De rijtuigen volgende op deze orde ...» enz. Dit is het bewijs 
dat de ruiterij te Maarke-Kerkem zeker niet was uitgestorven en wellicht geregeld in 
het zadel kroop.

In de «Scheldegalm» van 11 juni 1865 konden we lezen dat op zondag 18 juni 1865 
een Ringsteking te paard zou worden georganiseerd aan het gemeentehuis te Maarke-
Kerkem om 1 uur in de namiddag. Volgende prijzen waren te winnen-: 1ste: een toom, 
2de: een cravache (karwats of rijzweep) en 3de: een paar sporen. De inleg was 30 cen-
tiemen per man. En de aankondiging was getekend door Theophiel De Temmerman, 
kapitein van de ruiterij te Maarke-Kerkem en de burgemeester-voorzitter Albert Van 
Hessche. Het gaat hier dus opnieuw om de georganiseerde ruitersgroep die dan ook zo 
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firmastempels zijn nog bewaard – trouwens 
ook de brandstempel. 
Het in mekaar nagelen van de bakken gebeur-
de in het werkhuis – een ruimte van ongeveer 
6,00 x 6,00 m – aan de overkant van de hof. 
De werkbanken stonden voor de enige ven-
ster, maar toch was het nodig om nog voor 
extra verlichting te zorgen. Drie peerlampen 
probeerden deze klus te klaren. 

De eerste onderdelen welke werden samenge-
steld waren de «opeinden» – de kopse kanten 
van de bakken. Een klusje dat ons moeder 
Paula dikwijls, en het dient gezegd, vrij be-
hendig klaarde. De punten van de nagels, 
welke door het hout staken, werden op een stalen plaat overgeklopt. Daardoor was een 
steviger verbinding verzekerd. En die stalen 
plaat-: die is in de schouwpijp van de open 
haard van broer Marc zijn huis ingewerkt – en 
dat zal hij nu ook weten. De nagels werden 
besteld bij Carlos De Saegher – stichter van 
het «Huis De Saegher» te Oudenaarde. 

Daarna volgden de langse kanten welke op de 
«opeinden» werden genageld. De firmanaam 
stond meestal op de onderste plank vermeld. 
Daarna volgden de «kootsies»-: de vakjes-
verdeling binnen de bak. Tot slot kwam de 
«grond» – de bodemplankjes –  en de «grond-
latten».  Deze laatste dienden zo geplaatst dat 
de bakken verticaal konden worden gestapeld 
en dan niet onderling verschoven – de ene bak 
paste aldus in de andere. Dit laatste werk heb 
ik grootvader «Staaf» nog zien doen, midden 
in het werkhuis, gezeten op een heel lage bie-
zen stoel en de bak geplaatst op een tree voor 
zich.

Zo, bak was klaar en kon worden gestapeld «in de poort» naast het werkhuis, wach-
tend op de afwerking-: het «vernissen». Dit gebeurde met een schilderspistool aan-
gedreven met een compressor. De «vernis», een vrij dikke oranjekleurige substantie 
– en die rook zo lekker vernisachtig – welke meestal diende aangelengd met mazout, 

zondag.
Het was de gewoonte dat de ruiters aan de kerk verzamelden vóór het einde van de 
vroegmis rond zeven uur. Hun paarden werden voor de gelegenheid mooi gewassen, 
fijn geroskamd en opgetuigd, zelfs met verse bloemen in de haren gevlochten. Glim-
mend opgepoetste rijtuigen met de bijzonderste ingezetenen van de parochie kwamen 
de groep aanvullen. Na de vroegmis kwam de pastoor naar buiten met de relikwie en 
zegende een voor een paarden en manschappen. De kapitein en zijn sergeanten zorg-
den voor het ordentelijk verloop van de plechtigheid en trokken daarna op kop van de 
feestelijke paardenstoet de ommegang op gang.
Na de paarden van Maarke volgde de ruiterij van de buitendorpen, aangevoerd door 
hun respectievelijke kapitein. Laatst reden de rijtuigen van de personaliteiten van 
Maarke (later van de gemeente Maarke-Kerkem), gevolgd door een paar ruiters van 
het bestuur, die de stoet sloten en achtergebleven ruiters aanporden om opnieuw aan 
te sluiten. Het regelmatig nuttigen van een natje en een droogje aan de herbergen 
langs de omloop behoorde immers tot de vaste geplogenheid. Van oudsher trok de 
stoet vooreerst richting Borgt, waar hij een klein ommetoertje maakte om zich dan 
opnieuw naar en door het dorp richting Schorisse te begeven. Even verder sloeg 
hij rechtsaf langs de Rattepoel, Wijmierstraat om dan via het St.-Elooistraatje (laat-
ste stuk van de Wijmierstraat) de Hasselstraat te bereiken. Daar volgde men deze 
straat richting dorp,  waar de stoet onder klokkengelui en kanongebulder geestdriftig 
werd verwelkomd. Daar reed men nog driemaal de kleine toer langs de processie-
los, die vanaf de Hasselstraat evenwijdig met de dorpsweg westwaarts liep om dan 
rechts afslaand, terug op de steenweg naar het dorp uit te komen nevens Kaskes- of 
Tavernierskapel. Door het dorp bereikte men opnieuw de Hasselstraat. De zoge-
naamde processielos verdween voor een deel met de ruiverkaveling in 1983-; een 
ander deel werd toen een gebetonneerde landweg. Na deze kleine ritjes werd de stoet 
ontbonden.
Zo te zien was de ruitersommegang een burgerlijk feest geworden, dat naderhand ook 
ondersteuning genoot van de burgerlijke overheid.
In tijden van oorlog of bezetting werden er geen ommegangen gereden.
Het boek van R. Ruys «Tot heil van mens en dier» vermeldt (blz. 97-98) dat in 1796, 
gedurende de Franse overheersing, toen de ommegang geen plaats had, er te Maarke 
toneel gespeeld werd ter ere van St.-Elooi. We citeren hier de tekst-: «In de 188 eeuw 
verheerlijkte men er (te Maarke) St.-Eligius door middel van toneel. De groepering 
«Eliconische Vred-minnende Leerbroeders», die St.-Elooi als patroon hadden, ver-
toonden tussen 25 september en 6 november elf maal het stuk-: «Leven en dood van 
den heyligen Eligius, bisschop van Doornyck, Abt van Noyon, Apostel van Vlaenderen, 
vredestichter tusschen Dagobert, koning van Vrankrijk, jegens Charibaldus, koning 
van Engeland». Tragicomedie geschreven door P.J. Singor, herbergier «In den Hulst» 
te Nukerke».
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werd aangekocht bij de firma De Coninck in 
Brugge. De bakken werden in één lange rij 
van torens van 5 of 8 bakken hoog, buiten 
onder het dak geplaatst. Het spuiten ging dan 
relatief vlug. Plezant was wel de torens te 
kunnen draaien, door ze te wentelen op één 
hoekpunt om ook de kopse kanten te «ver-
nissen». Een kwartiertje laten drogen en ze 
konden weer binnen worden gestapeld, wach-
tend tot ze zouden worden geleverd. Soms 
gebeurde het wel dat mensen kwamen helpen 
bij het vernissen, vooral als er honderden bak-
ken een behandeling dienden te krijgen. Broer 
Marc kon ook hier regelmatig de handen uit 
de mouwen steken.

Meestal kwamen de firmaʼs zelf hun bak-
ken halen. Ik herinner me dat lange camions 
alle moeite hadden om de toen nog smallere 
Maalzaakstraat achteruit in te rijden om tot 
aan de poort te geraken, waar de bakken wer-
den geladen.  De eerste bakken van Spontin 
werden echter vervoerd per spoor. Daartoe 
werd een beroep gedaan op bierhandelaar 
Omer Delacroix, die de bakken naar het sta-
tion te Etikhove voerde waar ze dan in een 
wagon werden geladen.

Een volledig overzicht proberen te geven van 
alle firmaʼs voor wie bakken werden gemaakt 
is vrijwel onmogelijk. Enkel tot 1951 zijn er documenten bewaard gebleven. Wij die-
nen ons dus te beperken tot het gezamenlijke vrij «softe geheugen» van moeder Paula 
en mezelf. Wij hebben gepoogd zo chronologisch mogelijk een opsomming te maken, 
met telkens vermelding van de specifieke eigenschappen van de type bakken. 
Spontin-: bakken voor water, 12 flessen van 1 liter, 24 flessen van 0,25 liter.
Top Bronnen, Brakel-: (geen specificaties gevonden).
Brouwerij Roman, Mater-: bakken voor 24 bierflessen – gesloten zijwanden.
Brouwerij Anglo Belge-: (geen specificaties gevonden).
Brouwerij De Bisschop, Oudenaarde- (geen specificaties gevonden).
Georges De Merlier-: eierbakken, met deksel, 24 eierkartons.
Brouwerij Liefmans- (geen specificaties gevonden).
De Groote, Welden- (geen specificaties gevonden).
Amelberga Bronnen, Mater-: 12 flessen 1 liter.

  Ghy die met quaelen syt beswaert,
  Comt doet tot Marcke bedevaert
  Dient Sint Eloy, een heylsaem man
  Die mensch en peirden helpen can.
  O Heylichen Eloy tot Marcke,
  Neemt af al ons droeve pyne.

We stellen hierbij vast dat het laatste vers niet rijmt (Marcke en pyne). Hier moeten 
we even verwijzen naar het soortgelijk bedevaartvaantje van Eine, dat rond diezelfde 
tijd, maar een paar decennia vroeger, ingang vond, en dat van Maarke duidelijk heeft 
geïnspireerd. Ook daar bestond toen een ruitersommegang ter ere van St.-Elooi, die 
trouwens nu nog altijd plaats heeft.
De etsplaat, waarmee men de vaantjes te Maarke drukte, werd dus later gemaakt, want 
de smeekbede en een paar tekeningen op voornoemde zijde heeft men van Eine over-
genomen. (Daar rijmt «Eine» wel met «pyne»). In Eine kon men nog een authentiek 
vaantje bewaren uit 1664 en het chronogram, dat verborgen zit in het laatste vers van 
de smeekbede, levert ons een begindatum op van 1659. Zoals reeds gemeld dateert de 
etsplaat te Maarke van 1686.
De keerzijde van het vaantje van Maarke toont ons opnieuw de vroegere kerk vanuit 
een ander gezichtspunt, enkele bedevaarders, een weglopend veulen en een ruiter. De-
ze laatste nadert te paard over het kerkhof de priester, die zegenend gereed staat met 
de relikwiehamer. Boven in een wolkje bemerkt men de beeltenis van O.L.Vrouw van 
de Scapulier. Op deze zijde zijn geen gelijkenissen meer te vinden met het vaantje van 
Eine. Het ontstaan van de paardenzegening en ruitersommegang te Maarke is wellicht 
reeds veel vroeger te situeren, maar is waarschijnlijk slechts definitief gestart begin 
17e eeuw met de heropleving van de heiligenverering, zoals dat ook in Eine het geval 
was. Zoals hoger beschreven werd hij echter tijdelijk overschaduwd door de omme-
gang van O.L.Vrouw en de Kerkwijding en zijn beide ommegangen meer dan een 
eeuw naast mekaar blijven bestaan.
In de 18e eeuw kreeg de ommegang van O.L.Vrouw en de Kerkwijding stilaan een 
meer religieus karakter. De naburige kosters, fluitspelers en trommelaars bleven ach-
terwege en toneelspel gedurende de optocht werd verboden. Tenslotte veranderde hij 
in een grote processie buiten de kerk, die nogmaals werd verlegd op de zondag na 
H. Sacramentsdag. Deze processie, waarin het Sacrament werd meegedragen, hebben 
we in die vorm nog gekend tot rond 1970.
De St.-Elooisdag met ruitersommegang vierde men toen op de dag zelf (25 juni). De 
heilige had ook zijn feestdag op 1 december (zijn sterfdag), die dan door boeren en 
smeden vooral met een teerfeest gevierd werd. In die tijd sprak men dan ook van een 
warme en een koude St.-Elooi. Het feest van de patroonheilige van de parochiekerk 
was een heiligdag. Niemand werkte op die dag en men toog ter kerke zoals op een 
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Brouwerij Thienpont-: «grondlatten voor 200 bakken» 
(07.12.1949). Later nog bakken geleverd.
Georges Thienpont-: 100 bakken 12 flessen 
(09.12.1949).
Henri Fort-: eierbakken.
Bouckaert, Ename-: (geen specificaties gevonden).
Van Der Haegen-: fruitbakken.
Brouwerij Clarysse (Felix), Oudenaarde-: 24 flessen 0,25 
liter.
Van Assche, Leupegem-: fruitbakken.
Niet gevonden firma in Antwerpen-: haringbakken (geen 
idee hoe die er uitzagen-!) (04.12.1950)
Dr. Martens-: Dit waren bakjes (25 x 8 x 8 cm) voor 
het verpakken van medicijnflesjes. Daartoe werd speciaal 
fineerhout gemaakt. Ik herinner mij nog zelf te hebben meegeholpen als achtjarige bij 
het in mekaar boksen van deze kistjes. Mijn vingers waren immers het best geschikt 
om de kleine nageltjes te hanteren. De bakjes werden ʼs avonds in de huiskamer 
gemaakt, per honderd omwikkeld met het karton van nagelverpakking, en dan per 
spoor verzonden.
Nitterveld Bronnen, Louise-Marie-: (geen specificaties gevonden).
Brouwerij Vita, Elsegem-: (geen specificaties gevonden).
Straal Bronnen, Etikhove-: limonadebakken: 12 flessen 1 liter en 24 flessen 0,25 liter.
Aldenardia (nu Aldia), Oudenaarde-: kistjes voor het verpakken van conserven. 
Tientallen van deze bakken werden gedropt op Antarctica, tijdens de laatste expeditie 
van baron De Gerlache.

Toen begin de jaren zestig de meeste firmaʼs overstapten 
naar bier- en limonadebakken in pvc, betekende dit uiter-
aard ook het begin van het einde van de kistenmakerij. 
Gedurende nog enkele jaren kon, naast het maken van 
nieuwe bakken voor vooral Felix en Straal Bronnen, ook 
reparaties van bakken worden uitgevoerd voor brouwerij 
Roman (waarbij ook enkele honderden bakken van het 
Oostenrijkse «Almdudler» – die maakte ik in 1966 en 
1967 voor mijn zakgeld). 

Het kon niet blijven duren. De opheffing van het handels-
registernummer gebeurde op 13 juni 1968 (boekdeel 80 
folio 61880). De «Caisserie des Flandres» werd geschie-
denis.

Naderhand kreeg het altaar van St.-Elooi ook allerhande ex-votoʼs toebedeeld voor 
vermeende verkregen gunsten. Enkele van de waardevolste exemplaren in zilver zijn 
bewaard gebleven-: een hamer, een nijptang, een kolenschup en een vijl als attributen 
van een paardensmid, en ook de afbeeldingen van een koe en een paard.
De talrijke bedevaarders, die St.-Elooi toen te Maarke kwamen vereren; hielden er 
ook een eigenaardige geplogenheid op na. Ze brachten veelal een zakje meel of bloem 
mee, dat ze ofwel aan de pastoor gaven als offerande ofwel lieten wijden om achteraf 
broodjes mee te bakken. Soms brachten ze ook gewoon broodjes mee om ze te laten 
zegenen («verwijen» noemde men dat). In beide gevallen was de bedoeling om dit 
gewijde brood te eten te geven aan mens en dier.
Hiermee mag aangetoond zijn dat de verering van St.-Elooi te Maarke zeker in de 
tweede helft van de 17e eeuw en verder in de 18e eeuw, duidelijk in de lift zat. Het 
vervaardigen van een eigen bedevaartvaantje, dat in de loop der jaren in honderden 
exemplaren werd gedrukt, bewijst vooral door de afbeeldingen, die erop voorkomen, 
dat er toen zeker een paardenzegening en een ruitersommegang bestond.
Inderdaad, de tekeningen op het vaantje tonen ons aan de ene zijde de heilige in 
bisschopsgewaad, een biddende gelovige, een ruiter te paard en een huppelend 
veulen. Daarnaast zien we de toenmalige kerk van Maarke, enkele huizen, de kapel 
van St.-Vincent en in de bovenhoek het schild van de toenmalige heer van Maarke, 
Dionysius de Wignacourt, graaf van Vleteren en Herlies. Onderaan staat een smeek-
bede in versvorm-:

De «prototypes»
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Het broederschap van St.-Elooi werd opgericht, 
waarbij de leden jaarlijks een bijdrage betaalden 
in ruil voor een jaarlijkse ledenmis en een mis 
voor elk overleden lid.
In die tijd dook er zelfs een zilveren medaille op 
met de beeltenis van de heilige-; medaille, die 
men om de hals kon dragen of die men, zoals 
gebruikelijk, in water legde om er nadien de die-
ren mee te wassen. Enkele medailles berusten 
nog in het archief van de kerk.

In 1686 verduidelijken de rekeningen van de 
kerk-: «Betaelt aen P. Roman over het maeken 
van een plaete omme vaentens te drucken met het verschot van eenige gedruckte vae-
ntens ten dienste van de kerk» en verder «voor het schilderen (waarschijnlijk vernis-
sen) van voorzeide plaete» (Oud-Kerkarchief n° 41). Hier wordt duidelijk de koperen 
etsplaat bedoeld, die specifiek voor Maarke werd gemaakt en waarmee vroeger de 
vaantjes gedrukt werden. Ze wordt nog steeds bewaard in het kerkarchief.
Dezelfde bedevaartvaantjes van St.-Elooi worden nu nog gebruikt als aandenken van 
de ruitersommegang, maar in die tijd werden ze in huis en stal opgehangen om de 
bescherming van de heilige te waarborgen.

Opendeurdag «Ter Maelsaeke»

Zondag 28 januari was voor onze Heemkundig Kring een hoogdag-: wij zetten 
onze deuren open voor onze leden en al wie zich interesseert in voor Heem- en 
Familiekunde.

De tentoonstelling had plaats over de ganse bovenverdieping van het 
Documentatiecentrum. Een paar zeer goed bewaarde affiches uit respectievelijk 1914 
en 1920, waarvan er hiernaast een is afgedrukt waren de blikvangers. In de drie loka-
len waren allerlei Poppkaarten, diplomaʼs van duivenkampioenen, oude vlaggen, oude 
fotoʼs en andere documenten tentoongesteld.

Veel interesse lokten de talrijke fotoalbums en «Het Landboek van Nukerke» die ter 
inzage lagen in het leeslokaal. Menig bezoeker herkende wel hier of daar een van de 
oude huizen waar een familielid eertijds woonde.

Het computerlokaal werd ook druk bezocht, de twee PCʼs draaiden met een hele data-
verzameling in verband met familiekunde, stambomen, enz...

Tijdens de voormiddag konden de nieuwsgierigen genieten van een frisdrank of een 

ANTOINE  LEFEVER

De leeszaal met de talrijke fotoalbums en andere bezienswaardigheden.
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de tocht mee te maken.
Maar stilaan kwam er te Maarke een verschuiving in de heiligenverering ten voordele 
van patroonheilige St.-Elooi. De heilige werd hier toen aanroepen voor vele mense-
lijke kwalen zoals «de bloem op het oog en het hertegespan» (een soort benauwd-
heid en gejaagdheid), de «nagelgaten» (soort zweren), de pest en alle besmettelijke 
ziekten. Daarbij was zijn tussenkomst onontbeerlijk bij alle mankementen en ziekten, 
die het vee en de paarden konden overkomen. Zoʼn veelzijdige heilige kon onze boe-
renbevolking in die tijd niet links laten liggen en tenslotte moest O.L.Vrouw van de 
Scapulier het een beetje afleggen voor St.-Elooi.
Rond 1650 spreekt men in de rekeningen geregeld van «meyen» voor St.-Elooisdag 
en in 1664 staat een betaling geboekt voor «zes honderd vaentiens, van Bruessel 
gebrocht, ter eere van St-Eloy, patroon». (zie afdruk hieronder)

In 1682 kreeg St.-Elooi een nieuw 
houten altaar in de kerk, gemaakt 
door Charles Mahieu van Oudenaarde 
(dezelfde kunstenaar die in 1680 de 
monumentale preekstoel bouwde) en 
datzelfde jaar schafte pastoor C. Van 
Loobosch zich een nieuwe zilveren 
relikwiehamer aan (zie foto hier-
naast): het symbool van de heilige en 
meteen een handiger instrument om 
bijvoorbeeld ruiters en paarden mee 
te zegenen. De hamer is van de hand 
van Loys Vanden Dorpe, zilversmid te 
Oudenaarde.

De zeer goed bewaarde affiche uit 1920 ter gelegenheid van de Kermisfeesten.
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tot tweede patroonheilige van de parochie; haar feest werd gevierd op 16 juli of de 
zondag nadien, waarop de ommegang plaats had.
Dit evenement is de oorsprong van de Ommegangkermis, zoals ze nu nog op die 
datum wordt gevierd.
Het broederschap van O.L.Vrouw kende hier in die jaren een grote bijval en telde zelfs 
veel leden uit naburige dorpen. Bewijs daarvan is het bewaarde ledenboek. Ook de 
«autaer van O.L.Vrouw» in de kerk kon toen bogen op vele offeranden.
In bovengenoemde rekeningen van de kerk kunnen we van jaar tot jaar deze «ordinai-
ren ommegang» terugvinden als een eerder godsdienstige manifestatie buiten de kerk 
en stukje bij beetje ontdekken we hoe hij er ongeveer moet uitgezien hebben. Reeds 
daags te voren werden vele bundels «meyen» (bloeiende takken) afgehakt om de kerk 
en de weg van de ommegang te versieren.
ʼs Morgens luidde men het feest in met het beieren van de klokken («bijaerden»). De 
kerk bezat er toen drie. Daarop kondigde stevig kanongebulder («geschut») het gebeu-
ren aan tot ver in de omgeving. De rekeningen vermelden de vergoeding die de man-
nen kregen, die zich daarmee bezig hielden.
Wellicht in de vroege namiddag werd dan een stoet gevormd. Voorop liep de prater 
(toenmalige politieman) in zijn uniform als handhaver van wet en orde, samen met 
zijn sergeanten. Dan volgde een groep ruiters van Maarke, aangevuld met enkele uit 
de naburige dorpen. Vervolgens trok een bonte groep op met alle kruisen en vaandels, 
die de kerk rijk was. De koster en de kerkzangers van Maarke zongen hun kelen 
schor. Ze werden in deze afgelost door de kosters van de omliggende dorpen, die pre-
sent waren met «cruysse, vaene en belle». Als vaste deelnemers  konden we noteren--: 
de kosters van Mater, St.-Maria- en St.-Kornelis-Horebeke, Kerkem, Schorisse en 
Etikhove, soms ook Edelare en Zegelsem. Voor hun aanwezigheid kregen ze jaarlijks 
een vergoeding.
Beelden werden toen niet meegedragen, maar groepen voerden al eens een toneel-
spelletje op, gegrepen uit het leven van de heilige. Dikwijls gebeurde dit vanop een 
wagen.
In de rekeningen van 1687 tot 1689 staan betalingen geboekt aan «Joos de Moye met 
zijn companen, voor hun liederdienst en het spelen op den ommegang».
In 1693 betaalt men Pieter Laurier voor het spelen op de fluite-; andere betalingen 
gaan in die jaren naar «fijfelaers», trommelaars en vaandeldragers. Het was dus een 
bonte stoet met allerlei ludieke ingrediënten.
Aan het einde van de ommegang stapte de pastoor, die de kostbare relikwie met zich 
droeg en waarmee hij tussendoor zegende. Na hem volgden de heren baljuws, burge-
meesters en schepenen van de heerlijkheden Maercke en Maercke ter Borcht, allen in 
volle ornaat van hun functie. De heren kerk- en armenmeesters, en bijzondere inge-
zetenen samen met een horde volk van jong tot oud, sloten de stoet en hielden eraan 

aperitief en in de namiddag was er koffie.

Het bezoek van de Burgemeester Peter Thienpont en van de Schepen van Cultuur Mw 
Anny Marist-Vande Catsyne was voor de bestuursleden een riem onder het hart. De 
bijna honderd bezoekers meldden ons ook dat ze nog een of ander op zolder hadden 
en dat ze het ons zouden overmaken. Waarvoor alvast onze dank bij voorbaat.

Bij de afsluiting van deze geslaagde dag, besloot het bestuur dat dit een evenement 
was dat zeker vatbaar is voor herhaling. Bij deze gelegenheid dankt men allen die 
meewerkten aan de realisatie van deze opendeurdagen.

Dus tot een volgende opendeurdag-!

Antoine  LEFEVER

Onze voorzitter in gesprek met Ghislain Vander Donckt en Michel Gyselinck,
terwijl Rudi Van Paemel en Jozef Bourdeaudhui meeluisteren naar het waarschijnlijk plezante verhaal.
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DANIEL  WIEME

De Vereniging van St.-Elooi
en de Ruitersommegang te Maarke

Verscheidene dorpen in de streek tellen onder hun feestelijke evenementen een fol-
kloristische ruitersommegang, die overal zijn oorsprong vond in de verering van een 
of andere volksheilige, in veel gevallen de patroonheilige van de parochie.
De ruitersommegang te Maarke is wellicht een der oudste.
Een zekere overlevering beweert dat hij zou ontstaan zijn in de Middeleeuwen, toen 
Maarke nog ressorteerde onder het bisdom Kamerijk (Cambrai) (1094-1559), ter 
gelegenheid van de plechtige overbrenging van de eerste relikwie van St.-Elooi, 
patroon van de parochie, vanuit Kamerijk. Een groep ruiters zou toen de reli-kwiedra-
gers tegemoet zijn gereden en in stoet hen plechtig te Maarke hebben ingehaald. Als 
herdenking aan dit feit zou men jaarlijks op 25 juni, feest van de verheffing van de 
relikwieën van St.-Elooi, een paardenzegening en een ruitersommegang hebben geor-
ganiseerd. Het is een plausibele uitleg, temeer dat dit in andere dorpen (bv. te Eine) 
aan de oorsprong van een ruitersommegang lag.
Laten we ons echter houden aan de feiten.
Na de godsdiensttroebelen in onze streken (1560-1595 – opkomst van het protestan-
tisme) werd de katholieke godsdienst in de parochies nieuw leven ingeblazen, vooral 
door het promoten van een intense heiligenverering. Godsdienstige manifestaties, ook 
buiten de kerk, kwamen opnieuw in voege. De ommegang of processie ter nagedach-
tenis van de kerkwijding, die vroeger reeds gevierd werd, kwam terug in de belang-
stelling.
De diocesane synode van het bisdom Kamerijk had reeds in 1550 dit feest, als het 
gezamenlijke feest van de kathedrale kerk, voor alle parochies vastgelegd op de zon-
dag na O.L.Vrouw Visitatie (31 mei).
Door het Concilie van Trente in 1559 werd onze streek echter ondergebracht bij het 
bisdom Mechelen, zodat de datum van dit feest niet meer bindend was. De parochie-
geestelijken begonnen stilaan het feest van de kerkwijding te koppelen aan de viering 
van een patroonheilige van de kerk.
In de vroegere geschriften van de kerk (de rekeningen) te Maarke zien we dat reeds 
in 1637 sprake is van een «ordinairen ommegang» ter ere van O.L.Vrouw van de 
Scapulier (of de Karmel) en van de kerkwijding.
Op 17 juli 1629 werd het Broederschap van O.L.Vrouw van de Scapulier hier plech-
tig opgericht door pater L. Wafelaers, prior van het klooster der Karmelieten te 
Geraardsbergen. O.L.Vrouw van de Scapulier werd hierbij, naast St.-Elooi, verheven 

ADELIN DE ZAEYTIJD

Een flandrien uit Schorisse.
Georges Cruypeninck, bijgenaamd «Kuulie».

Georges Cruypeninck zag het daglicht op 7 juli 
1921 in Harmegnies, een dorp in het Walenland. Nu 
woont hij in Nederbrakel, Spoorwegstraat 55. Hoe 
het komt dat hij ginder, in dit kleine dorpje, 50 km 
van Schorisse, geboren werd is eenvoudig te verkla-
ren. Bijna de helft van de bewoners van het Bosgat 
werkte ginder in die tijd in de kalkovens. Voor de 
grote daguur trokken ze er naartoe. Ongezond en 
lastig werk was het. Met de schop haalden ze de 
stofferige en bijtende ongebluste kalk uit de ovens 
en laadden dit witte goedje op de wagens. 

Georges liep school in Schorisse. Reeds vrij vroeg 
was hij verzot op koersen. In zijn topjaar in 1938, 
hij was toen 17 jaar, won hij 38 wedstrijden. Zijn 
mooiste overwinning behaalde hij in Deinze. Daar  
werd hij in 1938 op overtuigende wijze Kampioen van België bij de nieuwelingen. Hij 
werd plechtig ingehuldigd.

De stoet vertrok aan de Langestraat en via de Kaperij en het Bosgat trok de kleurrijke 
bende naar het lokaal op de Bos ter Rijst bij Goethals, beter bekend als Punksen Wiet. 
De talrijke supporters hadden een supportersclub gesticht waarvan Urbain Schamp 

de voorzitter was. Elke coureur had toen ook al een 
«soigneur» en een «masseur», Georges Pot en Hector 
Vandewalle prepareerden Georges.

Hij was een machtmens, genre Van Steenbergen. 
Meestal trok hij van ver de spurt aan maar als hij er 
zin in had kwam hij nogal dikwijls alleen toe aan de 
meet. Hij woonde toen in de bekende wijk Bosgat 
dicht tegen de aarden los «den Tsaaf». Hier kon hij 
trainen naar hartelust. Op een boogscheut van zijn 
thuis lag de Berg ten Houte.  De Varent, de Eiken-berg 
en Taaienberg, en zoveel andere bergen – in die tijd 
nog totaal onbekend bij de wielerfanaten – werden 
geregeld beklommen.
Maar korte tijd later brak de tweede wereldoorlog uit. 
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ten; hierop hebben wij het gemelde voorschootje medegenomen om als overtuigings 
stuk te dienen. Wij hebben overigens in de keuken van Loberts huis nog gevonden en 
medegenomen eenen draad purpere sayette, gelijk aandegene bij middel van welke het 
bovenvermelde doekje was toegebonden.

De Ezel van de molenaar.
Den eerste Maart 1878 is voor ons verschenen-:
Auguste Mahieu, tapper en landbouwer te Schoorisse welken heeft verklaard dat hij 
zich beklaagt dat op 22 Jan., Remi Vanderdonckt, zoon van Charles-Louis, zijnen ezel 
begeleidende langs den voetweg nr. 94, heeft gereden benevens den voetweg, op ʼs 
klagers land, en meersch heeft gedaan met zijnen ezel, daadzaken welke de kinders 
van Charles-Louis Vanderdonckt nog onlangs meermaals hebben begaan.

Overdreven snelheid.
Het jaar 1878, den 15 Juni, is verschenen-:
Jan Bte Hoebeke, dienstbode te Ma Hoor., verklarende dat donderdag, zesden Juni, 
in den stoet rijdende welken te Schoorisse den heer Petrus Demeulemeester ter gele-
genheid der afgaaf zijner decoratie inhuldigde, hij en zijn peerd zijn omvergereden 
geworden door Remi Vanhaetsdaele, landbouwer te Maarke-Kerkem, die met Jan Bte 

Orins om het zeerds reed en dat hij sindsdien zich in de onmogelijkheid bevindt te 
kunnen werken.

Dirk DE MERLIER
(Wordt vervolgd)

De mensen hadden andere beslommeringen en zorgen. Het aantal ingerichte koersen 
slonk en de fietsbanden werden gerantsoeneerd. Wie een veloband wou kon die in 
Schorisse afhalen in ʼt geitekot op het Hofveld.
Na het beëindigen van de oorlog nam Georges opnieuw deel aan wedstrijden deze keer 
bij de «onafhankelijken». Hij won er nog verscheidene maar na vijf jaar zo goed als 
niet getraind en gereden te hebben was het beste er af. Het ging zo goed niet meer en 
uiteindelijk moest de fiets aan de haak. 
Georges is nu 80 jaar en hij heeft nog een prima conditie. Als het weer het toelaat 
neemt hij nog eens de fiets van stal. Af en toe komt 
hij nog eens naar Schorisse. 
Alleen de ouderen herinneren zich nog die «glo-
rietijd» van voor de oorlog. Ze weten ook nog dat 
Georges niet de enige wielrenner in de familie was. 
Schoonbroer Roger Van Melkenbeke was in die tijd 
een geducht beroepsrenner. Samen met zijn vrouw 
Simonne baatte hij gedurende vele jaren het gekende 
café ʼt Bosgat uit. 
Wat is dat allemaal toch lang geleden …

Adelin DE ZAEYTIJD

ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2001

BUSREIS MECHELEN
met plaatselijke gids.

Persoonlijke uitnodiging volgt later.
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eenige tijd na dat ik aldaer was aengekomen, is uit de kamer in de keuken gekomen 
Louis Declercq, zoon van Louis, landbouwer te Sch., den welken mij zijn glas bier 
toebrengende, het welk ik heb geweigerd, zijn bier op mij heeft bestort; mij al schert-
sende zijne pijp heeft aangeboden, waarop ik hem antwoordende dat ik begeerde 
van hem gerust gelaten te worden, heeft hij zelf ontstoken en den overschot van zijn 
sulferstek brandende op mijn kleed geworpen, daarna heeft hij zich voor mij op eenen 
stoel gezet, zijn brandende schouw aan mijn klederen zitten afvagen, en op mijn vra-
gen mij in vrede te laten, zich aenhitsende, mij heeft verweten dat ik geen meisje, toch 
slechts-: «Van Ceunebroecks volle vierze was».
De comparante voegd hierbij, om den zin van deze beledigende woorden uitteleg-
gen dat zij in geding is met Charles Vanwijmeersch en August Vanderdonckt, van 
Schoorisse, in reparatie van eer nopens zulke gezegden, verergerd door andere woor-
den en oorzaken, dewelke alle voor doel hebben de eerbaerheid van comparante te 
bevlekken.

Diefte.

Jare 1858, den 11 Xer om 9 uur ʼs morgens
... is verschenen-:
Joseph Vanderguchten, landsman te Schoorisse, dewelken verklaert dat is gestolen 
geworden in den verleden nacht een zwijn. De dieven hebben het zwijn in het kot ver-
wurgd, bij middel eener koord en eenen stok welke in het kot zijn blijven liggen, het 
zwijn moet in het kot geopend zijn aangezien de ingewanden aldaer zijn gevonden.
Ons van de echtheid van de voorhandige verklaring verzekerd hebbende, hebben wij 
nog bestatigd dat in het zwijnskot een klein pakje phosporique stekken gevonden, 
toegevouwen in een katoenen doekje; verscheide andere stekken die gebrand hadden 
lagen verspreid.
Op de verklaringen gedaen door Louis Spileers, herbergier en winkelier, en de kinders 
Audoorn, kloefkappers te Schoorisse, hebben wij geconstateerd dat de reepen of koor-
den van hunne steenputten gestolen waren.

Den 21 Xer, wij Pieter-Joseph Desmet, hebben ons begeven ten huize van Antone Lobert, 
voddenkoopman in deze gemeente, ten einde opzoekingen te doen nopens de diefte 
van een varken, ten nadele van J. Vanderguchten. Doch, na een nauwkeurig onderzoek 
hebben wij aldaer het vleesch voortkomende van het gestolen zwijn niet gevonden. Ons 
voorzien hebbende van het doekje gevonden in het kot van het gestolen zwijn en van 
welk ons proces-verbael gewaegd, zoo hebben wij bestatigd dat het op een na jongste 
meisje van genoemde Lobert een voorschootje droeg van stoffe gelijk aan degene 
van gezegde doekje; deswegens de vrouw van Lobert ondervraegd hebbende, heeft 
zij verklaerd zelf het voorschootje gemaekt te hbben, en de stoffe gekocht te hebben 
te Nederbraekel; wijdere heeft zij gezegd daarvan geenen overschot meer te bezit-

Mond- en klauwzeer,
100 jaar geleden even actueel als nu.

In «De Scheldegalm» verschenen in februari-maart 1901 de volgende artikelen over 
het mond- en klauwzeer die toen voor heel wat verlies en onrust in de landbouw 
zorgde.

Net als nu was deze ziekte een internationale aangelegenheid.

De Scheldegalm nr 2597 van 3/2/1901.
Nieuwe veeziekte.
Naar aanleiding van het ontdekken der nieuwe veeziekte lezen wij in een Brusselsch 
blad het volgende--:

De muilplaag waarvan men het bestaan zoowat overal in België waarneemt, en die, in 
1899 aan de landbouwers verliezen heeft berokkend, welke verscheidene millioenen 
bedragen (West Vlaanderen alleen onderging een verlies van 6 tot 7 millioen) was 
nogtans tot hiertoe tamelijk zachtaardig. Zelden veroorzaakte zij den dood der die-
ren; de veroorzaakte schade kwam voort van de vermagering der beesten en door de 
vermindering hunnen melkvoortbrengst. Wanneer bij uitzondering een dier bezweek, 
werd dit veroorzaakt door verwikkeling aan de hoeven.

Doch sedert korten tijd wordt er, naar wij vernemen, vastgesteld dat de muilplaag ver-
wikkeld wordt met eene besmettelijke ziekte welke zich bij de eerstgenoemde voegt 
en, in eenige uren tijds den dood veroorzaakt, een dier dat twee uren te voren nog goed 
at, kan in den stal doodgevonden worden.

Op eene hoeve in de gemeente Donk, nabij Brugge, hebben zich negen gevallen van 
sterfte voorgedaan in tien dagen tijds en op eene naburige hoeve stierven  drie dieren 
op éénen dag.

M. de minister van landbouw heeft zijn bevoegde ambtenaars afgevaardigd ten einde 
de oorzaak dezer ongevallen op te sporen. Vier beesten werden ontleed. Bij alle 
vier kende men het bestaan, in verschillenden graad, van eene besmettelijke ziekte, 
genaamd de septicème hémorragique (bloedbederf en bloedloop).

Deze ziekte veroorzaakt zeer ernstige verstoringen in de bijzonderste organen en 
namelijk in het hart. Zij wordt voortgebracht door eene microbe, welke zich in zekere 
streken van het land en bijzonderlijk in West Vlaanderen ontmoet. Deze microbe rand 
zekere dieren aan door verstoringen te brengen in de longen en in de darmen. Dat 
maakt de ziekte nog gevaarlijker, daar zij in eene ware besmetting ontaardt.

RUDI VAN PAEMEL
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mij is komen zeggen dat ik hem geaffronteerd had met zijnen dreupel uit te drinken 
en mij andere zottigheden zegde, waarop ik antwoordde dat ik zoo slecht niet was als 
zijnen vader, den overleden veldwagter, die mij slechte dingen genoeg had gedaan. Dit 
zeggende, bragt Leonard Vanderstichel mij eenen slag toe, zoo sterk dat ik van mijnen 
stoel op den  grond rolde en dan enige ogenblikken onbewust bleef liggen; den baes 
der herberg mij op den vloer regt gezet hebbende, ontwaarde ik dat door het bloed dat 
mij het hoofd afliep, dat ik gekwetst was, en evenwel, ʼt zij dat ik de wonden gekregen 
heb al vallen, ʼt zij dat die door de mij toegebragte slagen veroorzaakt waren, had ik 
twee wonden aan de regten achterkant van het hoofd en eene beneden de regter oog, 
dusdanig dat ik des anderendaags geheel het wezen gekneusd en de oogen blauw 
had.

Dezelfde dag
... is verschenen-:
Jan Bte Vande Kerkhove, dienstknecht te Schoorisse, dewelken geroepen om zijne 
getuigenis te geven in de zaak van handdadigheden gepleegd door Leonardus 
Vanderstichel op Joseph Vanderhaegen, doet de volgende verklaringen.
... Vanderhaegen was bedrankt in het Gemeente huis, alwaer is aengekomen Leonardus 
Vanderstichel. Op dit ogenblik was Vanderhaegen bezig met knorren en kijven tegen 
J. Boussin, mijne makker, alswanneer Vanderstichel is bijgetreden en enige onbe-
vindende woorden aan Vanderhaegen toestuurde, dusdanig dat al klappen en drin-
ken, Vanderhaegen en Vanderstichel elkander behandelden als slechte venten en 
Vanderhaegen daarbij voegde dat den vader van Vanderstichel alreeds overleden, ook 
een slechten vent geweest was, dat hij eenen ooilijkaard was en hij van ooilijkheid was 
gestorven, waer op Vanderstichel aan Vanderhaegen eenenhevigen kaakslag toebragt, 
dus ver dat Vanderhaegen van zijnen stoel ten gronde viel en zoo ik veronderstel met 
vallen zich de wonden toebragt die men op zijn hoofd bemerkt heeft. Vanderhaegen op 
den grond blijvende liggen riep aan Vanderstichel toe dat hij hem morgen Champetter 
zou hebben gemaekt.
Intussen had Vanderstichel eenen stoel opgeheven en dreigde er mee Vanderhaegen te 
slaen, maar mijnen makker boussin weerhield hem zulks te doen.
Dit alles was in stilte gepasseerd, dusdanig dat de persoonen die in de kamer waren 
zulks niet hadden gehoord.

Verwijtingen.

Ten Jare 1859, den 3 Janri

... is verschenen-:
Marie Van Ceunebroeck, meerderjarige dochter van Joseph, landbouwster te Sch., 
dewelke ons doet de volgende klagt-:
Gisteren, om 2 uur namiddag, was ik gegaan ter herberg van Modest Denaeyere; 

Deze ziekte heerst sedert twee jaren in Frankrijk en veroorzaakt er aanzienlijke ver-
liezen. Ongelukkiglijk kent men geene bijzondere afdoende middelen, om er tegen 
aan te wenden. Men moet de kwaal voorkomen met het organisme meer weerstand-
biedend en, van den anderen kant, met de microbe onschadelijk te maken. Daarvoor 
is dringend noodzakelijk de zieke dieren in eenen afgelegen stal af te zonderen en, 
zoo mogelijk, de stal waar de zieke dieren verbleven hebben te ontsmetten. De doode 
dieren zal men zeer spoedig vernietigen met ze in putten te delven en met groote laag 
ongeblusten kalk te bedekken.

De Scheldegalm nr 2601 van 3/3/1901.
De muil- & pootplaag.
De muil- en pootplaag welke sedert bijna drij jaren in onzen veestapel heerscht, is, in 
de laatste weken, van zulken ergen graad geworden dat zij terecht onze landbouwers 
verontrust.
Gemeenlijk was zij weinig gevaarlijk, maar zulks belet niet dat iedere uitbersting der 
plaag aan de Belgische kwekers belangrijke verliezen doet ondergaan. Uit het Oosten 
waar zij bestendig heerst, en waar zij van doodelijken aard is, bij ons is overgebracht, 
heeft de muil- en pootplaag hare gevaarlijke hoedanigheden verloren naarmate zij naar 
het westen vooruit gaat.
Onder haren minst gevaarlijken vorm is deze plaag gekenmerkt door het ontstaan 
van zweertjes op het slijmvlies der muil, de daarom geeft men haar soms ook den 
naam mondspruw. Zweertjes komen ook boven de hoeven (aan de hoorn), en op den 
uier der koeien. Wanneer de ziekte daar ontstaat, zijn soms erge verwikkelingen te 
vreezen, doch men kan dezelfde enigszins vermijden door toepassing eener geschikte 
behandeling.
Het verlies, door de muil- en pootplaag veroorzaakt, mag op 50 fr. per kop geschat 
worden. Dit cijfer, dat misschien wat hoog zal schijnen, is nogtans eerder beneden 
de werkelijkheid, want, alhoewel de muil- en pootplaag maar zelden de dood voor 
gevolg heeft, veroorzaakt zij niettemin aan de landbouwers groote verliezen door 
de vermindering van gewicht der dieren die er aan lijden, door de vermindering der 
melkafscheiding welke zij de melkkoeien verwekt, door de gedwongene rust welke 
zij aan de trekossen oplegt. Iedere keer de plaag heerscht, verliezen onze kwekers 
verscheidene millioenen.
Het gevaar de muil- en pootplaag is grootendeels te wijten aan haar gemak van over-
zetten, en de ontoereikenheid der maatregels welke men neemt om hare verspreiding 
tegen te werken. Geene ander ziekte heeft zulk een overzettingsvermogen. De onmo-
gelijkheid eene voldoende afzondering te bereiken voor de dieren die de plaag hebben, 
alsook de ongelooflijke doordringbaarheid der besmettingstof, legt uit waarom de 
ziekte zich overal kan verspreiden niettegenstaande de pogingen van de overheid en 
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Police - Procès-verbaux

In het archief van de gemeente Schorisse vond ik een register getiteld-: «Police - 
Procès-verbaux». Het bevat alle processen-verbaal opgesteld door de veldwachter 
tijdens de jaren 1855-1915. De meeste klachten gaan over kleine diefstallen, ver-
wijtingen, burenruzies, maar vooral vechtpartijen, opgesteld in de ambtelijke, wijd-
lopende stijl van die tijd. In dit en de volgende nummers, een selectie van de meest 
typische en eigenaardige gevallen.

Dierkunde.

Ten Jare 1800 zeven en vijftig, den dertienden mei om vijf ure namiddag voor ons 
Pieter Joseph Desmet, burgemeester is verschenen-:
Petrus Vandeputte, oud 16 jaren, zonder beroep te Schoorisse, dewelken heeft ver-
klaerd dat op den zondag, derden der loopende maend mei, om 1 1/2 ure namiddag 
hij gezien heeft dat Charles-Louis Everaert, zoon van Jan Bte, zonder beroep te 
Schoorisse, op den eigendom van M. Adolf Waterloos, van Gent, gelegen binnen de 
gemeente Schoorisse, heeft gevangen en onder zijnen kiel heeft verborgen, een dier, 
welk hij, comparant, aen de Schreeuwen die het dier gaf, aen derzelver pooten die hij 
heeft van onder den kiel zien steeken, en aen het hair welke hij heeft gevonden in de 
liguster waer genoemden Everaert hetzelve dier genomen had, verklaert te hebben 
herkend voor te zijn eenen haes.
Wvan pverbael en na voorlezing heeft den comparant verklaerd niet te kunnen naem-
tekenen door onkunde.

Bloedige maar stille ruzie.

... is verschenen-:
Joseph Vanderhaegen, hoefsmid wonende te Schoorisse; denwelken ons doet de vol-
gende klagt-:
Op den tweeden Kersdag 26n der maand December jongstleden, bevond ik mij op de 
plaats te Schoorisse, ter herberg de St. Joseph, bij Eugène Gyselinck, alwaer onder 
anderen ook was Leonardus Vanderstichel, landsman te Schoorisse, die mij zijnen 
dreupel genijver toebragt, welken ik anveerde en gansch uitdronk, waarop genoem-
den Vanderstichel zich gestoord toonde en mij zegde dat ik een «slichten vent» (sic) 
was; hieraangaande niet willende antwoorden, ben ik vertrokken en gegaan naar het 
Gemeente huis, alwaer ook is aengekomen genoemden Vanderstichel die op nieuw 

DIRK DE MERLIER

van den gezondheidsdienst. Wanneer de ziekte aan de deur staat, gebeurt het zelden 
dat men ze ontkomt met de grenzen te sluiten. Maar al gelukte men er slechts in, door 
het sluiten der grenzen, hare uitbreiding te vertragen, dan nog ware deze maatregel te 
verrechtveerdigen, want de ondervinding heeft bewezen dat het gevaar min groot is 
bij het afnemen der plaag. Ongelukkiglijk wat men ook doe, men komt er nooit toe het 
binnen brengen van besmette dieren geheel te verhinderen, en zelfs de zorgvuldigste 
bewaking leidt tot geen genoegzamen uitslag. England dat, als eiland, bijzonder voor-
deelen heeft, werd herhaaldelijk overvallen van de plaag niettegenstaande de strengste 
bewaking. In ons land wordt de ziekte rondgespreid door de werklieden, de slachters, 
de veekoopmans, enz. die van hofstede tot hofstede gaan. Als de plaag heerscht moe-
ten de landbouwers de toegang hunner stallen verbieden aan alle vreemde personen.
Wat de overzetting betreft, het is bewezen dat de levelingen der plaag enkel in het 
lichaam dringen langs de gekwetste plaatsen van de huid. De lucht voert ze niet over. 
Honden, katten, duiven, kiekens en zelfs vliegen kunnen ze overdragen.
Men heeft ook de uitbreiding der plaag ten laste der samenwerkende melkerijen 
gelegd. Dat is volkomen onnauwkeurig. Een grondig onderzoek aangaande dit vraag-
stuk is in Duitschland gedaan geweest gedurende de jaren 1896, 1897, 1899 en 1900 
en heeft bewezen dat deze bewering ongegrond was. Wil men ten anderen op de kaart 
van België de plaatsen aanduiden waar eene besmetting bestaat, en deze waar, vol-
gens de laatste opgaven, de ziekte heerschte, dan zal men zien dat Henegouw aan het 
hoofd der plaag en bijna aan de staart der melkerijen staa-t; dat Namen minst van al 
melkerijen heeft, en op den tweeden rang komt wat de ziekte betreft; dat de plaag niet 
heerscht in Luxemburg, dat op de tweede plaats komt wat het getal melkerijen betreft; 
dat Limburg waar meest melkerijen van geheel België bestaan en West Vlaandern 
waar er bijna geene zijn, het zelfde getal aangetaste stallen hebben. Daarenboven is 
het gemakkelijk te verstaan dat in goed ingerichte melkerijen de ontsmetting der melk, 
ook eenen beperkenden invloed op de uitbreiding der plaag met hebben. De dieren 
die de plaag hebben, moeten vooruit vooral van de andere afgezonderd worden. Zoo 
de voorzorgsmaatregels de plaag niet hebben kunnen voorkomen, toch kan oordeel-
kundige verpleging de verliezen verzachten. De behandeling moet vooral strekken tot 
het heelen der wonden ontstaan door het uitbreken der zweertjes. Om deze uitslag te 
bekomen zal men-:
a. Voor de muilwonden-: het vezelachtig voeder vervangen door drinken met bijmen-

ging van koeken, spoel, meel, zemelen, gekookte wortels en granen of andere stof-
fen gemakkelijk om knauwen en doorzwelgen; verscheidene malen daags, de muil 
wasschen met samentrekkende oplossingen (azijnwater,flauwe aluinoplossing).

b. Voor de kroonwonden-: het strooisel droog houden, dikwijls vernieuwen, en er 
plaaster of turf in mengen; de wonden wasschen met een of ander bederfwerend 
vocht.

c. Voor de uierwonden-: wasschen met eene bederfwerende oplossing en herhaaldelijk 
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Activiteitenkalender

Zaterdag 19 mei : Open Erfgoeddag.
Het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent stelt allerlei waardevol archief 
tentoon. Allerlei iconografische en administratieve stukken (1792) zijn er te bewon-
deren. Doorlopend open van 10 tot 18 uur.

Zondag 20 mei : Gouwdag.
Het Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen, waarbij Businarias 
is aangesloten, houdt de jaarlijkse Gouwdag in het Cultureel Centrum te Affligem 
– een organisatie van de Heemkundige Kring «De Faluintjes».

Laatste weekend augustus.
Honderd jaar geleden (1901) werden de kapellen op de Koekamer gebouwd. Een 
aantal jaren geleden stonden ze nog te verkommeren, maar de familie Eugène
Van Hoorne-Breda restaureerde ze en dit alles op eigen kosten. Onze Heemkundige 
Kring feliciteert de familie met het behaalde resultaat. We stelden een dossier samen 
en willen deze restauratie als een «Geslaagde waardevolle restauratie» laten erken-
nen. Tijdens de «Koekamerfeesten» zal de voltooiing van de restauratie in de algehele 
belangstelling staan. Wij vieren mee.

Zaterdag 1 september :  Busuitstap naar Mechelen.
Vorig jaar trokken we richting Frans-Vlaanderen en dit jaar brengen we een bezoek 
aan Mechelen. Meer informatie zal u later per brief toegestuurd worden.  Noteer alvast 
deze datum in uw agenda. 

Zondag 9 september : Open Monumentendag.
Open Monumentendag staat in het teken van «Metaal – grondstof tot nadenken».
In de wijnkelders van Hof te Cattebeke zal Businarias ook dit jaar aanwezig zijn. We 
tonen een computergestuurde diareportage over «Metaal in Maarkedal».  

Vrijdag 12 oktober : opening tentoonstelling «Kleine Monumenten in Oost-
Vlaanderen».
Het Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen organiseert een 
tentoonstelling in het Caermerklooster te Gent. In ons volgend nummer brengen we 
meer details.

Documentatiecentrum.
Wegens de uitvoering van werkzaamheden aan ons documentatiecentrum zou 
het wel eens kunnen gebeuren dat we op een zondag onze deuren gesloten 
moeten houden. Vandaag is het onmogelijk vast te stellen wanneer de werken 
zullen worden uitgevoerd. Ons documentatiecentrum is gesloten op Pinksteren  
3 juni, en ook tijdens de jaarlijkse vakantieperiode van 22/7 tot en met 19/8.

melken om ontsteking te voorkomen. 

De genezene dieren kunnen hervallen. Dezelfde stallen kunnen binst het heerschen 
der plaag herhaaldelijk geteisterd worden. Ook moeten de gezondheidsmaatregels 
ge-volgd worden zoolang de ziekte in de streek woedt. De tegenwoordig heerschende 
plaag is er een bewijs van. In juli laatstleden scheen de plaag overwonnen-; er waren 
nog slechts eenige besmette brandpunten. De Gezondheidsbulletijn (16-3 juli) ver-
melde geen enkel geval meer in Henegouw. Tegenwoordig zijn daar 69 stallen. In 
Vlaanderen, Brabant en Antwerpen woedt de ziekte ook meer en meer.

Loeffler heeft bewezen dat de ziekte toe te schrijven is aan eenen leveling die in de 
wei der zweertjes leeft.

Tot nu toe kan men met den mikroskoop de ziektekiemen der muilplaag niet ontdek-
ken-; maar proefnemingen hebben eenige levensvoorwaarden ervan kunnen doen 
ontdekken. Door het uitdrogen verloor het vocht der zweertjes zijne vergiftigheid-: 
vochtigheid is dus onmisbaar aan het leveling der kiemen. Deze weerstaan niet aan de 
warmte-: op 45 °C zijn zij dood in 20 minuten, op 50 °C in 15 minuten, op 70 °C in 
10 minuten, en op 100 °C ogenblikkelijk. Zij weerstaan uitnemend aan de koude 48 
°C onder 0 gedurende 3 uren, en 6 maanden in eene ijskamer, nemen nog de vergiftig-
heid niet weg. Oplossingen van chloorwaterstofzuur, phosphorzuur of phenol aan 1%, 
van formaline aan 5%, van soda aan 3% en van kalkmelk aan 5% vernietigen hunne 
werking. De proeven van voorkomende inenting volgens verschillende stelsels, heb-
ben ook tot nu toe nog geene uitslag en opgeleverd die eene nuttige toepassing laten 
voorzien. Loeffler hoopt nogtans tot goeden uitslag te komen. Melk van koeien die 
de muil- en pootplaag hebben mag enkel gebruikt worden na gekookt geweest te zijn. 
Gedurende het melken, geraken de besmettende kiemen, gemakkelijk in de melk die 
alzoo de smetstof overal kan overbrengen. Men mag ook niet vergeten dat de muil- en 
pootplaag aan den mensch kan overgezet worden, en dat, al is zij gemeenlijk zacht-
aardig bij volwassenen, zij toch voor kinderen zeer gevaarlijk kan worden. Om deze 
reden, zal men, in tijd van plaag, zich altijd en volstrekt onthouden ongekookte melk 
te gebruiken. Het kooken verwijdert alle gevaar.

Belgisch Melkerijblad,
Etterbeek Brussel

Rudi VAN PAEMEL
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Gaapsel-: muil, mond.
Kladder-: klodder.
Kwalijk vallen-: bewusteloos vallen.
Kwene-: lastige, oude vrouw.
Leegaard-: luiaard (zeer minachtend bedoeld).
Onverschil-: onenigheid.

Schampavie-: onderuit, verdwenen.
Schijter-: bangerik.
Schuit-: casserole, braadschotel.
Speitsevort-: zeer rot.
Tijnzelen-: spottend nazeggen.
Tjoelie-: varken.

Maar de vredelievende Laura bleef met kwijlende muil zwaar staan hijgen. Ze scheen 
helemaal geen goeste te hebben om te doen wat van haar werd verlangd.
«Ksss, bijt dat verkieswijf de strot over», siste Marie. «Die kwene, die ...». Haar 
woede keerde zich nu ook tegen de hond. «Laffe teef-!». Ze pakte het beest bij de 
nekharen. Het gromde. Dat nog aan toe-! «Leegaard-! Schijter-! Ik maak u af-!».
Marie raakte in alle staten. Zulma kwam intussen schijnbaar onverschrokken steeds 
dichterbij. Ik stamp die hond zijn tanden uit, dacht ze. Ze hield er geen rekening mee 
dat Marie zelf gevaarlijker was dan haar hond.
Midden de los, pal tegenover mekaar, bleven ze staan. Ze hoorden mekaarzen asem, ze 
voelden de gloeiende haat die helemaal in hun kop zat en hun verstand bedwelmde. Ze 
brachten geen woord uit, en al moesten ze doodvallen, ze zouden niet wijken, geen 
van de twee.
En dan gebeurde wat geen normaal mens voor mogelijk hield. Marie sprong plotseling 
als een roofdier vooruit, zette snuivend haar tanden in de blote, weke arm van Zulma, 
en beet tot op het bot. Een schreeuw van pijn klonk uit de korenvelden op. Maar toen 
Zulma twee seconden later van haar verbazing bekwam, waren Marie en haar lamlen-
dige hond als de bliksem weg en verdwenen.
Drie weken later lag de onschuldige Laura op een morgen dood, met de muil wijd-
open. Naar verluidt had ze arseniek in haar lijf. Over wie het dier had vergiftigd, kon 
alleen maar worden gegist.

Paul BAEKELAND
(Wordt vervolgd)

Anekdote bij de gevreesde «Epizootie»
of Mond en Klauwzeer.

In de strijd tegen het mond- en klauwzeer moet het gezonde boerenver-
stand het afleggen tegen economische wetmatigheden.

Onze voorouders pakten de ziekte pragmatisch aan. Als ze een ziek dier 
in hun stal opmerkten, was hun devies-: liever de korte pijn, dan de 
lange. Ze wreven een vod over de muil van het zieke dier en besmetten 
daarmee de overige dieren. Zo werden alle dieren ineens ziek, een paar 
gingen dood, maar de meesten genazen vanzelf. Zo vertelde een boerin 
mij-:

Bij ons thuis hadden we een stier, die maar liefst drie keer de muilplaag 
heeft gehad, en daarna heeft hij er nog veel «gedekt»-!

Edmond DE MEULEMEESTER

EDMOND DE MEULEMEESTER

Zondag 9 september 2001

OPEN MONUMENTENDAG

De Heemkundige Kring «Businarias» nodigt U uit
tot de powerpointvoorstelling

«METAAL IN MAARKEDAL»
in de kelders van Hof te Cattebeke.
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geroepen-: «Geef dat scharminkel tʼeten, het zal dan oes kiekies niet opvreten». Dat 
was natuurlijk misvallen. Er bestond eerder al wrevel over overwas van ne perelaar 
die, zoals bomen doen, ieder jaar zijn bladeren liet vallen, ook een deel bij de gebuur, 
terwijl de peren zelf bijtijds werden weggeplukt. Op een paar na die te hoog stonden 
en dan later speitsevort op Santieze plankier pletsten.
Voor Bertie en Mer, die tot aan de verkieskwestie flauwkies goeiendag waren blijven 
knikken, voor Zulma en Marie die allang lucht waren voor mekaar, was den oorlog 
nu niet meer te stuiten. Vooraleer ze met zijn allen het uitgebroken verkie te pakken 
kregen, was Santieze lochting helegans verongelukt.
«Bekijkt dat-! Miljardedju bekijkt dat-!» stond Mer te briesen.
«Maak al dat lawijt niet, ik zal u tweehonderd kilo patatten van dʼoeze geven».
«Als ge peinst dat gʼer daarmee vanaf zijt. De sjampetter moet komen».
«We trekken u op ʼt jugement», riep Marie.
«Ze zullen u ginder zien komen», schampte Zulma terug.
«Ge zult niet blijven lachen, gij, verkieswijf-!».
«Rijpe kwene, kanijle-! Kom alhier, daʼk op uw gaapsel sla-!».
Ze tierden en tuitten en tijnzelden overhoop tot Marie haren asem begon kwijt te 
geraken, Zulma bijna kwalijk viel van colère en de mannen van hun kant inzagen dat 
al dat krakeel niets uithaalde. Ze maakten er met mannelijk gezag een einde aan, ver-
oorzaakten zodoende twee afzonderlijke echtelijke ruzies, die achter dichtgesmeten 
achterdeuren nog een tijdje voortduurden.
Op het jugement werden van Santies in het ongelijk gesteld. Omdat Boerzenbertie 
ne groten boer was en Santieze Mer maar twee koeien en ne neutie bezat-? Neen, 
omdat Bertie tot restitutie bereid was en Mer (of liever zijn Marie) daar niet wou van 
horen. Omdat ze «die dikke nekken van ʼt hof» in het zand wilden zien kruipen.
Het verhaal kreeg een staartje. Santies Marie had gezworen dat ze zich zou wreken. Dat 
er tijlek of laat, gerechtigheid zou geschieden. De kans deed zich onverwachts voor 
op ne zomerse zondagachternoen. Met den hond op wandel tussen de korenvelden, 
kwam de nog immer wraaklustige Marie de hooghartige Zulma tegen. De aardeweg 
was smal, het gehucht ver weg. De zon zat hoog te zinderen. De beide vrouwen had-
den niet méér om het lijf dan nodig om deftig te blijven. Het bloed van Marie was, bij 
het zien van Zulma, op slag beginnen koken en haar ogen schoten gensters. De haat 
die al maanden werd opgekropt, de drift die zo vaak haar dromen had doorwoeld, 
zouden onbedwingbaar losbarsten. Er was geen ontkomen aan.
Die godverdomse teve, nu gaat zʼer van hebben zie. Nu is het tussen haar en mij en 
mijn hond-!
Ze streek het beest over de kop en begon het op te hitsen-: «Pak ze, Laura, zet uw tan-
den in dat wijf, trek ze in stukken vaneen-!». Niets was erg genoeg om te bedenken.

Rondom sterven en begraven worden.

Palliatieve zorg, donorcodicil, hersendood, actieve euthanasie, funerarium, colomba-
rium, crematorium, strooiweide en talloze andere nieuwe woorden en begrippen zijn 
de laatste decenia met een zo snelle evoluti over ons heen gekomen dat het wel eens de 
moeite loont terug te blikken hoe de mens tijdens de eerste helft van de voorbije eeuw 
omging met één van de meest ingrijpende «belevenissen» uit zijn aardse bestaan.
Hierbij loont het wellicht ook de moeite na te gaan bij de oudere inwoners, in hoe-
verre bepaalde rituelen en gebruiken in verband met sterven en begraven worden, in 
Maarkedal aan de orde waren. Dit af en toe met een knipoog naar het taalgebruik in 
dit gebeuren. Oudere zegspersonen bezorgden mij dan ook heel wat gegevens «over 
dit onderwerp».
Het huis sterven, de doodstrijd, het op zijn uiterste liggen1 of zijn laatete adem aan het 
uitblazen zijn was altijd en blijft voor de naaste familie en de dichte buren een gevoel-
vol moment met zeer sterke emoties. Kinderen werden geweerd uit de ziekenkamer, 
de lichtmiskaars2 werd de zieke in de hand gestopt of zij werd op het nachtkastje gezet 
eventueel geflankeerd met een kruisbeeld als de doodstrijd bezig was.
Gezegden als «hij maakt al zijne pak» (lakens samen trekken, ongericht grijpen) of 
«hij geeft zijn pijp aan Maarten» of «hij gaat zijn pijp uitkloppen» steunen op volkse 
waarnemingen van de stervende. Als bi jzware rokers, de tabak hen niet meer smaakte 
wees dit op de ernst van de ziekte.
Katholieken werden berecht3 of kregen het Heilig Oliesel. Hierbij hoorde men de 
«berechtebelle» van ver afkomen. De pastoor met de misdienaar, meestal in witte albe 
als er «nog tijd» was en meestal te voet, kwa-
men de ziekenzalving verzorgen. De misdie-
naar droeg ook de berechtingslantaarn met 
brandende kaars.
Voor de goegemeente werd het gissen wie 
op sterven lag want berechting stond meestal 
gelijk met stervensnood. De mare verspreid-
de zich vlug. Voor een katholiek was het 
belangrijk dat hij nog in leven was, als hij 
de «laatste sacramenten» ontving. De familie 
stond er sterk op dat deze formule op het 
doodsbericht vermeld werd en bij plotse 
dood zoals beroerte of infarkt was de zieke 
nog gesterkt door de zalving «in extremis». 
De pastoor kwam altijd door de gereed open-

CLOTHAIRE DE DEKEN

1. Naar de 4 uitersten van de mens uit de Roomse Cathecismus, blz. 52: de dood, het oordeel, de hel en de
    hemelse glorie.
2. 40 cm lange zeer dunne kaars, gekocht en gezegend of «gewijd» op 2 februari of O.L.Vrouw-Lichtmis.
3. Afgeleid van het laatste gerecht (de hostie) krijgen.

2 koperen Berechtingslantaarnen
uit de kerk van Schorisse (19e eeuw)
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zijn scherp geslepen mes in de strot van het dier stak, draaide en omdraaide, zodat 
dat het bloed uit de wonde gulpte, begon het hartverscheurend met wijdopen muil te 
kelen. Het sloeg met zijn achterlijf en snokte zodanig met zijn vastgebonden poot dat 
Nard en Tuurke alle moeite hadden om het zeel beet te houden.
En toen, midden het wreedaardig gezwoeg, schoot er een schalkse, duivelse gedachte 
door de kop van Nard. Een bliksemflits, waarin hij zichzelf een intens plezier zag 
beleven. Wanneer hij een seconde later zijn verstand herwon, was het al te laat-: hij 
had het zeel even gevierd zodat Tuurke vooruit vloog en het verkie ne sprong pakte, 
met zijn gat in de lucht, Loonke zich met zijn volle gewicht op het beest plantte en 
vloekte. Godvlammendedju-! Binst dezelfden tijd had Margriet ne wuipel gegeven 
en was haar schuit omgekeerd op de grond terechtgekomen. Tuurke en Nard had-
den terstond het zeel weer stevig vast en schoorden zich dat hun ogen uit hun kop 
kwamen. Het verkie verzoop intussen in zijn eigen bloed. Het grolde, het ging dood, 
het trekkebeende zijn laatste krachten uit zijn lijf.
Toen het helegans stillag, kwam Loonke overeind, zwoer nog nekeer hartsgrondig met 
God erbij, spuwde een kladder, veegde het zweet vanonder zijn klak en loenste naar 
de twee gasten.
Hij zal mij een davering geven, vreesde Nard.
Maar hij deed het niet. Hij kon ook niets afweten van de boosaardige hersenkronkel 
van Nard. Hij had moeten voorzien dat, met de hulp van twee snotneuzen een verkie 
dooddoen van honderdvijftig kilo, op zijn minst riskant was.
Margriet, die eerst had staan jammeren van spijt om het verloren bloed, vermande zich 
en ging Loonke nen druppel halen. De twee kadeeën profiteerden ervan om scham-
pavie te spelen.
«Gij hebt het erom gedaan», zei Tuurke.
«ʼt Is nie waar, ik had kramp in mijne voet».
Tuurke geloofde er niets van.

Nard dronk een zwelgske bier, knipperde nagenietend met zijn ogen en begon 
een nieuw vertelsel. Over een oude burenruzie die door een zwijnenhistorie weer 
oplaaide. Te Boerzenberties liepen de dieren los wanneer de koten werden gekuist. 
Wroeten in de modder, alles beschijten, knabbelen op wat ze met hun snuit konden 
opwroeten en zotte sprongen pakken van contentement om de kortstondige vrijheid.
Maar één van die tjoelies was in de lochting van van Santies geraakt en had er een deel 
van de vers geplante patatten weer uit gewoeld.
Nu moet ge weten dat er tussen van Boerzenberties en van Santies al alzeleven ambras 
was. Zonder dat ze eigenlijk nog wisten hoe het onverschil ooit begon. Santiezen hond 
moet ooit nekeer een hen van Bertie doodgebeten hebben en Zulma had naar het schijnt 

staande voordeur, zelfs op boerderijen waar men gewoonlijk langs achterdeur het 
woonhuis betrad.
Onmiddellijk na het sterven werden een aantal rituelen in gang gezet. De luiken wer-
den gesloten (in sommige streken werd een luik afgehaakt en naast het raam gezet).
Men geloofde dat de lucht die de dode omringde of nog door gisting vrijkwam, 
voedingswaren kon bederven. Men verwijderde daarom zaaigraan om het voor 
slecht ontkiemen te behoeden. De hesp werd van de balk gehaakt en melk zou gaan 
kabbelen. Klederen en vooral pelsmantels zouden kapot gaan en werden ver van de 
dode gebracht. De schapsraai werd geledigd. Een in kruisvorm gebonden bundeltje 
roggestro werd aan de voordeur gelegd, dikwijls verzwaard met een baksteen. Bij 
boerderijen die wat landinwaarts stonden, werd het strokruis aan de oprit of het hek 
gelegd. In Maarke werd het processiekruis uit de kerk gehaald en schuin naast de 
voordeur geplaatst.
Al werden de luiken gesloten, toch bleef een raam of deur open om de geest van de 
dode toe te laten het huis te verlaten. Hierbij kon de sterfkamer ook uitwaaien. De 
«reeuw» of geur van het lijk, vooral in warme zomerdagen, kan zo ook beter wegtrek-
ken en in het ergste geval voorzag de pastoor soms wat wierook. In sommige streken 
werd ook de staande klok stilgelegd (of minstens het slagwerk) daar zij zo opvallend 
en akelig kon tikken nu er in het sterfhuis alleen fluisterend geconverseerd werd. Ook 
werd de spiegel of omgedraaid of et een doek afgedekt.
De ganse gemeenschap werd van het overlijden op de hoogte gebracht door het luiden 
van de «endeklokke». Dit vond elke dag plaats zolang de dode nog «over eerde lag»; 
nog niet begraven was. Dit luiden gebeurde door de koster of soms gingen geburen 
deze taak volbrengen, de zogenaamde «luiers». Omer Van Welden vertelde mij over 
de techniek van het luiden. Om een regelmatig gelui te verkrijgen, moest de luier van 
de grote klok die op haar hoogste punt in evenwicht houden, wat niet altijd lukte, 
en schampere commentaar opleverde vanwege de andere buurtluiers. Buren werden 
tevens aangezocht om familie en bekenden het overlijden te gaan vertellen en hen te 
«noden» (uit te nodigen) naar de begrafenis. Overal werd deze «noder» getrakteerd 
met een oude klare, werden over de dode wat anekdotes verteld en de man kwam 
steevast degelijk «geladen» thuis.
De dode werd gewassen (en mannen geschoren door de barbier) en «afgelegd». Dit 
gebeurde meestal door een buurvrouw die hiervoor bekend stond of soms door de 
zusters van het klooster of door een vroedvrouw. Gekleed met wit hemd of kleed werd 
de dode met gevouwen handen en paternoster in de beste kamer of op zijn sterfbed 
opgebaard.
De plaatselijke schrijnwerker kwam de maat nemen van de kist. Over dit kisten gaan 
nogal wat sterke verhalen. Zo zou men sommige lijken moeten «kraken» hebben. Voor-
overgebogen oude mensen, personen met een bochel en mensen die doodgevonden 
werden in niet gestrekte houding zouden met eniggeweld (lijkstijfheid) in de kist 
geduwd zijn. Burgerij werd eerst in zinken kisten gelegd, daarna toegesoldeerd, met 
daar omheen de klassieke doodskist in hout.
In vorige edities kwamen de kisten van de Etikhoofse wijnhandelaars Thienpont reeds 

4. Zie foto Themanummer Hof te Cattebeke - Businarias, Derde Jaargang, blz. 26. 



Vertelsels bij de Leuvense stove

Over verkies en andere huisdieren kon 
Nard nog meer vertelsels uit zijn mouw 
schudden. Op ne goeie keer, lang gele-
den, het was nog in zijn vlegeljaren, 
moest hij «pootje trekken» op Meulies 
hof. Hij was in die tijd onafscheidelijk 
kameraad met Meulies Tuurke. Ze gin-
gen tegare naar Louise naar de school 
bij meester Touche, naar de vespers en
ʼt lof. Minstens een paar keer teweke 
vochten ze samen ruzies uit met o.a. 
Wietieze Leo en Vennie Kloef. Ze
trokken aan de bel van de pastorij en lie-

pen rap-als-de-wind alover ʼt kerkhof weg. Ze joegen Pierkies Treeze op ne pote door 
aan haar pruimen te zitten of in haar keldergat te pissen. Ze waren in ʼt kattenkwaad 
niet te verslaan.
Meulieze Stoonkie wist daar geregeld een mouw aan te passen. Hij deed de twee 
schobbejakken de beesten naar de meers drijven, de stal schuren, eieren roven, elk 
met nen bezem de koer vegen.
Op ne goeie keer kwam Roste Loonke op ʼt hof een zwijn slachten. Nen tjoelie van 
honderdvijftig kilo die eerst met Loonke tien keer de ronde van het kot deed, voor hij 
het zeel aan had en, slaand met zijn gestropte poot, naar buiten werd gedreven.
«Margriet jonk», zei Loonke tegen de boerin, terwijl hij Tuurke en Nard bekeek, «ik 
peinze dat den boer beter zou thuisgebleven zijn om zelf pootje te trekken».
Maar den boer was naar ʼt veld en de twee kadeeën moesten maar mans genoeg zijn 
om het verkie in bedwang te houden binst dat het gekeeld werd. Het bloed opvangen 
was werk voor de boerin, want daar was enige kundigheid mee gemoeid.
Goed, aan de slag dan maar. Loonke hield de voorhamer waarmee hij het dier zou dol-
len in de aanslag. Nard en Tuurke hadden met zʼn tweeën het zeel wreed goed vast en 
Margriet hield de schuit voor het bloed gereed. Wie het minst met de gang van zaken 
akkoord scheen te gaan was uiteraard het verkie zelf. Het had maar al te goed begrepen 
wat er zou gebeuren, het sprong alle kanten uit, snokte wild met zijn vastgebonden 
poot en protesteerde luid en schor. Toen het de gevreesde klop op zijn kop kreeg en op 
zijn stro neerviel, moet het maar even verdeuzeld zijn geweest, want binst dat Loonke 
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aan bod. Zij werden traditiegetrouw vervaardigd uit een eik die jaren voordien en met 
niets anders dan de bijl in het domein op de Bossenaere geveld waren4. De teraarde-
bestelling van Gerard Thienpont († 24/12/1995) gebeurde in zoʼn eikenhouten kist in 
haar meest eenvoudige vorm-: zes rechte planken.
Bij kathiloeke priesters werden de symbolen van hun ambt (pasteen, kelk, hostie in 
was nagemaakt) in de kist meegegeven. Soms was er een apart doosje of luikje aan het 
voeteinde voorzien. Deze wassen symbolen werden onlangs nog teruggevonden bij 
het ontgraven van het stoffelijk overschot van E.H. De Caluwe, pastoor van Kerkem 
tijdens de renovatiewerken aan de kerkhofmuur aldaar.
Begrafenissen zijn altijd een afspiegeling geweest van de welstand van de overledene 
of de familie. Er was een ganse gamma van klassen voorzien die sterk variëerden 
in de loop der tijden. Zo waren er soms 3 pastoors of mis met 3 heren, soms werd 
de lijkstoet tot ver buiten de kerk tegemoet gegaan. Bij 1e klas werd er stro op de 
vloer van de kerk uitgestrooid (adelijke begrafenissen). Arme stakkers werden met de 
vroegmis begraven. Ook het klokken luiden was een afspiegeling van het uur waarop 
de «dienst» plaatsgreep en de prijs van het gebeuren was evenredig.
De katafalk was een houten stel dat met zwart rouwkleed overdekt werd en waar de 
kist tijdens de begrafenisdienst ondergeschoven werd. Na het Vaticaans Concilie werd 
het gebruik van de katafalk afgeschaft en staat de kist gewoon zichtbaar vooraan in 
de kerk.
Ook het dragen van rouw was vóór 1950 aan strikte voorschriften gebonden. Halve 
rouw betekende dat er reeds grijs mocht gedragen worden. Zwart was de regel voor 
zware rouw. Dit is later verworden tot alleen een zwarte das of een zwarte band op de 
«revers» van de jas en nog later door een zwarte knoop.
Ook de begraafplaats was sterk geïnspireerd door de rijkdom van de overledene. Voor 
dat de Oostenrijkse Keizer Jozef II (keizer-koster) het begraven in de kerk door het 
dekreet van 26 juni 1784 had verboden, verzekerden rijke gelovigen, adel, pries-
ters zich een plaats dicht bij het altaar in de kerk. Te Maarke vinden we dan ook 
onder de toren5 de graven van twee pastoors-: Van Ballaert (†1666) en Van Hamme 
(†1765). Twee andere pastoors werden aan de voordeur begraven-: Van der Gauwen 
(†3/10/1838) en Van Nieuwenborgh (†08/01/1876). Ook de burgemeesrer Henri 
Naessens (°14/02/1852 - †25/02/1911) heeft er voor gezorgd dat hij begraven werd 
op een voorname plaats aan de kerkdeur met de vermelding van zijn 26 jaar dienst 
als burgervader. Zo kan je ook niet naast de zerk van ere-gemeentesecretaris Hiloné 
Vander Donckt (1880-1943) kijken. Zijn vereremerking met burgerlijke medaille 1e 
klas en datum van indiensttreding (01/05/1907) zijn eveneens vermeld naast zijn 
C.O.O.-secretariaat. Ook koster Eduardus Baeyens (†27/06/1904) en oud-onderwijzer 
Marin Cornil (†14/07/1901) konden niet onderdoen en hebben hun zek op opvallende 
plaatsen. De grote weldoener van Maarke : Bernardus Van Saceghem en zijn familie 
kregen een aparte grafkelder (zie foto ook bij 1).

Clothaire DE DEKEN
(Wordt vervolgd)

5. Zie Businarias Nr 1, jan. 97, blz. 20-: Stenen getuigen rond en in de kerk van Maarke.
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Dank aan ...
Ons documentatiecentrum kreeg in de loop van de voorbije maanden van enkele 
belangstellende leden talrijk heemkundig waardevol materiaal.
Sierborden en tegels ontvingen we van Joos Roman en Willy Bodequin.
Marcel Moreau bezorgde ons allerlei documenten met betrekking tot de duivensport 
uit onze streek en een oude tuba van de niet meer bestaande Koninklijke Fanfare St.-
Cecilia uit Nukerke, gekregen van Roger Lodens, siert nu ons documentatiecentrum.
Allerlei boeken, fotoʼs, postkaarten, rouwbrieven werden geschonken door Paul Van 
Butsele (Ronse), Georges en Godelieve Polet, Bernadette Casiers, Noël Lievijns, 
Robert De Lange (Tiegem), Etienne De Praetere, Antoine Lefever en Chris Delarue 
(Heemkundige Kring Eigefolk, Eine).
De belangrijke verzameling oude postkaarten uit Louise-Marie van Antoinette 
DʼHaeyer mochten we inkijken en kopiëren. Sylvain De Lange schonk o.a. de niet 
meer te kopen bundel gedichten over onze deelgemeente met de bijpassende tekenin-
gen uitgegeven tijdens de gloriedagen van de De Saedeleerfeesten.
Ook zijn wij bijzonder verheugd om enkele nieuwe leden van «Businarias» te verwel-
komen. Tevens danken we alle «oud-leden» die spontaan hun lidgeld betaalden, en 
speciaal alle steunende en ereleden die vrijwillig hun bijdrage verhoogden en op die 
manier hun steentje bijdragen tot de bloei van onze heemkundige kring. Onze dank 
gaat ook naar onze beschermheer Jonkheer Xavier dʼHoop de Synghem voor zijn 
grote morele en financiële steun.
Businarias draait op volle toeren. Ons documentatiecentrum, pas gestart in juni 2000, 
is te klein geworden. Langs de pers hebt u het wellicht reeds vernomen. De burge-
meester, schepenen en het voltallig gemeentebestuur keurden unaniem op dinsdag 3 
april het voorstel goed om de bovenverdieping van «Ter Maelsaecke» volledig ter 
beschikking te stellen van de heemkundige kring.
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Vertelsels bij de Leuvense stove

Het stond in «ʼt Volk van Ronse» te 
lezen, dat in Schorisse een boerin 
werd gebeten door haar kwaadaardige 
buurvrouw. Twee weken later dat een 
hond door onbekenden werd vergiftigd 
met arsenicum. Een onderzoek werd 
ingesteld.

Al het nieuws van de streek kondt ge 
wekelijks lezen in die gazet. Over her-
bergruzies met messteken. Over ne zat-
ten rondloper die, slapend in het stro, 
per abuis op ne riek werd gestoken. Over 
nen uitgebroken stier die een herberg 

binnenliep en spaanders maakte van het meubilair. Over moord en brand en alle 
vreselijke dingen die gebeurden. Maar als Nard ze vertelde, met zijn voeten op de 
Leuvense stove, dan was het alsof hij het zelf had beleefd. Hij kleedde het aan en 
kleurde het bij. Maar eigenlijk is dat meestal zo: wie iets hoort en het voortvertelt, zet 
er al meteen een eigen stempel op. Nieuws gaat van mond tot mond zijn eigen weg 
en het is, eenmaal de parochie rond, somwijlen onherkenbaar geworden. Wat hierna 
volgt, en weer eens een poosje nièt gaat over wat Nard vertelt maar over hemzelf, ook 
dàt is een verhaal dat alleen maar bijna juist is. Want wat ge weet of denkt te weten 
over iemand, hoezeer ook uit de eerste bron geput, krijgt onbewust toch weer een 
eigen interpretatie.

Wie deze kronieken tot nu toe gelezen heeft, zal in de verteller bij de Leuvense stove 
een schalkaard zien met tere kantjes. Een zachtaardige roestie misschien. Hij of zij 
weet intussen dat het levensverhaal van Gustieze Nard bewogen momenten kende, dat 
de betrokkene zelf daar in alle talen over zweeg en, vooral voor wat zijn liefdesperi-
kelen betrof, hij nog bij niemand zijn zakske had uitgeschud.

Als jonkman zag hij de meiskies geren. Allemaal. En zij hem. Binst dat hij vertelde 
en ze aan zijn lippen hingen, trok hij een oogske naar Marietje, pakte in ʼt geniep de 
kittels van Simonneke, of loog iets leutigs in de oren van Suzanneke. Maar daar bleef 
het bij.

Het was «pintje dek» in ʼt Wolfgat. Gratis koekje op de eerste pint bier, meer was dat 
niet, een mens komt daarvoor de deur niet uit. Maar bijeenzijn, klappen en pinten drin-
ken, kaarten, doelstekken en peeschieten, daar kwam het op aan. Als dan ook nog den 
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De Heer Carlos Aelvoet, Wortegem-Petegem
Fam. Aelvoet-De Rouck, Maarkedal
Fam. Anckaert-Roman, Maarkedal
Fam. Ghislain Assez-Lesceux, Maarkedal
De Heer Patriek Baele, Maarkedal
Fam. Ludo Beeckman-Willems, Maarkedal
Fam. Willy Bodequin-Willen, Oudenaarde
De Heer Eric Bouckaert, Maarkedal
Mevr. Rachel Bourgeus, Maarkedal
Fam. Gerard Capiau, Maarkedal
Fam. J.-P. Capiau-Van Nieuwenhuyse, Maarkedal
Fam. Leonce Carbonelle-Bruneel, Maarkedal
Fam. Carlo Cierkens, Maarkedal
Mevr. Christha Claus, Wortegem-Petegem
De Heer André Claus, Maarkedal
Fam. Jean Collet-De Temmerman, Maarkedal
De Heer Adrien Commere, Brakel
De Heer Richard Couvreur, Kortrijk
Fam. Frank De Baere-Libbrecht, Maarkedal
Fam. De Bourdeaud’huy-Frerot, Maarkedal
Fam. De Buysscher-Moey, Maarkedal
De Heer Romain De Clercq, Maarkedal
Fam. De Clercq-Cierkens, Maarkedal
De Heer Eric De Coker, Maarkedal
De Heer Paul De Coninck, Kessel-Lo
Fam. Leo De Croo, Maarkedal
De Heer Joos De Cubber, Oostkamp
Fam. Clothaire De Deken-De Sodt, Maarkedal
Mevr. Lydiane De Donder, Oudenaarde
Fam. Philippe De Feyter, Ronse
Fam. Benoît De Feyter, Maarkedal
De Heer Luc De Lange, Maarkedal

Fam. Lieven De Langhe-De Kimpe, Maarkedal
Fam. Eric De Merlier, Maarkedal
De Heer Marcel De Mets, Oudenaarde
Fam. De Mullier-Van Quickelberge, Maarkedal
De Heer Pieters-De Praetere, Maarkedal
E.H. Pastoor De Schrijver, Maarkedal
Fam. Gerard De Smet, Maarkedal
Fam. R. De Smet-Coppens, Ronse
De Heer Lucien De Steur, Maarkedal
Mevr. Roger De Temmerman, Maarkedal
Mevr. Ann De Tollenaere, Maarkedal
Fam. P.  De Vos-Thienpont, Maarkedal
Fam. Albert De Worm, Ronse
Fam. Alain Decock-Haelters, Maarkedal
Fam. Christiaan Delarue, Oudenaarde
Fam. Laurent Depuydt, Maarkedal
Fam. Norbert Deriemaeker-Geenens, Maarkedal
Mevr. Ann Descamps, Maarkedal
Mevr. Descamps-Martens, Maarkedal
De Heert Geert Deschaumes, Maarkedal
Mevr. Lutgarde Desmet, Maarkedal
Fam. Jan Devos-Verstichelen, Horebeke
Mevr. Antoinette Dhaeyer, Maarkedal
Fam. Adelin Dreelinck-Demaeseneire, Maarkedal
Fam. Michel Dupont, Lichtaart-Herentals
Fam. André Erregat, Maarkedal
De Heer Robert Geenens, Maarkedal
Gemeentebestuur Maarkedal
De Heer Laurent Ghys, Maarkedal
Mevr. Esther Goeffers, Maarkedal
Mevr. Vera Henau-Verschelden, St. Goriks-Oud.
Fam. Luc Hoffmann, Oudenaarde
Mevr. Fanny Langie, Ronse
Mevr. Julia Larno, Zwalm
Fam. Steven Lippens, Maarkedal
De Heer Frans Lust, Maarkedal
De Heer André Maes, Oudenaarde
Fam. Hubert Mannens-Schoorens, Maarkedal
N.V. Maran, Maarkedal
Fam. Luc Mincke-Thienpont, Maarkedal
De Heer Johan Moreels, Maarkedal
De Heer Jo Nachtergaele, Maarkedal
De Heer Joris Nachtergaele, Gent
Mevr. Beatrijs Opsomer, Oudenaarde
Fam. Bernard Opsomer, Oudenaarde
De Heer Jan Papegnies, Maarkedal
Fam. Piens-Van Damme, Maarkedal
De Heer Roland Pieters, Vloesberg
Fam. Pieters-Veys, Maarkedal
Fam. Pierre Piron, Maarkedal
Mevr. Godelieve Polet, Maarkedal
De Heer Michel Polet, Oudenaarde
Fam. Raevens-Eeckhout, Ronse
Rijksarchief, Ronse
De Heer Achiel Roman, Horebeke
De Heer Robert Roman, Oudenaarde
Fam. Nery Roman, Maarkedal
Fam Joos Roman-Vanden Dorpe, Maarkedal
Fam. Roland Roos-Roos, Ronse
Mevr. Rousseau-De Merlier Simonne, Gent
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orgel draaide (voor nen dikke stuiver per aireke) dan werd er gedanst, bij plaatsgebrek 
met twee op één tegel als het moest.

Nard trakteerde Pee en Clementiene, die in ondertrouw waren. Maar eigenlijk zat hij 
zelf met zijn kop bij Leonske, het walenlief dat hem de bons gaf. Terwijl hij stond te 
preekpetelen met Jan en alleman, ging dat jonk nooit helegans uit zijn gedachten. Hij 
wist dat hij van haar moest wegblijven, voorgoed. En daarmee waren er wel echt 
donkere gaten in zijn ziel gekomen. Uiterlijk ging het leven zijn gewone gang. Altijd 
eender en toch altijd anders. Met alsmaar weer dingen die voorbij waren en niet meer 
zouden keren. Zo was ook het werk in de fost verleden tijd voor hem geworden. Hij 
beulde nu godganse dagen met karleveis leem in de gresfabrieken van Baudour. Zwaar 
werk, maar hij zou niet meer willen mangelen. ʼs Avonds was hij geparlakt van kop 
tot teen, maar het gestof van de mijn, dat tot diep in uw longen kruipt, was veel erger 
geweest.

Leonce zag hij dus nooit meer, sedert de paar pogingen om haar in den duik te gaan 
opzoeken. Al van de eerste keer vroeg ze hem om het niet meer te doen. Een week 
later was het hem weer te sterk geworden. Hij zag haar zo geren en hij voelde zich zo 
rot. Hij bleef een beetje klappen om het haar te zeggen. Hij had het zelfs geriskeerd 
zijn hand op haar buik te leggen, waar het kindje zat, maar ze had hem geweerd. Het 
kind was niet van hem, zei ze. Een steek in zijn hart. Het mocht van hem niet zijn. «Ge 
moet wegblijven, Leonard. Voorgoed».

«Ik kan het niet. Als het moet wil ik voor u vechten, Leonce».

«Heb ik gezien», zei ze, «Gij zijt ne wildvang. Gij had hem bijna doodgeslagen».

«Hem», zei ze altijd. Ze had nog nooit zijn naam genoemd. Ze zat met handen en 
voeten aan «hem» vast. Aan die niewerd, dat zwalpei, die... Eens droomde Nard dat hij 
hem echt had doodgenepen, gelijk een kattejonk. En dat hij door de gendarmen werd 
gezocht. Hij was al tot ver in Frankrijk gevlucht en kende geen moment rust meer. «Ge 
zijt ne moordenaar-!» dreunde het in zijn hoofd. Hij meende de stem van Clementiene 
te herkennen. Te stom om uit te peinzen-: een moord begaan omdat ge Leonce geren 
ziet en op het eigenste moment aan Clementiene denken.

«Ik wil het kind zien als het geboren is», zei hij.

Ze zei niet ja en niet nee. Ze dacht-: hij vergeet het wel, het zal allemaal overgaan. Ze 
dacht-: ik had hem nooit mogen kennen, ce flamin, ce brute au petit cœur. Ten andere 
gange dacht ze-: ik mag hem niet helemaal afstoten, als er iets gebeurt met «hem», als 
hij zich doodzuipt, dan heb ik niemand meer.

Nard zocht haar niet meer op. Hij woonde wel nog een tijdje boven dien ijzerwinkel 
in Baudour. Soms bleef hij zelfs op zondag in de streek, in de staminees hangen. In 
de heimelijke hoop ... Hij dronk veel in die dagen. Tot hij inzag dat hij maar beter 
opnieuw dagelijks over en weer naar de Vlaanders kon pendelen.

Ledenlijst
ERELEDEN
Jonkheer d’Hoop de Synghem, Maarkedal
Fam. Paul Baekeland, Maarkedal
Fam. Jozef Bourdeaudhui, Maarkedal
Mevr. Bernadette Casiers, Maarkedal
Fam. Carlo De Backer, Maarkedal
Fam. Romain De Bleeker-Glibert, Maarkedal
De Heer Sylvain De Lange, Brakel
Fam. Dirk De Merlier, Maarkedal
Dokter Edmond De Meulemeester, Maarkedal
Fam. Herman De Temmerman, Maarkedal
Fam. Chris en Ann Delaere-Dieryckx, Maarkedal
De Heer Jean Foucquet, Maarkedal
De Heer Georges Gosseye, Oudenaarde
Fam. Antoine Lefever-Baeke, Maarkedal
Fam. Fernand Maes, Maarkedal
Dhr. Burgemeester Peter Thienpont, Maarkedal
Mevr. Marijke Van Welden, Maarkedal
Fam. Johan Vande Kerkhove, Maarkedal
Fam. Paul Vander Linden-Schoorens, Maarkedal
Fam. Marc Vuylsteke-Casteleyn, Maarkedal

STEUNENDE LEDEN
Fam. Denis Baekeland, Maarkedal
Fam. Dirk Baekeland-De Tavernier, Maarkedal
De Heer Valeer Bauters, Maarkedal
De Heer Ruud Bodegraven, Ronse

Fam. Pascal Bothuyne, Maarkedal
Fam. Fr. Botteldoorn-De Lepeleere, Maarkedal
Fam. Marc Bourdeaud’huy, Maarkedal
Fam. Jean Capiau, Maarkedal
Mevr. Monique Carpentier, Maarkedal
De Heer Roger Coopman, Zottegem
De Heer José Cornil, Maarkedal
De Heer Johan Cruypeninck, Maarkedal
Fam. De Backer-Verschelden, Maarkedal
Fam. Geert De Geyter-Eeckhaut, Maarkedal
De Heer Philippe De Keyser, Ronse
De Heer Paul De Maeseneire, Maarkedal
Mevr. Nelly De Merlier, Oudenaarde
Fam. André De Tandt, Ronse
Fam. Paul De Tavernier, Maarkedal
Fam. Roger De Tavernier, Maarkedal
Fam. Marc De Turck, Maarkedal
Mevr. Magda De Voet, Maarkedal
Fam. Lothar De Voet-Vercruysse, Ronse
Fam. A. De Zaeytijdt-Notebaert, Maarkedal
De Heer André De Cubber, Maarkedal
De Heer Oscar De Cubber, Maarkedal
Fam. Luc Depoorter, Maarkedal
Fam. Pierre Depoorter-Degroodt, Maarkedal
Mevr. André Detemmerman, Maarkedal

Mevr. Francine Devriendt-Fourneau, Maarkedal
De Heer Jean-Pierre D’Hondt, Maarkedal
De Heer Marc Didier, Maarkedal
Fam. Franky Diopere-Coopman, Maarkedal
Fam. Jozef Eeckhout-Batteauw, Maarkedal
De Heer Marc Erregat, Maarkedal
De Heer Peter Foucquet, Oudenaarde
De Heer Luc Geenens, Maarkedal
Mevr. Lieve Goessens, Maarkedal
Fam. Michel Gyselinck-Vermeulen, Oudenaarde
Fam. Guido Haudenhuyse-Lauwaert, Maarkedal
Fam. Walter Kerckhove, Ronse
Mevr. E. Lantmeeters-Wed. Vandermeersch, 
 Oudenaarde
De Heer Robert Lauwerier, Maarkedal
Fam. Clement Lemarcq-De Coker, Maarkedal
Fam. Etienne Lippens, Maarkedal
Fam. Roger Lodens-Schiettecatte, Maarkedal
Fam. Eric Mahuer-Vanhelleputte, Maarkedal
Mevr. Anny Marist-Vande Catsijne, Maarkedal
Mevr. Annabel Naessens, Maarkedal
Fam. F. Okerman, Brakel
De Heer Adrien Pot, Maarkedal
Fam. Danny Provost, Maarkedal
Fam. Roger Roman-De Langhe, Ronse
Fam. Romain Roman-De Vos, Ronse
Mevr. Bertha Ryckbosch, Maarkedal
De Heer Hubert Saveyn, Maarkedal
De Heer Julien Schiettecatte, Maarkedal
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Op ne zaterdagavond hoorde hij dat Clementiene en Pee van de preekstoel gevallen 
waren. Zijn moeder vertelde het, terwijl hij aan de kant van de mestpoel een kiekie zat 
te pluimen. Een seconde hield hij op met zijn werk en deuzelde het in zijn kop.

«O ja-?» zei hij. «Jong zijn is pertank het schoonste dat er is».

Hij rukte met niet te verbergen nijdigheid de slagpennen uit het kiekie. Zijn moeder 
kneutte omdat hij niet enkel pluimen maar ook een stuk vel van het beest meehad. Ze 
kneutte altijd voor iets.

PINTJE DEK IN ʼT WOLFGAT

«Laat ons dansen, Clementiene»». Hij trok een smoel naar Pee. «Misschien bepeinst 
ze haar nog».

«Als ze zich kan verbeteren, ʼt is nog tijd genoeg», zei Pee.

Ze lag zo soepel in zijn hand, ze bewoog zo galant en zwierig met hem mee op de 
maat van de muziek.

«Als gij getrouwd zijt», zei hij, «dan is het schoonste wijveke van de Koekamer 
weg».

«Zot-!»

Ze neep in zijn schouder. Ze glimlachte haar gelukkig zieltje bloot.

Vermoedde ze iets van wat hij voor haar voelde-? Of van zijn verdriet om Leonske-? Wist 
ze dat hij nooit zou trouwen wegens niet geschikt voor een vramens-? Hij wel, hij wist 
het zeker. Hij was nen tamme kloot, ne leegganger. Hij had haar veel eerder moeten 
zeggen-: «Clementiene, kind, ik ben zot van u, ik wil met u vrijen en trouwen».

Hij trok haar, zogezegd in een vlaag van speelsheid, dichter tegen zich aan. Nu het 
te laat was. Of niet-? Het is nooit te laat. Fielieze Miet stond alleen aan ʼt gemeente-
huis, zijn Lies was er op het laatste moment met nen anderen vandoor. Zoʼn dingen 
gebeuren.

«Ge danst veel beter dan Pee», zei Clementiene. «Hij zegt van zijn eigen dat hij zo 
slap is als een ijzerie hekkie».

«Hij zal wel andere kwaliteiten hebben», plaagde Nard.

Ze had er zienbaar lijf op om met die andere kwaliteiten kennis te maken. Of had ze 
dat al gedaan-? Ze was geen bezeke.

Ze dansten en dwaalden met hun gedachten elk zijn eigen gang. Het was al zalig-

en dit bij nacht. Daarenboven is Joseph Livijns de kozijn van de dader en De Roose 
zijn knecht (…Je lʼaurais encore du prendre pour lʼagresseur. Vu quʼil a déja subi 
lʼannée dernière un emprisonnement par condamnation du tribunal correctionnel 
dʼAudenarde pour avoir battu un passant dans la rue et par nuit et de plus que le 
nommé Joseph Livijns est son cousin germain et De Roose son domestique…).
- de feiten hebben zich afgespeeld op 700 passen van mijn woning, en dus heb ik 
hem niet op heterdaad betrapt (… que comme le crime ou délit nʼa été commis en ma 
présence mais à plus de sept cent pas de lieu ou jʼai trouvé les dits individus, je ne les 
ai pas surpris en flagrant délit…).
- de burgemeester besluit dat hij zeker niet gehandeld heeft uit onachtzaamheid maar 
wel uit onmogelijkheid en uit voorzichtigheid (…que ce nʼest pas une négligence de 
ma part mais plutôt une impossibilité et une prudence…).

Tot daar de ervaring van burgemeester Hubau zoals die te vinden is in het Rijksarchief 
te Ronse (MGA – Etikhove 362).

Jozef BOURDEAUDHUI

Dank aan ...
Ons documentatiecentrum kreeg in de loop van de voorbije maanden opnieuw
genealogisch en heemkundig waardevol materiaal.
Boeken van Paul Van Butsele, rouwbrieven en rouwprentjes van Christiane Reynaert, 
Christ Delarue, Robert De Langhe, Gerard Vandemeulebroecke en Carlos Aelvoet.
Oude affiches en allerlei fotoʼs van Marijke Van Welden, Joos Roman, Bertha 
Ryckbosch, Jean Capiau, Paula Van Overmeren en Odo Roman.
Divers archiefmateriaal zoals boeken, fotoʼs, persknipsels, postkaarten, kiezerslijs-
ten, affiches, archief van een vereniging zijn steeds welkom. Geef ons een seintje
vooraleer je iets dergelijks naar de container brengt.

Wij zoeken ...
De Heemkundige Kring «Businarias» zoekt een vrijwilliger die goed kan typen om 
een pak data in te toetsen op computer in het documentatiecentrum. Geïnteresseerden 
nemen contact op met Marc Vuylsteke - Tel. 055 21 68 27.
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Aireke-: wijsje, liedje.
Deuzelen-: duizelen.
Dikke stuiver-: 10 ct.
Doelstekken-: vogelpik spelen.
Geparlakt-: bevuild, besmeurd.
Gange-: ten andere .-: naderhand, op een ander ogenblik.
IJzerie hekkie-: ijzeren hek.
Karlevei-: kruiwagen.
Kneuten-: morren.
Leegganger-: luiaard.
         Soms in de betekenis van-: iemand die niet durft.

Lijf-: . op iets hebben-: ernaar uitzien, naar verlangen.
Mangelen-: omwisselen, ruilen.
Niewerd-: onbenul.
Pintje dek-: cafégebruik waarbij de klant bij het eerste glas bier
         er een gratis koekje bovenop kreeg.
Preekstoel-: van de . vallen : huwelijksaankondiging.
Roestie-: iemand die zich als bruut voordoet.
Rondloper-: bedelaar, of huis aan huis verkoper.
Zakske-: zijn . uitschudden-: zich blootgeven.

heid wat haar te wachten stond. Maar in hem was ineens weer alle begeren weg. Hij 
danste met andermans goed. Hij vroeg zich af waarom hij het deed, terwijl hij van 
binnen rouwde om de gang van zaken, waarbij alles hem ontglipte-; om het bleke 
wicht van ginder ver, dat hij zwanger had gemaakt en door wie hij naderhand werd 
afgewezen. Moesten de mensen alles weten, ze zouden hem ne filoe vinden.

Toen het aireke uit was, verdween hij door de deur waarop «Cour» stond. Hij kwam 
niet terug en in de andere staminees dook hij niet op. Geen mens kreeg hem nog te 
zien dien avond.

Een week later werd de jonkmansbroek van Pee verbrand. Nard en Meulies Tuurke 
leidden met zwier de ceremonie. Toen ze in het holst van de nacht naar huis trokken, 
in de maneschijn, met rondom hen overal huizen en bomen die draaiden alsof ze zat 
waren, bleven ze af en toe staan prakkezeren met hun neus bijna tegeneen. Stoefen 
tegen de sterren op. Voor hen was er maar één grote waarheid-: met ne vingerknip had-
den ze gelijk welk schoon meiske aan hun vingers. Maar ze hadden nog tijd.

«Zullen we te Coppies nog enen drinken-?»

Dat deden ze. Zelfzeker. De wereld behoorde hen toe.

man (…syn t̓ saemen nevens de straete aen den hof van Florent Rollier in den gracht 
gevallen, dat eenen derden hem slaende heeft van eenen die hem niet vasthield twee 
steken met een mes in den rugge gekregen…). Toen zijn Joseph Livijns en Charles De 
Roose op het lawaai afgekomen, hebben de messteker Joannes Cruypenninck kunnen 
vastnemen, en hebben hem gedwongen mee te gaan naar het huis van de burgemees-
ter, nadat ze zijn mes hadden afgenomen. Even verder (…omtrent den Kruysweg…) 
werden ze aangemaand door Charles Aelvoet, Philippe Bilau, Caroline Clermont en 
een onbekende, het mes terug te geven (…dat sij met geweld het geseyde mes wilden 
weder hebben…). Toen kwam echter de burgemeester…
Anselmus Van den Hautte en Caerel Provost bevestigen dit verhaal (…dat het gevecht 
begonst is als voorseyt, dog dat vermits sij geene der aenranders kenden, dat sij alle 
t̓ saemen op Petrus Livyns in den gracht vallende gesien hadden dat sij met vuysten 
sloegen maer geen mes gedistingueert hadden…). Jan Slots en Judocus De Maesenaere 
hebben Cruypeninck zien steken (…gesien had dat Joannes Cruypenninck voornoemt 
met syn open mes den arm opgeheven hield…).

De burgemeester maakt van dit alles een zeer degelijk rapport op en stuurt dit door 
naar de bevoegde instanties.

Op 9 juli 1821 ontvangt de burgemeester een schrijven van de «Commissaire Royal 
du District» Fostier. Op vraag van de gouverneur vraagt deze commissaris waarom de 
burgemeester, nadat hij als het ware getuige was van de feiten, en zelfs de dag nadien, 
geen stappen heeft ondernomen om de dader te arresteren, maar dit overliet aan de 
«maréchaussée» (...prévenu dʼêtre lʼauteur de ce crime a été interrogé par vous sans 
que vous vous êtes mis en devoir de lʼarrêter en laissant le soin à la maréchaussée 
qui lʼa officiellement arrêté…). Bijkomend komt de vraag naar de reden waarom de 
burgemeester aldus heeft gehandeld.

In zijn antwoord aan de commissaris herhaalt de burgemeester nogmaals de feiten 
zoals zij zich hebben voorgedaan en motiveert daarna waarom hij niet tot een arres-
tatie ter plaatse kon overgaan (...Je crois Monsieur le Commissaire du Roi vous avoir 
assez éclairé sur le contenu de mon procès-verbal. Il ne me reste plus quʼà vous 
expliquer les motifs qui mʼont empêché de faire lʼarrestation du prédis Cruypenninck 
qui sont…).

- ik was niet gewapend, enkel gekleed in nachtkledij, met blote handen (…ni armé 
étant seulement en habit de nuit et à mains nues…)
- in feite had ik de hele meute moeten kunnen arresteren, maar alleen was dat onmo-
gelijk (…jʼaurai du arrêter toute la cohue… seul était impossible et nʼaiant personne 
de qui je pouvais requérir main forte…)
- dat Petrus Livyns gekwetst was lijdt geen twijfel, maar wie weet was hij niet de 
agressor. Vorig jaar werd hij reeds gevangen genomen na een veroordeling door de 
rechtbank van Oudenaarde voor het toebrengen van slagen aan een voorbijganger 
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Waar gebeurd

Je zult het maar beleven. Je bent burgemeester van Etikhove en maakt op een zwoele 
zomeravond nog even een korte wandeling langs je achtertuin. Plots word je gecon-
fronteerd met een halve moordpartij. In die gegeven omstandigheden doe je je best 
om de feiten zo duidelijk mogelijk te analyseren en weer te geven, en korte tijd nadien 
word je op de vingers getikt door een of andere koninklijke commissaris omwille van 
nalatigheid. 

We schrijven 29 juni 1821. Jan Baptiste Hubau is burgemeester van Etikhove van
1 januari 1819 tot 7 november 1830. 

Op de avond van 29 juni 1821, om half tien ongeveer, wordt zijn aandacht getrokken 
door geroep (…door groot gerucht van sweiren en tieren…). Een tiental personen 
bevinden zich in de nabije omgeving van zijn woning en blijken naar hem toe te 
komen. Joseph Livijns en Charles De Roose, beiden uit Etikhove, houden een zekere 
Joannes Cruypenninck uit Nukerke vast. De beide mannen beweren dat Cruypenninck 
hun vriend Petrus Livyns zou hebben gestoken met een mes (…als plichtig van met 
een mes gesteken te hebben…). Iets verderop staan Philippe Bilau, Charles Aelvoet, 
Caroline Clermont en een onbekende, allen bewoners van Ter Poort in Nukerke. De 
burgemeester aanhoort de beschuldigingen, en een goede burgervader zijnde, vraagt 
hij spontaan aan Cruypenninck waarom hij dat heeft gedaan. Deze beweert dat het om 
wettige zelfverdediging gaat (…mij te defenderen…). Doch volgens een overtuigende 
getuige Philippe Bilau zou Cruypenninck wel degelijk gestoken hebben (…den voor-
noemde Philippe Bilau onder veel scheldwoorden en sweiren ondertusschen seggende 
dat hij gesteken is…). De burgemeester nodigt allen uit om ʼs anderendaags officieel 
getuigenis te komen afleggen.

Op 30 juni 1821 om vijf uur ʼs morgens bezoeken burgemeester Hubau en sche-
pen Pieter Francies Van Malleghem het slachtoffer Petrus Livyns in diens ouder-
lijke woning (…in sijn ouders huys krank grootelijks met twee wonden in den rugge 
gewond liggende…).
Livyns doet zijn verhaal aan beide heren. De beruchte avond, rond negen uur, kwam hij 
samen met Anselmus Van den Hautte en Caerel Provost uit het huis van Victor De Vos. 
Spoedig kwamen vier mannen en een vrouw achter hen aanlopen. Die zochten ruzie 
(…al sweirende en tierende, dat hij had gevraegt wat sij wilden of sij tegen hem iet 
hadden, dat sij antwoordden trekt gij u dit aen…). Petrus Livyns werd vastgenomen, 
eerst door Charles Aelvoet, dan door een andere man. Ze rolden beiden in een gracht, 
Livyns kreeg slaag van een derde man, en werd nadien gestoken door een vierde 

6 27

De geschiedenis van de aardappel (2)

De krul – gestropte pataeters

De teelt van de aardappel kende na de hongersnood 1740 een ongekende snelle 
opgang. De strenge winter van 1739-40 begon op 10 januari en duurde 63 dagen lang. 
Alle graangewassen waren kapot gevroren. Tijdens het voorjaar plantte men toen mas-
saal aardappelen. De overvloedige oogst zou veel arme lieden van de hongersnood 
redden. Dertig jaar later rezen er problemen met de aardappelteelt. De bladeren van 
de plant krulden op en de opbrengst verminderde jaar na jaar. De grootste problemen 
doen zich voor in de Kasselrij Oudenaarde en in het Land van Aalst. Hoe zou men de 
zaak aanpakken-?

De gedeputeerden van de Staten van Vlaanderen vergaderden op 7 november 1767 op 
het stadhuis te Gent. Ze stelden vast dat-: «de patates dese jaere niet wel en souden 
geluckt sijn ende dat dese spetie considerabel in prijs soude geresen zijn, mitsgaeders 
ons versocht wort van te seggen wat daer van is ende soude convenieren ofte niet 
van de uytvoer te verbieden». Men sprak toen ook van «les topinambours ne sont pas
réussis…».
Ook in de volgende jaren mislukt geregeld de aardappeloogst en er dreigt opnieuw 
hongersnood. S. Devaleriola, burgemeester van Brussel heeft weet van de proble-
men in het Oudenaardse en biedt hulp. Op 31 oktober 1779 schrijft hij aan het 
Kasselrijbestuur dat één van zijn landbouwers met groot succes aardappels teelt en dit 
reeds meer dan 25 jaar. «Comme jʼai étudié et observé dʼassez près la façon dont il les 
cultive, je suis près à vous la communiquer».

Het Kasselrijbestuur uit Oudenaarde wil ook zelf iets ondernemen. De «Keyserlijke 
en Koninglijke academie de consten en wetenschappen» en de stad Brussel die gere-
geld een geschied- of letterkundige prijskamp uitschrijven worden ingeschakeld. Op 
25 oktober 1779 stelt de academie «drie historische vraagstukken(1) voor tegen het 
concours van het jaar 1781». Maar «boven deze gewoone vraegstukken voor ieder van 
welke een prijs zal zijn een goude medaille van het gewicht van 25 ducaeten stelt de 
academie buytengenwoonelijk voor het volgende programma-: dewijl de aardappelen 
in de Kasselrije van Audenaerde van jaer tot jaer verslechteren hebben de heeren 
hoogpointers van die Kasselrije van Audenaerde aen de academie versocht om thun-
nen koste eenen buytengewonen prijs van 300 guldens voor te stellen aen den genen 
die naer het oordeel van de academie zal ontdekt hebben den aerd en den oorspronck 
van dit quaed en den welcken den hulpmiddel daer van zal gevonden hebben».

Reeds meer dan acht jaar stelt men vast dat het blad van de aardappel zich oprolt 
en krimpt. De plant sterft af voor ze tot de volle rijpdom komt. Alle planten hebben 
dezelfde ziekte in min of meerdere mate. «Men heeft beproeft om daer in te voorsien 

MARC VUYLSTEKE JOZEF BOURDEAUDHUI
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door het saeyen van het zaed der aerdappelen dogh de vrucht die daervan is voort-
gekomen heeft sig ingekrompen gelijk de anderen. De stammen van deze aerdappelen 
waer van het blad bederft, gemeyneluk genaemd gestropte pataeters, zijn niet teene-
mael onvruchtbaer maer sy geven eene klijne vrucht van eenen slechten smaek. Sy 
wassen spoedelyk op als zij uyt de aerde kommen om korst daer op te verdroogen. 
Eenige persoonen hebben wormen ontdekt die het hert van de moederplante aentas-
ten, welke wormen van een lankachtige en dunne gedaente zijn op den buyck geel en 
op den rugge zwart».

Iedereen heeft zo zijn mening over de oorzaak van de kwaal.
«Eyndelijk zijn er van gevoelen dat de menigte van dese planten eertijds  uyt Engeland 
ingevoerd is en niet genoegsaem is om de zelve alteyd te houden, dat het noodsaekelyk 
is nieuwe planten komen. Zy gronden hun gevoelens op de deugdelijke ondervindinge 
die men heeft van de taerwe van Kalken in het land van Dendermonde en van de gene 
van Armentiers dewelke naer alvooren dry a viermael alhier gesaeyt geweest te heb-
ben merkelijk ontaerden».

Al wie wil mag aan de prijsvraag meedingen. De werken moeten op «eene leesbaere 
wijze geschreven zijn in het latijn, fransch ofte vlaemsch en de selve moeten voor 
den 16 junij 1781 vrij van port toegesonden worden aan Mr. De Roches perpetuëlen 
secretaris van de academie. De opstellers zullen hunnen naem niet stellen aen hunne 
werken maer alleenelyk eene zinspreuke naer hunne keus, sy zullen dese zinspreuken 
herhaelen in een gesloeten briefken inhoudende hunnen naem en woonplaets, ende 
selve zinspreuk ook».  
De opdracht was tweeërlei-: hoe komt het dat het loof van de aardappel «inkrempt en 
krult» en dus zo «voor ´t meest gedeelte de plant zyne geaerdheid en vruchtbaerheid 
beneemt», en welke zijn de hulpmiddelen om hieraan te verhelpen.

P.J. Van Bavegem(2) gezworen heel- en vroedmeester van stad en Lande van 
Dendermonde is sterk geïnteresseerd. Op 22 janurari 1781 vraagt hij bij het 
Kasselrijbestuur om inlichtingen «in hope dat de gecommitteerden door de weled. 
aangesteld, mij met een spoedige en voldoende antwoord zullen tegemoet komen».
- In wat teidperk omstreeks Oudenaerde de eerst gekrolde aerdappelen bespeurt zijn.
- of de krolling van t̓ loof, in t̓ eerste zoo zigtbaer geweest zij als nu.
- of de landslieden aldaer ook gewoon zijn, hun aerdappelen in kuylen te bewaeren,
  en hoe lang zij er dezelve laeten in liggen.
- in wat teid men gewoonlyk de aerdappelen plant.
- of de landslieden van elders daer geen krol bespeurt wierd geen plantgoed ontboden
  hebben; zoo ja ? of zij hier op het gebrek bespeurt hebben; zoo niet ? hoe lang deze
  aerdappelen zonder krollen zijn voortsgekomen.
- gezien er menigmael wormen in dʼaerdappelen ontekt zijn, of gemelde ook niet tege-
 lijk nenigmael bevonden hebben, dat ook aerdappelen zonder worm, en heel gaef
  egael sterk gekrolt hebben.

Donderdag 15 november 2001 om 20 uur
Zaal «MAARKEDAL» - Etikhovestraat 11 - Maarkedal

VOORDRACHT
door dhr Marc VUYLSTEKE, voorzitter Businarias

Van ATINGOHOVA tot ETICHOVE
700 jaar Etikhove

Iedereen van harte welkom. Niet te missen-!

Na twintig jaren was hij een welvarend textiel industrieel. Rond 1895 werd hij ernstig 
ziek (tyfus). Hij beloofde om na zijn genezing in zijn geboortedorp acht kapellen te 
bouwen ter ere van O.L.Vrouw van Zeven Weeën. Hij genas en liet dan ook de kapel-
len optrekken die als het ware een kopie zijn van de kapellen te Lede. Deze Ronsese 
textielfabrikant had in die tijd het textielbedrijf «La Grande Chemiserie de Lede» 
overgenomen en woonde zelfs korte tijd in Lede. Hij moet er die kapelletjes goed 
gekend hebben.
Het bedevaartsoord op de Annoven kende vooral in de jaren voor en na de eerste 
wereldoorlog veel succes. Bedevaarten en processies trokken op regelmatige tijdstip-
pen naar de Annoven. Jaarlijks trok op Lichtmis een processie van Schorisse-kerk naar 
de Annoven. Ook in mei en op halfoogst zakten de bedevaarders af naar de kapelletjes 
om Maria om hulp en bijstand te smeken. Na de tweede oorlog verdween deze devotie 
geleidelijk en begon ook het verval. Eerst werd de klok gestolen en ondanks de inzet 
van onderpastoor Dhaenens om alles in stand te houden brokkelden de kapelletjes 
verder af.
In juli 1977 wou het gemeentebestuur van Maarkedal de site aankopen en de eige-
naar, volksvertegenwoordiger Denis Baeskens, was er principieel mee akkoord.  Een 
beslissing werd nooit genomen. In 1982 kwam het dossier opnieuw op de proppen. 
Het gemeentebestuur ijverde ervoor om dit complex als monument te beschermen 
zodat de aankoop en restauratie voor 80 % subsidieerbaar zou zijn. Een aanvraag werd 
ingediend maar de administratieve molen draaide langzaam en met het overlijden van 
de eigenaar werd alles opnieuw op de lange baan geschoven.
In april 1993 kon de huidige eigenaar, de familie Eugène Van Hoorne-Breda, de 
kapelletjes kopen van Mw Elisabeth Bogaerts, weduwe van Denis Baeskens. Met veel 
ge-duld en op eigen kracht zijn de nieuwe eigenaars erin geslaagd om op eigen kosten 
deze kapelletjes te restaureren.
In het volgend nummer komen we uitgebreid op de kapelletjes terug.

Marc VUYLSTEKE
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- of de landslieden aldaer gewoon zijn hun aerdappelen diep of ondiep te planten; of
  zijn hun aerdappelen in mest gewoon zij te leggen of niet.”
Hij besluit met : «dit is dan alles wel Ed heeren waer in ik dagt eenige opheldering 
noodig te hebben t̓ geen ik hope u weled. Heeren zig zult geweirdigen mij op zijnen 
teid te laeten toekomen…”.

Petrus Van Bavegem stuurt enkele weken later zijn «Prys-verhandeling over de ont-
aarding der aardappelen» antwoorden naar de academie en zal in 1781 beloond wor-
den met de «dubbele eereprys». 

Marc VUYLSTEKE
(Wordt vervolgd)

1. Vraegstuk 1-: Een aentekening te geven van de handschriften betrekkende de historie van de oostenrijkse 
nederlanden, het vraegstuk beperkt sigh tot de handschriften opgestelt voor het jaar 1400 en noyt gedrukt.
Vraegstuk 2-: Welcken is geweest den staet der letterkunde in de Nederlanden sedert de eeuwe van Caerel 
den grooten melus tot de geboorte van keyser Kaerel den 5de.
Vraegstuk 3-: Welcken is den oorsprong geweest van de compagnieën in de steden van brabant bekent onder 
den naem van gildes. Welcke waeren de plichten en voorrechten van de gene der selve uytmaeckende en 
welcke zijn de krijgsexpeditien die de gemelde compagnieën hebben bijgewoont.

2. Petrus Van Bavegem is geboren in 1745 en hij overleed te Baasrode in 1805. Deze heelmeester was 
tijdens de Franse overheersing ook «maire» van Baasrode. Van zijn hand zijn nog : «Tractaet van de key-
sers-snede (1773)» en een driedelig «Verhandeling over de koortsen in ʼt algemeen, dog bezonder over de 
rotkoorts en roodeloop, welke sedert de tien à twaelf laetste jaeren alom in de Nederlanden de schriklykste 
verwoesting hebben aengeregt. – uitg Dendermonde, Weduwe Du Caju; Amsterdam, J. Morterre, 1788-
1790» (zie boek De Verlichting p 85).
Het werk «Prys-verhandeling over de ontaarding der aardappelen, op koste der kasselrije van Audenaerde, 
door de Keiserlijke en Koninglijke academie van consten en wetenschappen tot Brussel, in de jaare 1779, 
ter beantwoording voorgesteld, en welk in den jaare 1781, met de dubbelen eerprijs is beschonken» werd te 
Dordrecht bij A. Blusse en zoon in –8° in 1781 gedrukt.
Edm. Vanderstraeten schreef in «Recherches sur les Communautés Religieuses et les Institutions de 
Bienfaisance à Audenarde depuis le XIIe siècle jusquʼà la fin du XVIIIe siècle» op blz 184-: «On sait que 
ce fut en 1775 que se manifesta pour la première fois la frisolée (krul), qui crispait les sommets des tiges de 
pommes de terre. Cette maladie dura plusieurs années, et eut pour effet de rendre les tubercules inférieurs en 
qualité et en quantité à ceux des tiges saines. Les députés de la châtellenie dʼAudenarde, justement alarmés 
de cet état de choses, mirent à la disposition de lʼacadémie de Bruxelles une somme de 1200 francs, à décer-
ner à lʼauteur du meilleur traité sur la nature de la maladie et les moyens de la combattre avec succès. Ce 
prix fut remporté par le docteur Van Bavegem, de Termonde, qui prouva, dans son mémoire, que le solanum 
tuberosum étant une plante exotique, devait nécessairement dégénérer par le temps. Il fit venir des semences 
et des tubercules de la Virginie, et la frisolée malencontreuse disparut comme par enchantement».

Bronnen :
Stadsarchief Oudenaarde, doosnr 3687-: ziekten 1435/5
Annonceblad van Audenaerde september 1860.

MARC VUYLSTEKE

De Kapelletjes van de Annoven.

Iedereen kent de Kapelletjes van Zeven Weeën op de Annoven. Omwille van het 
algemeen belang gevormd door de volkskundige en sociaal-culturele waarde werden 
de zeven kapelletjes en de grotere kapel, bij ministerieel besluit van 16 oktober 1997 
opgenomen in de lijst van beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten.

De kapellen staan midden  in een fraai binnentuintje met grasperk, omringd door 
bloemen en planten waartussen paadjes kronkelen. Alles is gelegen op de tweesprong 
van de Kapellestraat en de Annovenstraat. De grote kapel ligt precies op de bissectrice 
van de tweesprong. De zijwanden zijn afgeboord door kleine steunberen en de voor-
gevel heeft een vrij grote spitsboogvormige toegang. Onder de houten overhuiving 
hing vroeger een monumentale gekruisigde Christus die nu om veiligheidsredenen 
vervangen werd door een kopie. Het altaar en de koorwanden zijn met een rotsnaboot-
sing bezet-: rechts van het altaar wordt de grot van Lourdes voorgesteld. De kleine 
kapelletjes hebben een rechthoekige constructie. De langsmuren tellen twee traveeën 
met spitsboognissen over een hoogte van 2 m. De eerste travee heeft een blind spits-
boogvenstertje en de tweede is beglaasd. Ook de altaarmuur is uitwendig met een 
blinde spitsboognis bezet. Voor- en achtergevel, met geveltop (vooraan door een kruis 
bekroond) rusten op schouderstukken.

De grote kapel alsook de zeven kleinere kapelletjes werden op privé initiatief gebouwd 
in 1901 door Franciscus Verschelden. De kapelletjes, opgetrokken in neogotische stijl 
met verzorgd baksteenparement en oorspronkelijke knipvoegen, waren vroeger omge-
ven door linden en cipressen. Ze bevatten gepolychromeerde taferelen gewijd aan de 
Zeven Weeën zoals: de opdracht in de tempel, de vlucht naar Egypte, enz. Op een 
gedenksteen boven de ingang van de grote kapel lezen we : «Fr. Verschelden-Casseyas 
te Ronse heeft deze 8 kapellen ter eere van O. L. Vrouw doen bouwen uit dankbaarheid 
voor zijne bekomene genezing 1901».

Franciscus was te Schorisse geboren op 3 september 1840 als oudste zoon van Charles 
Louis en Francisca Verpoort (°Nukerke).  In het bevolkingsregister van Schorisse vin-
den we de samenstelling van het gezin. In hetzelfde huis woonde ook de grootvader 
Francies (†1857). De andere kinderen waren-: Petrus, Marie-Therese, Augustinus, 
Marie-Eugenie, Eulalie en Marie-Eulalie. Bij het gezin was er de inwonende meid 
Seraphina Decubber (uit Ellezelles en 54 j. oud). Franciscus Xaverius was katoenwe-
ver als hij 16 jaar oud was.  Ephrem De Malander, burgemeester van Ronse, huwde 
Francies Xavier Verschelden en Eugenie Casseyas op 23 april 1873. Eugenie was 
landbouwster en geboren te Ronse op 9 mei 1844. Hij verhuisde naar Ronse en kort 
daarop startte hij zijn bedrijf op in de Hoogstraat. Vader en de nog in leven zijnde 
kinderen kwamen eveneens naar Ronse wonen in 1877. Moeder Verpoort overleed op 
14 november 1872. 
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Bijna 60 jaar geleden …
Oorlogstoestanden in Nukerke.

De laatste ooggetuigen, zij die de moeilijke oorlogsjaren meegemaakt hebben, worden 
een dag ouder. Velen zijn reeds gestorven, anderen zijn ziek, een aantal heeft Nukerke 
verlaten. De hoogste tijd dus om op zoek te gaan naar hun verhaal. Gelukkig zijn er 
nog enkelen die mogen genieten van hun oude dag. We bezochten één van hen.

Marcel Dhondt, te Nukerke geboren op 19 februari 1923 woont nu samen met zijn 
Russische vrouw Polina Poida in de Cammelandstraat nr 29 te Ronse. Polina komt 
uit de oude onmetelijke Sovjetunie. Haar geboortedorp is Borodaiwski-Cheitoria in 
Oekraïne. Het land grenst aan Bulgarije en aan de Zwarte Zee, en is bij ons het best 
bekend door de kernramp in Tsjernobyl.

Staande vlnr--:
Albert De Craeye, Maurice Langie, Odile Caussie, Marcel DʼHont, Georges Aelvoet, Jozef Deriemaeker, 
Georges Vanden Abeele en ?
Gehurkt-: 
Georges Verschueren, Georges Van Uxem, Jan Roman, Albert Dhondt (een kozijn van Marcel) en ?  
Messiaen uit Ronse

MARC VUYLSTEKE

Dit was het verhaal van de stichting van het klooster te Maarke en de succesvolle 
start als onderwijsinstelling. De Zusters van Maria hadden echter van bij het begin, 
naast de onderwijstaak, ook nog een sociale opdracht meegekregen, zoals de heer 
van Saceghem verwoordde bij zijn eerste legaat, «dat de inrichting voorzag van een 
weeshuis, als de middelen het zouden toelaten».

Deze doelstelling werd verwezenlijkt in 1848. Een volgende bijdrage doet het ver-
haal.

Daniel WIEME

Bronnen-:
1. Documentatie toebehorende aan het klooster der Zusters van Maria te Maarke.
2. Boek-: «De Zusters van het H. Hart van Maria te Nederbrakel» - M. De Meulemeester.
3. Boek der Beraadslagingen van de Kerkfabriek te Maarke.
4. Archief van het bisdom Gent.
5. Registre des arrêtés et procès-verbaux de la commune de Maercke (Kerkem) vanaf 1800.
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In zijn jeugd woonde Marcel in Landauwe, nu bekend als Groenendale (het eerste 
straatje links wanneer je het Kuithol naar beneden gaat). Na zijn lagere school te 
Nukerke mocht hij naar de fabriek. Vader Jozef stierf vrij vroeg-; Marcel, 16 jaar oud 
en moeder Zulma Vander Eecken stonden er alleen voor. Het harde werk tijdens de 
week werd op zondag afgewisseld met voetbal. Samen met de vele vrienden speelden 
ze bij de Nukerkse voetbalploeg tot de oorlogsomstandigheden dit verhinderden. 

Marcel vertelt-: 
«Op een zondag in de lente van 1943 werd er in de kerk van Nukerke een begrafenis-
dienst gehouden van een of andere Oostfrontstrijder uit Kwaremont1. ̓ s Nachts hadden 
enkele waaghalzen anti-Duitse slogans op de straten geschilderd en dit was natuurlijk 
niet naar de zin van de plaatselijke Duitse overheid. Die slogans moesten nog vóór het 
begin van de kerkdienst verwijderd zijn. Met vrienden, allen een beetje met de klop-
pers, stonden we alles af te loeren van in het café bij Ryckbosch. Burgemeester Arthur 
Verdonckt en de veldwachter, samen met nog een paar andere vrijwilligers klaarden 
de klus, maar hiermee was de kous niet af. De plaatselijke bevelhebber wou ook de 
daders kennen. Niemand verraadde de sloganschilders en de Duitsers eisten represail-
les. Een aantal jongeren, ook ikzelf, moesten enkele dagen daarna verschijnen op het 
Arbeitsamt te Ronse. Daar vernamen we dat we onmiddellijk naar Duitsland moesten 
vertrekken om er in de fabrieken te werken. Allerlei documenten werden ingevuld 
en zo vernam ik dat we naar Darmstadt moesten. Geen acht dagen later werden we 
verwacht in St.-Denijs-Westrem om per trein naar Duitsland te vertrekken. Wie zich 
daar aangemeld heeft, weet ik niet, want ik was er niet bij. Ik vermoed dat Georges 
Aelvoet, Georges Verhellen en nog een aantal anderen niet verder konden dan zich te 
melden. Samen met mijn nonkel, die als vrijwilliger reeds in Duitsland werkte, trok 
ik naar Duitsland, richting Neurenberg. Moeder Zulma kreeg ondertussen bezoek van 
de politie. Waar was Marcel-? Waar was hij ondergedoken-? Dat ik reeds in Duitsland 
was, wilden ze niet geloven. Zes maand later kwamen ze opnieuw, maar moeder kon 
toen mijn brieven, geschreven vanuit Erlangen, voorleggen en werd met rust gelaten. 
In Erlangen, waar ook mijn oom verbleef, kreeg ik onmiddellijk werk in een fabriek. 
Na een viertal dagen ontdekte men dat ik ergens anders moest zijn. Moederziel alleen 
trok ik naar Darmstadt. Het bedrijf uit Erlangen had me een brief meegegeven waarin 
stond dat ze me graag als arbeider zouden behouden. Om kwart voor zes ʼs avonds 
kwam ik eraan maar … het bureau sloot zijn deuren. Morgen  «zurückkommen». Met 
het weinige Duits dat ik kende, verdedigde ik me-: «wo schlafen, nicht Geld…». Ze 
namen een stempel, klopten die nogal hard op het document, schreven iets neer en … 
zurück nach Erlangen. Ik ben daar gebleven tot het einde van de oorlog, tot aan de 
bevrijding en … ik leerde daar Polina kennen».

Nederbrakel, de stichter en bezieler van de kloostergemeenschap goed hebben gekend 
en de inzet van de religieuzen welgevallend hebben gadegeslagen.

Misschien is de keuze ook beïnvloed geweest door de geringe afstand tussen Maarke 
en het Moederhuis, in een tijd waarin de communicatiemogelijkheden nog zeer pri-
mitief waren.

Na de aanvraag van de heer van Saceghem, die intussen een gunstig gevolg had gekre-
gen, verliep nog een vol jaar voor alles beslist en geregeld was. Maar op 12 juni 1842 
kwamen de eerste twee zusters te Maarke aan en namen hun intrek in het eigendom 
aan de Hasselstraat.

De overste was zuster Marie-Louise, gediplomeerde onderwijzeres en ze gelast-
te zich met het gewoon onderwijs van de kinderen, zuster Elisabeth bestuurde de 
kantschool. Bemerk dat hier geen sprake meer is van het aanleren van spinnen, want 
dit ambacht was op dit ogenblik niet meer rendabel.

De stichting van de school werd van meet af aan een succes en weldra kwamen een 
derde en een vierde zuster de twee pioniers vervoegen.

Op 4 september 1843, na een jaar lager onderwijs, schreef het College van Burgemeester 
en Schepenen van Maarke-Kerkem in haar notulen-: «Sedert de maand september 1842 
is men alhier in bezit van een gesticht van leeger onderwijs, van welke wij regt heb-
ben de heilzaamste vruchten voor de gemeente te verwachten. Dit gesticht zijn wij, als 
verscheyde andere weldaden, die hem reeds te voren op de levendigste erkentenis aller 
ingezetenen van Maarke-Kerkem regt gaven, ook verschuldigt aan de onuitputtelijke 
milddadigheid van den Edelen Menschenvriend, Mijnheer van Saceghem, heere dezer 
parochie, die hetzelve nog onophoudelijk uitbreyd en gestadig ondersteunt. Hetzelve 
gesticht bevat een borgerschool en een armschool voor kinderen van beide geslachten 
onder de besturing van religieuzen, gezeid Zusters van het H. Hart van Maria. In de 
armschool worden kosteloos onderwezen, niet alleen kinderen van alle behoeftigen, 
die aan de openbare Onderstand deelachtig zijn, maar ook degenen van de weinig 
bemiddelde ingezetenen, die zich aanbieden. Op 31 december 1842 worden de lessen 
bijgewoond door 316 leerlingen.

In de kloosterschool zijn er in de borgerschool 87 leerlingen en in de armschool 
185. In de school van P.J. Van Liefde (private betalende school in Kerkem) zijn er 44 
leerlingen. De zondagsschool telt 250 leerlingen».

Op aanvraag van het gemeentebestuur werd de kloosterschool op 18 oktober 1843 
door een besluit van de Bestendige Deputatie tot gemeenteschool aangenomen. Van 
dan af droeg de gemeente, in de mate van het mogelijke, bij in de werkingskosten van 
de school en in de wedde van het onderwijzend personeel vanaf 1849. Schenkingen 
van de heer van Saceghem maakten het mogelijk dat in 1848 ook een speldewerk-
school kon worden opgericht.
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Polina vertelt en spreekt vlot 
Nederlands :
«Ik groeide op in een kol-
chose niet ver van de stad 
Dnepr. Mijn vader was hoofd 
van de grote staatsboerderij 
in Dnjpropretrofsk waar toen 
ongeveer drie- à vierhonderd 
mensen verbleven. Onder de 
leiding van het centrale gezag 
kweekte men welbepaalde hoe-
veelheden van vooraf uitgeko-
zen gewassen. Toen beseften 
we niet hoe goed we het allen 
hadden, nu is het voor de plaat-
selijke bevolking veel slechter 
en is er veel miserie. Ik had een 
gelukkige jeugd tot de Duitsers 
kwamen. 
Alle jonk volk vanaf 17 jaar, 
zowel jongens als meisjes, werd 
opgepakt en op beestenwagens 
naar Duitsland ge-voerd. Uit 
Dnjpropretrofsk waren we met 

30 en uit Kiev met 40. We werden gedeporteerd en moesten voor de oorlogsindustrie 
werken. Eerst verbleven we in tenten, later in een Lager. Jongens en meisjes werden 
gescheiden. In een hospitaal werden we naakt gekeurd en goed bevonden. Nooit werd 
ik mishandeld.  In ons textielbedrijf maakte men parachutestoffen, ik was bobijnop-
zetter. Het eten dat we kregen was natuurlijk niet schitterend – patatten in de pelle, 
zonder vlees, een beetje groenten, drie sneetjes zwart brood – alle dagen hetzelfde. Na 
het werk verbleven we in het Lager. Soms kropen we over de afsluiting en zochten we 
werk bij de burgers in de stad. Ik weet nog goed hoe ik bij de nonnekes ging kuisen. 
Ik kreeg er amper een droge snee brood. Dat heb ik dan zomaar naar hun gezicht 
gegooid.
In dit bedrijf heb ik Marcel leren kennen. Marcel kon zich in de fabriek iets vrijer 
bewegen. Wij hadden het kenteken «ost» opgespeld gekregen en mochten geen con-
tact hebben met anderen. In het geniep is stilaan de liefde ontstaan».

Marcel-:
«Ik woonde in de fabriek en had een kamer boven de conciërge. Een kamer deelde 

voorziene taak op zich te nemen.

Op dat ogenblik telde de communauteit van Nederbrakel achttien zusters en vier 
postulanten. Het was een jonge kloostergemeenschap gestart in 1824 op initiatief 
van E.H. Vander Haeghen, pastoor van Nederbrakel, in een leegstaand kasteel in het 
centrum van deze gemeente. Twee jonge vrouwen, Frederika Van Eeckhoute van 
Waregem en Francesca Montens uit St.-Eloois-Vijve, hadden zich door bemiddeling 
van de pastoor van Waregem, die een vriend was van pastoor Vander Haeghen, aange-
boden. Aanvankelijk begonnen ze met een spinschool voor arme kinderen. Terwijl ze 
het beroep aanleerden, konden die meisjes iets bijverdienen. Ze kregen daarbij gods-
dienstonderricht en ook de beginselen van lezen, schrijven en rekenen.

Geen van beide vrouwen had echter een wettig diploma van onderwijzeres en het 
toenmalig Hollands bestuur stond daar streng tegenover. Ze kregen alleen de titel van 
«schoolhouderes» en moesten zich dan ook aan dit beperkt programma houden.

De Onafhankelijkheid van 1830 zou echter nieuwe perspectieven openen. De school 
kwam stilaan tot bloei en telde in 1832 reeds 120 leerlingen.

In 1833 kwamen drie postulanten zich aanmelden en dit was het sein om aan de orga-
nisatie van een communauteit te denken en in oktober van dat jaar gaf de bisschop de 
toelating om het habijt te dragen en de titel te voeren van Congregatie van het H. Hart 
van Maria. Het eerste noviciaat begon op 13 februari 1834 en de eerste professie had 
plaats op 29 april 1835. Op 5 december 1842 werd de Congregatie wettelijk erkend bij 
decreet van de regering als Association des Sœurs hospitalières, dites du Saint Cœur 
de Marie à Nederbrakel en werden haar statuten aangenomen. De gemeenschap had 
tot taak katholiek onderwijs te geven aan alle kinderen, ook aan de minstbedeelden, 
inclusief het aanleren van een beroep, vooral spinnen en kantwerk.

De kloostergemeenschap kende een toenemend succes en steeds meer jonge meisjes 
kwamen zich als postulanten aanmelden. Zo was de tijd gekomen om stilaan aan uit-
breiding te denken en een bijhuis te stichten.

De eerste gelegenheid daartoe werd haar geboden te Maarke. Op 12 mei 1841 gaf
Mgr Delebecque, bisschop van Gent, de toelating aan de overste om deze uitbreiding 
waar te maken.

Waarom koos men voor de Congregatie van Nederbrakel-? In de eerste plaats lagen 
de doelstellingen van de jonge kloostergemeenschap volledig in de lijn van hetgeen de 
stichters in Maarke beoogden. En de kloosterorde van haar kant had reeds voldoende 
religieuzen gevormd om aan expansie te denken.

Ten andere had de heer van Saceghem een groot buitengoed in Opbrakel, zodat hij wel-
licht in de gelegenheid was om het werk van de jonge communauteit van Nederbrakel 
van nabij te volgen en naar waarde te schatten.

Tenslotte moet pastoor Van Nieuwenborgh zeker pastoor Vander Haeghen van 
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men met 4, 6 of 8 kameraden. Hier verbleven nog twee Vlamingen uit Ronse-: Omer 
en Albert Bellinck. Ook al hadden we enige vrijheid, toch werden we constant in 
de gaten gehouden. Op het werk heb ik mijn eerste woordjes Russisch geleerd-: ik 
sprak het uit als «potjesalou» (een potje salade) en het betekende-: een kusje geven. 
Daar waren heel wat meisjes en ik heb er de mooiste en de beste uitgekozen. Na de 
bevrijding trokken we van Erlangen via Bambergen naar een Amerikaanse kazerne en 
vandaar naar Mainz aan de Rijn. Bij elke controle maakte ik de agenten wijs dat Polina 
mijn zuster was wiens papieren verloren waren. Met beestenwagens brachten ze ons 
naar Namen waar we opnieuw werden gecontroleerd. Weggevoerden, werkvrijwilli-
gers, soldaten, zwarten… Daar stelde ik mijn zuster voor als een Russisch meisje. Zij 
kreeg de plastieken roos uit de vaas als welkomstgeschenk, maar ook als dank voor 
wat de Russen tijdens de oorlog hadden gedaan.
In Ronse aangekomen, lieten we onze bagage in het station achter en trokken te voet 
naar Nukerke. 28 april 1945 – kermis ter plas of kermis te Zulzeke – die dag vergeet 
ik nooit meer. Nonkel Georges Vander Eecken uit Geraardsbergen was op een of ander 
manier van onze komst op de hoogte gesteld. Op de Kruissens zagen we mekaar na 
zolange tijd terug. Recht naar huis naar Landauwe waar Gust Vanden Abeele als enige 
wist dat ik een Russisch meisje meebracht. Vrienden had ik hier niet meer.
Werk was er evenmin te vinden. De Nukerkse gemeentesecretaris Pierre Hoffmann bood 
mij een werk aan in de keuken van de barakken waar nu de Engelse soldaten in ver-

bleven. Die barakken waren  door  
en voor de Duitsers gebouwd, later 
verbleven er Russische krijgsge-
vangenen. Na de oorlog werden ze 
gebruikt door de passerende legers 
– Engelse, Canadese, … In de keu-
ken heb ik niet zo lang gewerkt. Ik 
trok weer naar mijn vroegere baas, 
in een textielfabriek te Ronse bij 
Verschelden-Depoorter,  juist zoals 
voor de oorlog».

Pas thuis op 28 april en op zaterdag 
14 juli zegende pastoor Tirez reeds 
hun huwelijk in.
«Marcel DʼHondt van hier met 
Polina Poida uit Borodaiwski-
Cheitoria Sowjet Rusland op 
heden hier verblijvend» werd de 

delijkte de heer van Saceghem van zijn kant, dat de schenking gedaan werd «op con-
ditie, dat het gebouw, staande op de gegeven grond, zal geschikt zijn en ten eeuwigen 
dage blijven duren tot een schoollokaal, om aldaar des zondags en op de wekelijkse 
dagen, het onderwijs, gesteund op de grondregels onzer Roomsch-katholijken gods-
dienst, aen de aerme en andere jongheden gegeven te worden».

Het legaat veronderstelde ook de huisvesting van het onderwijzend personeel in de 
bestaande gebouwen en voorzag zelfs de inrichting van een weeshuis, als de middelen 
het zouden toelaten.

Het lag voor de hand dat deze verwachtingen slechts konden ingevuld worden door de 
bestendige toewijding van een religieuze gemeenschap.

Onderwijzer J.B. Roman zag hier aldus zijn broodwinning teloor gaan en vertrok in 
1841 naar een andere gemeente.

Na rijp beraad tussen de heer van Saceghem, pastoor Van Nieuwenborgh en uiteraard 
ook het bisdom, richtte eerstgenoemde een verzoek tot de Zusters van het H. Hart 
van Maria te Nederbrakel om enkele religieuzen naar Maarke te sturen ten einde de 

Gaston Vanden Heede en Robert Laurier met Marcel en 
Polina op de dag van hun huwelijk Een klaslokaal van na de tweede wereldoorlog
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eerste  keer afgeroepen van op de preekstoel op zondag 1 juli. Burge-meester Richard 
Deschaumes sloot het burgerlijk huwelijk. Gaston Lauwerier, textielarbeider en vriend 
van Marcel «verklaert toestemming te geven in de plaats van de afwezige vader van 
de aanstaande echtgenote zoals hij daertoe gemachtigd werd door de familieraadbe-
raadslaging gehouden voor de vrederechter der kanton Oudenaarde in datum van 14 
juni 1945».
De huwelijksakte werd eveneens ondertekend door Pierre Hoffmann, gemeentesecre-
taris 50 jaar en Bernard De Riemaecker, 67 jaar.

Het pas getrouwde koppel ging inwonen bij moeder Zulma Vander Eecken in Landauwe. 
Enkele jaren later kochten ze grond in de Cammelandstraat te Ronse en bouwden er 
hun huis. Ze kregen twee kinderen Noël en Chantal. Later, in de jaren zestig, ging 
hun droom in vervulling en konden ze eindelijk op bezoek in Oekraïne. Ondertussen 
trokken ze reeds een achttal keer bij de familie. Voor Polina is het nog altijd een beetje 
haar thuis, alhoewel ze nu reeds meer dan vijftig jaar in België verblijft. Ze ontmoette 
er voor het eerst haar jongste zus, die nu in Tadzjikistan woont.

Bijlage : 
Lijst van de personen uit Nukerke die om een of andere reden tijdens de oorlog werden 
opgepakt en op het einde van de oorlog nog in Duitsland verbleven.

Personen van Nukerke in den vreemde en te repatriëren.
Aelvoet Georges, Dorp 10  
 Gemeinschaftslager der Rothener Betriebe am Grazerweg Stube I Anhalt 19
Capiau Roger-Oscar, Eglantierstraat 102   
 Hundesburgstrasse 14  - 19 Magdeburg-Neustadt bei Herr Rudolf Ulrich
Chevalier Paulette, Zeitje 12
 Bei Hans Dahls, Duschenburg 25 - Wuppertal Langerfeld.
Delaye Maurice, Ommegangstraat, 33
 Heim Wilhemshof Lager III - Brandenburg 
Demorelle Palmer, Zeitje 12
 Bei Hans Dahls, Duschenburg 25 - Wuppertal Langerfeld.
De Mullier Achiel, Steenweg, 65
 Werkheim-Lager Stubee6/6 - Wellerode-Wald bei Kassel
De Roose René, Spichtenberg 66
 Bei Willem Ihsecke, Gartenbau 19 - Magdeburg, Robert Kochstrasse 7
De Ruyver Richard, Fonteynstraat, 20

leerlingen. Iedereen kon ervan genieten, gratis of mits een kleine vergoeding. Het ligt 
echter voor de hand dat het peil van dit onderricht vrij laag was en in verhouding tot 
de kennis van de lesgevers.

Een samenvatting van de toestand van het onderwijs in Maarke-Kerkem vinden we 
voor ʼt eerst op 31 december 1840 in de notulen van het College van Burgemeester 
en Schepenen. De gemeente telde toen twee dagscholen-: de eerste werd gehou-
den te Maarke door Jan-Baptist Roman en telde 80 leerlingen (43 jongens en 37 
meisjes). Te Kerkem hield Pieter-Jan Van Liefde een tweede school met 41 leer-
lingen (23 jongens en 18 meisjes). De zondagsschool werd toen bijgewoond door 
215 leerlingen. Deze toestand was niet slecht te noemen in vergelijking met andere 
gemeenten in het omliggende. Maar de nood aan veralgemeend en bestendig onder-
wijs drong zich ook op in Maarke-Kerkem.

De heer Thadeus van Saceghem, zoon van de laatste heer van Maarke in het Oud 
Regime en katholiek senator, en E.H. J.B. Van Nieuwenborgh, een jong en dynamisch 
man, die in 1838 als pastoor te Maarke was geïnstalleerd, zouden er zich ten volle 
voor inzetten.

De heer van Saceghem had onder zijn vele eigendommen te Maarke, een huis aan de 
Hasselstraat, dat hij enigszins had laten aanpassen en vergroten met lokalen, dienstig 
voor een school. In de jaren dertig woonde en onderwees daar, – zoals we reeds stelden 
– met succes Jan-Baptist Roman. Maar Thadeus wilde meer. Hij wilde, in samenspraak 
met de pastoor dit schoolhuis beschikbaar stellen voor bestendig, dagelijks onderwijs 
voor iedereen, ook voor behoeftige kinderen. Met dit doel voor ogen schonk hij in 
oktober 1839 het huis met de bijgebouwen, staande op een oppervlakte grond van 15 
aren 20 centiaren, aan de kerkfabriek te Maarke.

Op 3 december 1839 verkreeg deze laatste de toelating van de Bestendige Deputatie 
om dit legaat te aanvaarden. Terzelfdertijd mocht de kerkfabriek een gift aanvaarden 
van 2000 Fr vanwege Mejuffer Theresia Vander Gauwen, overste van de Zusters van 
Liefde te Gent. Als zuster van de in 1838 overleden pastoor van Maarke, J.B. Vander 
Gauwen, was ze wellicht ingegaan op de zorg van haar overleden broer, die zeker met 
de bedoelingen van de heer van Saceghem instemde en er bij leven met alle krachten 
zou aan meegewerkt hebben. Waarschijnlijk had pastoor Vander Gauwen vóór zijn 
overlijden dienaangaande reeds contacten gehad met de heer Thadeus. In naam van 
haar broer zal zuster Theresia dan ook haar steentje hebben willen bijdragen tot de 
nieuwe start van de onderwijsinrichting.

Haar gift was vergezeld van de uitdrukkelijke beschikking, dat ze moest dienen voor 
de onmiddellijke noden van de school en dat de pastoor zou instaan voor het beheer, de 
benoeming van de leerkrachten, het reglement en de verplichting dat de leerkrachten 
de school moesten bewonen.

In een notariële akte van 25 februari 1840 voor notaris Plateau van Schorisse, verdui-
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 Laufenburg (Rheiner-Lager) Kallermalt 6/6 - Baden
De Sloovere Leon, Steenweg, 52
 Ernst Wedekind, Königstrasse 60, Halle / Saale
De Vos Jozef, Oude Heirweg, 2
 J. Eurich, Leipzigstrasse 255 Kassel  B 16, Junkers Flugzeug Fabrik
Dhondt Marcel, Landauwe, 76
Gheenens Georges, Molenstraat, 60
 Celle (Hannover) Rolandstrasse 16
Hanssens Florent, Turkeye 50
 West Arbeiter Lager 15 Barak 22/2 Weimar -Thuringen
Hantson Roger, Steenweg, 27
 Gemeinschaftslager Niederdorf, Zwickau – Sudetengau
Henau Georges, Oude Heirweg, 37
 Wideystrasse 4,  Dortmund-Kirchlinde
Lippens Gentiel, Kortekeer, 9
 Onbekend
Maes Maurice, Steenweg, 55
 Onbekend
Martens Georges, Keystraat, 42
 Onbekend
Raevens Armand, Steenweg, 54
 Mantzund Gerstenberg, Ziegelstrasse 26-29 - Frankfurt am Oder
Roman Jan, Steenweg, 63 
 Witzenhaüserstrasse Heiligenrode uber Kassel – Gau 16
Schiettecatte Gilbert, Ruitegem 5
 Werkheim Glüchauf Venusberg Erzgebirge Saksen Lager
Vanden Abeele Edmond, Fonteinstraat, 2
 Erhardt Kiefermaster Ulm 40 Zietblionst 52 - Würtemburg
Van Dinther Anna, Ommegangstraat
 Fabrik E. Merck, Frankfürterstrasse 250 - Darmstadt
Van Maelsaeke Adrien, Tenabeele 74
 Lager Kellermatt Laufenburg - Baden
Van Neste Lucien, Steenweg, 31
 Bei Firma Luhe un Co - Leipzig CI An den Milchinsel 10
Van Uxem Georges, Steenweg, 50
 Firma Adolf Boning, Adolf Hitler Ring 17 - Halle-Saale
Verhellen Georges, Kleystraat, 43
 Bie Albert Ratze, Mittelstrasse 3 - Magdeburg
Verpoort Michel, Steenweg, 39
 Firma Vereinigte Goghania Werke A.G. in Hors Post Frottstadt Thüringen 
15
Verpoort Octaaf, Ommegangstraat, 72
 Fabrik E. Merck, Frankfürterstrasse 250 - Darmstadt

Het klooster der Zusters van Maria te Maarke.

STICHTING EN ONDERWIJZENDE FUNCTIE.

De stichting van het klooster hangt nauw samen met de achterlijke toestand van het 
onderwijs op het platteland in de jaren na de Onafhankelijkheid (1830) en het streven 
naar veralgemeend, katholiek onderricht in onze streken.

In de jaren vóór de Onafhankelijkheid was de toestand van het onderwijs in ons land 
nog zeer zorgwekkend. In gemeenten met minder dan 6000 inwoners bestond er in 
1815 nagenoeg geen onderwijs. Het Hollands bewind van koning Willem trok echter 
de veralgemening van onderwijs naar zich toe. In de Noordelijke Nederlanden bestond 
ze reeds vanaf 1806, gratis voor iedereen en op neutrale basis. Koning Willem wilde 
dit ook invoeren in de Zuidelijke Nederlanden (België), die een grote achterstand 
op dit gebied kenden. Volgens een ministerieel rapport bleek dat er rond 1820 in de 
beide Nederlanden (Holland en België) nog 241.392 analfabeten waren, waarvan er 
95,5 procent woonden op het platteland in het zuiden, dus in België. De overwegend 
katholieke bevolking en de Kerk waren echter beducht voor de plannen van de koning 
en dachten dat dit alleen een middel was om het protestantisme hier meer en meer te 
doen ingang vinden.

De Verenigde Nederlanden kenden slechts een kortstondig bestaan. De uitroeping van 
de Onafhankelijkheid van België maakte er een einde aan.

Van meet af aan zou de Kerk zich nu inspannen om de veralgemening van het 
onderwijs, ingezet door het Hollands bewind, door te zetten en vooral katholiek te 
inspireren. Deze veralgemening werd trouwens ook door de Belgische regering voor-
gestaan en in 1840 verplichtte een wet dat elke gemeente een lagere school moest 
stichten of onderhouden (aannemen).

Einde 1840 telde ons land reeds 5189 scholen; dit was 1732 meer dan tien jaar voor-
dien-: 2284 daarvan waren privé-instellingen, bijna allen in handen van de Kerk en 
de kloosters.

In het licht van deze voorgeschiedenis kunnen we het ontstaan van algemeen dagon-
derwijs en de stichting van het klooster te Maarke, beter begrijpen.

Tot nog toe was het onderwijs op het platteland – als het al bestond – volledig 
in handen van private onderwijzers, die in hun woning les gaven aan betalende 
leerlingen. Aldus konden alleen kinderen van begoede ouders ervan genieten. De 
katholieke Kerk had sedert het Concilie van Trente geprobeerd aan deze benarde situ-
atie op het platteland enigszins te verhelpen door het stichten van zondagsscholen, 
die op de parochies moesten worden opgericht door de pastoor. De lessen werden er 
gegeven door onbaatzuchtige ingezetenen, die hun kennis wilden doorgeven aan de 

DANIEL WIEME
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aan Henri Roman, dat indien hij uit onze herberg wilde blijven, hij en zijnen aanhang 
allen naar zijne herberg zouden gaan; men tracht ons alzoo te beletten te verkoopen en 
ons te benadelen.
Schamp verwittigde Henri Roman dat, bij de eerste maal dat hij ʼt mijner herberg 
zou komen, hij op eene kannebuis zou geblazen hebben, en inderdaad, eenige dagen 
daarna, terwijl Roman ʼt mijner herberg was, kwamen Leo Schamp, Gomar en Remi 
Vanderstichel, zoons van den overleden veldwachter, op een kannebuis blazen nabij 
ons huis. Onlangs werden de planken welke onzen aalput dekken in den put geworpen 
en grove scheldwoorden werden op den muur van ons huis geschreven-: ... Wij vragen 
bescherming der politie tegen al dusdanige feiten.

Dirk DE MERLIER
( t̓ Vervolgt)

Verpoort Octaaf, zoon, Ommegangstraat, 72
 Fabrik E. Merck, Frankfürterstrasse - 250 Darmstadt
Versmissens Julien, Keizerije 55
 Landwirtschaftchamoherenweiser Alten Hettingen, Samenzuch 19
 uber Schönebech
De Zitter Arthur, Boitsbank 16
 Bei Blücher Tronblingrind 1, Leipzig C1 10
Langie Germain, Steenweg, 82
 Volbrauchtsbrücke 141, Hazalgun bei Tottstadt Kreis Gotha (Thüringen)

Marc VUYLSTEKE

1. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de overleden Oostfrontstrijder, waarvan sprake, niet uit 
Kwaremont afkomstig was. Via, via kwam ik te weten dat het iemand uit Nukerke was. 
De jongeman heette Urbain Petrus Van Nieuwenhove, geboren te Orly (Fr) op 19 februari 1921. Zijn ouders 
waren vanuit Zegelsem uitgeweken naar Frankrijk maar kort voor de oorlog keerden ze naar Vlaanderen 
terug. Ze vestigden zich in het huis nr 21 op de Donderij te Nukerke. Urbain werd hoeveknecht bij Roger 
Schamp die te Etikhove gehuwd was in 1934 met Maria Julia Laemont (hoeve in de Nederholbeekstraat). 
In september 1940 was hij echter opnieuw thuis en kort daarop vertrok hij naar het Oostfront. In Rusland 
sneuvelde hij op het slagveld, vermoedelijk op 6 december 1942. Vele maanden later geraakte dit pas bij 
de familie bekend.  Vader Joseph overleed op 5 april 1943 zodat moeder Urbanie met de kinderen Gilbert, 
Irene en Georgette alleen overbleef. Kort voor het einde van de oorlog verhuisde de familie naar Schoten 

Zondag 26 augustus 2001 om 11 uur  –  Annoven te Schorisse

100 JAAR
KAPELLEN VAN DE ZEVEN WEEËN

H. Mis opgedragen door Mgr Luystermans
en opgeluisterd door het St.-Gregoriuskoor van Schorisse.

Toespraken door dhr Marc VUYLSTEKE, voorzitter Businarias
en door dhr Burgemeester Peter THIENPONT.

Receptie aangeboden door het Gemeentebestuur.

Iedereen van harte welkom.

Zondag 9 september 2001  –  Wijnkelder Hof te Cattebeke

In het kader van
OPEN MONUMENTENDAG

Power-Point voorstelling
«METAAL IN MAARKEDAL»

door de Heemkundige Kring «Businarias».

Iedereen van harte welkom.
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dat zij op 14 Augustus Domien Claus heeft horen roepen-: «Charles Fivez met zijn 
kweene».

Den 1 September 1877 is verschenen Leonardus Vanlierde, dienstbode, verklarende 
dat hij inderdaad achter de vrouw van Fivez geroepen heeft-: dat zij eenen kwene was, 
maar dat zij hem integendeel behandeld heeft van den «hooilijken hengst». (Er is te 
bemerken dat ʼs komparantens vader in den tijd herbergier was en dat zijne herberg 
«den koperen hengst» genoemd werd).

Scharminking

ʼt Jaar 1883, den 8 October, voor ons, Vital Vanderdonckt, gemeenteraadslid, is ver-
schenen-: Mathilde Wallez, handwerkster, die ons gedaan heeft de volgende klacht-:
Verscheide geburen, die mij gescharminkeld hadden, hebben gecondamneerd geweest 
tot gevang en boet, door de Rechtbank van Oudenaarde; sedertdien, eenige geburen 
maken des zondags, achter de hoogmis samenrottingen om mij huiswaarts te volgen 
en zingen achter mij een scheldend liedje en roepen mij ...; gister namenlijk, na de 
hoogmis, vormde zich denzelven samenhang, vermeerderd met bijna al de gecondam-
neerden; men jouwde mij uit en Albinus Maison, dienstbode bij Theodoor Orins, riep 
mij toe dat ik een hoer, een palulle, een schandaal was.

– – –

ʼt Jaar 1884, den 26 April voor ons, Charles Demeulemeester, is verschenen: Nathalie 
Gyselinck, weduwe van Joseph Wallez, herbergierster, dewelke ons doet de volgende 
klacht-:
Verscheide personen der gebuurte welke ik bewoon zijn verleden jaar gestraft gewor-
den voor gescharminkeld te hebben; sedertdien ben ik en mijne kinderen blootgesteld 
aan alle soorten van beledigingen en wordt ʼt onzen opzicht eene ware vervolging 
gepleegd.
Alzoo is ʼt dat men geleden eene maand onze vensters aan stukken sloeg, omtrent 
9 uur ʼs avonds; dat een steen tot aan den toog vloog, ter zelven tijd wierd er eene 
geweerscheut nabij ons huis gelost. Geleden twee maanden wierd mijne dochter door 
een groot getal geburen achternagegaan al van de hoogmis komende; men riep haar 
scheldewoorden na en men zong een liedje waarin mijn dochter beledigd werd.
Onlangs plunderde men al hetgeen in onzen lochting stond, men trok strooi van eene 
remise en zette het tegen de deur, budsen hout werden in het hofgat geplaatst.
Zoo wanneer mijne dochter langs het huis van den veldwachter passeerd roepen zijne 
kinders scheldwoorden; in een woord men tanteerd ons om ons in het strik te helpen.
Leo Schamp, een der gecondamneerden voor scharminking, zeide onlangs te Ronsse, 

Procès-verbaux

Gevecht.

Den 10 Juli 1876 is verschenen-: Henri Coppens, barbier te Schorisse, denwelken 
verklaart dat gisteren nacht, rond 12 à 1 uur, hij is binnengetreden ten herberg van 
Theophiel Detemmerman, alwaar hij, een tweede glas bier gevraagd hebbende, sef-
fens gevraagd werd door den baas om te betalen. Coppens vraagde of hij niet geloofd 
was tot als hij eens gedronken had-? Daarop heeft de baas (Detemmerman) tweemaal 
zijne schenktelloor of cabaret op Coppens zijn hoofd gesmeten. Coppens zegde hem 
daarop dat hij eenen aardigen vent was. Allons-! op den boek-! zegde Detemmerman 
en hij ging naar zijnen toog en schreef het gelaag op zijnen boek, terwijl Coppens hem 
geld aanbood, hetwelk hij weigerde. Hierop zei Coppens, als hij het niet wilde dat hij 
niets zoude gekregen hebben. De baas zegde dat hij seffens buiten moest en Coppens 
antwoordde «als mijn glas bier uit is». Doch Detemmerman heeft hem seffens aan zijn 
gemachte genomen, waarop Coppens den baas aan zijne keel greep en beiden vielen 
op den grond. Dit gebeurde tot drij maal. Dan heeft Detemmerman Coppens eene beet 
gegeven in zijne bil, dat het stuk uit de broek is medegenomen. Daarna is Coppens 
gevlucht met Petrus Hoebeke die ook gebeten is geweest door Detemmerman.

Den 12 Juli 1876 is verschenen-: Theophiel Hubeau, die verklaart dat zondag laatst; 
na middernacht, hij is gekomen ter herberg van Detemmerman te Schoorisse (plaats) 
alwaar hij den baas bezig vond met vechten tegen Henri Coppens, dat de dienstmeid 
Melanie Vanwetter de vrouw van Detemmerman is gaan roepen en dat zij, de ene met 
het koterijzer, de andere met eenen stoel, hebben beginnen slaan op al wat in huis was; 
dat, buitengedreven, hij stond langs den tegenovergestelden kant der straat, alwaar 
Detemmerman om hem is komen toegelopen en hem eene beet in den neus heeft toe-
gebracht.

Verwijtingen.

ʼt Jaar 1877, den 20 Augustus, voor ons Charles Demeulemeester, is verschenen-Ma-
rie-Thérèse Vandemergel, huisvrouw van Charles Fivez, dewelke verklaart dat sedert 
omtrent een jaar, zij vanwege Domien Claus, Bruno Tembuyser, Victor Claus en 
Leonardus Vanlierde, dienstboden bij Leo De Meulemeester, landbouwer alhier, bijna 
gestadig is blootgesteld aan alle soorten van scheldwoorden; dat zij namelijk tweemaal 
hare deuren en vensters met koeidrek hebben besmeurd en eens het sleutelgat der deur 
hebben gestopt en de klinksnoeren afgesneden.
Den 23 Augustus 1877 is verschenen: Lucia Vanderdonckt, tapster, die verklaart 
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dat zij op 14 Augustus Domien Claus heeft horen roepen-: «Charles Fivez met zijn 
kweene».
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aan Henri Roman, dat indien hij uit onze herberg wilde blijven, hij en zijnen aanhang 
allen naar zijne herberg zouden gaan; men tracht ons alzoo te beletten te verkoopen en 
ons te benadelen.
Schamp verwittigde Henri Roman dat, bij de eerste maal dat hij ʼt mijner herberg 
zou komen, hij op eene kannebuis zou geblazen hebben, en inderdaad, eenige dagen 
daarna, terwijl Roman ʼt mijner herberg was, kwamen Leo Schamp, Gomar en Remi 
Vanderstichel, zoons van den overleden veldwachter, op een kannebuis blazen nabij 
ons huis. Onlangs werden de planken welke onzen aalput dekken in den put geworpen 
en grove scheldwoorden werden op den muur van ons huis geschreven-: ... Wij vragen 
bescherming der politie tegen al dusdanige feiten.

Dirk DE MERLIER
( t̓ Vervolgt)

Verpoort Octaaf, zoon, Ommegangstraat, 72
 Fabrik E. Merck, Frankfürterstrasse - 250 Darmstadt
Versmissens Julien, Keizerije 55
 Landwirtschaftchamoherenweiser Alten Hettingen, Samenzuch 19
 uber Schönebech
De Zitter Arthur, Boitsbank 16
 Bei Blücher Tronblingrind 1, Leipzig C1 10
Langie Germain, Steenweg, 82
 Volbrauchtsbrücke 141, Hazalgun bei Tottstadt Kreis Gotha (Thüringen)

Marc VUYLSTEKE

1. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de overleden Oostfrontstrijder, waarvan sprake, niet uit 
Kwaremont afkomstig was. Via, via kwam ik te weten dat het iemand uit Nukerke was. 
De jongeman heette Urbain Petrus Van Nieuwenhove, geboren te Orly (Fr) op 19 februari 1921. Zijn ouders 
waren vanuit Zegelsem uitgeweken naar Frankrijk maar kort voor de oorlog keerden ze naar Vlaanderen 
terug. Ze vestigden zich in het huis nr 21 op de Donderij te Nukerke. Urbain werd hoeveknecht bij Roger 
Schamp die te Etikhove gehuwd was in 1934 met Maria Julia Laemont (hoeve in de Nederholbeekstraat). 
In september 1940 was hij echter opnieuw thuis en kort daarop vertrok hij naar het Oostfront. In Rusland 
sneuvelde hij op het slagveld, vermoedelijk op 6 december 1942. Vele maanden later geraakte dit pas bij 
de familie bekend.  Vader Joseph overleed op 5 april 1943 zodat moeder Urbanie met de kinderen Gilbert, 
Irene en Georgette alleen overbleef. Kort voor het einde van de oorlog verhuisde de familie naar Schoten 

Zondag 26 augustus 2001 om 11 uur  –  Annoven te Schorisse

100 JAAR
KAPELLEN VAN DE ZEVEN WEEËN

H. Mis opgedragen door Mgr Luystermans
en opgeluisterd door het St.-Gregoriuskoor van Schorisse.

Toespraken door dhr Marc VUYLSTEKE, voorzitter Businarias
en door dhr Burgemeester Peter THIENPONT.

Receptie aangeboden door het Gemeentebestuur.

Iedereen van harte welkom.

Zondag 9 september 2001  –  Wijnkelder Hof te Cattebeke

In het kader van
OPEN MONUMENTENDAG

Power-Point voorstelling
«METAAL IN MAARKEDAL»

door de Heemkundige Kring «Businarias».

Iedereen van harte welkom.
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 Laufenburg (Rheiner-Lager) Kallermalt 6/6 - Baden
De Sloovere Leon, Steenweg, 52
 Ernst Wedekind, Königstrasse 60, Halle / Saale
De Vos Jozef, Oude Heirweg, 2
 J. Eurich, Leipzigstrasse 255 Kassel  B 16, Junkers Flugzeug Fabrik
Dhondt Marcel, Landauwe, 76
Gheenens Georges, Molenstraat, 60
 Celle (Hannover) Rolandstrasse 16
Hanssens Florent, Turkeye 50
 West Arbeiter Lager 15 Barak 22/2 Weimar -Thuringen
Hantson Roger, Steenweg, 27
 Gemeinschaftslager Niederdorf, Zwickau – Sudetengau
Henau Georges, Oude Heirweg, 37
 Wideystrasse 4,  Dortmund-Kirchlinde
Lippens Gentiel, Kortekeer, 9
 Onbekend
Maes Maurice, Steenweg, 55
 Onbekend
Martens Georges, Keystraat, 42
 Onbekend
Raevens Armand, Steenweg, 54
 Mantzund Gerstenberg, Ziegelstrasse 26-29 - Frankfurt am Oder
Roman Jan, Steenweg, 63 
 Witzenhaüserstrasse Heiligenrode uber Kassel – Gau 16
Schiettecatte Gilbert, Ruitegem 5
 Werkheim Glüchauf Venusberg Erzgebirge Saksen Lager
Vanden Abeele Edmond, Fonteinstraat, 2
 Erhardt Kiefermaster Ulm 40 Zietblionst 52 - Würtemburg
Van Dinther Anna, Ommegangstraat
 Fabrik E. Merck, Frankfürterstrasse 250 - Darmstadt
Van Maelsaeke Adrien, Tenabeele 74
 Lager Kellermatt Laufenburg - Baden
Van Neste Lucien, Steenweg, 31
 Bei Firma Luhe un Co - Leipzig CI An den Milchinsel 10
Van Uxem Georges, Steenweg, 50
 Firma Adolf Boning, Adolf Hitler Ring 17 - Halle-Saale
Verhellen Georges, Kleystraat, 43
 Bie Albert Ratze, Mittelstrasse 3 - Magdeburg
Verpoort Michel, Steenweg, 39
 Firma Vereinigte Goghania Werke A.G. in Hors Post Frottstadt Thüringen 
15
Verpoort Octaaf, Ommegangstraat, 72
 Fabrik E. Merck, Frankfürterstrasse 250 - Darmstadt

Het klooster der Zusters van Maria te Maarke.

STICHTING EN ONDERWIJZENDE FUNCTIE.

De stichting van het klooster hangt nauw samen met de achterlijke toestand van het 
onderwijs op het platteland in de jaren na de Onafhankelijkheid (1830) en het streven 
naar veralgemeend, katholiek onderricht in onze streken.

In de jaren vóór de Onafhankelijkheid was de toestand van het onderwijs in ons land 
nog zeer zorgwekkend. In gemeenten met minder dan 6000 inwoners bestond er in 
1815 nagenoeg geen onderwijs. Het Hollands bewind van koning Willem trok echter 
de veralgemening van onderwijs naar zich toe. In de Noordelijke Nederlanden bestond 
ze reeds vanaf 1806, gratis voor iedereen en op neutrale basis. Koning Willem wilde 
dit ook invoeren in de Zuidelijke Nederlanden (België), die een grote achterstand 
op dit gebied kenden. Volgens een ministerieel rapport bleek dat er rond 1820 in de 
beide Nederlanden (Holland en België) nog 241.392 analfabeten waren, waarvan er 
95,5 procent woonden op het platteland in het zuiden, dus in België. De overwegend 
katholieke bevolking en de Kerk waren echter beducht voor de plannen van de koning 
en dachten dat dit alleen een middel was om het protestantisme hier meer en meer te 
doen ingang vinden.

De Verenigde Nederlanden kenden slechts een kortstondig bestaan. De uitroeping van 
de Onafhankelijkheid van België maakte er een einde aan.

Van meet af aan zou de Kerk zich nu inspannen om de veralgemening van het 
onderwijs, ingezet door het Hollands bewind, door te zetten en vooral katholiek te 
inspireren. Deze veralgemening werd trouwens ook door de Belgische regering voor-
gestaan en in 1840 verplichtte een wet dat elke gemeente een lagere school moest 
stichten of onderhouden (aannemen).

Einde 1840 telde ons land reeds 5189 scholen; dit was 1732 meer dan tien jaar voor-
dien-: 2284 daarvan waren privé-instellingen, bijna allen in handen van de Kerk en 
de kloosters.

In het licht van deze voorgeschiedenis kunnen we het ontstaan van algemeen dagon-
derwijs en de stichting van het klooster te Maarke, beter begrijpen.

Tot nog toe was het onderwijs op het platteland – als het al bestond – volledig 
in handen van private onderwijzers, die in hun woning les gaven aan betalende 
leerlingen. Aldus konden alleen kinderen van begoede ouders ervan genieten. De 
katholieke Kerk had sedert het Concilie van Trente geprobeerd aan deze benarde situ-
atie op het platteland enigszins te verhelpen door het stichten van zondagsscholen, 
die op de parochies moesten worden opgericht door de pastoor. De lessen werden er 
gegeven door onbaatzuchtige ingezetenen, die hun kennis wilden doorgeven aan de 
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eerste  keer afgeroepen van op de preekstoel op zondag 1 juli. Burge-meester Richard 
Deschaumes sloot het burgerlijk huwelijk. Gaston Lauwerier, textielarbeider en vriend 
van Marcel «verklaert toestemming te geven in de plaats van de afwezige vader van 
de aanstaande echtgenote zoals hij daertoe gemachtigd werd door de familieraadbe-
raadslaging gehouden voor de vrederechter der kanton Oudenaarde in datum van 14 
juni 1945».
De huwelijksakte werd eveneens ondertekend door Pierre Hoffmann, gemeentesecre-
taris 50 jaar en Bernard De Riemaecker, 67 jaar.

Het pas getrouwde koppel ging inwonen bij moeder Zulma Vander Eecken in Landauwe. 
Enkele jaren later kochten ze grond in de Cammelandstraat te Ronse en bouwden er 
hun huis. Ze kregen twee kinderen Noël en Chantal. Later, in de jaren zestig, ging 
hun droom in vervulling en konden ze eindelijk op bezoek in Oekraïne. Ondertussen 
trokken ze reeds een achttal keer bij de familie. Voor Polina is het nog altijd een beetje 
haar thuis, alhoewel ze nu reeds meer dan vijftig jaar in België verblijft. Ze ontmoette 
er voor het eerst haar jongste zus, die nu in Tadzjikistan woont.

Bijlage : 
Lijst van de personen uit Nukerke die om een of andere reden tijdens de oorlog werden 
opgepakt en op het einde van de oorlog nog in Duitsland verbleven.

Personen van Nukerke in den vreemde en te repatriëren.
Aelvoet Georges, Dorp 10  
 Gemeinschaftslager der Rothener Betriebe am Grazerweg Stube I Anhalt 19
Capiau Roger-Oscar, Eglantierstraat 102   
 Hundesburgstrasse 14  - 19 Magdeburg-Neustadt bei Herr Rudolf Ulrich
Chevalier Paulette, Zeitje 12
 Bei Hans Dahls, Duschenburg 25 - Wuppertal Langerfeld.
Delaye Maurice, Ommegangstraat, 33
 Heim Wilhemshof Lager III - Brandenburg 
Demorelle Palmer, Zeitje 12
 Bei Hans Dahls, Duschenburg 25 - Wuppertal Langerfeld.
De Mullier Achiel, Steenweg, 65
 Werkheim-Lager Stubee6/6 - Wellerode-Wald bei Kassel
De Roose René, Spichtenberg 66
 Bei Willem Ihsecke, Gartenbau 19 - Magdeburg, Robert Kochstrasse 7
De Ruyver Richard, Fonteynstraat, 20

leerlingen. Iedereen kon ervan genieten, gratis of mits een kleine vergoeding. Het ligt 
echter voor de hand dat het peil van dit onderricht vrij laag was en in verhouding tot 
de kennis van de lesgevers.

Een samenvatting van de toestand van het onderwijs in Maarke-Kerkem vinden we 
voor ʼt eerst op 31 december 1840 in de notulen van het College van Burgemeester 
en Schepenen. De gemeente telde toen twee dagscholen-: de eerste werd gehou-
den te Maarke door Jan-Baptist Roman en telde 80 leerlingen (43 jongens en 37 
meisjes). Te Kerkem hield Pieter-Jan Van Liefde een tweede school met 41 leer-
lingen (23 jongens en 18 meisjes). De zondagsschool werd toen bijgewoond door 
215 leerlingen. Deze toestand was niet slecht te noemen in vergelijking met andere 
gemeenten in het omliggende. Maar de nood aan veralgemeend en bestendig onder-
wijs drong zich ook op in Maarke-Kerkem.

De heer Thadeus van Saceghem, zoon van de laatste heer van Maarke in het Oud 
Regime en katholiek senator, en E.H. J.B. Van Nieuwenborgh, een jong en dynamisch 
man, die in 1838 als pastoor te Maarke was geïnstalleerd, zouden er zich ten volle 
voor inzetten.

De heer van Saceghem had onder zijn vele eigendommen te Maarke, een huis aan de 
Hasselstraat, dat hij enigszins had laten aanpassen en vergroten met lokalen, dienstig 
voor een school. In de jaren dertig woonde en onderwees daar, – zoals we reeds stelden 
– met succes Jan-Baptist Roman. Maar Thadeus wilde meer. Hij wilde, in samenspraak 
met de pastoor dit schoolhuis beschikbaar stellen voor bestendig, dagelijks onderwijs 
voor iedereen, ook voor behoeftige kinderen. Met dit doel voor ogen schonk hij in 
oktober 1839 het huis met de bijgebouwen, staande op een oppervlakte grond van 15 
aren 20 centiaren, aan de kerkfabriek te Maarke.

Op 3 december 1839 verkreeg deze laatste de toelating van de Bestendige Deputatie 
om dit legaat te aanvaarden. Terzelfdertijd mocht de kerkfabriek een gift aanvaarden 
van 2000 Fr vanwege Mejuffer Theresia Vander Gauwen, overste van de Zusters van 
Liefde te Gent. Als zuster van de in 1838 overleden pastoor van Maarke, J.B. Vander 
Gauwen, was ze wellicht ingegaan op de zorg van haar overleden broer, die zeker met 
de bedoelingen van de heer van Saceghem instemde en er bij leven met alle krachten 
zou aan meegewerkt hebben. Waarschijnlijk had pastoor Vander Gauwen vóór zijn 
overlijden dienaangaande reeds contacten gehad met de heer Thadeus. In naam van 
haar broer zal zuster Theresia dan ook haar steentje hebben willen bijdragen tot de 
nieuwe start van de onderwijsinrichting.

Haar gift was vergezeld van de uitdrukkelijke beschikking, dat ze moest dienen voor 
de onmiddellijke noden van de school en dat de pastoor zou instaan voor het beheer, de 
benoeming van de leerkrachten, het reglement en de verplichting dat de leerkrachten 
de school moesten bewonen.

In een notariële akte van 25 februari 1840 voor notaris Plateau van Schorisse, verdui-
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men met 4, 6 of 8 kameraden. Hier verbleven nog twee Vlamingen uit Ronse-: Omer 
en Albert Bellinck. Ook al hadden we enige vrijheid, toch werden we constant in 
de gaten gehouden. Op het werk heb ik mijn eerste woordjes Russisch geleerd-: ik 
sprak het uit als «potjesalou» (een potje salade) en het betekende-: een kusje geven. 
Daar waren heel wat meisjes en ik heb er de mooiste en de beste uitgekozen. Na de 
bevrijding trokken we van Erlangen via Bambergen naar een Amerikaanse kazerne en 
vandaar naar Mainz aan de Rijn. Bij elke controle maakte ik de agenten wijs dat Polina 
mijn zuster was wiens papieren verloren waren. Met beestenwagens brachten ze ons 
naar Namen waar we opnieuw werden gecontroleerd. Weggevoerden, werkvrijwilli-
gers, soldaten, zwarten… Daar stelde ik mijn zuster voor als een Russisch meisje. Zij 
kreeg de plastieken roos uit de vaas als welkomstgeschenk, maar ook als dank voor 
wat de Russen tijdens de oorlog hadden gedaan.
In Ronse aangekomen, lieten we onze bagage in het station achter en trokken te voet 
naar Nukerke. 28 april 1945 – kermis ter plas of kermis te Zulzeke – die dag vergeet 
ik nooit meer. Nonkel Georges Vander Eecken uit Geraardsbergen was op een of ander 
manier van onze komst op de hoogte gesteld. Op de Kruissens zagen we mekaar na 
zolange tijd terug. Recht naar huis naar Landauwe waar Gust Vanden Abeele als enige 
wist dat ik een Russisch meisje meebracht. Vrienden had ik hier niet meer.
Werk was er evenmin te vinden. De Nukerkse gemeentesecretaris Pierre Hoffmann bood 
mij een werk aan in de keuken van de barakken waar nu de Engelse soldaten in ver-

bleven. Die barakken waren  door  
en voor de Duitsers gebouwd, later 
verbleven er Russische krijgsge-
vangenen. Na de oorlog werden ze 
gebruikt door de passerende legers 
– Engelse, Canadese, … In de keu-
ken heb ik niet zo lang gewerkt. Ik 
trok weer naar mijn vroegere baas, 
in een textielfabriek te Ronse bij 
Verschelden-Depoorter,  juist zoals 
voor de oorlog».

Pas thuis op 28 april en op zaterdag 
14 juli zegende pastoor Tirez reeds 
hun huwelijk in.
«Marcel DʼHondt van hier met 
Polina Poida uit Borodaiwski-
Cheitoria Sowjet Rusland op 
heden hier verblijvend» werd de 

delijkte de heer van Saceghem van zijn kant, dat de schenking gedaan werd «op con-
ditie, dat het gebouw, staande op de gegeven grond, zal geschikt zijn en ten eeuwigen 
dage blijven duren tot een schoollokaal, om aldaar des zondags en op de wekelijkse 
dagen, het onderwijs, gesteund op de grondregels onzer Roomsch-katholijken gods-
dienst, aen de aerme en andere jongheden gegeven te worden».

Het legaat veronderstelde ook de huisvesting van het onderwijzend personeel in de 
bestaande gebouwen en voorzag zelfs de inrichting van een weeshuis, als de middelen 
het zouden toelaten.

Het lag voor de hand dat deze verwachtingen slechts konden ingevuld worden door de 
bestendige toewijding van een religieuze gemeenschap.

Onderwijzer J.B. Roman zag hier aldus zijn broodwinning teloor gaan en vertrok in 
1841 naar een andere gemeente.

Na rijp beraad tussen de heer van Saceghem, pastoor Van Nieuwenborgh en uiteraard 
ook het bisdom, richtte eerstgenoemde een verzoek tot de Zusters van het H. Hart 
van Maria te Nederbrakel om enkele religieuzen naar Maarke te sturen ten einde de 

Gaston Vanden Heede en Robert Laurier met Marcel en 
Polina op de dag van hun huwelijk Een klaslokaal van na de tweede wereldoorlog
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Polina vertelt en spreekt vlot 
Nederlands :
«Ik groeide op in een kol-
chose niet ver van de stad 
Dnepr. Mijn vader was hoofd 
van de grote staatsboerderij 
in Dnjpropretrofsk waar toen 
ongeveer drie- à vierhonderd 
mensen verbleven. Onder de 
leiding van het centrale gezag 
kweekte men welbepaalde hoe-
veelheden van vooraf uitgeko-
zen gewassen. Toen beseften 
we niet hoe goed we het allen 
hadden, nu is het voor de plaat-
selijke bevolking veel slechter 
en is er veel miserie. Ik had een 
gelukkige jeugd tot de Duitsers 
kwamen. 
Alle jonk volk vanaf 17 jaar, 
zowel jongens als meisjes, werd 
opgepakt en op beestenwagens 
naar Duitsland ge-voerd. Uit 
Dnjpropretrofsk waren we met 

30 en uit Kiev met 40. We werden gedeporteerd en moesten voor de oorlogsindustrie 
werken. Eerst verbleven we in tenten, later in een Lager. Jongens en meisjes werden 
gescheiden. In een hospitaal werden we naakt gekeurd en goed bevonden. Nooit werd 
ik mishandeld.  In ons textielbedrijf maakte men parachutestoffen, ik was bobijnop-
zetter. Het eten dat we kregen was natuurlijk niet schitterend – patatten in de pelle, 
zonder vlees, een beetje groenten, drie sneetjes zwart brood – alle dagen hetzelfde. Na 
het werk verbleven we in het Lager. Soms kropen we over de afsluiting en zochten we 
werk bij de burgers in de stad. Ik weet nog goed hoe ik bij de nonnekes ging kuisen. 
Ik kreeg er amper een droge snee brood. Dat heb ik dan zomaar naar hun gezicht 
gegooid.
In dit bedrijf heb ik Marcel leren kennen. Marcel kon zich in de fabriek iets vrijer 
bewegen. Wij hadden het kenteken «ost» opgespeld gekregen en mochten geen con-
tact hebben met anderen. In het geniep is stilaan de liefde ontstaan».

Marcel-:
«Ik woonde in de fabriek en had een kamer boven de conciërge. Een kamer deelde 

voorziene taak op zich te nemen.

Op dat ogenblik telde de communauteit van Nederbrakel achttien zusters en vier 
postulanten. Het was een jonge kloostergemeenschap gestart in 1824 op initiatief 
van E.H. Vander Haeghen, pastoor van Nederbrakel, in een leegstaand kasteel in het 
centrum van deze gemeente. Twee jonge vrouwen, Frederika Van Eeckhoute van 
Waregem en Francesca Montens uit St.-Eloois-Vijve, hadden zich door bemiddeling 
van de pastoor van Waregem, die een vriend was van pastoor Vander Haeghen, aange-
boden. Aanvankelijk begonnen ze met een spinschool voor arme kinderen. Terwijl ze 
het beroep aanleerden, konden die meisjes iets bijverdienen. Ze kregen daarbij gods-
dienstonderricht en ook de beginselen van lezen, schrijven en rekenen.

Geen van beide vrouwen had echter een wettig diploma van onderwijzeres en het 
toenmalig Hollands bestuur stond daar streng tegenover. Ze kregen alleen de titel van 
«schoolhouderes» en moesten zich dan ook aan dit beperkt programma houden.

De Onafhankelijkheid van 1830 zou echter nieuwe perspectieven openen. De school 
kwam stilaan tot bloei en telde in 1832 reeds 120 leerlingen.

In 1833 kwamen drie postulanten zich aanmelden en dit was het sein om aan de orga-
nisatie van een communauteit te denken en in oktober van dat jaar gaf de bisschop de 
toelating om het habijt te dragen en de titel te voeren van Congregatie van het H. Hart 
van Maria. Het eerste noviciaat begon op 13 februari 1834 en de eerste professie had 
plaats op 29 april 1835. Op 5 december 1842 werd de Congregatie wettelijk erkend bij 
decreet van de regering als Association des Sœurs hospitalières, dites du Saint Cœur 
de Marie à Nederbrakel en werden haar statuten aangenomen. De gemeenschap had 
tot taak katholiek onderwijs te geven aan alle kinderen, ook aan de minstbedeelden, 
inclusief het aanleren van een beroep, vooral spinnen en kantwerk.

De kloostergemeenschap kende een toenemend succes en steeds meer jonge meisjes 
kwamen zich als postulanten aanmelden. Zo was de tijd gekomen om stilaan aan uit-
breiding te denken en een bijhuis te stichten.

De eerste gelegenheid daartoe werd haar geboden te Maarke. Op 12 mei 1841 gaf
Mgr Delebecque, bisschop van Gent, de toelating aan de overste om deze uitbreiding 
waar te maken.

Waarom koos men voor de Congregatie van Nederbrakel-? In de eerste plaats lagen 
de doelstellingen van de jonge kloostergemeenschap volledig in de lijn van hetgeen de 
stichters in Maarke beoogden. En de kloosterorde van haar kant had reeds voldoende 
religieuzen gevormd om aan expansie te denken.

Ten andere had de heer van Saceghem een groot buitengoed in Opbrakel, zodat hij wel-
licht in de gelegenheid was om het werk van de jonge communauteit van Nederbrakel 
van nabij te volgen en naar waarde te schatten.

Tenslotte moet pastoor Van Nieuwenborgh zeker pastoor Vander Haeghen van 
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In zijn jeugd woonde Marcel in Landauwe, nu bekend als Groenendale (het eerste 
straatje links wanneer je het Kuithol naar beneden gaat). Na zijn lagere school te 
Nukerke mocht hij naar de fabriek. Vader Jozef stierf vrij vroeg-; Marcel, 16 jaar oud 
en moeder Zulma Vander Eecken stonden er alleen voor. Het harde werk tijdens de 
week werd op zondag afgewisseld met voetbal. Samen met de vele vrienden speelden 
ze bij de Nukerkse voetbalploeg tot de oorlogsomstandigheden dit verhinderden. 

Marcel vertelt-: 
«Op een zondag in de lente van 1943 werd er in de kerk van Nukerke een begrafenis-
dienst gehouden van een of andere Oostfrontstrijder uit Kwaremont1. ̓ s Nachts hadden 
enkele waaghalzen anti-Duitse slogans op de straten geschilderd en dit was natuurlijk 
niet naar de zin van de plaatselijke Duitse overheid. Die slogans moesten nog vóór het 
begin van de kerkdienst verwijderd zijn. Met vrienden, allen een beetje met de klop-
pers, stonden we alles af te loeren van in het café bij Ryckbosch. Burgemeester Arthur 
Verdonckt en de veldwachter, samen met nog een paar andere vrijwilligers klaarden 
de klus, maar hiermee was de kous niet af. De plaatselijke bevelhebber wou ook de 
daders kennen. Niemand verraadde de sloganschilders en de Duitsers eisten represail-
les. Een aantal jongeren, ook ikzelf, moesten enkele dagen daarna verschijnen op het 
Arbeitsamt te Ronse. Daar vernamen we dat we onmiddellijk naar Duitsland moesten 
vertrekken om er in de fabrieken te werken. Allerlei documenten werden ingevuld 
en zo vernam ik dat we naar Darmstadt moesten. Geen acht dagen later werden we 
verwacht in St.-Denijs-Westrem om per trein naar Duitsland te vertrekken. Wie zich 
daar aangemeld heeft, weet ik niet, want ik was er niet bij. Ik vermoed dat Georges 
Aelvoet, Georges Verhellen en nog een aantal anderen niet verder konden dan zich te 
melden. Samen met mijn nonkel, die als vrijwilliger reeds in Duitsland werkte, trok 
ik naar Duitsland, richting Neurenberg. Moeder Zulma kreeg ondertussen bezoek van 
de politie. Waar was Marcel-? Waar was hij ondergedoken-? Dat ik reeds in Duitsland 
was, wilden ze niet geloven. Zes maand later kwamen ze opnieuw, maar moeder kon 
toen mijn brieven, geschreven vanuit Erlangen, voorleggen en werd met rust gelaten. 
In Erlangen, waar ook mijn oom verbleef, kreeg ik onmiddellijk werk in een fabriek. 
Na een viertal dagen ontdekte men dat ik ergens anders moest zijn. Moederziel alleen 
trok ik naar Darmstadt. Het bedrijf uit Erlangen had me een brief meegegeven waarin 
stond dat ze me graag als arbeider zouden behouden. Om kwart voor zes ʼs avonds 
kwam ik eraan maar … het bureau sloot zijn deuren. Morgen  «zurückkommen». Met 
het weinige Duits dat ik kende, verdedigde ik me-: «wo schlafen, nicht Geld…». Ze 
namen een stempel, klopten die nogal hard op het document, schreven iets neer en … 
zurück nach Erlangen. Ik ben daar gebleven tot het einde van de oorlog, tot aan de 
bevrijding en … ik leerde daar Polina kennen».

Nederbrakel, de stichter en bezieler van de kloostergemeenschap goed hebben gekend 
en de inzet van de religieuzen welgevallend hebben gadegeslagen.

Misschien is de keuze ook beïnvloed geweest door de geringe afstand tussen Maarke 
en het Moederhuis, in een tijd waarin de communicatiemogelijkheden nog zeer pri-
mitief waren.

Na de aanvraag van de heer van Saceghem, die intussen een gunstig gevolg had gekre-
gen, verliep nog een vol jaar voor alles beslist en geregeld was. Maar op 12 juni 1842 
kwamen de eerste twee zusters te Maarke aan en namen hun intrek in het eigendom 
aan de Hasselstraat.

De overste was zuster Marie-Louise, gediplomeerde onderwijzeres en ze gelast-
te zich met het gewoon onderwijs van de kinderen, zuster Elisabeth bestuurde de 
kantschool. Bemerk dat hier geen sprake meer is van het aanleren van spinnen, want 
dit ambacht was op dit ogenblik niet meer rendabel.

De stichting van de school werd van meet af aan een succes en weldra kwamen een 
derde en een vierde zuster de twee pioniers vervoegen.

Op 4 september 1843, na een jaar lager onderwijs, schreef het College van Burgemeester 
en Schepenen van Maarke-Kerkem in haar notulen-: «Sedert de maand september 1842 
is men alhier in bezit van een gesticht van leeger onderwijs, van welke wij regt heb-
ben de heilzaamste vruchten voor de gemeente te verwachten. Dit gesticht zijn wij, als 
verscheyde andere weldaden, die hem reeds te voren op de levendigste erkentenis aller 
ingezetenen van Maarke-Kerkem regt gaven, ook verschuldigt aan de onuitputtelijke 
milddadigheid van den Edelen Menschenvriend, Mijnheer van Saceghem, heere dezer 
parochie, die hetzelve nog onophoudelijk uitbreyd en gestadig ondersteunt. Hetzelve 
gesticht bevat een borgerschool en een armschool voor kinderen van beide geslachten 
onder de besturing van religieuzen, gezeid Zusters van het H. Hart van Maria. In de 
armschool worden kosteloos onderwezen, niet alleen kinderen van alle behoeftigen, 
die aan de openbare Onderstand deelachtig zijn, maar ook degenen van de weinig 
bemiddelde ingezetenen, die zich aanbieden. Op 31 december 1842 worden de lessen 
bijgewoond door 316 leerlingen.

In de kloosterschool zijn er in de borgerschool 87 leerlingen en in de armschool 
185. In de school van P.J. Van Liefde (private betalende school in Kerkem) zijn er 44 
leerlingen. De zondagsschool telt 250 leerlingen».

Op aanvraag van het gemeentebestuur werd de kloosterschool op 18 oktober 1843 
door een besluit van de Bestendige Deputatie tot gemeenteschool aangenomen. Van 
dan af droeg de gemeente, in de mate van het mogelijke, bij in de werkingskosten van 
de school en in de wedde van het onderwijzend personeel vanaf 1849. Schenkingen 
van de heer van Saceghem maakten het mogelijk dat in 1848 ook een speldewerk-
school kon worden opgericht.
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Bijna 60 jaar geleden …
Oorlogstoestanden in Nukerke.

De laatste ooggetuigen, zij die de moeilijke oorlogsjaren meegemaakt hebben, worden 
een dag ouder. Velen zijn reeds gestorven, anderen zijn ziek, een aantal heeft Nukerke 
verlaten. De hoogste tijd dus om op zoek te gaan naar hun verhaal. Gelukkig zijn er 
nog enkelen die mogen genieten van hun oude dag. We bezochten één van hen.

Marcel Dhondt, te Nukerke geboren op 19 februari 1923 woont nu samen met zijn 
Russische vrouw Polina Poida in de Cammelandstraat nr 29 te Ronse. Polina komt 
uit de oude onmetelijke Sovjetunie. Haar geboortedorp is Borodaiwski-Cheitoria in 
Oekraïne. Het land grenst aan Bulgarije en aan de Zwarte Zee, en is bij ons het best 
bekend door de kernramp in Tsjernobyl.

Staande vlnr--:
Albert De Craeye, Maurice Langie, Odile Caussie, Marcel DʼHont, Georges Aelvoet, Jozef Deriemaeker, 
Georges Vanden Abeele en ?
Gehurkt-: 
Georges Verschueren, Georges Van Uxem, Jan Roman, Albert Dhondt (een kozijn van Marcel) en ?  
Messiaen uit Ronse

MARC VUYLSTEKE

Dit was het verhaal van de stichting van het klooster te Maarke en de succesvolle 
start als onderwijsinstelling. De Zusters van Maria hadden echter van bij het begin, 
naast de onderwijstaak, ook nog een sociale opdracht meegekregen, zoals de heer 
van Saceghem verwoordde bij zijn eerste legaat, «dat de inrichting voorzag van een 
weeshuis, als de middelen het zouden toelaten».

Deze doelstelling werd verwezenlijkt in 1848. Een volgende bijdrage doet het ver-
haal.

Daniel WIEME

Bronnen-:
1. Documentatie toebehorende aan het klooster der Zusters van Maria te Maarke.
2. Boek-: «De Zusters van het H. Hart van Maria te Nederbrakel» - M. De Meulemeester.
3. Boek der Beraadslagingen van de Kerkfabriek te Maarke.
4. Archief van het bisdom Gent.
5. Registre des arrêtés et procès-verbaux de la commune de Maercke (Kerkem) vanaf 1800.
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- of de landslieden aldaer gewoon zijn hun aerdappelen diep of ondiep te planten; of
  zijn hun aerdappelen in mest gewoon zij te leggen of niet.”
Hij besluit met : «dit is dan alles wel Ed heeren waer in ik dagt eenige opheldering 
noodig te hebben t̓ geen ik hope u weled. Heeren zig zult geweirdigen mij op zijnen 
teid te laeten toekomen…”.

Petrus Van Bavegem stuurt enkele weken later zijn «Prys-verhandeling over de ont-
aarding der aardappelen» antwoorden naar de academie en zal in 1781 beloond wor-
den met de «dubbele eereprys». 

Marc VUYLSTEKE
(Wordt vervolgd)

1. Vraegstuk 1-: Een aentekening te geven van de handschriften betrekkende de historie van de oostenrijkse 
nederlanden, het vraegstuk beperkt sigh tot de handschriften opgestelt voor het jaar 1400 en noyt gedrukt.
Vraegstuk 2-: Welcken is geweest den staet der letterkunde in de Nederlanden sedert de eeuwe van Caerel 
den grooten melus tot de geboorte van keyser Kaerel den 5de.
Vraegstuk 3-: Welcken is den oorsprong geweest van de compagnieën in de steden van brabant bekent onder 
den naem van gildes. Welcke waeren de plichten en voorrechten van de gene der selve uytmaeckende en 
welcke zijn de krijgsexpeditien die de gemelde compagnieën hebben bijgewoont.

2. Petrus Van Bavegem is geboren in 1745 en hij overleed te Baasrode in 1805. Deze heelmeester was 
tijdens de Franse overheersing ook «maire» van Baasrode. Van zijn hand zijn nog : «Tractaet van de key-
sers-snede (1773)» en een driedelig «Verhandeling over de koortsen in ʼt algemeen, dog bezonder over de 
rotkoorts en roodeloop, welke sedert de tien à twaelf laetste jaeren alom in de Nederlanden de schriklykste 
verwoesting hebben aengeregt. – uitg Dendermonde, Weduwe Du Caju; Amsterdam, J. Morterre, 1788-
1790» (zie boek De Verlichting p 85).
Het werk «Prys-verhandeling over de ontaarding der aardappelen, op koste der kasselrije van Audenaerde, 
door de Keiserlijke en Koninglijke academie van consten en wetenschappen tot Brussel, in de jaare 1779, 
ter beantwoording voorgesteld, en welk in den jaare 1781, met de dubbelen eerprijs is beschonken» werd te 
Dordrecht bij A. Blusse en zoon in –8° in 1781 gedrukt.
Edm. Vanderstraeten schreef in «Recherches sur les Communautés Religieuses et les Institutions de 
Bienfaisance à Audenarde depuis le XIIe siècle jusquʼà la fin du XVIIIe siècle» op blz 184-: «On sait que 
ce fut en 1775 que se manifesta pour la première fois la frisolée (krul), qui crispait les sommets des tiges de 
pommes de terre. Cette maladie dura plusieurs années, et eut pour effet de rendre les tubercules inférieurs en 
qualité et en quantité à ceux des tiges saines. Les députés de la châtellenie dʼAudenarde, justement alarmés 
de cet état de choses, mirent à la disposition de lʼacadémie de Bruxelles une somme de 1200 francs, à décer-
ner à lʼauteur du meilleur traité sur la nature de la maladie et les moyens de la combattre avec succès. Ce 
prix fut remporté par le docteur Van Bavegem, de Termonde, qui prouva, dans son mémoire, que le solanum 
tuberosum étant une plante exotique, devait nécessairement dégénérer par le temps. Il fit venir des semences 
et des tubercules de la Virginie, et la frisolée malencontreuse disparut comme par enchantement».

Bronnen :
Stadsarchief Oudenaarde, doosnr 3687-: ziekten 1435/5
Annonceblad van Audenaerde september 1860.

MARC VUYLSTEKE

De Kapelletjes van de Annoven.

Iedereen kent de Kapelletjes van Zeven Weeën op de Annoven. Omwille van het 
algemeen belang gevormd door de volkskundige en sociaal-culturele waarde werden 
de zeven kapelletjes en de grotere kapel, bij ministerieel besluit van 16 oktober 1997 
opgenomen in de lijst van beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten.

De kapellen staan midden  in een fraai binnentuintje met grasperk, omringd door 
bloemen en planten waartussen paadjes kronkelen. Alles is gelegen op de tweesprong 
van de Kapellestraat en de Annovenstraat. De grote kapel ligt precies op de bissectrice 
van de tweesprong. De zijwanden zijn afgeboord door kleine steunberen en de voor-
gevel heeft een vrij grote spitsboogvormige toegang. Onder de houten overhuiving 
hing vroeger een monumentale gekruisigde Christus die nu om veiligheidsredenen 
vervangen werd door een kopie. Het altaar en de koorwanden zijn met een rotsnaboot-
sing bezet-: rechts van het altaar wordt de grot van Lourdes voorgesteld. De kleine 
kapelletjes hebben een rechthoekige constructie. De langsmuren tellen twee traveeën 
met spitsboognissen over een hoogte van 2 m. De eerste travee heeft een blind spits-
boogvenstertje en de tweede is beglaasd. Ook de altaarmuur is uitwendig met een 
blinde spitsboognis bezet. Voor- en achtergevel, met geveltop (vooraan door een kruis 
bekroond) rusten op schouderstukken.

De grote kapel alsook de zeven kleinere kapelletjes werden op privé initiatief gebouwd 
in 1901 door Franciscus Verschelden. De kapelletjes, opgetrokken in neogotische stijl 
met verzorgd baksteenparement en oorspronkelijke knipvoegen, waren vroeger omge-
ven door linden en cipressen. Ze bevatten gepolychromeerde taferelen gewijd aan de 
Zeven Weeën zoals: de opdracht in de tempel, de vlucht naar Egypte, enz. Op een 
gedenksteen boven de ingang van de grote kapel lezen we : «Fr. Verschelden-Casseyas 
te Ronse heeft deze 8 kapellen ter eere van O. L. Vrouw doen bouwen uit dankbaarheid 
voor zijne bekomene genezing 1901».

Franciscus was te Schorisse geboren op 3 september 1840 als oudste zoon van Charles 
Louis en Francisca Verpoort (°Nukerke).  In het bevolkingsregister van Schorisse vin-
den we de samenstelling van het gezin. In hetzelfde huis woonde ook de grootvader 
Francies (†1857). De andere kinderen waren-: Petrus, Marie-Therese, Augustinus, 
Marie-Eugenie, Eulalie en Marie-Eulalie. Bij het gezin was er de inwonende meid 
Seraphina Decubber (uit Ellezelles en 54 j. oud). Franciscus Xaverius was katoenwe-
ver als hij 16 jaar oud was.  Ephrem De Malander, burgemeester van Ronse, huwde 
Francies Xavier Verschelden en Eugenie Casseyas op 23 april 1873. Eugenie was 
landbouwster en geboren te Ronse op 9 mei 1844. Hij verhuisde naar Ronse en kort 
daarop startte hij zijn bedrijf op in de Hoogstraat. Vader en de nog in leven zijnde 
kinderen kwamen eveneens naar Ronse wonen in 1877. Moeder Verpoort overleed op 
14 november 1872. 
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door het saeyen van het zaed der aerdappelen dogh de vrucht die daervan is voort-
gekomen heeft sig ingekrompen gelijk de anderen. De stammen van deze aerdappelen 
waer van het blad bederft, gemeyneluk genaemd gestropte pataeters, zijn niet teene-
mael onvruchtbaer maer sy geven eene klijne vrucht van eenen slechten smaek. Sy 
wassen spoedelyk op als zij uyt de aerde kommen om korst daer op te verdroogen. 
Eenige persoonen hebben wormen ontdekt die het hert van de moederplante aentas-
ten, welke wormen van een lankachtige en dunne gedaente zijn op den buyck geel en 
op den rugge zwart».

Iedereen heeft zo zijn mening over de oorzaak van de kwaal.
«Eyndelijk zijn er van gevoelen dat de menigte van dese planten eertijds  uyt Engeland 
ingevoerd is en niet genoegsaem is om de zelve alteyd te houden, dat het noodsaekelyk 
is nieuwe planten komen. Zy gronden hun gevoelens op de deugdelijke ondervindinge 
die men heeft van de taerwe van Kalken in het land van Dendermonde en van de gene 
van Armentiers dewelke naer alvooren dry a viermael alhier gesaeyt geweest te heb-
ben merkelijk ontaerden».

Al wie wil mag aan de prijsvraag meedingen. De werken moeten op «eene leesbaere 
wijze geschreven zijn in het latijn, fransch ofte vlaemsch en de selve moeten voor 
den 16 junij 1781 vrij van port toegesonden worden aan Mr. De Roches perpetuëlen 
secretaris van de academie. De opstellers zullen hunnen naem niet stellen aen hunne 
werken maer alleenelyk eene zinspreuke naer hunne keus, sy zullen dese zinspreuken 
herhaelen in een gesloeten briefken inhoudende hunnen naem en woonplaets, ende 
selve zinspreuk ook».  
De opdracht was tweeërlei-: hoe komt het dat het loof van de aardappel «inkrempt en 
krult» en dus zo «voor ´t meest gedeelte de plant zyne geaerdheid en vruchtbaerheid 
beneemt», en welke zijn de hulpmiddelen om hieraan te verhelpen.

P.J. Van Bavegem(2) gezworen heel- en vroedmeester van stad en Lande van 
Dendermonde is sterk geïnteresseerd. Op 22 janurari 1781 vraagt hij bij het 
Kasselrijbestuur om inlichtingen «in hope dat de gecommitteerden door de weled. 
aangesteld, mij met een spoedige en voldoende antwoord zullen tegemoet komen».
- In wat teidperk omstreeks Oudenaerde de eerst gekrolde aerdappelen bespeurt zijn.
- of de krolling van t̓ loof, in t̓ eerste zoo zigtbaer geweest zij als nu.
- of de landslieden aldaer ook gewoon zijn, hun aerdappelen in kuylen te bewaeren,
  en hoe lang zij er dezelve laeten in liggen.
- in wat teid men gewoonlyk de aerdappelen plant.
- of de landslieden van elders daer geen krol bespeurt wierd geen plantgoed ontboden
  hebben; zoo ja ? of zij hier op het gebrek bespeurt hebben; zoo niet ? hoe lang deze
  aerdappelen zonder krollen zijn voortsgekomen.
- gezien er menigmael wormen in dʼaerdappelen ontekt zijn, of gemelde ook niet tege-
 lijk nenigmael bevonden hebben, dat ook aerdappelen zonder worm, en heel gaef
  egael sterk gekrolt hebben.

Donderdag 15 november 2001 om 20 uur
Zaal «MAARKEDAL» - Etikhovestraat 11 - Maarkedal

VOORDRACHT
door dhr Marc VUYLSTEKE, voorzitter Businarias

Van ATINGOHOVA tot ETICHOVE
700 jaar Etikhove

Iedereen van harte welkom. Niet te missen-!

Na twintig jaren was hij een welvarend textiel industrieel. Rond 1895 werd hij ernstig 
ziek (tyfus). Hij beloofde om na zijn genezing in zijn geboortedorp acht kapellen te 
bouwen ter ere van O.L.Vrouw van Zeven Weeën. Hij genas en liet dan ook de kapel-
len optrekken die als het ware een kopie zijn van de kapellen te Lede. Deze Ronsese 
textielfabrikant had in die tijd het textielbedrijf «La Grande Chemiserie de Lede» 
overgenomen en woonde zelfs korte tijd in Lede. Hij moet er die kapelletjes goed 
gekend hebben.
Het bedevaartsoord op de Annoven kende vooral in de jaren voor en na de eerste 
wereldoorlog veel succes. Bedevaarten en processies trokken op regelmatige tijdstip-
pen naar de Annoven. Jaarlijks trok op Lichtmis een processie van Schorisse-kerk naar 
de Annoven. Ook in mei en op halfoogst zakten de bedevaarders af naar de kapelletjes 
om Maria om hulp en bijstand te smeken. Na de tweede oorlog verdween deze devotie 
geleidelijk en begon ook het verval. Eerst werd de klok gestolen en ondanks de inzet 
van onderpastoor Dhaenens om alles in stand te houden brokkelden de kapelletjes 
verder af.
In juli 1977 wou het gemeentebestuur van Maarkedal de site aankopen en de eige-
naar, volksvertegenwoordiger Denis Baeskens, was er principieel mee akkoord.  Een 
beslissing werd nooit genomen. In 1982 kwam het dossier opnieuw op de proppen. 
Het gemeentebestuur ijverde ervoor om dit complex als monument te beschermen 
zodat de aankoop en restauratie voor 80 % subsidieerbaar zou zijn. Een aanvraag werd 
ingediend maar de administratieve molen draaide langzaam en met het overlijden van 
de eigenaar werd alles opnieuw op de lange baan geschoven.
In april 1993 kon de huidige eigenaar, de familie Eugène Van Hoorne-Breda, de 
kapelletjes kopen van Mw Elisabeth Bogaerts, weduwe van Denis Baeskens. Met veel 
ge-duld en op eigen kracht zijn de nieuwe eigenaars erin geslaagd om op eigen kosten 
deze kapelletjes te restaureren.
In het volgend nummer komen we uitgebreid op de kapelletjes terug.

Marc VUYLSTEKE



Waar gebeurd

Je zult het maar beleven. Je bent burgemeester van Etikhove en maakt op een zwoele 
zomeravond nog even een korte wandeling langs je achtertuin. Plots word je gecon-
fronteerd met een halve moordpartij. In die gegeven omstandigheden doe je je best 
om de feiten zo duidelijk mogelijk te analyseren en weer te geven, en korte tijd nadien 
word je op de vingers getikt door een of andere koninklijke commissaris omwille van 
nalatigheid. 

We schrijven 29 juni 1821. Jan Baptiste Hubau is burgemeester van Etikhove van
1 januari 1819 tot 7 november 1830. 

Op de avond van 29 juni 1821, om half tien ongeveer, wordt zijn aandacht getrokken 
door geroep (…door groot gerucht van sweiren en tieren…). Een tiental personen 
bevinden zich in de nabije omgeving van zijn woning en blijken naar hem toe te 
komen. Joseph Livijns en Charles De Roose, beiden uit Etikhove, houden een zekere 
Joannes Cruypenninck uit Nukerke vast. De beide mannen beweren dat Cruypenninck 
hun vriend Petrus Livyns zou hebben gestoken met een mes (…als plichtig van met 
een mes gesteken te hebben…). Iets verderop staan Philippe Bilau, Charles Aelvoet, 
Caroline Clermont en een onbekende, allen bewoners van Ter Poort in Nukerke. De 
burgemeester aanhoort de beschuldigingen, en een goede burgervader zijnde, vraagt 
hij spontaan aan Cruypenninck waarom hij dat heeft gedaan. Deze beweert dat het om 
wettige zelfverdediging gaat (…mij te defenderen…). Doch volgens een overtuigende 
getuige Philippe Bilau zou Cruypenninck wel degelijk gestoken hebben (…den voor-
noemde Philippe Bilau onder veel scheldwoorden en sweiren ondertusschen seggende 
dat hij gesteken is…). De burgemeester nodigt allen uit om ʼs anderendaags officieel 
getuigenis te komen afleggen.

Op 30 juni 1821 om vijf uur ʼs morgens bezoeken burgemeester Hubau en sche-
pen Pieter Francies Van Malleghem het slachtoffer Petrus Livyns in diens ouder-
lijke woning (…in sijn ouders huys krank grootelijks met twee wonden in den rugge 
gewond liggende…).
Livyns doet zijn verhaal aan beide heren. De beruchte avond, rond negen uur, kwam hij 
samen met Anselmus Van den Hautte en Caerel Provost uit het huis van Victor De Vos. 
Spoedig kwamen vier mannen en een vrouw achter hen aanlopen. Die zochten ruzie 
(…al sweirende en tierende, dat hij had gevraegt wat sij wilden of sij tegen hem iet 
hadden, dat sij antwoordden trekt gij u dit aen…). Petrus Livyns werd vastgenomen, 
eerst door Charles Aelvoet, dan door een andere man. Ze rolden beiden in een gracht, 
Livyns kreeg slaag van een derde man, en werd nadien gestoken door een vierde 
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De geschiedenis van de aardappel (2)

De krul – gestropte pataeters

De teelt van de aardappel kende na de hongersnood 1740 een ongekende snelle 
opgang. De strenge winter van 1739-40 begon op 10 januari en duurde 63 dagen lang. 
Alle graangewassen waren kapot gevroren. Tijdens het voorjaar plantte men toen mas-
saal aardappelen. De overvloedige oogst zou veel arme lieden van de hongersnood 
redden. Dertig jaar later rezen er problemen met de aardappelteelt. De bladeren van 
de plant krulden op en de opbrengst verminderde jaar na jaar. De grootste problemen 
doen zich voor in de Kasselrij Oudenaarde en in het Land van Aalst. Hoe zou men de 
zaak aanpakken-?

De gedeputeerden van de Staten van Vlaanderen vergaderden op 7 november 1767 op 
het stadhuis te Gent. Ze stelden vast dat-: «de patates dese jaere niet wel en souden 
geluckt sijn ende dat dese spetie considerabel in prijs soude geresen zijn, mitsgaeders 
ons versocht wort van te seggen wat daer van is ende soude convenieren ofte niet 
van de uytvoer te verbieden». Men sprak toen ook van «les topinambours ne sont pas
réussis…».
Ook in de volgende jaren mislukt geregeld de aardappeloogst en er dreigt opnieuw 
hongersnood. S. Devaleriola, burgemeester van Brussel heeft weet van de proble-
men in het Oudenaardse en biedt hulp. Op 31 oktober 1779 schrijft hij aan het 
Kasselrijbestuur dat één van zijn landbouwers met groot succes aardappels teelt en dit 
reeds meer dan 25 jaar. «Comme jʼai étudié et observé dʼassez près la façon dont il les 
cultive, je suis près à vous la communiquer».

Het Kasselrijbestuur uit Oudenaarde wil ook zelf iets ondernemen. De «Keyserlijke 
en Koninglijke academie de consten en wetenschappen» en de stad Brussel die gere-
geld een geschied- of letterkundige prijskamp uitschrijven worden ingeschakeld. Op 
25 oktober 1779 stelt de academie «drie historische vraagstukken(1) voor tegen het 
concours van het jaar 1781». Maar «boven deze gewoone vraegstukken voor ieder van 
welke een prijs zal zijn een goude medaille van het gewicht van 25 ducaeten stelt de 
academie buytengenwoonelijk voor het volgende programma-: dewijl de aardappelen 
in de Kasselrije van Audenaerde van jaer tot jaer verslechteren hebben de heeren 
hoogpointers van die Kasselrije van Audenaerde aen de academie versocht om thun-
nen koste eenen buytengewonen prijs van 300 guldens voor te stellen aen den genen 
die naer het oordeel van de academie zal ontdekt hebben den aerd en den oorspronck 
van dit quaed en den welcken den hulpmiddel daer van zal gevonden hebben».

Reeds meer dan acht jaar stelt men vast dat het blad van de aardappel zich oprolt 
en krimpt. De plant sterft af voor ze tot de volle rijpdom komt. Alle planten hebben 
dezelfde ziekte in min of meerdere mate. «Men heeft beproeft om daer in te voorsien 

MARC VUYLSTEKE JOZEF BOURDEAUDHUI
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Aireke-: wijsje, liedje.
Deuzelen-: duizelen.
Dikke stuiver-: 10 ct.
Doelstekken-: vogelpik spelen.
Geparlakt-: bevuild, besmeurd.
Gange-: ten andere .-: naderhand, op een ander ogenblik.
IJzerie hekkie-: ijzeren hek.
Karlevei-: kruiwagen.
Kneuten-: morren.
Leegganger-: luiaard.
         Soms in de betekenis van-: iemand die niet durft.

Lijf-: . op iets hebben-: ernaar uitzien, naar verlangen.
Mangelen-: omwisselen, ruilen.
Niewerd-: onbenul.
Pintje dek-: cafégebruik waarbij de klant bij het eerste glas bier
         er een gratis koekje bovenop kreeg.
Preekstoel-: van de . vallen : huwelijksaankondiging.
Roestie-: iemand die zich als bruut voordoet.
Rondloper-: bedelaar, of huis aan huis verkoper.
Zakske-: zijn . uitschudden-: zich blootgeven.

heid wat haar te wachten stond. Maar in hem was ineens weer alle begeren weg. Hij 
danste met andermans goed. Hij vroeg zich af waarom hij het deed, terwijl hij van 
binnen rouwde om de gang van zaken, waarbij alles hem ontglipte-; om het bleke 
wicht van ginder ver, dat hij zwanger had gemaakt en door wie hij naderhand werd 
afgewezen. Moesten de mensen alles weten, ze zouden hem ne filoe vinden.

Toen het aireke uit was, verdween hij door de deur waarop «Cour» stond. Hij kwam 
niet terug en in de andere staminees dook hij niet op. Geen mens kreeg hem nog te 
zien dien avond.

Een week later werd de jonkmansbroek van Pee verbrand. Nard en Meulies Tuurke 
leidden met zwier de ceremonie. Toen ze in het holst van de nacht naar huis trokken, 
in de maneschijn, met rondom hen overal huizen en bomen die draaiden alsof ze zat 
waren, bleven ze af en toe staan prakkezeren met hun neus bijna tegeneen. Stoefen 
tegen de sterren op. Voor hen was er maar één grote waarheid-: met ne vingerknip had-
den ze gelijk welk schoon meiske aan hun vingers. Maar ze hadden nog tijd.

«Zullen we te Coppies nog enen drinken-?»

Dat deden ze. Zelfzeker. De wereld behoorde hen toe.

man (…syn t̓ saemen nevens de straete aen den hof van Florent Rollier in den gracht 
gevallen, dat eenen derden hem slaende heeft van eenen die hem niet vasthield twee 
steken met een mes in den rugge gekregen…). Toen zijn Joseph Livijns en Charles De 
Roose op het lawaai afgekomen, hebben de messteker Joannes Cruypenninck kunnen 
vastnemen, en hebben hem gedwongen mee te gaan naar het huis van de burgemees-
ter, nadat ze zijn mes hadden afgenomen. Even verder (…omtrent den Kruysweg…) 
werden ze aangemaand door Charles Aelvoet, Philippe Bilau, Caroline Clermont en 
een onbekende, het mes terug te geven (…dat sij met geweld het geseyde mes wilden 
weder hebben…). Toen kwam echter de burgemeester…
Anselmus Van den Hautte en Caerel Provost bevestigen dit verhaal (…dat het gevecht 
begonst is als voorseyt, dog dat vermits sij geene der aenranders kenden, dat sij alle 
t̓ saemen op Petrus Livyns in den gracht vallende gesien hadden dat sij met vuysten 
sloegen maer geen mes gedistingueert hadden…). Jan Slots en Judocus De Maesenaere 
hebben Cruypeninck zien steken (…gesien had dat Joannes Cruypenninck voornoemt 
met syn open mes den arm opgeheven hield…).

De burgemeester maakt van dit alles een zeer degelijk rapport op en stuurt dit door 
naar de bevoegde instanties.

Op 9 juli 1821 ontvangt de burgemeester een schrijven van de «Commissaire Royal 
du District» Fostier. Op vraag van de gouverneur vraagt deze commissaris waarom de 
burgemeester, nadat hij als het ware getuige was van de feiten, en zelfs de dag nadien, 
geen stappen heeft ondernomen om de dader te arresteren, maar dit overliet aan de 
«maréchaussée» (...prévenu dʼêtre lʼauteur de ce crime a été interrogé par vous sans 
que vous vous êtes mis en devoir de lʼarrêter en laissant le soin à la maréchaussée 
qui lʼa officiellement arrêté…). Bijkomend komt de vraag naar de reden waarom de 
burgemeester aldus heeft gehandeld.

In zijn antwoord aan de commissaris herhaalt de burgemeester nogmaals de feiten 
zoals zij zich hebben voorgedaan en motiveert daarna waarom hij niet tot een arres-
tatie ter plaatse kon overgaan (...Je crois Monsieur le Commissaire du Roi vous avoir 
assez éclairé sur le contenu de mon procès-verbal. Il ne me reste plus quʼà vous 
expliquer les motifs qui mʼont empêché de faire lʼarrestation du prédis Cruypenninck 
qui sont…).

- ik was niet gewapend, enkel gekleed in nachtkledij, met blote handen (…ni armé 
étant seulement en habit de nuit et à mains nues…)
- in feite had ik de hele meute moeten kunnen arresteren, maar alleen was dat onmo-
gelijk (…jʼaurai du arrêter toute la cohue… seul était impossible et nʼaiant personne 
de qui je pouvais requérir main forte…)
- dat Petrus Livyns gekwetst was lijdt geen twijfel, maar wie weet was hij niet de 
agressor. Vorig jaar werd hij reeds gevangen genomen na een veroordeling door de 
rechtbank van Oudenaarde voor het toebrengen van slagen aan een voorbijganger 
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Op ne zaterdagavond hoorde hij dat Clementiene en Pee van de preekstoel gevallen 
waren. Zijn moeder vertelde het, terwijl hij aan de kant van de mestpoel een kiekie zat 
te pluimen. Een seconde hield hij op met zijn werk en deuzelde het in zijn kop.

«O ja-?» zei hij. «Jong zijn is pertank het schoonste dat er is».

Hij rukte met niet te verbergen nijdigheid de slagpennen uit het kiekie. Zijn moeder 
kneutte omdat hij niet enkel pluimen maar ook een stuk vel van het beest meehad. Ze 
kneutte altijd voor iets.

PINTJE DEK IN ʼT WOLFGAT

«Laat ons dansen, Clementiene»». Hij trok een smoel naar Pee. «Misschien bepeinst 
ze haar nog».

«Als ze zich kan verbeteren, ʼt is nog tijd genoeg», zei Pee.

Ze lag zo soepel in zijn hand, ze bewoog zo galant en zwierig met hem mee op de 
maat van de muziek.

«Als gij getrouwd zijt», zei hij, «dan is het schoonste wijveke van de Koekamer 
weg».

«Zot-!»

Ze neep in zijn schouder. Ze glimlachte haar gelukkig zieltje bloot.

Vermoedde ze iets van wat hij voor haar voelde-? Of van zijn verdriet om Leonske-? Wist 
ze dat hij nooit zou trouwen wegens niet geschikt voor een vramens-? Hij wel, hij wist 
het zeker. Hij was nen tamme kloot, ne leegganger. Hij had haar veel eerder moeten 
zeggen-: «Clementiene, kind, ik ben zot van u, ik wil met u vrijen en trouwen».

Hij trok haar, zogezegd in een vlaag van speelsheid, dichter tegen zich aan. Nu het 
te laat was. Of niet-? Het is nooit te laat. Fielieze Miet stond alleen aan ʼt gemeente-
huis, zijn Lies was er op het laatste moment met nen anderen vandoor. Zoʼn dingen 
gebeuren.

«Ge danst veel beter dan Pee», zei Clementiene. «Hij zegt van zijn eigen dat hij zo 
slap is als een ijzerie hekkie».

«Hij zal wel andere kwaliteiten hebben», plaagde Nard.

Ze had er zienbaar lijf op om met die andere kwaliteiten kennis te maken. Of had ze 
dat al gedaan-? Ze was geen bezeke.

Ze dansten en dwaalden met hun gedachten elk zijn eigen gang. Het was al zalig-

en dit bij nacht. Daarenboven is Joseph Livijns de kozijn van de dader en De Roose 
zijn knecht (…Je lʼaurais encore du prendre pour lʼagresseur. Vu quʼil a déja subi 
lʼannée dernière un emprisonnement par condamnation du tribunal correctionnel 
dʼAudenarde pour avoir battu un passant dans la rue et par nuit et de plus que le 
nommé Joseph Livijns est son cousin germain et De Roose son domestique…).
- de feiten hebben zich afgespeeld op 700 passen van mijn woning, en dus heb ik 
hem niet op heterdaad betrapt (… que comme le crime ou délit nʼa été commis en ma 
présence mais à plus de sept cent pas de lieu ou jʼai trouvé les dits individus, je ne les 
ai pas surpris en flagrant délit…).
- de burgemeester besluit dat hij zeker niet gehandeld heeft uit onachtzaamheid maar 
wel uit onmogelijkheid en uit voorzichtigheid (…que ce nʼest pas une négligence de 
ma part mais plutôt une impossibilité et une prudence…).

Tot daar de ervaring van burgemeester Hubau zoals die te vinden is in het Rijksarchief 
te Ronse (MGA – Etikhove 362).

Jozef BOURDEAUDHUI

Dank aan ...
Ons documentatiecentrum kreeg in de loop van de voorbije maanden opnieuw
genealogisch en heemkundig waardevol materiaal.
Boeken van Paul Van Butsele, rouwbrieven en rouwprentjes van Christiane Reynaert, 
Christ Delarue, Robert De Langhe, Gerard Vandemeulebroecke en Carlos Aelvoet.
Oude affiches en allerlei fotoʼs van Marijke Van Welden, Joos Roman, Bertha 
Ryckbosch, Jean Capiau, Paula Van Overmeren en Odo Roman.
Divers archiefmateriaal zoals boeken, fotoʼs, persknipsels, postkaarten, kiezerslijs-
ten, affiches, archief van een vereniging zijn steeds welkom. Geef ons een seintje
vooraleer je iets dergelijks naar de container brengt.

Wij zoeken ...
De Heemkundige Kring «Businarias» zoekt een vrijwilliger die goed kan typen om 
een pak data in te toetsen op computer in het documentatiecentrum. Geïnteresseerden 
nemen contact op met Marc Vuylsteke - Tel. 055 21 68 27.
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orgel draaide (voor nen dikke stuiver per aireke) dan werd er gedanst, bij plaatsgebrek 
met twee op één tegel als het moest.

Nard trakteerde Pee en Clementiene, die in ondertrouw waren. Maar eigenlijk zat hij 
zelf met zijn kop bij Leonske, het walenlief dat hem de bons gaf. Terwijl hij stond te 
preekpetelen met Jan en alleman, ging dat jonk nooit helegans uit zijn gedachten. Hij 
wist dat hij van haar moest wegblijven, voorgoed. En daarmee waren er wel echt 
donkere gaten in zijn ziel gekomen. Uiterlijk ging het leven zijn gewone gang. Altijd 
eender en toch altijd anders. Met alsmaar weer dingen die voorbij waren en niet meer 
zouden keren. Zo was ook het werk in de fost verleden tijd voor hem geworden. Hij 
beulde nu godganse dagen met karleveis leem in de gresfabrieken van Baudour. Zwaar 
werk, maar hij zou niet meer willen mangelen. ʼs Avonds was hij geparlakt van kop 
tot teen, maar het gestof van de mijn, dat tot diep in uw longen kruipt, was veel erger 
geweest.

Leonce zag hij dus nooit meer, sedert de paar pogingen om haar in den duik te gaan 
opzoeken. Al van de eerste keer vroeg ze hem om het niet meer te doen. Een week 
later was het hem weer te sterk geworden. Hij zag haar zo geren en hij voelde zich zo 
rot. Hij bleef een beetje klappen om het haar te zeggen. Hij had het zelfs geriskeerd 
zijn hand op haar buik te leggen, waar het kindje zat, maar ze had hem geweerd. Het 
kind was niet van hem, zei ze. Een steek in zijn hart. Het mocht van hem niet zijn. «Ge 
moet wegblijven, Leonard. Voorgoed».

«Ik kan het niet. Als het moet wil ik voor u vechten, Leonce».

«Heb ik gezien», zei ze, «Gij zijt ne wildvang. Gij had hem bijna doodgeslagen».

«Hem», zei ze altijd. Ze had nog nooit zijn naam genoemd. Ze zat met handen en 
voeten aan «hem» vast. Aan die niewerd, dat zwalpei, die... Eens droomde Nard dat hij 
hem echt had doodgenepen, gelijk een kattejonk. En dat hij door de gendarmen werd 
gezocht. Hij was al tot ver in Frankrijk gevlucht en kende geen moment rust meer. «Ge 
zijt ne moordenaar-!» dreunde het in zijn hoofd. Hij meende de stem van Clementiene 
te herkennen. Te stom om uit te peinzen-: een moord begaan omdat ge Leonce geren 
ziet en op het eigenste moment aan Clementiene denken.

«Ik wil het kind zien als het geboren is», zei hij.

Ze zei niet ja en niet nee. Ze dacht-: hij vergeet het wel, het zal allemaal overgaan. Ze 
dacht-: ik had hem nooit mogen kennen, ce flamin, ce brute au petit cœur. Ten andere 
gange dacht ze-: ik mag hem niet helemaal afstoten, als er iets gebeurt met «hem», als 
hij zich doodzuipt, dan heb ik niemand meer.

Nard zocht haar niet meer op. Hij woonde wel nog een tijdje boven dien ijzerwinkel 
in Baudour. Soms bleef hij zelfs op zondag in de streek, in de staminees hangen. In 
de heimelijke hoop ... Hij dronk veel in die dagen. Tot hij inzag dat hij maar beter 
opnieuw dagelijks over en weer naar de Vlaanders kon pendelen.
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Vertelsels bij de Leuvense stove

Het stond in «ʼt Volk van Ronse» te 
lezen, dat in Schorisse een boerin 
werd gebeten door haar kwaadaardige 
buurvrouw. Twee weken later dat een 
hond door onbekenden werd vergiftigd 
met arsenicum. Een onderzoek werd 
ingesteld.

Al het nieuws van de streek kondt ge 
wekelijks lezen in die gazet. Over her-
bergruzies met messteken. Over ne zat-
ten rondloper die, slapend in het stro, 
per abuis op ne riek werd gestoken. Over 
nen uitgebroken stier die een herberg 

binnenliep en spaanders maakte van het meubilair. Over moord en brand en alle 
vreselijke dingen die gebeurden. Maar als Nard ze vertelde, met zijn voeten op de 
Leuvense stove, dan was het alsof hij het zelf had beleefd. Hij kleedde het aan en 
kleurde het bij. Maar eigenlijk is dat meestal zo: wie iets hoort en het voortvertelt, zet 
er al meteen een eigen stempel op. Nieuws gaat van mond tot mond zijn eigen weg 
en het is, eenmaal de parochie rond, somwijlen onherkenbaar geworden. Wat hierna 
volgt, en weer eens een poosje nièt gaat over wat Nard vertelt maar over hemzelf, ook 
dàt is een verhaal dat alleen maar bijna juist is. Want wat ge weet of denkt te weten 
over iemand, hoezeer ook uit de eerste bron geput, krijgt onbewust toch weer een 
eigen interpretatie.

Wie deze kronieken tot nu toe gelezen heeft, zal in de verteller bij de Leuvense stove 
een schalkaard zien met tere kantjes. Een zachtaardige roestie misschien. Hij of zij 
weet intussen dat het levensverhaal van Gustieze Nard bewogen momenten kende, dat 
de betrokkene zelf daar in alle talen over zweeg en, vooral voor wat zijn liefdesperi-
kelen betrof, hij nog bij niemand zijn zakske had uitgeschud.

Als jonkman zag hij de meiskies geren. Allemaal. En zij hem. Binst dat hij vertelde 
en ze aan zijn lippen hingen, trok hij een oogske naar Marietje, pakte in ʼt geniep de 
kittels van Simonneke, of loog iets leutigs in de oren van Suzanneke. Maar daar bleef 
het bij.

Het was «pintje dek» in ʼt Wolfgat. Gratis koekje op de eerste pint bier, meer was dat 
niet, een mens komt daarvoor de deur niet uit. Maar bijeenzijn, klappen en pinten drin-
ken, kaarten, doelstekken en peeschieten, daar kwam het op aan. Als dan ook nog den 
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