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Dank aan ...
• onze «beschermheer» Jonkheer dʼHoop de Synghem voor de financiële ondersteu-
ning en voor zijn blijvende belangstelling. 
• de heer Jacques Thienpont (Hof te Cattebeke)
• KBC-Bank en Verzekeringen 
• Het gemeentebestuur van Maarkedal.
• Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

 
Ons documentatiecentrum kreeg de laatste maanden opnieuw waardevol materiaal-: 
* honderden rouwbrieven  van Noël Lievijns, Albert De Worm, Paul Vander Linden 
en Clothaire De Deken
* rouwprentjes van Marnic Devenyns.
* boeken, fotoʼs en oude plans van Gerard Van de Meulebroucke, Paula Vander 
Mijnsbrugge, Lucie Lampo, Jozef Bourdeaudhui, Roger De Tavernier en Rufin 
Vanderdonckt.
* oude straatliederen en een dakpan (Verroken-De Bo) van Bertha Ryckbosch.
* het archief van de wielerclub «Het Snelle Wiel» van Monique Carpentier.
* de houten bureaubladen, vernieuwd door Danny Provost.
Dank aan de milde schenkers.

Beste 
Wensen
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Voorwoord

Businarias verkeert in topvorm. 
Mocht bij een gedrukte tekst een geluid kunnen meegegeven worden dan zou een 
juichkreet zeker hoorbaar zijn. Een overzicht van ons werkjaar.
 
Op 23 maart organiseerden we de halfjaarlijkse raadsvergadering voor de Heemkundige 
Kringen van Oost-Vlaanderen in het Parochiaal Centrum te Nukerke.
Enkele weken later rolde ons eerste boek van de persen. «De Sint-Britiuskerk te 
Etikhove», door onze nieuwe ondervoorzitter Jozef Bourdeaudhui, werd op het 
gemeentehuis op Erfgoeddag (22 april) officieel voorgesteld. Op die dag stond ook 
ons documentatiecentrum «Ter Maelsaecke» volop in de belangstelling. Niet minder 
dan driehonderd bezoekers hadden interesse voor de tentoonstelling: «Verzamelen-
verzamelaars-verzamelingen». Een woord van dank aan alle medewerkers voor de 
geleverde inspanningen tijdens het afgelopen jaar. Een speciaal eresaluut aan Roger 
Lodens en Johan Vanhuffel voor hun niet aflatende werkkracht in ons documentatie-
centrum.
Andere activiteiten waren: het bezoek aan Le Site du Grand Hornu en het nagebouwde 
Gallo-Romeinse dorp te Aubechies, de volksavond met moord-, markt- en straat-
liederen, een permanente fototentoonstelling van enkele oude kerkarchieven door 
Businarias in samenwerking met de kerkfabriek in de Sint-Britiuskerk opgesteld op 
«Open Monumentendag». 
En tot slot van ons werkjaar werd in december ons tweede boek «Maarke-Kerkem in 
de maalstroom der tijden» uitgegeven.
Het uitgeven van die twee werken was niet zonder risico. Wij danken het provinciebe-
stuur van Oost-Vlaanderen, het gemeentebestuur van Maarkedal en Jonkheer dʼHoop 
de Synghem voor de financiële steun die wij mochten ontvangen. Dankzij hun mede-
werking konden we deze boeken tegen een aanvaardbare prijs bij voorintekening te 
koop aanbieden.

Wie één van beide boeken nog niet in huis haalde, of op zoek is naar een passend 
geschenk, kan nog altijd een exemplaar bestellen via de bestuursleden of in ons docu-
mentatiecentrum.

Onze dank ook aan alle leden voor de steun die we mochten ontvangen. U wilt uiter-
aard, en daar zijn we zeker van, graag lid blijven van Businarias. Talm niet langer 
en maak uw financiële bijdrage over (7,50  euro voor gewoon lid – 12,50 euro voor
steunend lid – 25 euro voor erelid). U kan daarvoor het ingesloten en voorgedrukt 
overschrijvingsformulier gebruiken. 
Wij zullen alvast ook dit jaar ons beste beentje voorzetten, ook al beseffen we dat niet 
elk jaar een topjaar kan zijn.

Veel leesplezier en de allerbeste wensen voor een voorspoedig 2003.

Marc VUYLSTEKE, voorzitter

MARC VUYLSTEKE

doet-al. Hij kon er ook de zieke pater-overste Barral vervangen, die pas in 1903 naar 
Quebec zou terugkeren na een herstelkuur in Vichy. Dit zou meteen het begin worden 
van een grote activiteit en een nieuwe groei van de congregatie in het nieuwe vader-
land. Pater Barral kocht een eigendom in Beauport buiten Quebec; een bouwval die 
met de nodige handenarbeid van de allereerste kandidaat-broeders tot een bewoonbaar 
pand kon worden verbouwd. In het najaar van 1904 kon de eerste Canadees er zijn 
noviciaat beginnen. Pater Rafaël  bleef echter in Quebec waar de jonge broeders hem 
graag hoorden vertellen over Antwerpen en Issoudun. 
De congregatie groeide verder uit en de beide kloosters hoopten op voldoende roe-
pingen om te kunnen uitgroeien tot een zelfstandige Canadese provincie van de 
Missionarissen van het H. Hart – tot dan behoorden ze nog steeds tot de Franse pro-
vincie, welke in eigen land over geen enkele wettelijke residentie mocht beschikken. 
In 1908 kwam een nieuw hoogtepunt; op 31 mei werd een nieuwe kapel ingezegend 
– het interieur was een kopie van deze in Issoudun – als het nationale heiligdom van 
O.-L.-Vrouw van het H. Hart (dit heiligdom is nog steeds te bezoeken in Quebec). 
En onze pater Rafaël bleef portier. Hij mocht het nog meemaken dat de Canadese 
«Province des Missionnaires du Sacré-Coeur» in 1939 werd opgericht die toen
61 paters, 27 scholastieken en 58 broeders telde.
Na zijn 85e verjaardag werd «de portier van O.-L.-Vrouw» op rust gesteld. Zijn 
gezondheid ging achteruit.
Pater Rafaël – Felix Den Haerynck – overleed te Quebec in de eerste ochtenduren van 
maandag 11 december 1939 en werd twee dagen later begraven op het kloosterkerkhof 
te Beauport.

Jozef BOURDEAUDHUI

Deze tekst is een samenvatting van een uitgave van de missionarissen van het H. Hart (Borgerhout 1986, 52 
blz.) «Het dienstbare leven van Broeder Felix Den Haerynck 1854-1939, een Zuid-Vlaamse m.s.c.-broeder 
in Canada» geschreven door J. De Kerck, m.s.c.
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Vertelsels bij de Leuvense stove
Gustieze Nard, de verteller bij de Leuvense 
stove, werkte indertijd in de Borinage. Daar had 
hij een kortstondige relatie met Leonce, een jong 
getrouwd vramens dat van haar vent meer slaag 
kreeg dan eten, maar zelf naderhand bijna dood 
werd gesmeten door Nard. Leonce geraakte in 
positie. Maar Nard kreeg het kind dat ze op de 
wereld zette nooit te zien. Het moest intussen al 
een jong ding zijn. Niemand wist echt den uit van 
de hele historie.
Wij gaan even terug in de tijd en verklappen u 
hoe Nard op een maandag, een tijdje na de 
geboorte, zijn werk liet staan om zijn kroost te 
gaan opzoeken. Leonce van haar kant had hem, 
om beterswil, niet meer willen weerzien. Maar hij 
was niet te houden. Hij veronderstelde dat ze bij 
haar brutale zuiplap weer introk, maar zeker was 
hij niet.
In ons vorig boekje was hij onderweg en intussen 
is hij nog altijd niet toe. De kwakkelkloot moet zich 

blijkbaar eerst moed indrinken. Hij komt in café Chez Jeanne terecht, waar hij Leonce ooit voor het eerst 
ontmoette. Hij geraakt er aan de klap met «le pʼtit Charles» en ze drinken samen kafie met dreupels.

Binst dat Jeanne het tweede toerneetje walenkafie aan het klaarmaken was, rolde 
le pʼtit Charles zich een sigaret en zat Nard met zijn gedachten vertuierd in vragen 
over hoe hij Leonce kon ontmoeten, zijn kind knuffelen en daarbij de officiële vader 
ontwijken. Dat laatste was belangrijk, want nieuwe ambras kon hij missen als tand-
zeer.
Zoals gezegd, wist hij bitter weinig over die vent van Leonce. Hij kende niet eens 
zijn naam. Dat het een grauwelijke soepe was, die zijn wijf geregeld haar haver gaf, 
vertelde ze hem al het eerste uur. Het resultaat van die handtastelijkheden had hij kun-
nen zien en zelfs met zijn vingers bevoelen. Maar naderhand gaf Leonce de indruk 
liever niets meer over hem te zeggen. Het was allemaal niet zeker, mocht Nard hem 
op straat tegenkomen, dat hij hem nog zou herkennen. Zijn kapotgeslagen smoel, was 
het enige beeld dat hij van hem overhield. Eerder toevallig kwam hij naderhand aan 
de weet dat hij als straatwerker zijn kroeten verdiende. Grof werk: grachten graven, 
buizen leggen, rioolputten metselen.
Le pʼtit Charles gaf zijn toebakzak door aan Nard. «Zelf gekweekt, gedroogd en 
gesneden», zei hij. Met één allumetje staken ze hun beider sigaretten aan.
«Zware kost», vond Nard. «Bij ons zeggen ze: hij heeft in den aalkelder gehangen».
Charles grimilde. «Het was een uitzonderlijk toebakjaar» zei hij.
Terwijl ze zich vriendschappelijk samen in domp hulden, begon Charles over zijn 
lochting uit te weiden. Hij had prei staan van een arm dik. Voor heel t̓ gebuurte. Gevet 
met duivenstront.
«Hebt gij duiven?» Hijzelf had er wel honderd. Maar het waren dakschijters 

PAUL BAEKELAND

Felix werd broeder Rafaël. Op zondag 30 juni 1889 legde hij zijn kloosterprofessie af. 
Enkele familieleden, waaronder zijn zus Melanie waren uit Etikhove gekomen om de 
plechtigheid bij te wonen. Broeder Rafaël kreeg een belangrijke taak in het klooster 
aan de Terloostraat; hij werd broeder-portier. Twee jaar later kwam overste Piperon 
met de boodschap dat broeder Rafaël zijn vaderland zou moeten verlaten.
Hij was verheugd dat hij naar Issoudun in Frankrijk mocht gaan waar de stichter pater 
Chevalier, thans pastoor was van de parochie. Het klooster en de basiliek waren  nog 
steeds gesloten, de kloosterlingen werden nog steeds niet toegelaten in Frankrijk. In 
een niet passend burgerpak ging «frère Raphaël» zich inschrijven bij de burgerlijke 
stand op de «mairie». Hij was «domestique» en logeerde in de pastorie. Naast de 
taken van portier, hulpkoster en boodschapper werd hij ook de vertrouwensman van 
pater-generaal Chevalier. Hij diende in een bijgebouw van het klooster clandestien de 
eventuele bedevaarders ter wille te zijn, wanneer deze prentjes, gebedjes, medailles of 
kleine beeldjes van O.-L.-Vrouw van het H. Hart wilden aankopen. 
In 1891 wist pater-generaal Chevalier te bekomen dat het klooster terug toegankelijk 
werd voor groot-seminaristen. In 1894 lukte het hem de basiliek terug toegankelijk te 
maken voor het publiek, hoewel de vervolgingswetten nooit werden herroepen. 
Op 1 juli 1901 vaardigde de antiklerikale regering een nieuwe wet uit welke voor-
schreef dat alle religieuze verenigingen geregistreerd moesten worden en toelating 
nodig hadden om te mogen blijven bestaan. Voor het gros van de Franse missionaris-
sen van het H. Hart bleef er geen andere uitweg dan Frankrijk te verlaten. Het jaar 
voordien hadden reeds enkele theologiestudenten een toevlucht gevonden in Canada, 
waar ze school liepen in een voorlopig gehuurd huis in Quebec. Er werd besloten 
deze voorlopige stichting in Quebec te bestendigen en er nu ook pater Rafaël bij te 
betrekken. 
Dit kon echter nog niet onmiddellijk. Eerst moest hij naar Parijs (1 oktober 1901) 
waar de paters ook een huis betrokken en het beheer hadden van een kapel van O.-L.-
Vrouw van het H. Hart. Daar kwamen kort nadien onder meer ook pater Piperon aan, 
die gevlucht was uit Issoudun. Inmiddels had de pater-stichter een kasteeltje gevonden 
te Saint-Remy-lez-Chimay (Henegouwen), dat het generaal bestuur een onderkomen 
kon  bieden.
Enkele dagen later werd pater Rafaël ook verjaagd uit de kapel in Parijs en trok
(30 oktober 1901) naar Henegouwen. Het kasteeltje stelde niet veel voor; het was een 
groot huis, er was geen verwarming en dekens waren er al evenmin. Pater Piperon 
stelde voor een acht dagen lange retraite te houden ten einde de paters te harden tegen 
de offers die hier dienden gebracht te worden.
Het huis werd bewoonbaar gemaakt en de opvolger van pater Chevalier, pater Lanctin, 
stuurde onze Vlaamse broeder naar Canada. Hij mocht eerst kort terug naar Etikhove 
om afscheid te nemen van zijn familie en in het bijzonder van zijn zus Melanie. 
Kort daarna vertrok hij naar Engeland (Glastonbury) en voer op 11 december 1902 
naar Quebec in Canada. Toen hij het huurhuis betrok, waar talrijke jonge studenten 
logeerden, mocht hij onmiddellijk optreden als portier, boodschapper en duivel-
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geworden. Twee jaar geleden had hij nog kampioen gespeeld. Daarna ging het 
bergaf. De plaag in ʼt kot. Hij dacht aan volledig vernieuwen.
De waardin kwam de kafie inschenken.
«Voilà notre femme, la belle Jeanne!» rijmde hij, met gemaakte vervoering.
«Toe, toe, ʼt is al goed. Charmeur».
Ze moest het niet weten, maar ze was ermee gediend. Ze ging met de rumfles rond, 
eerst bij Nard, dan bij haarzelf, om tenslotte met enig omhaal vast te stellen dat er 
maar een klein treutje meer overbleef voor Charles.
Hij trok een gezicht gelijk een ongeweerte en deed, met evenveel omhaal, zijn beklag 
bij Nard-: «Een serpent, dat is ze! Let erop, ze zal volle pot aanrekenen».

Nu deed zij weer alsof ze in haar gat was gepikt.
«Maar hij heeft één voordeel», zei ze tegen Nard, «ge kunt op die vent niet kwaad 
worden».
Ze haalde een verse fles, floepte met een aftrekker vakkundig het stopsel eruit en goot 
een flinke scheut van het goedje in de zate van le pʼtit Charles.
«Sʼil vous plaît, monsieur, ge krijgt dubbele portie, is ʼt zo goed?».
«Ge zijt een engel», meesmuilde hij. «Kom hier, ik geef u drij beeskies».
Ze liet begaan. Pieper links, pieper rechts en dan weer links. Hij glunderde. Zij ook.
«Jeanneke kind, votre café est excellent», prees hij, nog vóór hij ervan geproefd had. 
Hij bleef haar bekijken.
«En al de rest is nog véél beter», gnuifde hij, terwijl hij binst het drinken «al de rest» 
met zijn ogen aftastte.
En toch geloof ik niet, peinsde Nard, dat hij hier au fond aan zijn trekken komt. Het 
blijft allemaal bij geklets. Misschien is le pʼtit Charles een kleine eenzaat, die van het 
leven maakt wat hij er kan van maken. Een beetje zoals ik?
We zitten hier samen gezellig van zijn toebak te roken, we genieten van de sterk geze-
gende kafie en de beroezende nabijheid van la belle Jeanne. Het is maandagvoornoen 
en de wereld draait voort zonder ons. Niemand wacht op Charelke. Jeanne heeft haar 
beslij en jont zich in de dingen die zich voordoen. In de Grès dʼHautrage mankeren 
ze een man vandaag. Die flamin, die optemets rare toeren aan zijn gat heeft. Maar 
hebben ze daar veel last van?
Ieverst hier in t̓ gebuurte is er een jonge moeder met haar kindje bezig. Misschien 
denkt ze op dit eigenste ogenblik aan de natuurlijke vader ervan?
Een dikkerd met lange, blauwe voorschoot – den biermarchand zo te zien – kwam al 
lawijt maken het café binnenvallen. De ploeg van Saint-Ghislain had de match verlo-
ren nondedju! En daar was hij niet over te spreken. Het was of hij binnenin zijn eigen 
tegen iemand aan het kneuten was en pas met vertraging de anderen opmerkte.
«Bonjour à tous», zei hij dan.
Hij dook al meteen de kelder in. Routine van elke maandagmorgen? Er stonden lege 
bakken en vaten klaar.
Ze hoorden hem rommelen en afgeven. Ze mochten intussen iets drinken van hem.
Maar ik, ik ben hier schuif, dacht Nard. Subiet ben ik bezwiebeld en komt er niets van 

Van deze begijn bekwam hij een exem-
plaar van de Franse «Annales de Notre-
Dame du Sacré-Coeur». Dank zij het 
«soldatenfrans» dat hij had geleerd, kon 
hij hieruit wel een en ander begrijpen. Hij 
werd lid van de aartsbroederschap van O.-
L.-Vrouw van het H. Hart, waarin moeder 
Seranne hem had laten inschrijven. Weldra 
werd hij één van de beste ijveraars van 
de broederschap. Het duurde dan ook niet 
lang meer voor hij naar Antwerpen trok en 
zich liet aanmelden als kandidaat-broeder 
in het klooster van de Missionarissen van 
het H. Hart.
Deze orde werd opgericht in Frankrijk 
in 1854 in het stadje Issoudun door een 
zekere pater Chevalier. In 1879 telde de 
congregatie 63 geprofeste leden en enkele 
novicen. In 1880 werden de kloosterlin-
gen als staatsgevaarlijk beschouwd en 
door de vrijzinnige regering in Frankrijk 
het land uitgewezen. Enkelen trokken naar 
Italië, anderen naar Spanje, Engeland en 
zelfs naar Amerika. Gelukkig voor pater 
Chevalier groepeerden zich een aantal van de «gevluchten» in het Nederlandse Haaren. 
De opleiding van novicen kon dus doorgaan. Eind 1880 aanvaardde pater Chevalier de 
opdracht van Rome om een dubbel apostolisch vicariaat in Melanesië en Micronesië 
in te richten. Op deze wijze werd zijn bescheiden congregatie een missiecongregatie. 
Zijn eerste missionarissen vertrokken op 1 september 1881 vanuit Barcelona. In 1885 
richtten zij er het thans bloeiende aartsbisdom Rabaul op in Papua-Nieuw Guinea. 
In 1882 werd een afgedankte lakenfabriek in Tilburg verbouwd om te dienen als 
klooster. Om praktische redenen besloot men een hoofdklooster op te richten in 
Antwerpen. In 1886 werd het Borgerhoutse Terloohof aangekocht. Dit gebouw zou 
vanaf 1887 worden ingericht als klein seminarie. In 1889 kwam er het groot semi-
narie. De magister, de Franse pater Piperon, verhuisde toen met het klein seminarie 
terug naar Tilburg. Eind 1889 waren de gebouwen in Antwerpen volzet met novicen, 
postulanten en geprofeste jongeren, afkomstig uit tien verschillende landen.
In december 1887 had Felix Den Haerynck dus de grote stap gezet; hij trad in het 
klooster in Antwerpen en kwam er onder de hoede van de enige Vlaamse pater, zijnde 
pater Reyn, de novicenmeester. Naast de geestelijke werkzaamheden leerde Felix een 
nieuw vak; hij werd schoenlapper. Het postulaat van de broeders duurde zes maand, 
gevolgd door het noviciaat gedurende één jaar. De novicen kregen een kloosternaam. 

Broeder Felix Den Haerynck
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mijn plannen in huis.
In de rue Xavier lag de straat open. Er waren mannen aan het wroeten met schoppen 
en pieken. Ge moest door waterplassen en langs hopen zavel en katsiestenen uw weg 
zoeken. Nard hield plotseling halt. Stel dat de man, van wie hij de naam niet kende, 
hier aan het werk was, en hem in de gaten kreeg ... Hij keek uit, zag geen enkel bekend 
gezicht, betrouwde het echter niet en begon op zijn stappen terug te keren.
Met een brede omweg, kwam hij in het straatje terecht waar hij veronderstelde dat 
Leonce en haar vent woonden. Hij herinnerde zich het huis, de gordijnen, de afge-
plooste kalk van de muur.
Zijn hart klopte rapper. Het was nu of nooit, hij mocht geen moment meer nadenken. Hij 
klopte zwakjes op de deur. Er gebeurde niets. Nu kon hij nog weg. Hij klopte harder. Ze 
was met het kind bezig. Ze was het aan het zogen. Hij had er zijn laatste stuiver voor 
over gehad om dat te kunnen aanschouwen. Of ze was het aan het poonken. Er drong 
iets van de voorbije nacht terug tot hem door. Iets vaags, van een vrouw en een kind 
en een hevig gevoel, dat hem meteen weer ontglipte.
Er kwam geen teken van leven uit het huis. Hij bonsde nog een laatste keer op de deur 
en dacht aan vertrekken. Zijn hart klopte weer normaal. Vraag was wat hem nu verder 
te doen stond.
Maar in éne keer, hij verschoot zich een ongeluk, kriepte de deur dan toch open. En 
daar stond HIJ. Godverdomme HIJ. Met een slaapkop, in zijn onderlijveke, op zijn 
sletsen. Ze herkenden elkaar direct.
Hij mag in geen geval vermoeden waarvoor ik kom, flitste het Nard door het hoofd. Ze-
ker niet dat het mij eigenlijk nog méér gaat om het kind, waarvan hij denkt de vader 
te zijn. In zijn stomme kop hebben misschien al wel vermoedens rondgespookt, maar 
echt weten doet hij niet. Zij zal het hem tenminste nooit hebben verteld.
«Excusez-moi», hoorde hij zichzelf zeggen.
Het zweet stond hem in de nek. Zijn gedachten bleven in paniek overhoop springen.
«Ik zoek ... Woont hier niet ergens ...?» Er schoot hem een naam door het hoofd. «Jean 
Dubois». Zijn vroegere ploegbaas in de mijn. «Men had mij gezegd dat hij in deze 
straat ...».
De deur sloeg krakend tegen zijn neus toe. De ander had geen woord gezegd, maar 
nu hoorde hij hem ieverst daarbinnen ineens tekeergaan, alsof hij tegen iemand zijn 
woede uitschreeuwde. Leonske kind, vergeef het mij. Nard bleef luisteren, maar 
hoorde géén vrouwenstem en niet het geschrei van een zuigeling, enkel het lawijt van 
een koleirigaard die uit zijn slaap werd gehaald.
Er kletste een tweede deur toe en dan bleef het doodstil.
Wat voor ne kloot is dat? Eerst doet hij zijn gaapsel niet open en daarna gaat hij tekeer 
gelijk een hond die met zijn poot in een vissenijzer sukkelde. Wilt ge geloven dat hij 
schou is van mij! Een gevaarlijke benijtterik, dat is het. Zij, Leonce het schaap, zal 
het moeten bekopen. Gelukkig is ze er niet. Ze kan er niet zijn. Het bleef helemaal stil 
daarbinnen.
Wat moet ik nu beginnen? Hij liep de straat uit. Om zeker te zijn, kon hij misschien op 
het gemeentehuis gaan vragen naar het adres van een zekere Leonce Delrue. Of zijn 
licht opsteken hier, bij een van de gebuurs. Of naar Les Ecoles Chrétiennes trekken, 

Terloops vermelden wij dat het deze pastoor was die de parochiekerk te Etikhove 
liet uitbreiden (zie «De Sint-Britiuskerk te Etikhove» uitgegeven door Businarias). 
Pastoor Van De Casteele zou voor Felix Den Haerynck steeds een voorbeeld blijven, 
zelfs in zijn later leven. Felix  ̓Eerste Communie in 1866 werd een eerste hoogtepunt 
in zijn leven.
In 1867 overleed vader Charles Den Haerynck en ongelukkig genoeg stierf moeder 
Virginie het jaar nadien. De drie weeskinderen werden vermoedelijk geplaatst bij een 
of ander familielid. Het is wel zo dat de veertienjarige Felix zorgde voor de «geeste-
lijke» opvoeding van zijn vijfjarig zusje Melanie. 
Toen hij twintig jaar ging worden moest Felix naar de «loting» in Oudenaarde. Hij 
trok een slecht nummer en hij kon voor drie jaar naar het leger gaan. De familie vond 
het een goeie zaak: hij was immers altijd zo stil en teruggetrokken, de kazerne zou 
hem ontgroenen. Met een aanbevelingsbrief op zak van senator Emiel Raepsaet, bur-
gemeester van Oudenaarde, die hij via pastoor Van de Casteele had bekomen, trok hij 
te voet naar zijn eerste kazerne te Gent. Aanvankelijk zou de brief niet veel helpen. 
De korporaal van dienst kende zoals het toen hoorde enkel de Franse taal en blafte alle 
rekruten op evenwaardige wijze af. Onze rekruut had van al het Frans gebrul enkel de 
bijhorende gebaren verstaan; hij zou maar doen zoals de anderen.
Na de opleidingsperiode waarbij hij fysiek niet moest onderdoen voor de anderen – hij 
deed zelfs graag mee aan de lange marsen – bleek de aanbevelingsbrief toch enig nut 
te krijgen; hij werd «ordonnance» bij zijn kapitein. Ondanks deze promotie bleef hij 
een gewone piot, sliep op de «chambrée» bij de anderen, dronk af en toe een pint in 
de kantine, luisterde, rustig een pijpje rokend, van op de rand van zijn bed naar de 
soldatenverhalen, zo lang ze niet aangebrand waren want dat lag hem niet. Hij bleef 
devoot, ging regelmatig naar de H. Mis, wat hem meestal de spot van de anderen 
opleverde. Hij bleef zijn christelijke praktijken trouw, waardoor de spotters na zekere 
tijd moesten erkennen dat Felix te bewonderen was.
Het hoogtepunt tijdens deze hele soldatentijd was zijn ontmoeting met koning Leopold 
II. Ter gelegenheid van een of andere vaderlandse feestelijkheid, waarbij zijn compag-
nie netjes in het gelid stond voor de koninklijke tribune, trad de koning recht op hem 
toe en feliciteerde hem voor de ordentelijke prestatie van de compagnie. De koning 
had hem de hand gedrukt!
Na omzwervingen in de kazernes te Brussel, Leuven en Mons keerde hij na drie jaar 
terug naar Etikhove waar hij samen met andere afzwaaiers werd verwelkomd. Het hele 
dorp kon meevieren; er was genoeg Oudenaards gerstenat.
Op aanraden van pastoor Van De Casteele ging hij naar de “vakschool” in Oostakker, 
bij de Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes. De familie Thienpont uit Oudenaarde 
droeg financieel bij zodat hij in het internaat kon verblijven. Hij leerde er het vak 
van stoelenbiezer. Met enkele stoelen met «biezen zit» op zijn rug trok hij rond in de 
naburige dorpen om een cliënteel op te bouwen.
Het is mogelijk dat hij op die manier in contact kwam met Marie Seranne, de moeder-
overste van het Oudenaardse begijnhof. Felix was toen reeds een eind in de twintig. 
Tijdens hun samenkomsten kwam uiteraard Felix  ̓grote devotie voor Maria ter sprake. 
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om te vragen of ze daar misschien opnieuw als femme de ménage werkte. Hij kon het 
allemaal doen, maar vreesde dat hij letter resultaat zou oogsten.
Zonder er acht op te slaan, was hij het stadje uit gedwaald. Dat was de bedoeling 
niet. Hij wou meteen rechtsomkeer maken maar aarzelde. Hij herkende plots, aan de 
overkant van de natte meersen, de hangaar waar hij en Leonce, gezeten op een steen, 
met brood en oogstappels hun honger hadden gestild. Was er dan toch een toverkracht 
die hem leidde, naar de plaatsen waar hij met haar had vertoefd? Hij ging neerzitten 
op een muurtje, nabij een groeze. Onderdoor liep een beek. Over de steenbrokken van 
de berm kropen koolbranders.
Op de lange weg, die naar nergens liep, was geen mens te bespeuren. Of toch. Na een 
tijdje kwam een boerengetruk traagzaam dichterbij, de ijzeren wielen krijnzelend over 
de gravie, het paard knikkend bij iedere ploffende stap. De vent op het zothoofd van 
de kar keek Nard aan, alsof hij een curiositeit was. Wat denkt een boer op een kar, de 
godganse weg? Wat weet een boer, die niets doet dan dommelen en denken op zijn 
traag schommelende kar? Hoe de mensen zijn en de dingen verlopen. Kent hij het 
verhaal van de vrouw met het kind, die slaag krijgt van haar vent? Hij kent het gewis, 
maar ik vraag het hem niet, want hij zou me niet begrijpen.
Er is geen mens in de straat, denkt ge. Maar bij nader toezien, klopt het niet. Van de 
kant van de hangaar, komt iemand met een karlevei deze richting uit. Na een tijdje 
bemerkt ge dat het een vramens is en dat ze blijkbaar een zware last vervoert, want 
af en toe gaat ze een poosje neerzitten op de treme van haar karlevei. Na nog een 
tijdje, wordt het een jong meiske, met lang, blond haar en een kleedselke van geelroze 
stof. Op een enigszins veilige afstand blijft ze nog even uitrusten, om daarna te pro-
beren in één ruk door te stoten, liefst tot ver voorbij die vrenne vent, die daar op dat 
muurke zit en zijn ogen van haar niet kan afhouden.
«Bonjour, ma petite beauté», zegt Nard, in zijn beste Frans.
Ze had het voorvoeld dat hij haar zou aanspreken. Haar hart klopte heftig en ze 
bloosde tot hoog in haar blonde haren.
«Gij zijt veel te schoon voor die zware lastʼ, vond Nard en het klonk echt gemeend. Er 
stonden twee dikke zakken pattotters op hare karlevei en het vehikel kriepte en piepte 
van te weinig vet en jarenlang zwaar labeur. De tremen stonden veel te ver uiteen voor 
de tengere meid. Ze tsommelde en wankelde, ze wou veel méér dan ze aankon en tot 
overmaat van ramp bezweek ze, vlakbij die vrenne gast, die haar zo vrijpostig «ma 
petite beauté» had genoemd.
O Sainte Vierge Marie, help mij!
Nard lachte haar vanop zijn muurke minzaam toe, alsof ze zijn bloedeigen nichtje 
was. En dat lachen en die ongekunstelde vriendelijkheid van hem, stelden haar op 
haar gemak.
«Mag ik u helpen?» vroeg hij. «Ik moet toch die kant op».
Het wantrouwen trok uit haar weg. Ze waagde een verlegen glimlach en dat maakte 
haar nog bekoorlijker. Ze was zestien of zeventien. De leeftijd waarop alles begint.
De jolige versierdrang stak bij Nard de kop op.
«Zeg mij eerst of ik het goed heb», vroeg hij. «Zag ik u gisteren niet in den bal in 
Boussu?».

Felix Den Haerynck 1854-1939,
omzwervingen van een onbekende?

Op 10 februari 1854, om negen uur in de voormiddag werd in de ouderlijke woning 
op de Koekamer in Schorisse Felix Den Haerynck geboren. Zijn vader, Charles
Den Haerynck, toen achtenveertig jaar, was landbouwer en werd geboren te Etikhove. 
Zijn moeder, Virginie Provoste, op dat ogenblik vijfendertig jaar oud was landbouw-
ster, en werd eveneens geboren te Etikhove. 
In 1853 werden Charles en zijn vrouw te Schorisse ingeschreven als komende uit 

Etikhove, waar ze na de geboorte van Felix terugkeerden. In 1857 kreeg Felix er 
een broertje bij, Theodore. Het huisgezin verhuisde toen naar Kerkem. Kort daarna
verbleven ze een tijdje in Maarke, waar op 18 mei 1863 Felix  ̓zusje Melanie gedoopt 
werd.
Felix ging al vroeg naar school in Kerkem. Hij wou leren lezen en schrijven, wat voor 
velen in die tijd een uitzondering was – de meeste gewone mensen konden niet eens 
hun naam schrijven. Het viel wel op, en dat vooral onder invloed van zijn moeder, dat 
Felix een meer dan gewone interesse had voor de in die tijd levendige Mariaverering. 
Hij ging als nog geen tienjarige op bedevaart naar de kapel van O.-L.-Vrouw in 
Kerzelare (Edelare), naar de kapel van O.-L.-Vrouw van Smarten in Schorisse en zelfs 
naar Lourdes-Oostakker.
In 1864 mocht hij in Etikhove de catechismus volgen ter voorbereiding op zijn Eerste 
Communie. Gezien hij van het verre Kerkem kwam, werd hij iets meer in de wat-
ten gelegd en kreeg meer aandacht van pastoor Van De Casteele, te meer omdat hij 
vrij begaafd bleek te zijn en omdat hij de catechismus van hen allen het best kende. 

JOZEF BOURDEAUDHUI

Geboorteakt van Felix Den Haerynck - Gemeentearchief Schorisse
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Wat bazelt hij nu? Ik, in den bal in Boussu? «Ik mag nog nergens naartoe van mijn 
pa».
«Er was een jongen bij u, ne snelle gast met donker haar en een moustachke».
Waar haalt hij het uit?
Hij wil haar gewoon aan de klap krijgen, over dingen waarover jonge meiskies onder-
een heimelijk flissen en konkelfoezen. Mocht ik niet een ouwe van vijfentwintig zijn, 
ik ging nog een eindje verder dan toe met haar mee.
Hij pakte haar karlevei bij de tremen en begon de tocht naar het stadje toe. Zij moest 
trippelen om hem bij te houden.
«Ge moogt er nog bovenop zitten, als ge wilt», schertste hij overmoedig.
Natuurlijk wou ze dat niet. De mensen zouden ervan klappen.
«Zeg maar als ik links of rechts moet inslaan», zei hij.
Ze gingen links en rechts en weer links. En op zeker ogenblik stelde Nard tot zijn 
verbazing vast, dat ze precies in hetzelfde straatje terecht waren gekomen, waar hij 
een tijdje eerder de vent van Leonce op zijn best had gezien.
«Nondedju fifille, nu moet ge mij eens vertellen wat gij weet van die mensen die in 
nummer 47 wonen».
Hij verklaarde nader wie hij bedoelde.
«Ik woon er vlakbij, drie huizen verder», zei ze, «Daar moeten we zijn».
Kom dat tegen! Wie nu nog beweert dat er geen Voorzienigheid bestaat, die moeten 
ze op ʼt schavot brengen. Van alteratie had Nard de karlevei neergezet. Het meiske 
vroeg van haar kant niet beter. Haar moeder moest immers niet zien, dat ze zich door 
ne vrenneling had laten inpalmen. Ze zou nogal van haar latte geven.

Om hier rap eventjes af te ronden: Gusties Stance zei altijd dat hare zeune ne kwak-
kelkloot was, dat hij zich aan ne stront zou bezighouden. En ze had nog gelijk ook. Het 
ambetante is, dat de schrijver van het verhaal aan dezelfde ziekte schijnt te lijden. We  
geraken immers maar niet bij Leonske. De volgende keer wel, het is stellig beloofd.

Paul BAEKELAND

nen der communen, en zonder tydverlies de nyverheids-commités definitivelyk in te
rigten...».

Een Koninklijk Besluit van 25 maart 1844 had de nijverheidscomités reeds goedge-
keurd maar ook toen duurde het nog lange tijd vooraleer de wet werd uitgevoerd. De 
gazette van Audenaerde besluit : «Doch tot hiertoe heeft men zich alhier met ontwer-
pen bevredigd, en indien men niet spoedig tot de verwezelyking dier ontwerpen over-
gaet, zullen alle middelen van voorzorg, om de bedelary en de wanorders te beletten, 
vruchteloos wezen».

Cyriel Buysse schetst in zijn roman «Het leven van Rozeke van Dalen»  hoe het er in 
die tijd aan toe ging.
«De goên tijd, zegt-e gij», antwoordde Dons ernstig, met ogen van verbazing. «De 
goên tijd-! - ʼT ʼn was giene goên tijd in de joaren 47 en 48 as de mensen van den 
honger op stroate lagen te stirven-!» En hij vertelde van die nare tijden, waarvan zij 
allen slechts vaag gehoord hadden, maar die hij, zoveel ouder, in al hun akeligheid 
had meegemaakt. (...)
«Daar zie, achter ulder schure», sprak plechtig de oude boer (...) «hé ʼk er op nen 
uchtijnk twieë gevonden in de snieuwe, ʼn mannemeins en ʼn vreiwemeins, uit ʼn vrend 
dorp, de man deud, de vreiwe nog ʼn zierke levend...».

Bijlage-: In het gemeentearchief in Maarkedal (deelgemeente Etikhove) vond ik een verslag over een 
vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 26 september 1845.

Verslag van de gestaedheyd der gemeente overgegeven door t̓ Kollege van Borgemeester en 
Schepenen.
Borgerstand-: De geboorten voor de verloopene maenden beloopen tot 52 waervan 4 onwettige. De 
huwelijken bedragen negen koppels geduerende den zelven termijn telt men achtenzeventig overlij-
dens. Den gezondheidsstand is tegenwoordig zeer voldoende, doch geduerende den voorleden winter 
zijner veel ouderlingen gestorven.
Landbouw-: De landbouwers hebben alhier een voldoende ougst in alle gewassen ter uitzondering 
van aerdappelen. Het koolzaet heeft dit jaer veel geleden van den harten winter docht het goon de 
landbouwers behouden hebben heeft zeer voldoende geweest. Den rogge heeft dit jaer goed en schoon 
geweest, maer den bijna aenhoudenden regen geduerende den ougst, doet vreezen dat er noch veel 
graen in de tassen of meyten zullen bederven. De taerwe is dit jaer zeer schoon geweest doch zij zal 
min gaen geven dan t̓ voorleden jaer. De peerdeboonen hebben dit jaer eenen schoone ougst opgele-
vert. De aerdappelen hebben gelijk in andere gewesten noyt slechter geweest. Hooy, haver en klaver 
hebben dit jaer voldoende geweest en de jonge klaver bied haer taemelijk wel aen. Het vlas wordt 
alhier maer weynig meer gezaeid door den kwellenden stand der lijnwaden, doch dit jaer heeft het 
vroeg buitengewoon lang en van goede hoedanigheyd geweest.
Openbare werken-: In twee verschillige rigtingen is men bezig met eene nieuwe kalsijde te maken, te 
weten aen den Steenbekedries en Nederhaelbeekstraet, beide in de gemeente.
Politie-: Niettegenstaende de nog altijd aengroeyende en staende aen te groeyen aermoede, heeft men 
alhier niet te klagen van dieften of geweldenaeryen.

Actum in publiken aengekondigde zitting van 26 september 1845.

Marc VUYLSTEKE

Afgeploost (dialectklank van boom, groot enz.)
 het ploostege af: het bladderde af.
Afgeven: druk discuteren.
Aftrekker: kurkentrekker.
Benijtterik: bangerik.
Beslij: uitzet, werkterrein.
Bezwiebeld: lichtjes dronken.
Boerengetruk: boerengespan.
Dakschijter: duif die na de vlucht op het dak blijft,
 i.p.v. meteen het hok in te vliegen.
Gat: toeren aan zijn . hebben: capricen hebben.
Gat: in zijn . gepikt zijn: verstoord, geaffronteerd zijn.
Groeze: weideke.
Zothoofd van kar: vlak voorstuk van boerenkar
 (boven het voorwiel)
Jonnen: zich . : zich goed voelen in zijn staat.

Karlevei-: kruiwagen
Kleedselke: jurkje.
Koolbrander: soort zwarte kever (tor?).
Latte: van haar . geven: kijven.
Ongeweerte: onweder.
Ouwke: ouwetje, oude man of vrouw.
Pieper: kus. Piepke: kusje, zoentje.
Schuif: ik ben . : ik ga er vandoor.
Smoel: bakkes.
Snel: schoon, aantrekkelijk.
Soepe: drankverslaafde.
Treme: boom van kruiwagen of van koets.
Treutje: kleine hoeveelheid drank.
Vetten: bemesten.
Vissenijzer: klem waarmee (vissen), bunzings worden gevangen.
Vrenneling: vreemdeling.
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2. Brandewijn gemaakt uit aardappelen verbieden.
3. Geen invoerrechten op aardappelen heffen maar integendeel aanzienlijke premies 

verlenen aan de schepen uit het buitenland die met goede aardappelen binnen-
komen.

4. De bereiding van aardappelmeel aanmoedigen.
5. De «menslievende maetschappijen» en burelen van weldadigheid aanwakkeren om 

grote voorraden levensmiddelen aan te leggen in hun magazijnen, waar de armen 
en werklieden dan aan een matige prijs die levensmiddelen kunnen aankopen.

6. Goede plantaardappelen in het buitenland aankopen om ze volgend jaar te kunnen 
planten. 

7. Het vervoer van «alle voedzame, zelfstandigheden van eerste noodwendigheid» 
kosteloos per spoor laten gebeuren. 

Aan de bevolking bezorgt men een aantal recepten om soep te maken, maar de honger-
lijders zijn op verre na niet aan zoveel gewend. Op honderd huisgezinnen zijn er geen 
twee die wekelijks tweemaal vlees voorgeschoteld krijgen. Zij zouden zich gelukkig 
achten met een soep samengesteld met de ingrediënten die de overheden voorstelden. 
Een groot aantal inwoners van het platteland kon zelfs niet over dit allereenvoudigste 
voedsel beschikken. «Men moet zich een denkbeeld kunnen maken van de uiterste 
ellende waeraen het meeste deel onzer bevolking ten platte lande, namelyk in eenige 
streken, ten prooi is, om te kunnen gelooven dat eene zulkdanige, maer bestendige 
spyze, van de grootste aengelegenheid zou wezen».

De enige oorzaak van alle ellende was niet alleen de mislukking van de aardappel-
oogst; een even grote oorzaak was het gebrek aan werk. De grote massa werklozen 
had geen geld om de dure aardappelen en het dure vlees aan te kopen. Reeds in 1839, 
het jaar van de katoenoproer te Gent werd voor de werkloosheidproblematiek op 
vreedzame wijze aandacht gevraagd voor de problemen in die sector. De petities wer-
den in Brussel nauwelijks gelezen. Door het oproer schiet de regering de Theux wel 
in actie. Nauwelijks had het leger de rust in Gent hersteld of de regering verbood de 
uitvoer van graan en aardappelen en kwam zo tegemoet aan een van de belangrijkste 
eisen van de stakers.4 

«Maer het vergenoegt niet het volk voedzame en spaerzame levensmiddelen voor te 
schrijven en aen te raden; men moet het eerst in de mogelijkheid stellen van zich dezelve 
te kunnen aenschaffen. De openbare weldadigheid is, wel is waer, eene allerloffelykste 
daed, wanneer ze in bescheidenheid beoefend wordt; maer de aelmoesen maken bede-
laers, en de bedelary verergert en vereeuwigt de kwael. Het hoofdzaekelykste punt is 
aen de arbeidende klassen werk te bezorgen, t̓ zy by middel van vrywillige inschry-
vingen, t̓ zy door gedwongen geldleeningen, ten laste van de welstellende ingezete-

Procès-Verbaux

Als laatste uittreksel uit de «Procès-Verbaux» van Schorisse volgt een klacht van 
notaris Tyman over Modeste Deleeuw, wegens bedreigingen en beledigingen. Het 
document drukken we origineel af, omdat het schriftbeeld de verontwaardiging en 
frustratie weergeeft van de notaris, beledigd door een simpele boer.

Vertaling-:
Mijnheer de Procureur des Konings,
Gisteravond, terugkomend van zaken, ben ik een glas bier gaan drinken in de herberg 
van een genaamde Théophile Geenens, in mijn gemeente, het was dan rond 6 tot 7 
uur ʻs avonds? Ik zat nauwelijks enkele minuten neer, toen een stoet ruiters voorbij-
reed voor het huis, allemaal goed gelanceerd en gezet. Iets later zag ik, tot mijn grote 
verbazing, een wit paard de trappen opklimmen en de kamer binnenstappen, bereden 
door zijn ruiter de heer Modeste Deleeuw, landbouwer in mijn gemeente, en die in 
dat kleine kamertje allerlei toeren uithaalde de ene gevaarlijker dan de andere, zowel 
voor hemzelf als voor de aanwezigen. Deze ruiter, vechtersbaas van beroep, en u wel-
bekend, heeft iets tegen mij, zodanig zelfs dat hij weigert mij te groeten.
Gisteren nochtans werd ik, op een zogezegd beleefde manier, het voorwerp van een 
zeer brutale provocatie van zijnentwege. Met zijn paard kwam hij zich voor mij stel-
len en herhaalde 5 tot 6 maal: dag, Mijnheer de Notaris. Dat is een beestje hé-? Ik 
bleef zitten en antwoordde niet. Waarschijnlijk beviel mijn zwijgen hem niet, en is hij 
bij zijn gezelschap gegaan dat voor een verdere herberg stond; allemaal zijn zij terug-
gekeerd, hebben zich voor de deur gesteld, en hebben doorgang verleend aan mijn 
vernoemde Deleeuw en een genaamde Marcellin De Ronne, eveneens landbouwer 
te Schorisse, die alle twee te paard de trappen opgeklommen zijn en zich tegen mij 
hebben opgesteld. Vrezend door de paarden vertrappeld te worden, vond ik het voor-
zichtig een afwachtende houding aan te nemen en te zwijgen.
Het was opnieuw Deleeuw die met grote gebaren het woord voerde: Dat is een 
beestje ne waar mijnheer de Notaris, gij en antwoord gelijk niet. Tot het uiterste 
gedreven en niet kunnende ontkomen aan hun aanvallen, heb ik geantwoord dat ik 
iedereen respecteerde, maar dat ik ook het respect verwachtte van iedereen. Deze 
vreedzame woorden brachten Deleeuw buiten zichzelf, die als een woesteling begon 
te schreeuwen: Omdat gij rijke zijt, men ook een hoedje aan, Sacredieu enz. enz.
Daar ik geen middel zag om die wildeman te kalmeren, heb ik gezegd dat ik zijn 
gedrag zou voorleggen aan Mijnheer de Procureur des Konings. Dat doe ik nu: een 
man die zich respecteert kan zulke provocaties niet laten voorbijgaan zonder zijn 
waardigheid en achting te verliezen. Daarbij konden die provocaties hoogst ernstige 
gevolgen hebben gehad, want ik moet u bekennen dat ik enerzijds gelukkig kalm ben 

DIRK DE MERLIER

4. De katoenoproer van Gent in 1839 – Gita Deneckere.
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geessel aenzien; ook zyn bedegangers talryk. Anderen, die het aen een natuerlyke 
oorzaek toeschrijven, beweren dit uitwerksel te zyn van het aenraeken eener elektrieke 
fluide gedurende de laetste onweders. Sommige tarwe-halmen schynen aen de zelve 
kwael aengedaen; ook bemerkt men dat vele partyen de byna rypzynde graenen door 
den wormen verslonden worden.
In de omstreken van Geraerdsbergen bemerkt men ook de kwael of sterfte onder de 
aerdappel. De boeren noemen aldaer die patater-ziekte het St. Antonius-vuer».

De landbouwers kwamen met hun aardappels naar de markt om ze daar te verkopen. 
Opkopers en «kutsers» kochten reeds in 1842 de aardappels op zodat de gewone man 
moeilijkheden had om zich te bevoorraden. De schaarste was dus reeds enkele jaren 
aan de gang om tijdens de winter 1845-1846 zijn hoogtepunt te bereiken. Tijdens de 
maand mei 1842 besliste de plaatselijke overheid dat de burgers tot 9 uur i.p.v. tot 8 
uur de tijd kregen om onbelemmerd hun aankopen te doen. Niemand moest zich nog 
haasten en de prijzen daalden met «3 stuyvers per maet of 24 stuyvers de zak hetgeen 
twee daghuren van eenen gemeene arbeider uitmaekt». De landbouwers verkochten 
veel liever hun aardappelen aan de «kutsers» daar ze alle zakken of klutsen in éénmaal 
kwijt waren. «Maar de landbouwers die veel liever hunne aengebragte hoeveelheid 
ten eene blokke dan bij deelen verkopen wachtten nu het uur af dat voor de opkoop 
der kutsers is bestemd om zich met hunne waren ter merkt te gegeven, of hij verkoopt 
niet anders dan bij zak, met klaerder woorden-: zijne aardappels zijn voor de opkoop 
bestemd».2  

De kostprijs van aardappelen varieerde in 1845 van 10 tot 11 F de 100 kg maar liep 
in november op tot 13 à 17 F de 100 kg. Deze buitengewone prijsstijging  is «aen 
eene overeenkomst tusschen de kooplieden toe te schryven. In zulke buitengewoone 
gelegenheden zouden de stedelijke regeringen wel doen van de aerdappelen zooals het 
brood te tarifieren. Dit zoude veel schandelyke speculatien voorkomen».

Een jaar later in juli 1846, bestaan de misbruiken nog.
«De misbruiken welke alhier in onze stad grotelijks aangroeien zyn alswanneer des 
morgends de boeren en hoveniers met aerdappelen en groentes ter merkt komen, en ze 
overrompeld worden door de voor- of voortverkoopsters om de eetwaren op te kopen 
ten gevolge dezer opkoping de burgers zich genoodzaekt vinden van aen eenen zeer 
hoogen prys te moeten koopen».3

Hoe kon men de schaarste aan aardappelen opvangen-? 

De centrale  gezondheidsraad te Brussel gaf een aantal voorstellen :
1. de uitvoer van de aardappelen, aardappelmeel, boekweit, alle graan, alle voedings-

waren, eieren en boter inbegrepen, verbieden.

2. Het Nieuws- en Annoncenblad van Audenaerde  27 december 1842.
3. Het Nieuws- en Annoncenblad van Audenaerde 5 juli 1846.
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De geschiedenis van de aardappel (4) 

De grote aardappelcrisis in 1845.

De rampjaren van 1845-1854 in Vlaanderen zijn algemeen bekend. Talrijke boeken 
over «Arm Vlaanderen» zijn er in de loop der jaren verschenen. De economische
crisis gepaard gaande met de vele misoogsten van zowel granen als aardappelen 
verarmde de bevolking en veroorzaakte een ware hongersnood in het Vlaamse land. 
Wallonië en Brussel gingen een grote economische bloei tegemoet. In de arrondis-
sementen Oudenaarde en Aalst met hun dicht bevolkte dorpen kreeg tyfus vrij spel 
onder de verarmde bevolking1.

Begin augustus las men in de plaatselijke pers dat op verscheidene plaatsen de aardap-
peloogst bedreigd en in sommige streken reeds vernietigd was. Tevergeefs zocht men 
naar remedies om de kwaal te bestrijden. Vele inwoners zochten hulp bij een of andere 
heilige en gingen op bedevaart. Anderen dachten dat de «elektrieke fluide», de blik-
seminslag van de voorbije onweders, de oorzaak was van het verrotten en ver-drogen 
van de aardappelplant. De onzekerheid en angst voor de toekomst verlamde de bevol-
king. Was er opnieuw een hongersnood op komst-? Een naam voor de aardappelziekte 
werd snel gevonden-: het St.-Antoniusvuur. 

In het «Nieuws- en Annoncenblad van Audenaerde» van 3 augustus 1845 lezen we-:
«Het schielijk verdroogen en vergaen van de aerdappels, en het verrotten der pataters 
aen den struik, begint men in de provincie Oost-Vlaenderen op vele plaetsen, ook 
te bemerken. Dit ongemak ontstaet gedurende de nacht en brengt te weeg, dat de 
bladeren slap hangen, verdorren en versterven terwijl ook de wortels weldra worden 
aengetast. Is eenmael alhier eene akker hiermede op eene plaets besmet, dan loopt 
den geheelen akker spoedig gevaer, om verloren te gaen. Men heeft tot nog toe de
oorzaek dezer ziekte niet kunnen opsporen».

De aardappelen schijnen onderworpen te zijn «aen eene te vroegtydige rypte; het kruid 
verdroogt en sterft voor aleer het heeft gebloeid. Dit droevig geval laet weinig van 
deze vrucht te verwachten. Daer deze vrucht met reden van zekeren franschen koning 
het brood der armen genoemd wierd, moet men niet verwonderd zyn den schrik en 
angst, bij het aenschouwen der toekomst op de gelaetstrekken van het volk te bespeu-
ren. Alreede gansche en vele partyen staen teenemael verdroogd. Tot hier toe heeft nog 
niemand de oorzaek er van doen kennen, en deze kwael wordt in ´t gemeen als eenen 

MARC VUYLSTEKE

gebleven, maar dat ik anderzijds mijzelf met de grootste moeite heb kunnen bedwin-
gen; de minste aanraking vanwege mijn aanranders zou noodlottige gevolgen hebben 
veroorzaakt. Ik reken op de werking van het gerecht, Mijnheer de Procureur, om die 
schandalen te beteugelen, die, als ze ongestraft bleven, zich nog dikwijls zouden voor-
doen, en de weg zouden vrijmaken voor provocatie.
      Met de meeste hoogachting,
      Tyman N.
Schorisse, 11 juli 1868.

1. H. Strijpens : Aalst – Artsen, het hospitaal, de gemeenschap en het medicaliseringsproces in België
    1242-1940, pag. 89.
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ANTOINE LEFEVER

Onze jaarlijkse uitstap

Zaterdag 30 augustus ... jaarlijkse uit-
stap van onze Heemkundige Kring 
samen met VVF Vlaamse Ardennen. 
Met wat perikelen en enige vertraging 
kwamen we aan de site van «Le Grand 
Hornu». Spijts enkele regenbuien was 
het bezoek zeer interessant.
ʼs Middags konden we aanschuiven in 
het restaurant «Le Moulin de la Hunelle» 
te Chièvres voor een heerlijke maaltijd.
In de namiddag werd het Gallo-Romeins 
dorp te «Aubechies» bezocht. We kre-
gen er deskundige uitleg van een neder-
landstalige gids, nl. Mw Diane Ameels 
uit Ronse, die hier sinds jaren gids is.
Om de dag af te sluiten werd een
terrasje gedaan in de mooie oude 
stad Doornik, meer dan een bezoek 
waard.

Geslaagde restauraties

Op vrijdag 25 oktober laatstleden ontving 
ons lid Eugène Van Hoorne uit Schorisse de 
oorkonde «Geslaagde restauratie» van de 
verbondsvoorzitter Robert Ruys. Deze plech-
tigheid vond plaats op het stadhuis te Ouden-
aarde.
Eugène kreeg deze oorkonde voor de prach-
tige restauratie van de «Kapellen van Zeven 
Weeën». Alvast proficiat van onze plaatselijke 
Heemkundige Kring.
Daar op dezelfde avond onze volksavond 
doorging, kon het bestuur spijtig genoeg niet 
aanwezig zijn op deze uitreiking. Onze voor-
zitter feliciteerde Eugène in naam van heem-
kundige kring «Businarias».

ANTOINE LEFEVER
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CLOTHAIRE DE DEKEN

Markt- en straatliederen te Maarkedal.

De door Businarias georganiseerde volks-
avond van 25 oktober 2002 zal door de 
vele aanwezigen niet vlug vergeten wor-
den. De straatzanger Eric Wille, begeleid 
op viool en accordeon wist onmiddellijk 
de goede toon te zetten met de meezinger: 
«In mijn stroitse zijn ʼt almol komme-
re». Hij putte verder uit het omvangrijke 
repertorium van de bekende straatzanger 
Tamboer; dankzij de vooraf gedrukte tek-
sten werd al vlug uit de klassieke «volle 
borst» meegezongen. Zo kon hij de aan-
wezigen ruim twee uur in zijn ban hou-
den met zowel moordliederen als schalkse 
verwijzingen naar fiets- en duivensport, 
pantoffelhelden, pastoors en jonkmans, de vogel en zijn «ander muite»…
Bijzonder in de smaak vielen de drie oude straatliederen uit Etikhove-: het lied over 
de vadermoord in 1821, het otterlied en het lied over de wonderbare verschijning van
O.-L.-Vrouw te Etikhove.
Met een knipoog naar Walter de Buck liet Eric Wille als apotheose «Zijne vlieger met 
zijne steirt» omhoog gaan, waarbij hij de stemming in de opgewarmde zaal en het 
applaus even hoog  tilde. 
Een pretentieloze avond maar toch een aanrader voor verenigingen die op zoek zijn 
naar een evenement voor de leden geboren tussen 1900 en 1950.

Clothaire DE DEKEN

ANTOINE LEFEVER

Voorstelling boek van Daniel Wieme

Zaterdag 30 november, daags vóór het 
St.-Elooifeest (St.-Eligius) werd het boek 
«Maarke-Kerkem in de maalstroom der 
tijden» geschreven door Daniel Wieme 
officieel voorgesteld op het gemeente-
huis.

Familieleden van Daniel en de bestuurs-
leden van onze Heemkundige Kring 
werden ontvangen door het gemeentebe-
stuur.

Na toespraken door dienstdoende bur-
gemeester Eric Van Eeckhout, Schepen 
van Cultuur Anny Vande Catsyne en 
onze voorzitter Marc Vuylsteke werd het eerste exemplaar van het boek overhandigd 
aan Mevrouw Daniel Wieme.

Na het tekenen van het guldenboek door de aanwezigen, werd er door het gemeente-
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Café «Au Peintre» en de familie Bourlez

Wie weet nog waar café «Au Peintre» in Schorisse gelegen was-?
Tot 1913 konden de inwoners van Schorisse, maar 
ook de vele Walen die hier voorbij kwamen het 
café bezoeken. Het was gelegen op de hoek van 
Langestraat en de Vijverbeekstraat, aan de overkant 
van café «Moeder Stiene». Het huis bestaat nog 
altijd en aan de constructie ervan is niets gewijzigd. 
In dit huis woont nu Georgette Bourlez, dochter 
van Machar. Op 17 juni 2002 vierde ze haar 85ste 
verjaardag en enkele weken geleden gingen we bij 
haar op bezoek.

Deze kranige dame vertelde over café «Au Peintre», over de familie Bourlez, over de 
tweede wereldoorlog, over ...

«Pieter Bourlez en zijn Isabelle woonden in de DʼJaps (zie Businarias nr 12 blz 12) te 
Schorisse. Zij hadden twee zoons Anselmus en Leo. Anselmus trouwde met Francisca 
Geyselinck en Leo met Melanie Vivin. Na hun huwelijk vestigden ze zich hier in dit 
huis. Zoals je nog kan zien was dit huis een tweewoonst. Na het overlijden van Pieter 
en Isabelle werd hun huisje in de DʼJaps, samen met de vijf andere nog overblijvende 
huisjes, afgebroken en zo bestaan de DʼJaps niet meer. Leo is kort daarna verhuisd 
naar Brussel waar hij een verffabriek oprichtte in Haren-Noord. Zoals het toen maar 
ook nu nog in Brussel de gewoonte is, gaven ze hun fabriek een Franstalige naam 
«Usine Colorin». Ze hebben er succes gekend en zijn er rijk geworden. Bekijk de 
foto s̓ maar en zie hoe Victor Bourlez samen met zijn vrouw voor hun villa te pronken 
staan. 
Anselmus bleef in Schorisse en in zijn huis in de Langestraat werd hun enige zoon, 
Machar, geboren. Anselmus is niet oud geworden, hij stierf op de dag van de eer-
ste communie van Machar. Moeder Geyselinck had het moeilijk om de eindjes aan 
mekaar te knopen. Ze opende een winkel en een café-: «Au Peintre». Die naam werd 
gekozen omwille van de vele Walen die naar Schorisse kwamen, bijvoorbeeld op door-
tocht naar Kerselare. Op jonge leeftijd kon Machar de schildersstiel leren bij Hustier
de Lavie in Ellezelles. In Dikkelvenne volgde hij de zondagsschilderschool en op 
aanraden van zijn leermeester trok hij naar Kortrijk en behaalde het diploma met 
de grootste onderscheiding in «marmer en houtnabootsing». In mei 1913 trouwde 
Machar dan met Sara Lenvain. Ze vergrootten de winkel en zij stopten met het café 
houden. Ik ben hun dochter en zoals je ziet woon ik als 85-jarige nog altijd in het 

MARC VUYLSTEKE

CLOTHAIRE DE DEKEN

In memoriam Daniel WIEME
9 mei 1929 - 19 september 2002

Alhoewel doden voor genealogen en heemkundigen bijna gemeengoed zijn geworden 
bij opzoekingen, kijkt men wel even anders tegen de dood aan als iemand uit eigen 
kring overlijdt. Voor familieleden en vrienden zijn deze gevoelens zo velerlei, zo 
intens en dikwijls onmogelijk te verwoorden. Hopelijk mag ook hier de tijd voor de 
nabestaanden zijn helende werking doen en zal het koesteren wat Daniel als tastbaar 
heeft nagelaten het verlies en verdriet draaglijker maken.

Voor Businarias betekent dit afscheid het verlies van een eerder bescheiden maar kun-
dige medewerker. Dank zij zijn klassieke opleiding, zijn interesse voor en kennis van 
geschiedenis, zijn vele verzamelde gegevens gespeurd uit kerkelijke en burgerlijke 
archieven, zijn vijftig jaar meeleven en betrokkenheid met zijn gemeente Maarke en 
vooral zijn literaire gave om alles in aangenaam leesbare taal om te zetten had hij voor 
onze vereniging nog heel veel in petto.

Spijtig genoeg heeft hij het ver-
schijnen van zijn boek over 
Maarke-Kerkem niet  mogen 
meemaken. Wellicht heeft het 
doorbladeren van de proefdruk hem 
toch vrede en voldoening gebracht 
in zijn laatste ziektedagen. Te-
recht fier mocht hij eronder
tekenen:

Daniel Wieme me fecit anno 
2002.

Clothaire DE DEKEN
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ouderlijke huis».
Georgette is te Schorisse geboren op 17 juni 1917. 
Ze werd gedoopt door pastoor De Bruyne. Peter en 
meter gaven in die tijd de namen aan de dopeling. 
Zij zou de namen Georgette, Clementine en Elisabeth 
krijgen maar de pastoor schreef er de naam Cordule 
bij als aandenken aan de moeder van Sara Lenvain. 
Moeder Sara Lenvain was de dochter van Theophiel 
en Cordule Merchiers(1).

Theophiel was een bekende metser in de streek; de 
mensen noemden hem omwille van zijn donker zwart 
haar-: «zwarte metsers». De brouwerij van Merchiers 
heeft hij samen met zijn zonen opgetrokken. Hij was eigenaar van café «Sint-Antonius» 
waar timmerlieden, metselaars en stukadoors regelmatig over de vloer kwamen. Het 
café was gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de gemeenteschool. Omwille van 
de verbreding van de weg werd het onteigend en afgebroken.
Te «Matheetjes» werd mijn eerste foto genomen. Moeder had een grote pop meege-
nomen om ze naast mij te plaatsen. Maar de fotograaf wou alleen zijn eigen attributen 
gebruiken. De foto zou anders mislukken. Vandaar dat dit stom beest hier naast mij 
staat.
Na haar lagere school bij de zusters te Schorisse, o.a. 
bij zuster Flavie en Eduardine, stuurde vader zijn doch-
ter naar het pensionaat Sancta Maria te Ronse. Daar 
leerde ze ook viool spelen. Vader Machar was schilder 
en in zijn vrije uren speelde hij accordeon of fluit. Bij 
de liberale muziekmaatschappij was hij spelend lid. 
Moeder deed de winkel en alle gewone dagdagelijkse 
producten werden er te koop aangeboden.
De tweede wereldoorlog heeft de jeugd van Georgette 
getekend. 

«Samen met Anne De Bie had ik de lessen voor ambu-
lancierster gevolgd bij Het Rode Kruis. In de slag 
aan de Schelde te Oudenaarde vielen er heel wat 

1. Andere kinderen uit het huwelijk van Theophiel Lenvain en Cordula Merchiers-:
a) Richard gehuwd met Alida Vanden Heule (zij kregen 3 kinderen-: Ludwine, Laurence en Gaston)
b) Gomar gehuwd met Clementine Wathe (zij kregen 3 kinderen-: Cyriel, Achiel en Gabrielle)
c) Omer gehuwd met Camilla De Langhe (zij kregen 2 kinderen-: Frans en Aimé)
d) Walter gehuwd met Irène De Vriend (zij kregen 1 kind-: André)
e) Maria gehuwd met Richard Lauwers (zij kregen 2 kinderen-: Elza en Edgard)
f) Sara gehuwd met Machar Bourlez (zij kregen 1 kind-: Georgette). Een kerstversiering uitgevoerd met flesdopjes (± 1,00 x 1,40 m.)
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gewonden die voor een deel naar Schorisse werden 
afgevoerd om hier de nodige hulp te krijgen. Men ope-
reerde in de klaslokalen van de kleuterschool, links en 
rechts van de gang. De gewonden werden dan verder 
verzorgd in de andere lokalen, zelfs in het klooster. De 
nonnen beschikten alleen nog over de keuken en de 
refter waarin ze ook sliepen. Ook de kerk lag vol met 
gekwetsten die op veldbedden de pijn doorbeten. De 
kerkelijke diensten konden niet doorgaan en pastoor 
De Praetere hield dan maar de Mis in openlucht. Zelfs 
in het oude hospitaal, waar zuster Cyrilla en nog een 
andere zuster de oudere zieke mensen van Schorisse 
verzorgden, werden gewonde soldaten onder gebracht. 
Een en al miserie. Dat hospitaal was oud en vochtig 
of beter gezegd «snottevort». Ik was drieëntwintig jaar 
oud, en als ambulancierster heb ik heel wat hulp kun-
nen bieden. Ook vluchtelingen heb ik geholpen. Zo was er een moeder uit Zegelsem 
met haar kind in paniek op zoek naar een dokter. Dokter Van Ongevalle was per fiets 
richting Frankrijk gevlucht en een andere dokter was niet te bespeuren. Het kind had 
dringend hulp nodig; het schreide voortdurend. Een groot gezwel in de hals was de 
oorzaak van alle ellende. Ik bracht ze tot bij de Duitse dokter die de gewonde soldaten 
opereerde. Na enig aandringen heeft hij het kind van de pijn verlost. Het gezwel stond 
op het punt om uit te breken. Een koffiekom etter is er uit gekomen en het kind was van 
de ergste pijn verlost. Weet je dat sommige mensen mij dan achteraf beklapt hebben, 
dat ik te doen had met die Duitse dokter; hoe kon ze anders zijn hulp verkregen hebben 
was hun reactie. Mensen kletsen toch zo graag.   
Jammer dat ik de bevrijdingfeesten hier in Schorisse niet heb kunnen meemaken, ik 
lag met griep te bed».

Georgette huwde in 1956 – zij was toen al bijna 40 jaar – met Augustin Verhelst, een 
schilder uit Rijkevorsel in de Kempen. Hoe die man uit Rijkevorsel in Schorisse ver-
zeild geraakte vertelt ze zelf. 

«Augustin was in feite een broeder uit 
Oostakker, van de congregatie gesticht 
door priester Glorieux-: de broeders van 
O.-L.-Vrouw van Lourdes. Augustin gaf 
les aan de schilderschool in Oostakker. 
Men dacht eraan om ook te Ronse een 
schilderschool op te richten en daarom 
stuurde de overste Augustin samen met 
enkele andere jongere broeders naar 
Ronse. Midden 1948 moet hij in het 

Anne De Bie

postbode het boek «Pendel en wichelroede in ieders bereik» en in het geheim begon ik 
dit fenomeen te bestuderen. En het lukte… ook ik had dit speciale gevoel in mij. In de 
streek geraakte ik bekend om wateraren (wateraders) te zoeken en duidde ik de plaats 
aan waar een steenput (waterput) kon aangelegd worden. Ik heb verschillende keren 
gewerkt voor de brouwerij Roman, voor de melkfabriek De Maagd maar ook voor vele 
boeren en gewone mensen uit de streek. Meneer Charles Roman zei eens-: ge gaat gij 
nog mirakels doen. Neen, dat niet. En ook geen charlatanerie – daar deed ik nooit aan 
mee. Ik bleef ernstig werk leveren. Wat ik nog wil vertellen zal je wellicht niet geloven 
en toch is het waar. Op een zekere dag hoorde ik rond tien uur in de voormiddag het 
Requiem zingen. Geen radio in de buurt en TV bestond toen nog niet. Vier dagen later 
kreeg ik een overlijdensbericht van een familielid met een verontschuldiging erbij 
gevoegd omwille van het laattijdige sturen van dit trieste bericht. De begrafenisdienst 
had diezelfde dag plaats gevonden als de dag waarop ik het Requiem hoorde. Wat zegt 
ge daarvan ?»

Genealogische gegevens-:
Petrus Franciscus Bourlez (°1789 - †21/03/1878) is de zoon van Petrus Franciscus x Anne Therese Depril. 
Hij huwde met Rosalia Vermeiren. (°1780 - †27/05/1863), dochter van Joseph en Catharina De Lange.
Het gezin kreeg volgende kinderen-:
1. Jan Baptiste Bourlez, geboren op 1 december 1813
2. Charles Bourlez, geboren op 10 januari 1816
3. Charles Bourlez, geboren op 16 november 1818. Hij verhuist naar Brussel op 12 juli 1871
4. Anselmus Bourlez, geboren op  6 september 1821 en gestorven op 30 mei 1889 in de Kruisstraat (nu
   Langestraat). Hij was gehuwd met Francisca Gyselinck (°Mater 12/06/1845 - †21/03/1913). Zij overleed
   in haar woonst Langestraat nr 1. Ze was een dochter van Albinus en Eugenie Catron.
   De kinderen uit dit huwelijk-:
   a. Albinus Machar, geboren te Schorisse op 14 november 1877. Hij huwt met Sara Lenvain op 21 sep-
       tember 1913. Hun enig kind, Georgette, Clementine, Cordule,Elisabeth is geboren op 17 mei 1917.
    b. Guillaume Richard, geboren op 3 juli 1880 en jong gestorven in 1882
5. Leo Bourlez, geboren op 16 mei 1824. Hij huwt met Melanie Vinois uit Nederbrakelin 1829.
    Hun kinderen zijn :
    a. Victor Joannes, geboren te Schorisse op 28 augustus 1864
    b. Richard, geboren op 1 augustus 1866
    c. Marie Eugenia Irma, geboren op 11 november 1868.
    Na het overlijden van Melanie in 1870 huwt hij met Isabella Janssens uit St.-Pauwels. Op 10 januari 1877
    verhuizen ze naar Brussel en begint hij er een verffabriek.

Marc VUYLSTEKE
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toenmalige TSD (Technische Scholen Depoorter) beland zijn. De plaatselijke over-
ste, een Hollander (?), belastte de jonge broeder Berard (dit was zijn kloosternaam) 
niet alleen met lesgeven, maar stelde hem ook aan als verantwoordelijke voor het 
onderhouden van de gebouwen en daarbij mocht hij ook nog eens kok spelen. Korte 
tijd later moest hij geopereerd worden, een appendicite (blindedarmontsteking), en 
belandde zo in de kliniek op dezelfde kamer waar mijn vader eveneens herstellende 
was. Beiden waren schilders en konden het dan ook goed met mekaar vinden. Ik kwam 
natuurlijk regelmatig op bezoek maar daar is het niet begonnen. Na een tiental dagen 
mochten ze terug naar huis gaan. Enkele jaren later vertelde een buurvrouw over een 
uitgetreden broeder die in het Hotel Lison (niet meer bestaand hotel op de Markt te 
Ronse) schilderde. Ik vroeg haar om eens te weten te komen of hij broeder Berard 
niet kende, en zo ja, hem dan maar eens de groeten te doen van schilder Machar uit 
Schorisse. De volgende dag kwam de buurvrouw met het nieuws dat hij die bewuste 
broeder was en dat hij graag wel eens op bezoek zou willen komen. Regelmatig kwam 
hij dan per fiets naar Schorisse. In het begin was dat om een praatje met mijn vader te 
maken en later… mag je zelf invullen. Trouwen met een uitgetredene uit een klooster 
was niet zo gewoon in ons landelijk dorp. Sommigen beweerden zelfs dat pastoor De 
Ridder ons niet zou trouwen maar hij heeft ons huwelijk met veel plezier wel ingeze-
gend. Samen hebben we vele gelukkige jaren gekend. Augustin is gestorven in 1996 nu 
zes jaar geleden en ik zit hier nu alleen te genieten van mijnen ouden dag».

In de woonplaats hangen enkele schilderwerkjes van 
vader Machar en ook van Augustin. Het wapenschild 
van Schorisse werd uitgebeeld met flesdopjes. Machar 
was een echte volksfiguur. Zoals zo velen in Schorisse 
had hij ook een bijnaam of spotnaam-: «Brunselverkie». 
Die naam zou hij gekregen hebben omdat hij regelma-
tig, vooraleer aan het echte schilderwerk te beginnen, 
een varken op de muren schilderde. Zijn naam komt 
eveneens voor in een spot- of scharminkellied dat vóór 
de oorlog te Schorisse en op de Koekamer gezongen 
werd. 

Ook Georgette had artistieke aanleg en een zesde zintuig-: ze kon de pendel en de 
wichelroede hanteren.
«Op een van de boerderijen in onze onmiddellijke omgeving woonde Ernest Odevaert. 
De mensen spraken echter over «Nestje» want de man was klein van gestalte. Zo 
klein was hij dat hij zelfs zijn eerste communie niet mocht doen omdat hij geknield 
niet boven de communiebank kwam. Op een dag zag ik hem experimenteren met een 
ineengeknutselde pendel en wichelroede. Ik wou daar meer van weten. Het boek 
waaruit hij zijn kennis haalde moest ik ook hebben. Een paar dagen later bracht de 



16 17

toenmalige TSD (Technische Scholen Depoorter) beland zijn. De plaatselijke over-
ste, een Hollander (?), belastte de jonge broeder Berard (dit was zijn kloosternaam) 
niet alleen met lesgeven, maar stelde hem ook aan als verantwoordelijke voor het 
onderhouden van de gebouwen en daarbij mocht hij ook nog eens kok spelen. Korte 
tijd later moest hij geopereerd worden, een appendicite (blindedarmontsteking), en 
belandde zo in de kliniek op dezelfde kamer waar mijn vader eveneens herstellende 
was. Beiden waren schilders en konden het dan ook goed met mekaar vinden. Ik kwam 
natuurlijk regelmatig op bezoek maar daar is het niet begonnen. Na een tiental dagen 
mochten ze terug naar huis gaan. Enkele jaren later vertelde een buurvrouw over een 
uitgetreden broeder die in het Hotel Lison (niet meer bestaand hotel op de Markt te 
Ronse) schilderde. Ik vroeg haar om eens te weten te komen of hij broeder Berard 
niet kende, en zo ja, hem dan maar eens de groeten te doen van schilder Machar uit 
Schorisse. De volgende dag kwam de buurvrouw met het nieuws dat hij die bewuste 
broeder was en dat hij graag wel eens op bezoek zou willen komen. Regelmatig kwam 
hij dan per fiets naar Schorisse. In het begin was dat om een praatje met mijn vader te 
maken en later… mag je zelf invullen. Trouwen met een uitgetredene uit een klooster 
was niet zo gewoon in ons landelijk dorp. Sommigen beweerden zelfs dat pastoor De 
Ridder ons niet zou trouwen maar hij heeft ons huwelijk met veel plezier wel ingeze-
gend. Samen hebben we vele gelukkige jaren gekend. Augustin is gestorven in 1996 nu 
zes jaar geleden en ik zit hier nu alleen te genieten van mijnen ouden dag».

In de woonplaats hangen enkele schilderwerkjes van 
vader Machar en ook van Augustin. Het wapenschild 
van Schorisse werd uitgebeeld met flesdopjes. Machar 
was een echte volksfiguur. Zoals zo velen in Schorisse 
had hij ook een bijnaam of spotnaam-: «Brunselverkie». 
Die naam zou hij gekregen hebben omdat hij regelma-
tig, vooraleer aan het echte schilderwerk te beginnen, 
een varken op de muren schilderde. Zijn naam komt 
eveneens voor in een spot- of scharminkellied dat vóór 
de oorlog te Schorisse en op de Koekamer gezongen 
werd. 

Ook Georgette had artistieke aanleg en een zesde zintuig-: ze kon de pendel en de 
wichelroede hanteren.
«Op een van de boerderijen in onze onmiddellijke omgeving woonde Ernest Odevaert. 
De mensen spraken echter over «Nestje» want de man was klein van gestalte. Zo 
klein was hij dat hij zelfs zijn eerste communie niet mocht doen omdat hij geknield 
niet boven de communiebank kwam. Op een dag zag ik hem experimenteren met een 
ineengeknutselde pendel en wichelroede. Ik wou daar meer van weten. Het boek 
waaruit hij zijn kennis haalde moest ik ook hebben. Een paar dagen later bracht de 
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gewonden die voor een deel naar Schorisse werden 
afgevoerd om hier de nodige hulp te krijgen. Men ope-
reerde in de klaslokalen van de kleuterschool, links en 
rechts van de gang. De gewonden werden dan verder 
verzorgd in de andere lokalen, zelfs in het klooster. De 
nonnen beschikten alleen nog over de keuken en de 
refter waarin ze ook sliepen. Ook de kerk lag vol met 
gekwetsten die op veldbedden de pijn doorbeten. De 
kerkelijke diensten konden niet doorgaan en pastoor 
De Praetere hield dan maar de Mis in openlucht. Zelfs 
in het oude hospitaal, waar zuster Cyrilla en nog een 
andere zuster de oudere zieke mensen van Schorisse 
verzorgden, werden gewonde soldaten onder gebracht. 
Een en al miserie. Dat hospitaal was oud en vochtig 
of beter gezegd «snottevort». Ik was drieëntwintig jaar 
oud, en als ambulancierster heb ik heel wat hulp kun-
nen bieden. Ook vluchtelingen heb ik geholpen. Zo was er een moeder uit Zegelsem 
met haar kind in paniek op zoek naar een dokter. Dokter Van Ongevalle was per fiets 
richting Frankrijk gevlucht en een andere dokter was niet te bespeuren. Het kind had 
dringend hulp nodig; het schreide voortdurend. Een groot gezwel in de hals was de 
oorzaak van alle ellende. Ik bracht ze tot bij de Duitse dokter die de gewonde soldaten 
opereerde. Na enig aandringen heeft hij het kind van de pijn verlost. Het gezwel stond 
op het punt om uit te breken. Een koffiekom etter is er uit gekomen en het kind was van 
de ergste pijn verlost. Weet je dat sommige mensen mij dan achteraf beklapt hebben, 
dat ik te doen had met die Duitse dokter; hoe kon ze anders zijn hulp verkregen hebben 
was hun reactie. Mensen kletsen toch zo graag.   
Jammer dat ik de bevrijdingfeesten hier in Schorisse niet heb kunnen meemaken, ik 
lag met griep te bed».

Georgette huwde in 1956 – zij was toen al bijna 40 jaar – met Augustin Verhelst, een 
schilder uit Rijkevorsel in de Kempen. Hoe die man uit Rijkevorsel in Schorisse ver-
zeild geraakte vertelt ze zelf. 

«Augustin was in feite een broeder uit 
Oostakker, van de congregatie gesticht 
door priester Glorieux-: de broeders van 
O.-L.-Vrouw van Lourdes. Augustin gaf 
les aan de schilderschool in Oostakker. 
Men dacht eraan om ook te Ronse een 
schilderschool op te richten en daarom 
stuurde de overste Augustin samen met 
enkele andere jongere broeders naar 
Ronse. Midden 1948 moet hij in het 

Anne De Bie

postbode het boek «Pendel en wichelroede in ieders bereik» en in het geheim begon ik 
dit fenomeen te bestuderen. En het lukte… ook ik had dit speciale gevoel in mij. In de 
streek geraakte ik bekend om wateraren (wateraders) te zoeken en duidde ik de plaats 
aan waar een steenput (waterput) kon aangelegd worden. Ik heb verschillende keren 
gewerkt voor de brouwerij Roman, voor de melkfabriek De Maagd maar ook voor vele 
boeren en gewone mensen uit de streek. Meneer Charles Roman zei eens-: ge gaat gij 
nog mirakels doen. Neen, dat niet. En ook geen charlatanerie – daar deed ik nooit aan 
mee. Ik bleef ernstig werk leveren. Wat ik nog wil vertellen zal je wellicht niet geloven 
en toch is het waar. Op een zekere dag hoorde ik rond tien uur in de voormiddag het 
Requiem zingen. Geen radio in de buurt en TV bestond toen nog niet. Vier dagen later 
kreeg ik een overlijdensbericht van een familielid met een verontschuldiging erbij 
gevoegd omwille van het laattijdige sturen van dit trieste bericht. De begrafenisdienst 
had diezelfde dag plaats gevonden als de dag waarop ik het Requiem hoorde. Wat zegt 
ge daarvan ?»

Genealogische gegevens-:
Petrus Franciscus Bourlez (°1789 - †21/03/1878) is de zoon van Petrus Franciscus x Anne Therese Depril. 
Hij huwde met Rosalia Vermeiren. (°1780 - †27/05/1863), dochter van Joseph en Catharina De Lange.
Het gezin kreeg volgende kinderen-:
1. Jan Baptiste Bourlez, geboren op 1 december 1813
2. Charles Bourlez, geboren op 10 januari 1816
3. Charles Bourlez, geboren op 16 november 1818. Hij verhuist naar Brussel op 12 juli 1871
4. Anselmus Bourlez, geboren op  6 september 1821 en gestorven op 30 mei 1889 in de Kruisstraat (nu
   Langestraat). Hij was gehuwd met Francisca Gyselinck (°Mater 12/06/1845 - †21/03/1913). Zij overleed
   in haar woonst Langestraat nr 1. Ze was een dochter van Albinus en Eugenie Catron.
   De kinderen uit dit huwelijk-:
   a. Albinus Machar, geboren te Schorisse op 14 november 1877. Hij huwt met Sara Lenvain op 21 sep-
       tember 1913. Hun enig kind, Georgette, Clementine, Cordule,Elisabeth is geboren op 17 mei 1917.
    b. Guillaume Richard, geboren op 3 juli 1880 en jong gestorven in 1882
5. Leo Bourlez, geboren op 16 mei 1824. Hij huwt met Melanie Vinois uit Nederbrakelin 1829.
    Hun kinderen zijn :
    a. Victor Joannes, geboren te Schorisse op 28 augustus 1864
    b. Richard, geboren op 1 augustus 1866
    c. Marie Eugenia Irma, geboren op 11 november 1868.
    Na het overlijden van Melanie in 1870 huwt hij met Isabella Janssens uit St.-Pauwels. Op 10 januari 1877
    verhuizen ze naar Brussel en begint hij er een verffabriek.

Marc VUYLSTEKE
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ouderlijke huis».
Georgette is te Schorisse geboren op 17 juni 1917. 
Ze werd gedoopt door pastoor De Bruyne. Peter en 
meter gaven in die tijd de namen aan de dopeling. 
Zij zou de namen Georgette, Clementine en Elisabeth 
krijgen maar de pastoor schreef er de naam Cordule 
bij als aandenken aan de moeder van Sara Lenvain. 
Moeder Sara Lenvain was de dochter van Theophiel 
en Cordule Merchiers(1).

Theophiel was een bekende metser in de streek; de 
mensen noemden hem omwille van zijn donker zwart 
haar-: «zwarte metsers». De brouwerij van Merchiers 
heeft hij samen met zijn zonen opgetrokken. Hij was eigenaar van café «Sint-Antonius» 
waar timmerlieden, metselaars en stukadoors regelmatig over de vloer kwamen. Het 
café was gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de gemeenteschool. Omwille van 
de verbreding van de weg werd het onteigend en afgebroken.
Te «Matheetjes» werd mijn eerste foto genomen. Moeder had een grote pop meege-
nomen om ze naast mij te plaatsen. Maar de fotograaf wou alleen zijn eigen attributen 
gebruiken. De foto zou anders mislukken. Vandaar dat dit stom beest hier naast mij 
staat.
Na haar lagere school bij de zusters te Schorisse, o.a. 
bij zuster Flavie en Eduardine, stuurde vader zijn doch-
ter naar het pensionaat Sancta Maria te Ronse. Daar 
leerde ze ook viool spelen. Vader Machar was schilder 
en in zijn vrije uren speelde hij accordeon of fluit. Bij 
de liberale muziekmaatschappij was hij spelend lid. 
Moeder deed de winkel en alle gewone dagdagelijkse 
producten werden er te koop aangeboden.
De tweede wereldoorlog heeft de jeugd van Georgette 
getekend. 

«Samen met Anne De Bie had ik de lessen voor ambu-
lancierster gevolgd bij Het Rode Kruis. In de slag 
aan de Schelde te Oudenaarde vielen er heel wat 

1. Andere kinderen uit het huwelijk van Theophiel Lenvain en Cordula Merchiers-:
a) Richard gehuwd met Alida Vanden Heule (zij kregen 3 kinderen-: Ludwine, Laurence en Gaston)
b) Gomar gehuwd met Clementine Wathe (zij kregen 3 kinderen-: Cyriel, Achiel en Gabrielle)
c) Omer gehuwd met Camilla De Langhe (zij kregen 2 kinderen-: Frans en Aimé)
d) Walter gehuwd met Irène De Vriend (zij kregen 1 kind-: André)
e) Maria gehuwd met Richard Lauwers (zij kregen 2 kinderen-: Elza en Edgard)
f) Sara gehuwd met Machar Bourlez (zij kregen 1 kind-: Georgette). Een kerstversiering uitgevoerd met flesdopjes (± 1,00 x 1,40 m.)



20 13

Café «Au Peintre» en de familie Bourlez

Wie weet nog waar café «Au Peintre» in Schorisse gelegen was-?
Tot 1913 konden de inwoners van Schorisse, maar 
ook de vele Walen die hier voorbij kwamen het 
café bezoeken. Het was gelegen op de hoek van 
Langestraat en de Vijverbeekstraat, aan de overkant 
van café «Moeder Stiene». Het huis bestaat nog 
altijd en aan de constructie ervan is niets gewijzigd. 
In dit huis woont nu Georgette Bourlez, dochter 
van Machar. Op 17 juni 2002 vierde ze haar 85ste 
verjaardag en enkele weken geleden gingen we bij 
haar op bezoek.

Deze kranige dame vertelde over café «Au Peintre», over de familie Bourlez, over de 
tweede wereldoorlog, over ...

«Pieter Bourlez en zijn Isabelle woonden in de DʼJaps (zie Businarias nr 12 blz 12) te 
Schorisse. Zij hadden twee zoons Anselmus en Leo. Anselmus trouwde met Francisca 
Geyselinck en Leo met Melanie Vivin. Na hun huwelijk vestigden ze zich hier in dit 
huis. Zoals je nog kan zien was dit huis een tweewoonst. Na het overlijden van Pieter 
en Isabelle werd hun huisje in de DʼJaps, samen met de vijf andere nog overblijvende 
huisjes, afgebroken en zo bestaan de DʼJaps niet meer. Leo is kort daarna verhuisd 
naar Brussel waar hij een verffabriek oprichtte in Haren-Noord. Zoals het toen maar 
ook nu nog in Brussel de gewoonte is, gaven ze hun fabriek een Franstalige naam 
«Usine Colorin». Ze hebben er succes gekend en zijn er rijk geworden. Bekijk de 
foto s̓ maar en zie hoe Victor Bourlez samen met zijn vrouw voor hun villa te pronken 
staan. 
Anselmus bleef in Schorisse en in zijn huis in de Langestraat werd hun enige zoon, 
Machar, geboren. Anselmus is niet oud geworden, hij stierf op de dag van de eer-
ste communie van Machar. Moeder Geyselinck had het moeilijk om de eindjes aan 
mekaar te knopen. Ze opende een winkel en een café-: «Au Peintre». Die naam werd 
gekozen omwille van de vele Walen die naar Schorisse kwamen, bijvoorbeeld op door-
tocht naar Kerselare. Op jonge leeftijd kon Machar de schildersstiel leren bij Hustier
de Lavie in Ellezelles. In Dikkelvenne volgde hij de zondagsschilderschool en op 
aanraden van zijn leermeester trok hij naar Kortrijk en behaalde het diploma met 
de grootste onderscheiding in «marmer en houtnabootsing». In mei 1913 trouwde 
Machar dan met Sara Lenvain. Ze vergrootten de winkel en zij stopten met het café 
houden. Ik ben hun dochter en zoals je ziet woon ik als 85-jarige nog altijd in het 

MARC VUYLSTEKE

CLOTHAIRE DE DEKEN

In memoriam Daniel WIEME
9 mei 1929 - 19 september 2002

Alhoewel doden voor genealogen en heemkundigen bijna gemeengoed zijn geworden 
bij opzoekingen, kijkt men wel even anders tegen de dood aan als iemand uit eigen 
kring overlijdt. Voor familieleden en vrienden zijn deze gevoelens zo velerlei, zo 
intens en dikwijls onmogelijk te verwoorden. Hopelijk mag ook hier de tijd voor de 
nabestaanden zijn helende werking doen en zal het koesteren wat Daniel als tastbaar 
heeft nagelaten het verlies en verdriet draaglijker maken.

Voor Businarias betekent dit afscheid het verlies van een eerder bescheiden maar kun-
dige medewerker. Dank zij zijn klassieke opleiding, zijn interesse voor en kennis van 
geschiedenis, zijn vele verzamelde gegevens gespeurd uit kerkelijke en burgerlijke 
archieven, zijn vijftig jaar meeleven en betrokkenheid met zijn gemeente Maarke en 
vooral zijn literaire gave om alles in aangenaam leesbare taal om te zetten had hij voor 
onze vereniging nog heel veel in petto.

Spijtig genoeg heeft hij het ver-
schijnen van zijn boek over 
Maarke-Kerkem niet  mogen 
meemaken. Wellicht heeft het 
doorbladeren van de proefdruk hem 
toch vrede en voldoening gebracht 
in zijn laatste ziektedagen. Te-
recht fier mocht hij eronder
tekenen:

Daniel Wieme me fecit anno 
2002.

Clothaire DE DEKEN
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CLOTHAIRE DE DEKEN

Markt- en straatliederen te Maarkedal.

De door Businarias georganiseerde volks-
avond van 25 oktober 2002 zal door de 
vele aanwezigen niet vlug vergeten wor-
den. De straatzanger Eric Wille, begeleid 
op viool en accordeon wist onmiddellijk 
de goede toon te zetten met de meezinger: 
«In mijn stroitse zijn ʼt almol komme-
re». Hij putte verder uit het omvangrijke 
repertorium van de bekende straatzanger 
Tamboer; dankzij de vooraf gedrukte tek-
sten werd al vlug uit de klassieke «volle 
borst» meegezongen. Zo kon hij de aan-
wezigen ruim twee uur in zijn ban hou-
den met zowel moordliederen als schalkse 
verwijzingen naar fiets- en duivensport, 
pantoffelhelden, pastoors en jonkmans, de vogel en zijn «ander muite»…
Bijzonder in de smaak vielen de drie oude straatliederen uit Etikhove-: het lied over 
de vadermoord in 1821, het otterlied en het lied over de wonderbare verschijning van
O.-L.-Vrouw te Etikhove.
Met een knipoog naar Walter de Buck liet Eric Wille als apotheose «Zijne vlieger met 
zijne steirt» omhoog gaan, waarbij hij de stemming in de opgewarmde zaal en het 
applaus even hoog  tilde. 
Een pretentieloze avond maar toch een aanrader voor verenigingen die op zoek zijn 
naar een evenement voor de leden geboren tussen 1900 en 1950.

Clothaire DE DEKEN

ANTOINE LEFEVER

Voorstelling boek van Daniel Wieme

Zaterdag 30 november, daags vóór het 
St.-Elooifeest (St.-Eligius) werd het boek 
«Maarke-Kerkem in de maalstroom der 
tijden» geschreven door Daniel Wieme 
officieel voorgesteld op het gemeente-
huis.

Familieleden van Daniel en de bestuurs-
leden van onze Heemkundige Kring 
werden ontvangen door het gemeentebe-
stuur.

Na toespraken door dienstdoende bur-
gemeester Eric Van Eeckhout, Schepen 
van Cultuur Anny Vande Catsyne en 
onze voorzitter Marc Vuylsteke werd het eerste exemplaar van het boek overhandigd 
aan Mevrouw Daniel Wieme.

Na het tekenen van het guldenboek door de aanwezigen, werd er door het gemeente-
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ANTOINE LEFEVER

Onze jaarlijkse uitstap

Zaterdag 30 augustus ... jaarlijkse uit-
stap van onze Heemkundige Kring 
samen met VVF Vlaamse Ardennen. 
Met wat perikelen en enige vertraging 
kwamen we aan de site van «Le Grand 
Hornu». Spijts enkele regenbuien was 
het bezoek zeer interessant.
ʼs Middags konden we aanschuiven in 
het restaurant «Le Moulin de la Hunelle» 
te Chièvres voor een heerlijke maaltijd.
In de namiddag werd het Gallo-Romeins 
dorp te «Aubechies» bezocht. We kre-
gen er deskundige uitleg van een neder-
landstalige gids, nl. Mw Diane Ameels 
uit Ronse, die hier sinds jaren gids is.
Om de dag af te sluiten werd een
terrasje gedaan in de mooie oude 
stad Doornik, meer dan een bezoek 
waard.

Geslaagde restauraties

Op vrijdag 25 oktober laatstleden ontving 
ons lid Eugène Van Hoorne uit Schorisse de 
oorkonde «Geslaagde restauratie» van de 
verbondsvoorzitter Robert Ruys. Deze plech-
tigheid vond plaats op het stadhuis te Ouden-
aarde.
Eugène kreeg deze oorkonde voor de prach-
tige restauratie van de «Kapellen van Zeven 
Weeën». Alvast proficiat van onze plaatselijke 
Heemkundige Kring.
Daar op dezelfde avond onze volksavond 
doorging, kon het bestuur spijtig genoeg niet 
aanwezig zijn op deze uitreiking. Onze voor-
zitter feliciteerde Eugène in naam van heem-
kundige kring «Businarias».

ANTOINE LEFEVER
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De geschiedenis van de aardappel (4) 

De grote aardappelcrisis in 1845.

De rampjaren van 1845-1854 in Vlaanderen zijn algemeen bekend. Talrijke boeken 
over «Arm Vlaanderen» zijn er in de loop der jaren verschenen. De economische
crisis gepaard gaande met de vele misoogsten van zowel granen als aardappelen 
verarmde de bevolking en veroorzaakte een ware hongersnood in het Vlaamse land. 
Wallonië en Brussel gingen een grote economische bloei tegemoet. In de arrondis-
sementen Oudenaarde en Aalst met hun dicht bevolkte dorpen kreeg tyfus vrij spel 
onder de verarmde bevolking1.

Begin augustus las men in de plaatselijke pers dat op verscheidene plaatsen de aardap-
peloogst bedreigd en in sommige streken reeds vernietigd was. Tevergeefs zocht men 
naar remedies om de kwaal te bestrijden. Vele inwoners zochten hulp bij een of andere 
heilige en gingen op bedevaart. Anderen dachten dat de «elektrieke fluide», de blik-
seminslag van de voorbije onweders, de oorzaak was van het verrotten en ver-drogen 
van de aardappelplant. De onzekerheid en angst voor de toekomst verlamde de bevol-
king. Was er opnieuw een hongersnood op komst-? Een naam voor de aardappelziekte 
werd snel gevonden-: het St.-Antoniusvuur. 

In het «Nieuws- en Annoncenblad van Audenaerde» van 3 augustus 1845 lezen we-:
«Het schielijk verdroogen en vergaen van de aerdappels, en het verrotten der pataters 
aen den struik, begint men in de provincie Oost-Vlaenderen op vele plaetsen, ook 
te bemerken. Dit ongemak ontstaet gedurende de nacht en brengt te weeg, dat de 
bladeren slap hangen, verdorren en versterven terwijl ook de wortels weldra worden 
aengetast. Is eenmael alhier eene akker hiermede op eene plaets besmet, dan loopt 
den geheelen akker spoedig gevaer, om verloren te gaen. Men heeft tot nog toe de
oorzaek dezer ziekte niet kunnen opsporen».

De aardappelen schijnen onderworpen te zijn «aen eene te vroegtydige rypte; het kruid 
verdroogt en sterft voor aleer het heeft gebloeid. Dit droevig geval laet weinig van 
deze vrucht te verwachten. Daer deze vrucht met reden van zekeren franschen koning 
het brood der armen genoemd wierd, moet men niet verwonderd zyn den schrik en 
angst, bij het aenschouwen der toekomst op de gelaetstrekken van het volk te bespeu-
ren. Alreede gansche en vele partyen staen teenemael verdroogd. Tot hier toe heeft nog 
niemand de oorzaek er van doen kennen, en deze kwael wordt in ´t gemeen als eenen 

MARC VUYLSTEKE

gebleven, maar dat ik anderzijds mijzelf met de grootste moeite heb kunnen bedwin-
gen; de minste aanraking vanwege mijn aanranders zou noodlottige gevolgen hebben 
veroorzaakt. Ik reken op de werking van het gerecht, Mijnheer de Procureur, om die 
schandalen te beteugelen, die, als ze ongestraft bleven, zich nog dikwijls zouden voor-
doen, en de weg zouden vrijmaken voor provocatie.
      Met de meeste hoogachting,
      Tyman N.
Schorisse, 11 juli 1868.

1. H. Strijpens : Aalst – Artsen, het hospitaal, de gemeenschap en het medicaliseringsproces in België
    1242-1940, pag. 89.
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geessel aenzien; ook zyn bedegangers talryk. Anderen, die het aen een natuerlyke 
oorzaek toeschrijven, beweren dit uitwerksel te zyn van het aenraeken eener elektrieke 
fluide gedurende de laetste onweders. Sommige tarwe-halmen schynen aen de zelve 
kwael aengedaen; ook bemerkt men dat vele partyen de byna rypzynde graenen door 
den wormen verslonden worden.
In de omstreken van Geraerdsbergen bemerkt men ook de kwael of sterfte onder de 
aerdappel. De boeren noemen aldaer die patater-ziekte het St. Antonius-vuer».

De landbouwers kwamen met hun aardappels naar de markt om ze daar te verkopen. 
Opkopers en «kutsers» kochten reeds in 1842 de aardappels op zodat de gewone man 
moeilijkheden had om zich te bevoorraden. De schaarste was dus reeds enkele jaren 
aan de gang om tijdens de winter 1845-1846 zijn hoogtepunt te bereiken. Tijdens de 
maand mei 1842 besliste de plaatselijke overheid dat de burgers tot 9 uur i.p.v. tot 8 
uur de tijd kregen om onbelemmerd hun aankopen te doen. Niemand moest zich nog 
haasten en de prijzen daalden met «3 stuyvers per maet of 24 stuyvers de zak hetgeen 
twee daghuren van eenen gemeene arbeider uitmaekt». De landbouwers verkochten 
veel liever hun aardappelen aan de «kutsers» daar ze alle zakken of klutsen in éénmaal 
kwijt waren. «Maar de landbouwers die veel liever hunne aengebragte hoeveelheid 
ten eene blokke dan bij deelen verkopen wachtten nu het uur af dat voor de opkoop 
der kutsers is bestemd om zich met hunne waren ter merkt te gegeven, of hij verkoopt 
niet anders dan bij zak, met klaerder woorden-: zijne aardappels zijn voor de opkoop 
bestemd».2  

De kostprijs van aardappelen varieerde in 1845 van 10 tot 11 F de 100 kg maar liep 
in november op tot 13 à 17 F de 100 kg. Deze buitengewone prijsstijging  is «aen 
eene overeenkomst tusschen de kooplieden toe te schryven. In zulke buitengewoone 
gelegenheden zouden de stedelijke regeringen wel doen van de aerdappelen zooals het 
brood te tarifieren. Dit zoude veel schandelyke speculatien voorkomen».

Een jaar later in juli 1846, bestaan de misbruiken nog.
«De misbruiken welke alhier in onze stad grotelijks aangroeien zyn alswanneer des 
morgends de boeren en hoveniers met aerdappelen en groentes ter merkt komen, en ze 
overrompeld worden door de voor- of voortverkoopsters om de eetwaren op te kopen 
ten gevolge dezer opkoping de burgers zich genoodzaekt vinden van aen eenen zeer 
hoogen prys te moeten koopen».3

Hoe kon men de schaarste aan aardappelen opvangen-? 

De centrale  gezondheidsraad te Brussel gaf een aantal voorstellen :
1. de uitvoer van de aardappelen, aardappelmeel, boekweit, alle graan, alle voedings-

waren, eieren en boter inbegrepen, verbieden.

2. Het Nieuws- en Annoncenblad van Audenaerde  27 december 1842.
3. Het Nieuws- en Annoncenblad van Audenaerde 5 juli 1846.
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2. Brandewijn gemaakt uit aardappelen verbieden.
3. Geen invoerrechten op aardappelen heffen maar integendeel aanzienlijke premies 

verlenen aan de schepen uit het buitenland die met goede aardappelen binnen-
komen.

4. De bereiding van aardappelmeel aanmoedigen.
5. De «menslievende maetschappijen» en burelen van weldadigheid aanwakkeren om 

grote voorraden levensmiddelen aan te leggen in hun magazijnen, waar de armen 
en werklieden dan aan een matige prijs die levensmiddelen kunnen aankopen.

6. Goede plantaardappelen in het buitenland aankopen om ze volgend jaar te kunnen 
planten. 

7. Het vervoer van «alle voedzame, zelfstandigheden van eerste noodwendigheid» 
kosteloos per spoor laten gebeuren. 

Aan de bevolking bezorgt men een aantal recepten om soep te maken, maar de honger-
lijders zijn op verre na niet aan zoveel gewend. Op honderd huisgezinnen zijn er geen 
twee die wekelijks tweemaal vlees voorgeschoteld krijgen. Zij zouden zich gelukkig 
achten met een soep samengesteld met de ingrediënten die de overheden voorstelden. 
Een groot aantal inwoners van het platteland kon zelfs niet over dit allereenvoudigste 
voedsel beschikken. «Men moet zich een denkbeeld kunnen maken van de uiterste 
ellende waeraen het meeste deel onzer bevolking ten platte lande, namelyk in eenige 
streken, ten prooi is, om te kunnen gelooven dat eene zulkdanige, maer bestendige 
spyze, van de grootste aengelegenheid zou wezen».

De enige oorzaak van alle ellende was niet alleen de mislukking van de aardappel-
oogst; een even grote oorzaak was het gebrek aan werk. De grote massa werklozen 
had geen geld om de dure aardappelen en het dure vlees aan te kopen. Reeds in 1839, 
het jaar van de katoenoproer te Gent werd voor de werkloosheidproblematiek op 
vreedzame wijze aandacht gevraagd voor de problemen in die sector. De petities wer-
den in Brussel nauwelijks gelezen. Door het oproer schiet de regering de Theux wel 
in actie. Nauwelijks had het leger de rust in Gent hersteld of de regering verbood de 
uitvoer van graan en aardappelen en kwam zo tegemoet aan een van de belangrijkste 
eisen van de stakers.4 

«Maer het vergenoegt niet het volk voedzame en spaerzame levensmiddelen voor te 
schrijven en aen te raden; men moet het eerst in de mogelijkheid stellen van zich dezelve 
te kunnen aenschaffen. De openbare weldadigheid is, wel is waer, eene allerloffelykste 
daed, wanneer ze in bescheidenheid beoefend wordt; maer de aelmoesen maken bede-
laers, en de bedelary verergert en vereeuwigt de kwael. Het hoofdzaekelykste punt is 
aen de arbeidende klassen werk te bezorgen, t̓ zy by middel van vrywillige inschry-
vingen, t̓ zy door gedwongen geldleeningen, ten laste van de welstellende ingezete-

Procès-Verbaux

Als laatste uittreksel uit de «Procès-Verbaux» van Schorisse volgt een klacht van 
notaris Tyman over Modeste Deleeuw, wegens bedreigingen en beledigingen. Het 
document drukken we origineel af, omdat het schriftbeeld de verontwaardiging en 
frustratie weergeeft van de notaris, beledigd door een simpele boer.

Vertaling-:
Mijnheer de Procureur des Konings,
Gisteravond, terugkomend van zaken, ben ik een glas bier gaan drinken in de herberg 
van een genaamde Théophile Geenens, in mijn gemeente, het was dan rond 6 tot 7 
uur ʻs avonds? Ik zat nauwelijks enkele minuten neer, toen een stoet ruiters voorbij-
reed voor het huis, allemaal goed gelanceerd en gezet. Iets later zag ik, tot mijn grote 
verbazing, een wit paard de trappen opklimmen en de kamer binnenstappen, bereden 
door zijn ruiter de heer Modeste Deleeuw, landbouwer in mijn gemeente, en die in 
dat kleine kamertje allerlei toeren uithaalde de ene gevaarlijker dan de andere, zowel 
voor hemzelf als voor de aanwezigen. Deze ruiter, vechtersbaas van beroep, en u wel-
bekend, heeft iets tegen mij, zodanig zelfs dat hij weigert mij te groeten.
Gisteren nochtans werd ik, op een zogezegd beleefde manier, het voorwerp van een 
zeer brutale provocatie van zijnentwege. Met zijn paard kwam hij zich voor mij stel-
len en herhaalde 5 tot 6 maal: dag, Mijnheer de Notaris. Dat is een beestje hé-? Ik 
bleef zitten en antwoordde niet. Waarschijnlijk beviel mijn zwijgen hem niet, en is hij 
bij zijn gezelschap gegaan dat voor een verdere herberg stond; allemaal zijn zij terug-
gekeerd, hebben zich voor de deur gesteld, en hebben doorgang verleend aan mijn 
vernoemde Deleeuw en een genaamde Marcellin De Ronne, eveneens landbouwer 
te Schorisse, die alle twee te paard de trappen opgeklommen zijn en zich tegen mij 
hebben opgesteld. Vrezend door de paarden vertrappeld te worden, vond ik het voor-
zichtig een afwachtende houding aan te nemen en te zwijgen.
Het was opnieuw Deleeuw die met grote gebaren het woord voerde: Dat is een 
beestje ne waar mijnheer de Notaris, gij en antwoord gelijk niet. Tot het uiterste 
gedreven en niet kunnende ontkomen aan hun aanvallen, heb ik geantwoord dat ik 
iedereen respecteerde, maar dat ik ook het respect verwachtte van iedereen. Deze 
vreedzame woorden brachten Deleeuw buiten zichzelf, die als een woesteling begon 
te schreeuwen: Omdat gij rijke zijt, men ook een hoedje aan, Sacredieu enz. enz.
Daar ik geen middel zag om die wildeman te kalmeren, heb ik gezegd dat ik zijn 
gedrag zou voorleggen aan Mijnheer de Procureur des Konings. Dat doe ik nu: een 
man die zich respecteert kan zulke provocaties niet laten voorbijgaan zonder zijn 
waardigheid en achting te verliezen. Daarbij konden die provocaties hoogst ernstige 
gevolgen hebben gehad, want ik moet u bekennen dat ik enerzijds gelukkig kalm ben 

DIRK DE MERLIER

4. De katoenoproer van Gent in 1839 – Gita Deneckere.
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Wat bazelt hij nu? Ik, in den bal in Boussu? «Ik mag nog nergens naartoe van mijn 
pa».
«Er was een jongen bij u, ne snelle gast met donker haar en een moustachke».
Waar haalt hij het uit?
Hij wil haar gewoon aan de klap krijgen, over dingen waarover jonge meiskies onder-
een heimelijk flissen en konkelfoezen. Mocht ik niet een ouwe van vijfentwintig zijn, 
ik ging nog een eindje verder dan toe met haar mee.
Hij pakte haar karlevei bij de tremen en begon de tocht naar het stadje toe. Zij moest 
trippelen om hem bij te houden.
«Ge moogt er nog bovenop zitten, als ge wilt», schertste hij overmoedig.
Natuurlijk wou ze dat niet. De mensen zouden ervan klappen.
«Zeg maar als ik links of rechts moet inslaan», zei hij.
Ze gingen links en rechts en weer links. En op zeker ogenblik stelde Nard tot zijn 
verbazing vast, dat ze precies in hetzelfde straatje terecht waren gekomen, waar hij 
een tijdje eerder de vent van Leonce op zijn best had gezien.
«Nondedju fifille, nu moet ge mij eens vertellen wat gij weet van die mensen die in 
nummer 47 wonen».
Hij verklaarde nader wie hij bedoelde.
«Ik woon er vlakbij, drie huizen verder», zei ze, «Daar moeten we zijn».
Kom dat tegen! Wie nu nog beweert dat er geen Voorzienigheid bestaat, die moeten 
ze op ʼt schavot brengen. Van alteratie had Nard de karlevei neergezet. Het meiske 
vroeg van haar kant niet beter. Haar moeder moest immers niet zien, dat ze zich door 
ne vrenneling had laten inpalmen. Ze zou nogal van haar latte geven.

Om hier rap eventjes af te ronden: Gusties Stance zei altijd dat hare zeune ne kwak-
kelkloot was, dat hij zich aan ne stront zou bezighouden. En ze had nog gelijk ook. Het 
ambetante is, dat de schrijver van het verhaal aan dezelfde ziekte schijnt te lijden. We  
geraken immers maar niet bij Leonske. De volgende keer wel, het is stellig beloofd.

Paul BAEKELAND

nen der communen, en zonder tydverlies de nyverheids-commités definitivelyk in te
rigten...».

Een Koninklijk Besluit van 25 maart 1844 had de nijverheidscomités reeds goedge-
keurd maar ook toen duurde het nog lange tijd vooraleer de wet werd uitgevoerd. De 
gazette van Audenaerde besluit : «Doch tot hiertoe heeft men zich alhier met ontwer-
pen bevredigd, en indien men niet spoedig tot de verwezelyking dier ontwerpen over-
gaet, zullen alle middelen van voorzorg, om de bedelary en de wanorders te beletten, 
vruchteloos wezen».

Cyriel Buysse schetst in zijn roman «Het leven van Rozeke van Dalen»  hoe het er in 
die tijd aan toe ging.
«De goên tijd, zegt-e gij», antwoordde Dons ernstig, met ogen van verbazing. «De 
goên tijd-! - ʼT ʼn was giene goên tijd in de joaren 47 en 48 as de mensen van den 
honger op stroate lagen te stirven-!» En hij vertelde van die nare tijden, waarvan zij 
allen slechts vaag gehoord hadden, maar die hij, zoveel ouder, in al hun akeligheid 
had meegemaakt. (...)
«Daar zie, achter ulder schure», sprak plechtig de oude boer (...) «hé ʼk er op nen 
uchtijnk twieë gevonden in de snieuwe, ʼn mannemeins en ʼn vreiwemeins, uit ʼn vrend 
dorp, de man deud, de vreiwe nog ʼn zierke levend...».

Bijlage-: In het gemeentearchief in Maarkedal (deelgemeente Etikhove) vond ik een verslag over een 
vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 26 september 1845.

Verslag van de gestaedheyd der gemeente overgegeven door t̓ Kollege van Borgemeester en 
Schepenen.
Borgerstand-: De geboorten voor de verloopene maenden beloopen tot 52 waervan 4 onwettige. De 
huwelijken bedragen negen koppels geduerende den zelven termijn telt men achtenzeventig overlij-
dens. Den gezondheidsstand is tegenwoordig zeer voldoende, doch geduerende den voorleden winter 
zijner veel ouderlingen gestorven.
Landbouw-: De landbouwers hebben alhier een voldoende ougst in alle gewassen ter uitzondering 
van aerdappelen. Het koolzaet heeft dit jaer veel geleden van den harten winter docht het goon de 
landbouwers behouden hebben heeft zeer voldoende geweest. Den rogge heeft dit jaer goed en schoon 
geweest, maer den bijna aenhoudenden regen geduerende den ougst, doet vreezen dat er noch veel 
graen in de tassen of meyten zullen bederven. De taerwe is dit jaer zeer schoon geweest doch zij zal 
min gaen geven dan t̓ voorleden jaer. De peerdeboonen hebben dit jaer eenen schoone ougst opgele-
vert. De aerdappelen hebben gelijk in andere gewesten noyt slechter geweest. Hooy, haver en klaver 
hebben dit jaer voldoende geweest en de jonge klaver bied haer taemelijk wel aen. Het vlas wordt 
alhier maer weynig meer gezaeid door den kwellenden stand der lijnwaden, doch dit jaer heeft het 
vroeg buitengewoon lang en van goede hoedanigheyd geweest.
Openbare werken-: In twee verschillige rigtingen is men bezig met eene nieuwe kalsijde te maken, te 
weten aen den Steenbekedries en Nederhaelbeekstraet, beide in de gemeente.
Politie-: Niettegenstaende de nog altijd aengroeyende en staende aen te groeyen aermoede, heeft men 
alhier niet te klagen van dieften of geweldenaeryen.

Actum in publiken aengekondigde zitting van 26 september 1845.

Marc VUYLSTEKE

Afgeploost (dialectklank van boom, groot enz.)
 het ploostege af: het bladderde af.
Afgeven: druk discuteren.
Aftrekker: kurkentrekker.
Benijtterik: bangerik.
Beslij: uitzet, werkterrein.
Bezwiebeld: lichtjes dronken.
Boerengetruk: boerengespan.
Dakschijter: duif die na de vlucht op het dak blijft,
 i.p.v. meteen het hok in te vliegen.
Gat: toeren aan zijn . hebben: capricen hebben.
Gat: in zijn . gepikt zijn: verstoord, geaffronteerd zijn.
Groeze: weideke.
Zothoofd van kar: vlak voorstuk van boerenkar
 (boven het voorwiel)
Jonnen: zich . : zich goed voelen in zijn staat.

Karlevei-: kruiwagen
Kleedselke: jurkje.
Koolbrander: soort zwarte kever (tor?).
Latte: van haar . geven: kijven.
Ongeweerte: onweder.
Ouwke: ouwetje, oude man of vrouw.
Pieper: kus. Piepke: kusje, zoentje.
Schuif: ik ben . : ik ga er vandoor.
Smoel: bakkes.
Snel: schoon, aantrekkelijk.
Soepe: drankverslaafde.
Treme: boom van kruiwagen of van koets.
Treutje: kleine hoeveelheid drank.
Vetten: bemesten.
Vissenijzer: klem waarmee (vissen), bunzings worden gevangen.
Vrenneling: vreemdeling.
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om te vragen of ze daar misschien opnieuw als femme de ménage werkte. Hij kon het 
allemaal doen, maar vreesde dat hij letter resultaat zou oogsten.
Zonder er acht op te slaan, was hij het stadje uit gedwaald. Dat was de bedoeling 
niet. Hij wou meteen rechtsomkeer maken maar aarzelde. Hij herkende plots, aan de 
overkant van de natte meersen, de hangaar waar hij en Leonce, gezeten op een steen, 
met brood en oogstappels hun honger hadden gestild. Was er dan toch een toverkracht 
die hem leidde, naar de plaatsen waar hij met haar had vertoefd? Hij ging neerzitten 
op een muurtje, nabij een groeze. Onderdoor liep een beek. Over de steenbrokken van 
de berm kropen koolbranders.
Op de lange weg, die naar nergens liep, was geen mens te bespeuren. Of toch. Na een 
tijdje kwam een boerengetruk traagzaam dichterbij, de ijzeren wielen krijnzelend over 
de gravie, het paard knikkend bij iedere ploffende stap. De vent op het zothoofd van 
de kar keek Nard aan, alsof hij een curiositeit was. Wat denkt een boer op een kar, de 
godganse weg? Wat weet een boer, die niets doet dan dommelen en denken op zijn 
traag schommelende kar? Hoe de mensen zijn en de dingen verlopen. Kent hij het 
verhaal van de vrouw met het kind, die slaag krijgt van haar vent? Hij kent het gewis, 
maar ik vraag het hem niet, want hij zou me niet begrijpen.
Er is geen mens in de straat, denkt ge. Maar bij nader toezien, klopt het niet. Van de 
kant van de hangaar, komt iemand met een karlevei deze richting uit. Na een tijdje 
bemerkt ge dat het een vramens is en dat ze blijkbaar een zware last vervoert, want 
af en toe gaat ze een poosje neerzitten op de treme van haar karlevei. Na nog een 
tijdje, wordt het een jong meiske, met lang, blond haar en een kleedselke van geelroze 
stof. Op een enigszins veilige afstand blijft ze nog even uitrusten, om daarna te pro-
beren in één ruk door te stoten, liefst tot ver voorbij die vrenne vent, die daar op dat 
muurke zit en zijn ogen van haar niet kan afhouden.
«Bonjour, ma petite beauté», zegt Nard, in zijn beste Frans.
Ze had het voorvoeld dat hij haar zou aanspreken. Haar hart klopte heftig en ze 
bloosde tot hoog in haar blonde haren.
«Gij zijt veel te schoon voor die zware lastʼ, vond Nard en het klonk echt gemeend. Er 
stonden twee dikke zakken pattotters op hare karlevei en het vehikel kriepte en piepte 
van te weinig vet en jarenlang zwaar labeur. De tremen stonden veel te ver uiteen voor 
de tengere meid. Ze tsommelde en wankelde, ze wou veel méér dan ze aankon en tot 
overmaat van ramp bezweek ze, vlakbij die vrenne gast, die haar zo vrijpostig «ma 
petite beauté» had genoemd.
O Sainte Vierge Marie, help mij!
Nard lachte haar vanop zijn muurke minzaam toe, alsof ze zijn bloedeigen nichtje 
was. En dat lachen en die ongekunstelde vriendelijkheid van hem, stelden haar op 
haar gemak.
«Mag ik u helpen?» vroeg hij. «Ik moet toch die kant op».
Het wantrouwen trok uit haar weg. Ze waagde een verlegen glimlach en dat maakte 
haar nog bekoorlijker. Ze was zestien of zeventien. De leeftijd waarop alles begint.
De jolige versierdrang stak bij Nard de kop op.
«Zeg mij eerst of ik het goed heb», vroeg hij. «Zag ik u gisteren niet in den bal in 
Boussu?».

Felix Den Haerynck 1854-1939,
omzwervingen van een onbekende?

Op 10 februari 1854, om negen uur in de voormiddag werd in de ouderlijke woning 
op de Koekamer in Schorisse Felix Den Haerynck geboren. Zijn vader, Charles
Den Haerynck, toen achtenveertig jaar, was landbouwer en werd geboren te Etikhove. 
Zijn moeder, Virginie Provoste, op dat ogenblik vijfendertig jaar oud was landbouw-
ster, en werd eveneens geboren te Etikhove. 
In 1853 werden Charles en zijn vrouw te Schorisse ingeschreven als komende uit 

Etikhove, waar ze na de geboorte van Felix terugkeerden. In 1857 kreeg Felix er 
een broertje bij, Theodore. Het huisgezin verhuisde toen naar Kerkem. Kort daarna
verbleven ze een tijdje in Maarke, waar op 18 mei 1863 Felix  ̓zusje Melanie gedoopt 
werd.
Felix ging al vroeg naar school in Kerkem. Hij wou leren lezen en schrijven, wat voor 
velen in die tijd een uitzondering was – de meeste gewone mensen konden niet eens 
hun naam schrijven. Het viel wel op, en dat vooral onder invloed van zijn moeder, dat 
Felix een meer dan gewone interesse had voor de in die tijd levendige Mariaverering. 
Hij ging als nog geen tienjarige op bedevaart naar de kapel van O.-L.-Vrouw in 
Kerzelare (Edelare), naar de kapel van O.-L.-Vrouw van Smarten in Schorisse en zelfs 
naar Lourdes-Oostakker.
In 1864 mocht hij in Etikhove de catechismus volgen ter voorbereiding op zijn Eerste 
Communie. Gezien hij van het verre Kerkem kwam, werd hij iets meer in de wat-
ten gelegd en kreeg meer aandacht van pastoor Van De Casteele, te meer omdat hij 
vrij begaafd bleek te zijn en omdat hij de catechismus van hen allen het best kende. 

JOZEF BOURDEAUDHUI

Geboorteakt van Felix Den Haerynck - Gemeentearchief Schorisse



28 5

mijn plannen in huis.
In de rue Xavier lag de straat open. Er waren mannen aan het wroeten met schoppen 
en pieken. Ge moest door waterplassen en langs hopen zavel en katsiestenen uw weg 
zoeken. Nard hield plotseling halt. Stel dat de man, van wie hij de naam niet kende, 
hier aan het werk was, en hem in de gaten kreeg ... Hij keek uit, zag geen enkel bekend 
gezicht, betrouwde het echter niet en begon op zijn stappen terug te keren.
Met een brede omweg, kwam hij in het straatje terecht waar hij veronderstelde dat 
Leonce en haar vent woonden. Hij herinnerde zich het huis, de gordijnen, de afge-
plooste kalk van de muur.
Zijn hart klopte rapper. Het was nu of nooit, hij mocht geen moment meer nadenken. Hij 
klopte zwakjes op de deur. Er gebeurde niets. Nu kon hij nog weg. Hij klopte harder. Ze 
was met het kind bezig. Ze was het aan het zogen. Hij had er zijn laatste stuiver voor 
over gehad om dat te kunnen aanschouwen. Of ze was het aan het poonken. Er drong 
iets van de voorbije nacht terug tot hem door. Iets vaags, van een vrouw en een kind 
en een hevig gevoel, dat hem meteen weer ontglipte.
Er kwam geen teken van leven uit het huis. Hij bonsde nog een laatste keer op de deur 
en dacht aan vertrekken. Zijn hart klopte weer normaal. Vraag was wat hem nu verder 
te doen stond.
Maar in éne keer, hij verschoot zich een ongeluk, kriepte de deur dan toch open. En 
daar stond HIJ. Godverdomme HIJ. Met een slaapkop, in zijn onderlijveke, op zijn 
sletsen. Ze herkenden elkaar direct.
Hij mag in geen geval vermoeden waarvoor ik kom, flitste het Nard door het hoofd. Ze-
ker niet dat het mij eigenlijk nog méér gaat om het kind, waarvan hij denkt de vader 
te zijn. In zijn stomme kop hebben misschien al wel vermoedens rondgespookt, maar 
echt weten doet hij niet. Zij zal het hem tenminste nooit hebben verteld.
«Excusez-moi», hoorde hij zichzelf zeggen.
Het zweet stond hem in de nek. Zijn gedachten bleven in paniek overhoop springen.
«Ik zoek ... Woont hier niet ergens ...?» Er schoot hem een naam door het hoofd. «Jean 
Dubois». Zijn vroegere ploegbaas in de mijn. «Men had mij gezegd dat hij in deze 
straat ...».
De deur sloeg krakend tegen zijn neus toe. De ander had geen woord gezegd, maar 
nu hoorde hij hem ieverst daarbinnen ineens tekeergaan, alsof hij tegen iemand zijn 
woede uitschreeuwde. Leonske kind, vergeef het mij. Nard bleef luisteren, maar 
hoorde géén vrouwenstem en niet het geschrei van een zuigeling, enkel het lawijt van 
een koleirigaard die uit zijn slaap werd gehaald.
Er kletste een tweede deur toe en dan bleef het doodstil.
Wat voor ne kloot is dat? Eerst doet hij zijn gaapsel niet open en daarna gaat hij tekeer 
gelijk een hond die met zijn poot in een vissenijzer sukkelde. Wilt ge geloven dat hij 
schou is van mij! Een gevaarlijke benijtterik, dat is het. Zij, Leonce het schaap, zal 
het moeten bekopen. Gelukkig is ze er niet. Ze kan er niet zijn. Het bleef helemaal stil 
daarbinnen.
Wat moet ik nu beginnen? Hij liep de straat uit. Om zeker te zijn, kon hij misschien op 
het gemeentehuis gaan vragen naar het adres van een zekere Leonce Delrue. Of zijn 
licht opsteken hier, bij een van de gebuurs. Of naar Les Ecoles Chrétiennes trekken, 

Terloops vermelden wij dat het deze pastoor was die de parochiekerk te Etikhove 
liet uitbreiden (zie «De Sint-Britiuskerk te Etikhove» uitgegeven door Businarias). 
Pastoor Van De Casteele zou voor Felix Den Haerynck steeds een voorbeeld blijven, 
zelfs in zijn later leven. Felix  ̓Eerste Communie in 1866 werd een eerste hoogtepunt 
in zijn leven.
In 1867 overleed vader Charles Den Haerynck en ongelukkig genoeg stierf moeder 
Virginie het jaar nadien. De drie weeskinderen werden vermoedelijk geplaatst bij een 
of ander familielid. Het is wel zo dat de veertienjarige Felix zorgde voor de «geeste-
lijke» opvoeding van zijn vijfjarig zusje Melanie. 
Toen hij twintig jaar ging worden moest Felix naar de «loting» in Oudenaarde. Hij 
trok een slecht nummer en hij kon voor drie jaar naar het leger gaan. De familie vond 
het een goeie zaak: hij was immers altijd zo stil en teruggetrokken, de kazerne zou 
hem ontgroenen. Met een aanbevelingsbrief op zak van senator Emiel Raepsaet, bur-
gemeester van Oudenaarde, die hij via pastoor Van de Casteele had bekomen, trok hij 
te voet naar zijn eerste kazerne te Gent. Aanvankelijk zou de brief niet veel helpen. 
De korporaal van dienst kende zoals het toen hoorde enkel de Franse taal en blafte alle 
rekruten op evenwaardige wijze af. Onze rekruut had van al het Frans gebrul enkel de 
bijhorende gebaren verstaan; hij zou maar doen zoals de anderen.
Na de opleidingsperiode waarbij hij fysiek niet moest onderdoen voor de anderen – hij 
deed zelfs graag mee aan de lange marsen – bleek de aanbevelingsbrief toch enig nut 
te krijgen; hij werd «ordonnance» bij zijn kapitein. Ondanks deze promotie bleef hij 
een gewone piot, sliep op de «chambrée» bij de anderen, dronk af en toe een pint in 
de kantine, luisterde, rustig een pijpje rokend, van op de rand van zijn bed naar de 
soldatenverhalen, zo lang ze niet aangebrand waren want dat lag hem niet. Hij bleef 
devoot, ging regelmatig naar de H. Mis, wat hem meestal de spot van de anderen 
opleverde. Hij bleef zijn christelijke praktijken trouw, waardoor de spotters na zekere 
tijd moesten erkennen dat Felix te bewonderen was.
Het hoogtepunt tijdens deze hele soldatentijd was zijn ontmoeting met koning Leopold 
II. Ter gelegenheid van een of andere vaderlandse feestelijkheid, waarbij zijn compag-
nie netjes in het gelid stond voor de koninklijke tribune, trad de koning recht op hem 
toe en feliciteerde hem voor de ordentelijke prestatie van de compagnie. De koning 
had hem de hand gedrukt!
Na omzwervingen in de kazernes te Brussel, Leuven en Mons keerde hij na drie jaar 
terug naar Etikhove waar hij samen met andere afzwaaiers werd verwelkomd. Het hele 
dorp kon meevieren; er was genoeg Oudenaards gerstenat.
Op aanraden van pastoor Van De Casteele ging hij naar de “vakschool” in Oostakker, 
bij de Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes. De familie Thienpont uit Oudenaarde 
droeg financieel bij zodat hij in het internaat kon verblijven. Hij leerde er het vak 
van stoelenbiezer. Met enkele stoelen met «biezen zit» op zijn rug trok hij rond in de 
naburige dorpen om een cliënteel op te bouwen.
Het is mogelijk dat hij op die manier in contact kwam met Marie Seranne, de moeder-
overste van het Oudenaardse begijnhof. Felix was toen reeds een eind in de twintig. 
Tijdens hun samenkomsten kwam uiteraard Felix  ̓grote devotie voor Maria ter sprake. 
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geworden. Twee jaar geleden had hij nog kampioen gespeeld. Daarna ging het 
bergaf. De plaag in ʼt kot. Hij dacht aan volledig vernieuwen.
De waardin kwam de kafie inschenken.
«Voilà notre femme, la belle Jeanne!» rijmde hij, met gemaakte vervoering.
«Toe, toe, ʼt is al goed. Charmeur».
Ze moest het niet weten, maar ze was ermee gediend. Ze ging met de rumfles rond, 
eerst bij Nard, dan bij haarzelf, om tenslotte met enig omhaal vast te stellen dat er 
maar een klein treutje meer overbleef voor Charles.
Hij trok een gezicht gelijk een ongeweerte en deed, met evenveel omhaal, zijn beklag 
bij Nard-: «Een serpent, dat is ze! Let erop, ze zal volle pot aanrekenen».

Nu deed zij weer alsof ze in haar gat was gepikt.
«Maar hij heeft één voordeel», zei ze tegen Nard, «ge kunt op die vent niet kwaad 
worden».
Ze haalde een verse fles, floepte met een aftrekker vakkundig het stopsel eruit en goot 
een flinke scheut van het goedje in de zate van le pʼtit Charles.
«Sʼil vous plaît, monsieur, ge krijgt dubbele portie, is ʼt zo goed?».
«Ge zijt een engel», meesmuilde hij. «Kom hier, ik geef u drij beeskies».
Ze liet begaan. Pieper links, pieper rechts en dan weer links. Hij glunderde. Zij ook.
«Jeanneke kind, votre café est excellent», prees hij, nog vóór hij ervan geproefd had. 
Hij bleef haar bekijken.
«En al de rest is nog véél beter», gnuifde hij, terwijl hij binst het drinken «al de rest» 
met zijn ogen aftastte.
En toch geloof ik niet, peinsde Nard, dat hij hier au fond aan zijn trekken komt. Het 
blijft allemaal bij geklets. Misschien is le pʼtit Charles een kleine eenzaat, die van het 
leven maakt wat hij er kan van maken. Een beetje zoals ik?
We zitten hier samen gezellig van zijn toebak te roken, we genieten van de sterk geze-
gende kafie en de beroezende nabijheid van la belle Jeanne. Het is maandagvoornoen 
en de wereld draait voort zonder ons. Niemand wacht op Charelke. Jeanne heeft haar 
beslij en jont zich in de dingen die zich voordoen. In de Grès dʼHautrage mankeren 
ze een man vandaag. Die flamin, die optemets rare toeren aan zijn gat heeft. Maar 
hebben ze daar veel last van?
Ieverst hier in t̓ gebuurte is er een jonge moeder met haar kindje bezig. Misschien 
denkt ze op dit eigenste ogenblik aan de natuurlijke vader ervan?
Een dikkerd met lange, blauwe voorschoot – den biermarchand zo te zien – kwam al 
lawijt maken het café binnenvallen. De ploeg van Saint-Ghislain had de match verlo-
ren nondedju! En daar was hij niet over te spreken. Het was of hij binnenin zijn eigen 
tegen iemand aan het kneuten was en pas met vertraging de anderen opmerkte.
«Bonjour à tous», zei hij dan.
Hij dook al meteen de kelder in. Routine van elke maandagmorgen? Er stonden lege 
bakken en vaten klaar.
Ze hoorden hem rommelen en afgeven. Ze mochten intussen iets drinken van hem.
Maar ik, ik ben hier schuif, dacht Nard. Subiet ben ik bezwiebeld en komt er niets van 

Van deze begijn bekwam hij een exem-
plaar van de Franse «Annales de Notre-
Dame du Sacré-Coeur». Dank zij het 
«soldatenfrans» dat hij had geleerd, kon 
hij hieruit wel een en ander begrijpen. Hij 
werd lid van de aartsbroederschap van O.-
L.-Vrouw van het H. Hart, waarin moeder 
Seranne hem had laten inschrijven. Weldra 
werd hij één van de beste ijveraars van 
de broederschap. Het duurde dan ook niet 
lang meer voor hij naar Antwerpen trok en 
zich liet aanmelden als kandidaat-broeder 
in het klooster van de Missionarissen van 
het H. Hart.
Deze orde werd opgericht in Frankrijk 
in 1854 in het stadje Issoudun door een 
zekere pater Chevalier. In 1879 telde de 
congregatie 63 geprofeste leden en enkele 
novicen. In 1880 werden de kloosterlin-
gen als staatsgevaarlijk beschouwd en 
door de vrijzinnige regering in Frankrijk 
het land uitgewezen. Enkelen trokken naar 
Italië, anderen naar Spanje, Engeland en 
zelfs naar Amerika. Gelukkig voor pater 
Chevalier groepeerden zich een aantal van de «gevluchten» in het Nederlandse Haaren. 
De opleiding van novicen kon dus doorgaan. Eind 1880 aanvaardde pater Chevalier de 
opdracht van Rome om een dubbel apostolisch vicariaat in Melanesië en Micronesië 
in te richten. Op deze wijze werd zijn bescheiden congregatie een missiecongregatie. 
Zijn eerste missionarissen vertrokken op 1 september 1881 vanuit Barcelona. In 1885 
richtten zij er het thans bloeiende aartsbisdom Rabaul op in Papua-Nieuw Guinea. 
In 1882 werd een afgedankte lakenfabriek in Tilburg verbouwd om te dienen als 
klooster. Om praktische redenen besloot men een hoofdklooster op te richten in 
Antwerpen. In 1886 werd het Borgerhoutse Terloohof aangekocht. Dit gebouw zou 
vanaf 1887 worden ingericht als klein seminarie. In 1889 kwam er het groot semi-
narie. De magister, de Franse pater Piperon, verhuisde toen met het klein seminarie 
terug naar Tilburg. Eind 1889 waren de gebouwen in Antwerpen volzet met novicen, 
postulanten en geprofeste jongeren, afkomstig uit tien verschillende landen.
In december 1887 had Felix Den Haerynck dus de grote stap gezet; hij trad in het 
klooster in Antwerpen en kwam er onder de hoede van de enige Vlaamse pater, zijnde 
pater Reyn, de novicenmeester. Naast de geestelijke werkzaamheden leerde Felix een 
nieuw vak; hij werd schoenlapper. Het postulaat van de broeders duurde zes maand, 
gevolgd door het noviciaat gedurende één jaar. De novicen kregen een kloosternaam. 

Broeder Felix Den Haerynck
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Vertelsels bij de Leuvense stove
Gustieze Nard, de verteller bij de Leuvense 
stove, werkte indertijd in de Borinage. Daar had 
hij een kortstondige relatie met Leonce, een jong 
getrouwd vramens dat van haar vent meer slaag 
kreeg dan eten, maar zelf naderhand bijna dood 
werd gesmeten door Nard. Leonce geraakte in 
positie. Maar Nard kreeg het kind dat ze op de 
wereld zette nooit te zien. Het moest intussen al 
een jong ding zijn. Niemand wist echt den uit van 
de hele historie.
Wij gaan even terug in de tijd en verklappen u 
hoe Nard op een maandag, een tijdje na de 
geboorte, zijn werk liet staan om zijn kroost te 
gaan opzoeken. Leonce van haar kant had hem, 
om beterswil, niet meer willen weerzien. Maar hij 
was niet te houden. Hij veronderstelde dat ze bij 
haar brutale zuiplap weer introk, maar zeker was 
hij niet.
In ons vorig boekje was hij onderweg en intussen 
is hij nog altijd niet toe. De kwakkelkloot moet zich 

blijkbaar eerst moed indrinken. Hij komt in café Chez Jeanne terecht, waar hij Leonce ooit voor het eerst 
ontmoette. Hij geraakt er aan de klap met «le pʼtit Charles» en ze drinken samen kafie met dreupels.

Binst dat Jeanne het tweede toerneetje walenkafie aan het klaarmaken was, rolde 
le pʼtit Charles zich een sigaret en zat Nard met zijn gedachten vertuierd in vragen 
over hoe hij Leonce kon ontmoeten, zijn kind knuffelen en daarbij de officiële vader 
ontwijken. Dat laatste was belangrijk, want nieuwe ambras kon hij missen als tand-
zeer.
Zoals gezegd, wist hij bitter weinig over die vent van Leonce. Hij kende niet eens 
zijn naam. Dat het een grauwelijke soepe was, die zijn wijf geregeld haar haver gaf, 
vertelde ze hem al het eerste uur. Het resultaat van die handtastelijkheden had hij kun-
nen zien en zelfs met zijn vingers bevoelen. Maar naderhand gaf Leonce de indruk 
liever niets meer over hem te zeggen. Het was allemaal niet zeker, mocht Nard hem 
op straat tegenkomen, dat hij hem nog zou herkennen. Zijn kapotgeslagen smoel, was 
het enige beeld dat hij van hem overhield. Eerder toevallig kwam hij naderhand aan 
de weet dat hij als straatwerker zijn kroeten verdiende. Grof werk: grachten graven, 
buizen leggen, rioolputten metselen.
Le pʼtit Charles gaf zijn toebakzak door aan Nard. «Zelf gekweekt, gedroogd en 
gesneden», zei hij. Met één allumetje staken ze hun beider sigaretten aan.
«Zware kost», vond Nard. «Bij ons zeggen ze: hij heeft in den aalkelder gehangen».
Charles grimilde. «Het was een uitzonderlijk toebakjaar» zei hij.
Terwijl ze zich vriendschappelijk samen in domp hulden, begon Charles over zijn 
lochting uit te weiden. Hij had prei staan van een arm dik. Voor heel t̓ gebuurte. Gevet 
met duivenstront.
«Hebt gij duiven?» Hijzelf had er wel honderd. Maar het waren dakschijters 

PAUL BAEKELAND

Felix werd broeder Rafaël. Op zondag 30 juni 1889 legde hij zijn kloosterprofessie af. 
Enkele familieleden, waaronder zijn zus Melanie waren uit Etikhove gekomen om de 
plechtigheid bij te wonen. Broeder Rafaël kreeg een belangrijke taak in het klooster 
aan de Terloostraat; hij werd broeder-portier. Twee jaar later kwam overste Piperon 
met de boodschap dat broeder Rafaël zijn vaderland zou moeten verlaten.
Hij was verheugd dat hij naar Issoudun in Frankrijk mocht gaan waar de stichter pater 
Chevalier, thans pastoor was van de parochie. Het klooster en de basiliek waren  nog 
steeds gesloten, de kloosterlingen werden nog steeds niet toegelaten in Frankrijk. In 
een niet passend burgerpak ging «frère Raphaël» zich inschrijven bij de burgerlijke 
stand op de «mairie». Hij was «domestique» en logeerde in de pastorie. Naast de 
taken van portier, hulpkoster en boodschapper werd hij ook de vertrouwensman van 
pater-generaal Chevalier. Hij diende in een bijgebouw van het klooster clandestien de 
eventuele bedevaarders ter wille te zijn, wanneer deze prentjes, gebedjes, medailles of 
kleine beeldjes van O.-L.-Vrouw van het H. Hart wilden aankopen. 
In 1891 wist pater-generaal Chevalier te bekomen dat het klooster terug toegankelijk 
werd voor groot-seminaristen. In 1894 lukte het hem de basiliek terug toegankelijk te 
maken voor het publiek, hoewel de vervolgingswetten nooit werden herroepen. 
Op 1 juli 1901 vaardigde de antiklerikale regering een nieuwe wet uit welke voor-
schreef dat alle religieuze verenigingen geregistreerd moesten worden en toelating 
nodig hadden om te mogen blijven bestaan. Voor het gros van de Franse missionaris-
sen van het H. Hart bleef er geen andere uitweg dan Frankrijk te verlaten. Het jaar 
voordien hadden reeds enkele theologiestudenten een toevlucht gevonden in Canada, 
waar ze school liepen in een voorlopig gehuurd huis in Quebec. Er werd besloten 
deze voorlopige stichting in Quebec te bestendigen en er nu ook pater Rafaël bij te 
betrekken. 
Dit kon echter nog niet onmiddellijk. Eerst moest hij naar Parijs (1 oktober 1901) 
waar de paters ook een huis betrokken en het beheer hadden van een kapel van O.-L.-
Vrouw van het H. Hart. Daar kwamen kort nadien onder meer ook pater Piperon aan, 
die gevlucht was uit Issoudun. Inmiddels had de pater-stichter een kasteeltje gevonden 
te Saint-Remy-lez-Chimay (Henegouwen), dat het generaal bestuur een onderkomen 
kon  bieden.
Enkele dagen later werd pater Rafaël ook verjaagd uit de kapel in Parijs en trok
(30 oktober 1901) naar Henegouwen. Het kasteeltje stelde niet veel voor; het was een 
groot huis, er was geen verwarming en dekens waren er al evenmin. Pater Piperon 
stelde voor een acht dagen lange retraite te houden ten einde de paters te harden tegen 
de offers die hier dienden gebracht te worden.
Het huis werd bewoonbaar gemaakt en de opvolger van pater Chevalier, pater Lanctin, 
stuurde onze Vlaamse broeder naar Canada. Hij mocht eerst kort terug naar Etikhove 
om afscheid te nemen van zijn familie en in het bijzonder van zijn zus Melanie. 
Kort daarna vertrok hij naar Engeland (Glastonbury) en voer op 11 december 1902 
naar Quebec in Canada. Toen hij het huurhuis betrok, waar talrijke jonge studenten 
logeerden, mocht hij onmiddellijk optreden als portier, boodschapper en duivel-
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Voorwoord

Businarias verkeert in topvorm. 
Mocht bij een gedrukte tekst een geluid kunnen meegegeven worden dan zou een 
juichkreet zeker hoorbaar zijn. Een overzicht van ons werkjaar.
 
Op 23 maart organiseerden we de halfjaarlijkse raadsvergadering voor de Heemkundige 
Kringen van Oost-Vlaanderen in het Parochiaal Centrum te Nukerke.
Enkele weken later rolde ons eerste boek van de persen. «De Sint-Britiuskerk te 
Etikhove», door onze nieuwe ondervoorzitter Jozef Bourdeaudhui, werd op het 
gemeentehuis op Erfgoeddag (22 april) officieel voorgesteld. Op die dag stond ook 
ons documentatiecentrum «Ter Maelsaecke» volop in de belangstelling. Niet minder 
dan driehonderd bezoekers hadden interesse voor de tentoonstelling: «Verzamelen-
verzamelaars-verzamelingen». Een woord van dank aan alle medewerkers voor de 
geleverde inspanningen tijdens het afgelopen jaar. Een speciaal eresaluut aan Roger 
Lodens en Johan Vanhuffel voor hun niet aflatende werkkracht in ons documentatie-
centrum.
Andere activiteiten waren: het bezoek aan Le Site du Grand Hornu en het nagebouwde 
Gallo-Romeinse dorp te Aubechies, de volksavond met moord-, markt- en straat-
liederen, een permanente fototentoonstelling van enkele oude kerkarchieven door 
Businarias in samenwerking met de kerkfabriek in de Sint-Britiuskerk opgesteld op 
«Open Monumentendag». 
En tot slot van ons werkjaar werd in december ons tweede boek «Maarke-Kerkem in 
de maalstroom der tijden» uitgegeven.
Het uitgeven van die twee werken was niet zonder risico. Wij danken het provinciebe-
stuur van Oost-Vlaanderen, het gemeentebestuur van Maarkedal en Jonkheer dʼHoop 
de Synghem voor de financiële steun die wij mochten ontvangen. Dankzij hun mede-
werking konden we deze boeken tegen een aanvaardbare prijs bij voorintekening te 
koop aanbieden.

Wie één van beide boeken nog niet in huis haalde, of op zoek is naar een passend 
geschenk, kan nog altijd een exemplaar bestellen via de bestuursleden of in ons docu-
mentatiecentrum.

Onze dank ook aan alle leden voor de steun die we mochten ontvangen. U wilt uiter-
aard, en daar zijn we zeker van, graag lid blijven van Businarias. Talm niet langer 
en maak uw financiële bijdrage over (7,50  euro voor gewoon lid – 12,50 euro voor
steunend lid – 25 euro voor erelid). U kan daarvoor het ingesloten en voorgedrukt 
overschrijvingsformulier gebruiken. 
Wij zullen alvast ook dit jaar ons beste beentje voorzetten, ook al beseffen we dat niet 
elk jaar een topjaar kan zijn.

Veel leesplezier en de allerbeste wensen voor een voorspoedig 2003.

Marc VUYLSTEKE, voorzitter

MARC VUYLSTEKE

doet-al. Hij kon er ook de zieke pater-overste Barral vervangen, die pas in 1903 naar 
Quebec zou terugkeren na een herstelkuur in Vichy. Dit zou meteen het begin worden 
van een grote activiteit en een nieuwe groei van de congregatie in het nieuwe vader-
land. Pater Barral kocht een eigendom in Beauport buiten Quebec; een bouwval die 
met de nodige handenarbeid van de allereerste kandidaat-broeders tot een bewoonbaar 
pand kon worden verbouwd. In het najaar van 1904 kon de eerste Canadees er zijn 
noviciaat beginnen. Pater Rafaël  bleef echter in Quebec waar de jonge broeders hem 
graag hoorden vertellen over Antwerpen en Issoudun. 
De congregatie groeide verder uit en de beide kloosters hoopten op voldoende roe-
pingen om te kunnen uitgroeien tot een zelfstandige Canadese provincie van de 
Missionarissen van het H. Hart – tot dan behoorden ze nog steeds tot de Franse pro-
vincie, welke in eigen land over geen enkele wettelijke residentie mocht beschikken. 
In 1908 kwam een nieuw hoogtepunt; op 31 mei werd een nieuwe kapel ingezegend 
– het interieur was een kopie van deze in Issoudun – als het nationale heiligdom van 
O.-L.-Vrouw van het H. Hart (dit heiligdom is nog steeds te bezoeken in Quebec). 
En onze pater Rafaël bleef portier. Hij mocht het nog meemaken dat de Canadese 
«Province des Missionnaires du Sacré-Coeur» in 1939 werd opgericht die toen
61 paters, 27 scholastieken en 58 broeders telde.
Na zijn 85e verjaardag werd «de portier van O.-L.-Vrouw» op rust gesteld. Zijn 
gezondheid ging achteruit.
Pater Rafaël – Felix Den Haerynck – overleed te Quebec in de eerste ochtenduren van 
maandag 11 december 1939 en werd twee dagen later begraven op het kloosterkerkhof 
te Beauport.

Jozef BOURDEAUDHUI

Deze tekst is een samenvatting van een uitgave van de missionarissen van het H. Hart (Borgerhout 1986, 52 
blz.) «Het dienstbare leven van Broeder Felix Den Haerynck 1854-1939, een Zuid-Vlaamse m.s.c.-broeder 
in Canada» geschreven door J. De Kerck, m.s.c.



19
01/03

Ledenblad Heemkundige Kring «BUSINARIAS» Maarkedal
Ver. Uitg.-: Marc VUYLSTEKE - e-mail-: marc.vuylsteke@advalvas.be
Redactie-: Rijksweg 125 - 9681 Maarkedal - Tel. 055 21 68 27
Bankrekening : 747-5160450-77  •  Zevende jaargang.
Documentatiecentrum open alle zondagen van 10 tot 12u. - Gesloten van 15/07 tot 15/08 & op feestdagen.
Niets uit deze uitgave mag geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden 
zonder de toelating van de uitgever.

132

INHOUDSTAFEL

Inhoudstafel 1

Voorwoord 2

Vertelsels bij de Leuvense stove 3 

De Leeuw 9

Onze jaarlijkse uitstap 11

Markt- en straatliederen te Maarkedal 12

Café «Au Peintre» en de familie Bourlez 13

In Memoriam Daniel Wieme 20

Voorstelling boek Daniel Wieme 21

Geslaagde restauraties 22

De geschiedenis van de aardappel (4) 23

Felix Den Haerynck 1854-1939 27

Dank aan ... 32

HET BESTUUR
  Voorzitter-:    Marc VUYLSTEKE

  Ondervoorzitter-:    Jozef BOURDEAUDHUI
  Secretaris-:    Paula VANDER MIJNSBRUGGE
  Schatbewaarder-:    Antoine LEFEVER
  Archiefverantwoordelijke-:   Roger LODENS
Leden-: Paul BAEKELAND, Jean CAPIAU, Bernadette CASIERS, Clothaire DE DEKEN,
Dirk DE MERLIER, Edmond DE MEULEMEESTER, Roger DE TAVERNIER, Peter
THIENPONT, Paul VANDER LINDEN, Johan VANHUFFEL, Rudi VAN PAEMEL en
Daniel WIEME(†).



Dank aan ...
• onze «beschermheer» Jonkheer dʼHoop de Synghem voor de financiële ondersteu-
ning en voor zijn blijvende belangstelling. 
• de heer Jacques Thienpont (Hof te Cattebeke)
• KBC-Bank en Verzekeringen 
• Het gemeentebestuur van Maarkedal.
• Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

 
Ons documentatiecentrum kreeg de laatste maanden opnieuw waardevol materiaal-: 
* honderden rouwbrieven  van Noël Lievijns, Albert De Worm, Paul Vander Linden 
en Clothaire De Deken
* rouwprentjes van Marnic Devenyns.
* boeken, fotoʼs en oude plans van Gerard Van de Meulebroucke, Paula Vander 
Mijnsbrugge, Lucie Lampo, Jozef Bourdeaudhui, Roger De Tavernier en Rufin 
Vanderdonckt.
* oude straatliederen en een dakpan (Verroken-De Bo) van Bertha Ryckbosch.
* het archief van de wielerclub «Het Snelle Wiel» van Monique Carpentier.
* de houten bureaubladen, vernieuwd door Danny Provost.
Dank aan de milde schenkers.

Beste 
Wensen
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Daniel WIEME(†).

Dank aan ...
• Mevrouw Herwig Vandenabeele-De Merlier en Mevrouw Jean-Luc Aelvoet-De 
Merlier, voor het schenken van het prachtige archief van wijlen hun vader, de Heer 
Fedor De Merlier.
• Gulle schenkers van rouwbrieven, rouwprentjes, affiches en allerhande interessante 
giften.

Erfgoeddag 2003
Op zondag 27 april ll. kreeg ons 
documentatiecentrum «Ter Mael-
saecke» veel volk over de vloer, 
waaronder Schepen van Cultuur 
Anny Marist. Burgemeester Peter 
Thienpont vergezeld van zijn 
echtgenote konden zich verdiepen 
in een handgeschreven stamboom 
van de familie Thienpont.

Wij zoeken ...
Om onze verzameling van de «Zuidvlaamse Kultuurkrant» te kunnen vervolledigen 
doen wij een oproep. Wij ontbreken een paar nummers. Wie bezorgt ons de hieronder 
vermelde nummers-: 3, 60, 87, 120, 121, 128, 129, 141 en 142-? Waarvoor onze beste 
dank bij voorbaat.
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Vertelsels bij de Leuvense stove

Nard had, op zoek naar zijn walenlief, nogal wat 
tijd verspeeld in café «Chez Jeanne». Hij was 
daarna gaan aankloppen aan het huis waar hij ver-
onderstelde Leonce te kunnen treffen, kreeg haar 
vent voor zich en meteen de deur tegen zijn neus.
Een pertig meiske brengt hem op de goede weg.

De kortstondige ontmoeting van Nard 
met Leonce, werd totaal iets anders dan 
hij zich had voorgesteld.
Het pertig meiske, voor wie hij ridderlijk 
de zware karlevei toutsies tot een paar 
huizen van toe had gebracht, was hem 
met de nodige omzichtigheid beginnen 
verklappen waar hij Leonce «naar het 

schijnt» kon vinden. Toen kwam haar moeder te naargange. Een vramens met o-benen 
en getrokken gezicht. De handen in de heupen geplant, was ze in haar deurgat komen 
staan. Nard repte zich weg, na nog eerst met schalkse buiging «bonjour madame» te 
hebben gezegd.
Eigenlijk wist hij genoeg, hoewel hij verschoten was van wàt hij nu wist. Als hij zijn 
ex-lief wou zien, moest hij haar namelijk gaan zoeken in de groene rand van Mons, 
daar ergens tussen de stad en de cementfabriek van Obourg.
Hoe verzeilde het jonk in godsnaam ginder-? Liep ze nog maar nekeer van bij hare 
kloefkapper weg-? Mèt haar kind-? Wat was er allemaal gebeurd het laatste jaar-?
Het meiske van daarstraks had wellicht op al die vragen kunnen antwoorden.
Het was even wennen aan de gedachte dat hij opnieuw de trein op moest, naar de grote 
stad nog wel, om van daaruit in het totaal onbekende te gaan rondspeuren. Met maar 
letter zekerheid op succes. Hij had nooit gedacht dat het allemaal zo ingewikkeld zou 
worden.
Maar laten we een lang verhaal kort houden. Na de treinrit, gevolgd door de voet-
tocht, eerst in de stad zelf, doorheen een wirwar van straten, daarna langs onbekende 
buitenwegen, kwam hij bij een zekere tante Alfonsine terecht. Hij werd daar, tot zijn 
verbazing, niet slecht ontvangen. Dit wil zeggen-: het mens luisterde, in het begin 
nogal terughoudend, buiten aan de voordeur naar zijn verhaal, begon naderhand meer 
dan gewone belangstelling te tonen, liet hem tot in het portaaltje van het huis komen 
en scheen er tenslotte over te twijfelen of ze hem niet helemaal binnen zou laten. Maar 
ze was bang dat het kind zou omwekken.
Het kind-! Zijn kind... Hij dierf niet verder denken.
Hij vernam dat Leonce nu diende bij een zekere notaris Delguste. Dat was een paar 
straten verderop en dan een kastanjedreef door.

PAUL BAEKELAND

Onze jaarlijkse uitstap

Op zaterdag 30 augustus ondernemen wij, 
samen met VVF, onze busuitstap. Deze 
ontdekkingstocht richt zich dit jaar naar 
«Bachten de Kupe».

Programma-:
• Vertrek om 8u25 aan de kerk te 
Nukerke, richting Lo-Reninge, daar een 
korte halte.

• Bezoek Mout- en Brouwhuis «De Snoek», Fortem-Alveringem.
-In het museum kan de bezoeker zich een beeld vormen van de wijze waarop er in de
vroege 19de eeuw gemout en gebrouwen werd, en dit aan de hand van gerestaureerde 
authentieke stukken ...

• Middagmaal in het dorp van Cyriel Verschaeve, Alveringem.

• Dan een bezoek aan de stichting George Grard in 
Gijverinkhove - opgericht in 1994  - ter gelegenheid van de 
tiende verjaardag van het overlijden van de beeldhouwer.

• Vandaar naar het unieke Landelijke Heem- en 
Volkskundig openluchtmuseum «Het Stille Oude 
Boerendorp» Bachten de Kupe in Izenberge.
Daar kan men het eenvoudige volksleven van weleer 
herbeleven in de straatjes, schuren, kapelletjes, win-
keltjes, ...

• En om af te sluiten een terrasje op de Grote Markt
van het charmante Veurne, in de schaduw van de
St.-Walburgakerk en het Spaans paviljoen.

• Aankomst te Nukerke voorzien rond ± 20 uur.

Meer informatie wordt U nog per brief toegestuurd.

Gelieve deze datum reeds in uw agenda te noteren.

Het Spaans Paviljoen

De St.-Walburgakerk
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«Met een beetje geluk, is zij het die de deur komt opendoen», zei tante Alfonsine.
Hij werd ineens nerveus, zoals nooit voorheen. Hij haastte zich de straten door, voelde 
zich bekeken, repte zich nog meer, was blij de genoemde dreef te kunnen inslaan. Hoe-
wel het hem toescheen dat hij zich vanaf hier op verboden terrein bevond. De bomen 
stonden als schildwachten langs zijn weg. Bij het minste windje, maakten zich uit hun 
kruinen herfstbladeren los, die met zacht geritsel gingen neerliggen op het gras, tussen 
wolvenbrood en bolsters.
Een terrijntje spotte fijntjes vanop een tak: «zʼis er nie, zʼis er nie».
De grote Nard kreeg het benauwd om het hart. Zij, zijn geliefde, ze was er wèl, heel 
dichtbij nu, maar hij vreesde voor haar reactie, wanneer hij zo onverwachts voor haar 
zou opduiken. In zijn verbeelding zag hij hoe ze verschoot en, net zoals haar vent 
daar straks, de deur terug toesmeet. Dan weer was ze er helemaal niet. Hij zag iemand 
anders verschijnen, een koele onbekende, die hem afscheepte met «we kennen haar 
niet».
De dreef liep uit op een ommuurd domein. Aan het openstand ijzerie hekkie bleef hij 
staan aarzelen. Hij aanschouwde het park daarbinnen, met de kort geschoren grasvel-
den, de bloemperken, de verspreide oude bomen, het indrukwekkend kasteel, tegen 
een achtergrond van bosschage. Zijn laatste beetje zelfzekerheid ontgleed hem. Hij 
zag het niet zitten om, met zijn arme mensenkleren aan en zijn klakske in zijn hand, bij 
die rijke stinkers daar te gaan aanbellen. Hij kon maar beter zijn wagen keren, ieverst 
een toeveel kloeke dreupels drinken en Leonce voorgoed vergeten.
Maar hij zou Nard niet zijn, als hij zich niet herpakte. Hij had er maanden over gedaan, 
om eindelijk hier te staan. Nu moest hij vooral niet meer nadenken, maar doen.
Dus ging hij, met vaste tred, langs statige bomen, over het reuzelend tapijt van afge-
vallen bladeren, recht op het kasteel af.
Halverwege schrok hij plots. Vanachter een heuvel van rododendronstruiken, stond 
een vent hem aan te gapen. Geleund op een rikke waarmee hij blijkbaar bladeren aan 
het bijeenrikken was. Hij had een vettige klak op, was in geen week geschoren, in 
zijn open mond zaten enkel nog twee gele tanden en aan zijn onderlip hing een tuutje
sigaret.
Weggelopen uit ʼt zothuis, dacht Nard. Nu, al is hij moeders slimste niet, hij kent 
allicht de nieuwe morte.
«Zeg, hovenier, is ʼt hier dat Leonce Delrue werkt-?».
«Zʼis er nie».
«Waar is ze dan-?»
«Bij den boer».
«Hoe bij den boer-?»
«Boter en eiers halen voor madame».
«Zal ze lang weg zijn-?»
«Weet ik nie. Wie zijde gij-?»
«Haren amoureux van achter den achten».
Daar kon hij het mee stellen. Nard keerde op zijn stappen terug, tot buiten het 
hekkie. Achter de omheiningsmuur, uit het zicht, zou hij wachten tot Leonce kwam. Het 

baar. Ook toneelgroep «Vergeet-ons-Nietje” die zijn vijfentwintig jarig bestaan 
viert, het plaatselijke K.V.L.V., … krijgen eveneens hun plaats in het boek waarin, 
hoe kan het ook anders, talrijke foto’s worden opgenomen. Een boek dus voor 
iedereen die Louise-Marie genegen is.

Wanneer alles volgens plan verloopt, verschijnt het boek «150 jaar Louise-Marie» 
op zaterdag 20 september. Die dag wordt het bij de opening van de festiviteiten 
officieel voorgesteld. Het boek is gedrukt op glanzend papier en is geïllustreerd 
met talrijke zwart-wit foto’s. Wie de twee vorige boeken van Businarias gezien 
heeft weet dat dit nieuwe boek «150 jaar Louise-Marie» ook even verzorgd van de 
persen zal rollen. Alle belangstellenden krijgen de kans om via voorintekening dit 
boek te kopen tegen een prijs van 18 euro (exclusief portkosten) en dit tot eind juli. 
Daarna kost het boek 22 euro. De namen van de voorintekenaars worden in het 
boek afgedrukt.

Geïnteresseerden storten nu 18 euro op het rekeningnummer 747-5160450-77 van 
Businarias, Maarkedal met de vermelding «Boek Louise-Marie» of bestellen het bij 
een bestuurslid.

De Bierfluiters tijdens hun jaarlijkse uitstap op kermismaandag te Louise-Marie.
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kon lang duren.
Tussen de bomen van de dreef door, had hij uitzicht op verspreide huizen. Boerderijen 
ook. Maar nergens was er enig teken van leven te bespeuren. De minuten zullen 
uren worden, vreesde hij. Een zuipke kafie zou mij deugd doen. Het begon lichtjes 
te zabberen. Nattigheid die amper door de boomkruinen heen geraakte. Even dacht 
hij eraan haar tegen te gaan, naar de huizen toe. Maar hij vreesde haar te missen. Er 
liep immers ook nog een losweg langs het kasteeldomein heen. Stel dat ze van daaruit 
kwam.

Ze kwam van daaruit-!
«Leonceke»
Haar naam ontsnapte hem en zijn stem trilde als een populierblad. Eerst kon hij het 
niet geloven, dat het echt gebeurde, haar zo in levende lijve weer te zien.
Zij had een schok gekregen, toen ze hem opmerkte en was stokstijf blijven staan, haar 
ponder tegen zich aangedrukt. Met haar andere hand hield ze zedig het kraagske van 
haar bloes dicht. Ze droeg een bloemige snuitdoek, een kraaknette plooirok, een met 
kant afgeboord voorschootje. Ze was een heel ander vramens geworden. Molliger. He-
lemaal geen djooske meer.
«Blij dat ik u gevonden heb», zei hij. «Blij u nog ne keer weer te zien».
Ze keek van hem weg, als was ze met deze ontmoeting niet erg opgezet. Haar hele 
houding verried een verkrampte innerlijke strijd.
«Gij hadt eerder moeten komen», zei ze. Ze keek uit, hoe ze naast hem wegkon en 
verdwijnen.
Hij hield haar tegen.
«Ik had al zolang willen komen, maar ik dierf niet meer. Gij hebt zelf gezegd dat het 
beter was ...».
«Het is nog altijd beter. Vergeet mij maar».
«Ik kan het niet. Ik word zot. Ik zie u nog altijd geren. Ge zijt nog veel schoonder 
geworden dan toen».
«Ik heb genoeg van de venten», weerde ze zich. «Ze zijn allemaal gelijk. Geen énen 
komt nog aan mijn lijf».
«Dat is de bedoeling niet. Gewoon een beetje babbelen, vijf minuutjes maar».
«Ik ken dat. Van het één woord komt het ander».
«Ik zweer u-!»
Hij kreeg haar zover dat ze samen tegen de muur gingen staan, van de kilte en de nat-
tigheid weg. Maar ze had weinig tijd. Madame was een moeilijk mens, die voor ne 
niet ʼn heel bool kon afzagen.
Het werden tien, misschien wel twintig minuten. Hij kreeg haar hele historie te 
horen. Kort nadat hij haar de laatste keer had gezien, was «hij», van wie ze de naam 
nooit uitsprak, thuisgekomen met nen toer. Hij had haar vastgepakt bij haar twee 
schouders en haar door elkaar geschud.
«Alstublieft, denk aan het kind», had ze gesmeekt.

Boek «150 jaar Louise-Marie»

De voorbereiding voor de grootse viering van 150 jaar Louise-Marie verloopt vlot. 
Onze Heemkundige Kring «Businarias» geeft ter gelegenheid van deze viering een 
boek uit «150 jaar Louise-Marie». Dit boek is praktisch klaar en zal 208 blz. tellen. 
Rudi Van Pamel zocht in oude archieven en puzzelt het ontstaan van Louise-Marie 
in mekaar. Wat was het aandeel van Baron de Mooreghem de Fiennes-? van Baron 
Lefebvre-? van E.H. Modest Glorieux-? Wie protesteert er tegen de oprichting van 
de nieuwe parochie-? Hoeveel kost de bouw van de kerk-? Wie maakt er deel uit 
van de eerste kerkfabriek-? Verder geeft hij nieuwe informatie over het Hof van 
Mooreghem, over Nitterveld, over de Muziekbos, over … 

De geschiedenis van de jongens- en meisjesschool neemt Marc Vuylsteke voor zijn 
rekening. Wanneer werd de jongensschool gebouwd-? Wie nam het initiatief-? En 
wie waren de eerste onderwijzers-? De meisjesschool kwam slechts vijftig jaar later 
en dit op vraag van pastoor R. Van den Abeele. De eerste school was een soort 
staatsschool, dan een gemeenteschool en pas veel later werd het een «pasters-
school» zoals pastoor Loof beweerde. Vijf gemeenten moesten bijdragen in de beta-
ling van de onkosten en dit verliep niet van een leien dakje. Het gemeentebestuur 
van Etikhove moest nogal dikwijls alleen opdraaien voor die kosten. Voorwaar een
boeiende geschiedenis.

In de bijdrage van Antoine Lefever lezen we 
dan de geschiedenis van de talrijke vereni-
gingen van Louise-Marie. De duivenmaat-
schappij «De Hardvliegers» viert dit jaar haar 
honderdjarig bestaan. De karabijnschutters 
komen opnieuw tot leven en ook de allereer-
ste wielertoeristenclub «De pedaalridders». 
Natuurlijk gaat de nodige aandacht naar de 
belevenissen van de unieke «Bierfluiters» 
en naar de geschiedenis van de zovele ker-
missen. Een boek over Louise-Marie zonder 
de merkwaardige dorpsfiguren zoals «den 
Bels», «Mol», «Carnac» en zovele anderen is 
ondenkbaar. Een geschiedenis van Louise-
Marie schrijven zonder het te hebben over 
S.K. Louise-Marie, de eerste voetbalclub, 
over de familie De Cubber, Huize Vlaamse 
Ardennen en meester Oskar is onvoorstel-
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Maar precies daar ging het hem om, om het kind. Het was van hem niet, dat wist hij 
nu zeker. Hij smeet haar achteruit op een stoel en begon haar te verwijten voor al wat 
lelijk was. Ze was een hoer, ze had hem met horens gezet en als ze dacht dat hij voor 
da jonk van die flamin de mes couilles zou werken, dan had ze het mis. Hij brieste en 
tuilewuite. Ze was een scharminkel, een vuil pateel, een snoer (vrije vertaling). Op
t̓ leste van t̓ spel trok hij de deur open en joeg haar de straat op.
«En dat ik u godverdomme nooit meer weerzie», tierde hij en sloeg de deur terug toe, 
met een geweld dat ze bijkanst uit haar hengsels vloog.
Ze liep weg, de straat uit, vele straten door. Verdeuzeld, kapot van mizerie.
Ze was ʼk weet niet waar, toen ze haar gedachten weer op een rij kreeg. Ze besefte dat 
het leven met «hem» nu definitief onmogelijk was geworden, dat ze een kind droeg 
en niet wist van welk hout pijlen maken. Voor zover dat nog zin had. 
«Ik heb toen een ogenblik intens aan u gedacht», bekende ze. «Waart ge toen bereik-
baar geweest, dan was mijn leven, òns leven in dat geval, wellicht totaal anders ver-
lopen».
Maar uren later zat ze op het bureau van de Frère Supérieur van Les Ecoles 
Chrétiennes.
«Zeg mij wat ik beter had gekund. Bij mijn moeder wou ik niet meer terug. Ze 
haalde mij ooit van bij «hem» weg, toen hij het weer eens te bont had gemaakt. Maar 
eigenlijk verdraagt dat mens me niet. Indertijd, nadat mijn vader uit een dakgoot was 
gevallen en op slag dood bleef, stond ze ineens voor alles alleen. Ik was nog kind 
toen. Zij verwaarloosde mij. Ze begon in ʼt geniep te zuipen en papte later aan met een 
steenkapper van Harchies. Ik bestond niet meer. Ik liep thuis weg, trouwde te moeties, 
ver-loor het kind. Ik was pas zestien».
Ze ging dus aanbellen in Les Ecoles Chrétiennes. Het was al avond. Ze kon bij de 
Frère Supérieur haar verhaal kwijt, maar de man zat meer dan verveeld met de zaak.
«Ik wil desnoods slapen in een kot», pleitte ze. En ze dacht erbij dat het zelfs in de 
oude schoolvleugel mocht zijn, waar ze ooit met haar vrijer een warme zomernacht 
had doorgebracht. Ze huiverde bij de herinnering aan de ratten.
Uiteindelijk kreeg ze in de refter een overschot gebruineerde patotters met een snee 
brood voorgezet en voor de nacht werd haar een mansardekamertje klaargemaakt.
Er werd niet direct een oplossing gevonden voor haar probleem. Er zat niets anders op 
dan haar voor meerdere dagen te laten blijven. Maar dat geraakte bekend. De mensen 
zijn froet om te klappen en hadden de broeders haar weer op straat gezet, dan hadden 
ze nog meer geklapt. Zo is het nooit goed.
Het ergste wat haar kon gebeuren en dat ze ook met moeite onder woorden kreeg, was 
een aanval op haar eerbaarheid, binnen de muren van het klooster zelf. Ge houdt het 
niet voor mogelijk. Dit deed alle deuren dicht. De mannenhaat zette zich vanaf dan 
onuitroeibaar vast in haar gemoed. Ze begreep niet waarom ze dat hier en nu, uitgere-
kend tegen een man, stond te vertellen.

Er dwaalde in de kloostergangen al jaren een halfgebakken missiebroeder rond. Twin-
tig jaar Congo achter de rug en wellicht iets overgehouden van de tropenzon. Het was 
die kerel – ze kende en vreesde hem al van toen ze hier nog kuiste – die haar in een 

dese prochie is wedergekeert, declarerende den tweede comparant, dat hy het selve 
peerdt daeghelijckx ghecureert hebbende, sonder apparentie van genesinghe, den 
requirant hem daervan heeft ontmaecken attesterende den derde comparant dat hij de 
ghemelde swarten ruijn op de XXV october van de selve jaere 1748 bij laste van de 
requirant uyt syne stal heeft ghehaelt, om te doen dooden, midtsgaeders den vierden 
attestant, dat hy het selve ten voorseyden daeghe heeft omverre gheschoten, ende den 
vijfden comparant, dat hy het selfve heeft gevlaeden, verklaerende den voornoemde 
eersten attestant nogh voorders, dat hy op den neghensten april van den voorseyden 
jaere XVII C achtenveeertigh met nog een van srequirants peerden oock wesende 
eenen swarten ruyn inghespannen aen synen waeghen beneftens het peerd van Lieven 
De Waele vertrocken synde van dese prochie, ende van Ghendt gevoert hebbende 
hoy in het legher bij Maestricht ende van daer naer de stad Luyck gheweest, om 
cryghs amonitie, het ghemelde peerd soedaenighlyck ghefatigueert is gheweest, dat 
hy ghenootsaeckt is gheweest den waeghen achter te laeten, ende met het selve peerdt 
niet sonder groottte soorghe, ende moeyte op de vierentwintighsten der selve maend 
april is wederom ghekeert, attesterende den voornoemde tweeden comparant, dat 
niet teghenstaende de drancken aend het voorseyde peerdt inghegheven, ende andere 
devooren by hem tot syne ersteltenisse ende ghenesinghe ghedaen, het selve peerdt 
op den vyfden juny daernaer in srequirants stal is ghestorven, ende alhier oock mede 
ghecompareert synde de voornoemde Basilius De Raedt, heeft beneffens den eersten 
comparant oock onder eedt verclaert, dat het voornoemde eerste peerdt ten daeghe 
van syn vertreck weerdigh was vierentwintig ponden grootte, en het ghemelde tweede 
peerdt tot vyftien ponden grootte, ghevende de comparanten voor redenen van weten-
schap de gene resulterende uyt hun respective declaratien hebben deselve onderteec-
kent, met offer van den selven hunnen eedt te sullen restereren voor alle hoven ende 
wetten aensocht synde,
handtekeningen van Joannes Geenens, Constantinus De Raedt, Basilius De Raedt, 
Joseph Van Schoorisse. Pieter De Smet en Jean Baptiste Schoulinck plaatsten een 
kruisje.
Aldus gheattesteert ende onder eede gheaffirmeert ter kenissen van dheer Jean Baptiste 
Lucas Vandendriessche, bailliu, Pieter Francies Vanmallegem, Burgemeester, Joannes 
Vandereecken ende Augustijn Vande Putte, schepenen der prochie van Nukercke voor-
noemt on vierschaere desen achtsten juny 1750.
Handtekeningen van Vandendriessche, Vanmallegem, Vande Putte en Vandereecken.

Joannes Geenens woonde op een boerderij gelegen langs de grote weg Oudenaarde-
Ronse (waar tot 1976 de autoschouwing plaats had). Hij had daarbij nog een tweede 
boerderij gelegen in de Zeelstraat, hoek met Leo Pironpad.
De Smet en peerdemeester Pieter Joseph Van Schoorisse woonden langs de hui-
dige Pontstraat, (hoek Zeitje). De woonplaats van Basilius De Raedt en van Jacobus 
Vanderdonckt kon ik niet achterhalen. Constantinus De Raedt, Jean-Baptiste Schoulinck 
en Pieter De Smet woonden in Ruien. 
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hoek duwde en haar begon te betasten. En te stom was om te zien dat ze in positie 
was. Ze kon niet schreeuwen, hij verlamde haar met zijn blik. Ze was doodsbenijd, 
ze had nog nooit zo de grauwel gehad. Ze dacht aan het kind. Alleen dàt gaf haar de 
nodige kracht om te kalmeren en te beramen hoe ze uit zijn macht kon geraken.
«Niet hier», fluisterde ze. «In de kamer hiernaast».
De broeder glimlachte goedkeurend en zijn ogen zwommen nu in geilheid. Hij liet 
haar voorgaan. Ze liet iets vallen, het beursje waar vier frankstukken en enkele stui-
vers inzaten. Hij werd ineens hoffelijk en bukte zich om het kleinood voor haar op 
te rapen. Dat was zijn ongeluk. Ze zag de kans om hem een heftige stamp tegen zijn 
gezegende kloten te geven en er als de weerlicht vandoor te rikken, de straat op, zover 
mogelijk weg.
Smeerlap. Vuile, vettige, vieze smeerlap-!
Diezelfde avond en dan voor het eerst, dacht ze aan tante Alfonsine.

De kleine Hélène, zo heet het kind, wordt als een princesje door tante Alfonsine 
verzorgd. Nard kreeg het niet te zien. Hij moest maar een stuk uit zijn ziel wegsnij-
den en weer een vrije jonkman worden. Dat gaf ze hem te verstaan. Omdat ze zeker 
wist dat ze nooit meer in staat zou zijn een man te verdragen, laat staan ervan te 
houden. Nee, ze haatte hem niet en ja, het kind was van hem. Misschien later kon hij 
... veel later. Maar het ware beter dat hij alles voorgoed vergat, een ander lief zocht, 
een ander leven begon.
Het zou niet gaan. Hij wou het niet. Zijn groot hart brak, terwijl hij haar met zijn ogen 
verslond.
«Ik heb geen cadeautje gekocht voor de geboorte van het kleintje», zei hij.
Als man kent ge daar niets van. Hij haalde vierhonderd frank uit zijn binnenzak, het 
werkloon van twee weken, en stopte het haar toe.
«Koop er iets heel schoons mee», zei hij. «Iets dat blijft. En als Lèneke groter wordt, 
zeg haar dan van wie het komt. Beloof het mij».
Ze protesteerde. Hij moest zoiets niet doen.
Maar hij gooide het geld in haar ponder en liep weg.
Later, veel later ...
Hij had nog wat krijnzen over voor een half dozijn dreupels.

Bool-: stuk hout, boomstam of dikke tak.
Froet-: bezeten, gedreven.
Getrokken-: met vermoeide trekken.
Herpakken-: zich . : zich vermannen.
Kloefkapper--: scheldnaam voor lompe, onbehouwen man.
Krijnzen-: wisselgeld.
Moeties-: te .-: moeten trouwen wegens ongewenste zwanger-
schap.
Pateel-: platte schotel. Vuil . : sloerie.

Pertig : knap.
Ponder : rieten korf.
Rikke : hark.
Snoer : lichtekooi.
Terrijntje : sijsje.
Toutsies : aardappeltjes. Toutsiespap.
Tuutje : eindje. Ook fopspeen.
Wolvenbrood : zwam.
Zabberen : miezelen, motregenen.

Een derde verhaal ...

Compareerden voor Bailliu, Burgemeeester ende schepenen der prochie van Nukerke 
in persoonen Joannes Gheenes, fs Gillis insetenen de voorseyde prochie ende Joseph 
Van Schoorisse smet ende peerdemeester woonende op de selve prochie, midtsgaeders 
Constantinus De Raedt, Jan Baptiste Schoulinck ende Pieter De Smet alle inwoonders 
der prochie van Ruyen, welke comparanten onder solemnelen eede in onse handen 
ontloken hebben verclaert ten versoucke van Basilius De Raedt oock inwoonder dese 
voornoemde prochie van Nukercke te weten den eersten comparant, dat hij van s̓re-
quirants twee peerden in-gespannen aenden waeghen van Jacobus Vanderdonckt van 
dese prochie vertrocken sijnde op den neghensten maert XVII C acht en veertigh om 
meel te voeren in het fransch leger bij Bergen op Soom, ende de gheallieerde opcom-
mende bij den waeghen, ende een van de selve srequirants peerden heeft moeten 
verlaeten, dat daer naer het selve verlaeten peerdt, wesende eenen swarten ruyn is 
ghespannen gheweest aen een bagaggie-karre, waervan de peerden den gheallieerden 
waeren afghenomen, ende teneynden dies den eersten comparant ghesien heeft, dat 
het vooren aende borst was open ghereden, ende van achter aende slincke bille by 
den steert soodaenighlijke ghequest, dat hij daermede niet dan met grootte moeyte op 
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Kerkbouwers te Etikhove

Toen wij het boek «De Sint-Britiuskerk te Etikhove» schreven lag het niet in onze 
bedoeling er gegevens in te verwerken in verband met personen die bij de bouw van 
de kerk betrokken waren. Wij denken hierbij aan de Etikhoofse schrijnwerker Petrus 
Vion, en de op dat ogenblik voor ons onbekende P.V.O. (Fig. 1), initialen welke inge-
werkt zijn in de buitenzijde van de koormuur. 

Van de familie Anneesens-Plettinck uit Steenokkerzeel – nazaten van Petrus Vion 
– bekwamen wij fotoʼs en andere persoonlijke documenten van de schrijnwerker en 
zijn familie, waarvoor onze dank. Bij het verschijnen van het boek werd ook P.V.O. 
ontmaskerd, als zijnde Petrus Van Overmeire, Etikhovenaar en telg uit het geslacht 
«van metsers».

Petrus Van Overmeire
Sylveer Van Overmeire, thans woonachtig te Ronse, kon ons geen verdere informatie 
bezorgen over zijn voorvader Petrus. Hij wist enkel dat de uitbreidings- en verbou-
wingswerken van de kerk in 1837-1844 (gedeelte ruwbouw) door Petrus werden

JOZEF BOURDEAUDHUI

Fig. 2

Fig. 1

genesen, geemplouheert hebbende Joannes De Clootere peerdemeester tot Ellezelles, 
ende Joseph Van Schoorisse peerdemeester op dese prochie, benevens eenen fran-
schen peerdemeester nietegenstaende alle de geneesmiddelen daer toe gebruijckt, is 
gestorven, ende dat hij comparant de twee andere peerden, uyt vreese dat sij de selve 
plaeghe souden gecommuniqueert hebben aen sijne voorder peerden ghenootsaeckt 
is gheweest wegh te geven aen eenen peerdeviller, midtgaeders dat het voorseijde 
gestorven peerdt geweest sijnde eenen zwarten ruijn ende vande semve weghgegeven 
peerden oock geweest zijn eenen zwarten ruijn ten minsten tesaemen weerdigh de 
somme van veertig ponden grootte, ende het derde geweest zijnde eene swarte meire 
ten minste weerdigh was acht ponden grootte, alsmede dat het cureren van de selve 
peerdenaen hun ten minsten heeft becostight tot vijftigh guldens, sonder daer in te 
begrijpen den intrest bij hem daer dooren gheleden, ende alhier oock ghecompareert 
zijnde Pieter vanden Abeele ende Simoen De Donder praeter der selve prochie beide 
woonende inde gebuerte van den eersten comparant hebben onder gelijcken eedt 
verclaert dat zij nogh wel memoratif zijn vande voorschreven drij peerden met de 
gemelde plaegen thebben besmet gesien, in teecken der waerheijt hebben de compa-
ranten hunen respective declaratien onderteeckent met belofte vande selve te sullen 
houden staen, ende den voornemden hunnen eedt te restereren voor alle hoven ende 
wetten aensocht zijnde.
De handtekeningen van Piet Vanden Abeele en S. De Dondere. Een kruis voor Lieven 
De Waele. (t mercq)
Aldus verclaert ende onder eede gheaffirmeert voor ende ter kennisse van Dheer Jan 
baptiste Lucas Vandendriessche bailliu, Sieurs Pieter Francies Vanmallegem burge-
meester, Joannes Vandereecken ende Augustijn Vande Putte schepenen in vierschaer 
desen sesden julij 1750».
Gevolgd door de vier handtekeningen.

Zes maand later, op 25 januari 1571, verschenen ze opnieuw voor de vierschaar.
Dezelfde verklaring werd opnieuw afgelegd. De getuige Pieter Vanden Abeele was 
vervangen door Maurus De Worme. Op die bijeenkomst van 25 januari was de bailliu 
echter afwezig.  Er zal dan wel een nieuwe bijeenkomst plaats gehad hebben want 
die eerste datum werd doorstreept en vervangen door «achten maerte 1751». Lucas 
Vandendriessche, Pieter Fr. Vanmallegem, Joannes Vandereecken en Augustijn Vande 
Putte tekenen.

Op 26 maart 1751 valt dan de beslissing. Lieven De Waele krijgt 20 ponden grootte 
i.p.v. de gevraagde 48 ponden.
«De onderschreven bekent ontfangen thebben uijt de handen van Pieter Francies 
Debisschop ontfanger der prochie van Nukercke de somme van twintigh ponden 
grootte courant, hier vooren vermeldt desen 29 april 1751.
Dit is t̓ mercq     +
Lieven De Waele».
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uitgevoerd. 
In de archieven van de burgerlijke stand konden wij toch een en ander vinden – waar-
bij wij toch weer op een nieuw vraagteken stootten. 
Hierboven (Fig. 2) staat de geboorteakte van Petrus Franciscus Van Overmeire afge-
beeld. Hij werd geboren op 28 augustus 1820 te Etikhove in de ouderlijke woonst 
aan de Gansbeekstraat, als zoon van Petrus Van Overmeire, metser, en van Francisca 

Xaveria Baert.
Toen de verbouwingswerken aan de kerk in volle gang waren overleed op 16 juli 
1842 (Fig. 3) Petrus Van Overmeire, metser, op een leeftijd van vierenvijftig jaar in 
zijn woning op de Gansbeke te Etikhove. Uit de akte blijkt verder dat hij geboren 
werd te Volkegem als zoon van Joannes en Joanna Catherina Van der Vaerent. Hij was 
weduwnaar van Xaveria Baert en echtgenoot van Sophie Geeraert. Deze Petrus is de 
vader vermeld in de geboorteakte hierboven. (Fig. 2)

Op 8 augustus 1859 overleed om vier uur in de namiddag Petrus Franciscus Van 
Overmeire, metser, achtendertig jaar oud, zoon van wijlen Petrus en van wijlen 

Fig. 3

Fig. 4

De vierschaar* te Nukerke 1750.

Tijdens het Oostenrijks bewind (1713-1794) heerste er over het algemeen vrede en 
welvaart in onze streken. Wat een contrast met de vorige 16e eeuw. De periode van 
rust, waarin de Zuidelijke Nederlanden voor vele jaren aan de oorlogen en conflic-
ten ontsnapt waren, werd midden de 18e eeuw tussen maart 1745 tot januari 1749 
onderbroken. Zoals zo dikwijls in onze geschiedenis waren het opnieuw de Fransen 
die binnenvielen. In het Vredesverdrag van Utrecht (1713) had Lodewijk XIV wel 
aanvaard dat de Zuidelijke Nederlanden deel uitmaakten van Oostenrijk, maar de 
verdragen mogen al eens geschonden worden. De Oostenrijkse Successieoorlog, 
uitgebroken na het overlijden van Keizer Karel VI, waarin de Fransen de zijde kozen 
van de vijanden van Maria-Theresia, bracht de oorlog opnieuw in de Nederlanden. 
Keizerin Maria-Theresia kreeg wel de hulp van zowel Engeland als van de Verenigde 
Provinciën. De Fransen versloegen de Engelse legers in de slag van Fontenoy (1745), 
en twee jaar later konden ze zonder veel tegenstand Zeeuws-Vlaanderen binnentrek-
ken en namen ze de steden Bergen-op-Zoom en Maastricht in. Pas na de Vrede van 
Aken (1748) moesten de Fransen de Zuidelijke Nederlanden ontruimen ten voordele 
van Oostenrijk. De vrede duurde nu tot 1792; het waren opnieuw de Fransen die onze 
streken wilden inlijven, wat hun uiteindelijk na hun overwinning bij Fleurus (1794) 
is gelukt.

Een oorlog brengt voor de burgerbevolking nooit iets goeds mee. In de dorpen waar 
de soldaten voorbijtrokken of hun kamp opsloegen werd dikwijls geplunderd. De 
bevolking werd geterroriseerd.

De zesde juli 1750 verschenen Lieven De Waele, Pieter Vande Abeele en Simoen de 
Dondere voor de wethouders van Nukerke. Hieronder volgt hun verklaring-:

«Compareerden voor Bailliu, burgemeester ende schepenen der prochie van Nukercke 
in persoone Lieven De waele, fs pieters opsetenen der selve prochie, welke compa-
rant onder solemnele eede in onze handen ontloken heeft verclaert dat hij in den 
somer van de jaere 1746 ghelevert hebbende drij peerden in differente convoijen in 
voldoeninghe van de beschrijven op dese prochie uytgesonden bij mijne edele heeren 
der gedeputeerde der twee stede ende Lande van Aelst de selve drij peerden sieck 
ende met plaeghe zijn thuijs gecommenen, ende dat hij om de voorseijde peerden te 

MARC VUYLSTEKE

* In de middeleeuwen bestond de vierschaar uit vier banken waarop de baljuw, de schepenen, de aan-
klager en de beschuldigde gezeten waren.  Later werd het zowel de rechtzitting zelf als de plaats waar 
de zitting gehouden werd. In de vierschaarkamer van een herberg rond de kerk zetelde de «weth» van 
Nukerke onder de leiding van de burgemeester en/of baljuw. 
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Francisca Xaveria Baert, echtgenoot van Marie Therese Bastijns. Deze Petrus is de 
zoon waarvan sprake in de geboorteakte hierboven. (Fig. 4)

Toen de verbouwingen aan de kerk begonnen (eerste fase 1838-1839) was vader Petrus 
50 jaar oud en zoon Petrus 18 jaar. Toen de werken van de tweede fase (1840-1844) 
werden voltooid was de vader overleden en de zoon tussen 20 en 24 jaar. Wij mogen 
dus met grote waarschijnlijkheid aannemen dat beiden aan de kerk hebben gewerkt. 
De muur van het koor werd gebouwd tijdens de eerste fase (1838-1839). En nu blijft 
het vraagteken. Wie verwerkte zijn initialen in deze muur, de vader of de zoon?

Petrus Livinus Vion

In het boek over de kerk hebben wij de naam van Pieter Vion meerdere keren vermeld. 
Immers, het meeste zichtbare houtwerk – en er is er nogal wat in de kerk – werd 
door hem gemaakt en geplaatst: de zijaltaren, de lambrisering met de biechtstoelen 
en het koorgestoelte, het tochtportaal en vermoedelijk een deel van de preekstoel. 
Hij was een meester in het uitvoeren van snijwerk, wat in de kerk resulteert in een 
bewonderenswaardige mengeling van effen panelen gevat in kunstig  gefreesde stijlen 
en regels, afgeboord met friezen en klassieke motieven, afgewisseld met medaillons 
en beeldhouwwerken. Het prachtige samengaan van enerzijds het houten snijwerk 
en het barok aandoend stucwerk, vindt zijn hoogtepunt in de aansluiting van de sier-
fries boven de doopkapel, de kalvarie en het 
tochtportaal achteraan de kerk, waar de motie-
ven overlopen van stuc naar hout en dan weer 
stuc. En dit hebben – daar ben ik van overtuigd 
– nog maar weinig bezoekers van de kerk goed 
bekeken.
Petrus Livinus Vion (Fig. 5) werd geboren te 
Sint-Blasius-Boekel op 9 november 1806 als 
zoon van Franciscus en Elisabeth Goddijn. Hij 
had een zuster, Berlindis, die in Etikhove over-
leden is op 21 maart 1881.
De familie Vion woonde (wij weten niet of 
zij er altijd hebben gewoond) in de huidige 
Nederholbeekstraat ter hoogte van huis nummer 
19 (naast het atelier van Omer Van Welden). De 

Fig. 5 - Petrus Vion

uitgelezen oord geweest voor talrijke kunstenaars, zoals Valerius De Saedeleer te 
Etikhove en Gies Cosijns te Kluisbergen. Maar wist U ook dat Hugo Claus in Nukerke 
heeft gewoond-?  Op het sportieve vlak is de streek, in het spoor van de wereldkam-
pioenschappen van 1963 en 1988, geliefd bij de wielertoeristen. Ook deze aspecten 
worden niet over het hoofd gezien.
In een tweede gedeelte wordt de stad Ronse voorgesteld en blijkbaar verbergt het 
verleden van deze stad geen geheimen voor de auteur: Sint-Hermes, de 18de eeuwse 
«Ronsschen twijn», de opkomst, de bloei en de neergang van de gemechaniseerde 
textielindustrie, de Fiertel en de Zotte Maandag en zoveel meer komen er allemaal aan 
bod. Daarna volgt een uitgestippelde wandeling door de stad.
Voor al wie een aangename wandeling wil maken in Ronse of in de Vlaamse Ardennen 
en daarna een «Ephremke» lust met een «Ronsischen Tripel» is deze gids van Eric 
Devos een echte aanrader.

Week-end 20 en 21 september 2003

VIERING
«150 JAAR LOUISE-MARIE»

Historische evocatie «150 jaar Louise-Marie» in «Het Hof van Mooreghem»
een realisatie van onze Heemkundige Kring.
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werkplaats werd er onlangs afgebroken. Oudere Etikhovenaren zullen zich allicht 
nog «van Pieters» herinneren, de beide ongehuwde dochters Pharaïldis en Esperancia 
«Pieters Spranse», die er tot hun dood verbleven.

Pieter Vion huwde een eerste keer op 24 november 1836 met Francisca Pot, dochter 
van Petrus en Isabelle De Merlier. Zij werd geboren te Etikhove in 1808 en overleed 
er op 17 februari 1845, 36 jaar oud.
Zij hadden vier kinderen-: Mathildis (geboren op 10 april 1837 en overleden op 21 
april 1914), Maria Reinildis (geboren op 28 september 1839 en overleden op 2 fe-
bruari 1922), Carolus Ludovicus (geboren op 16 oktober 1841) en Maria Caharina 
(geboren op 19 september 1843 en overleden op 8 maart 1927). Deze laatste huwde 
met ene Alfons De Vleeschauwer. 

Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde hij op 17 september 1846 met 
Regina Janssens, dochter van Carolus en Theresia Weybraecke. Zij werd geboren te 
Etikhove in 1812 en overleed er op 5 juni 1853, 40 jaar oud.
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren-: Maria Theresia (geboren op 24 sep-
tember 1847 en overleden op 22 januari 1898 – zij huwde met ene Adolf Willems) en 
Maria Clementia (geboren op 15 mei 1849 en overleden op 2 oktober 1851).

Pieter Vion huwde een derde keer in 1853, nu met Francisca De Clercq (Fig. 6), 
geboren te Elst in 1812 en overleden te Etikhove op 5 juni 1853. En ook nu werden er 
kinderen geboren-: Maria Clementina (geboren 
op 20 november 1854 en overleden op 5 janu-
ari 1866), Desiderius (geboren op 6 februari 
1856 en overleden te Roeselare op 10 augustus 
1933 – hij huwde met ene Josepha Opsomer), 
Maria Sidonia (geboren op 27 december 1857 
– zij huwde met ene Ivo Aelvoet), Maria Leonia 
Honorine (geboren 1 oktober 1859 en overleden 
op 21 februari 1928), Maria Florentia (gebo-
ren op 31 mei 1861 en overleden op 7 februari 
1943  – zij huwde ene Ephrem Van Coppenolle). 
Maria Pharaïldis Celina (geboren op 27 februari 
1864 en overleden op 29 september 1947) en 
Maria Esperancia (geboren op 27 juni 1866 en 
overleden op 9 juni 1936).

Pieter Vion overleed te Etikhove op 4 septem-
ber 1899. Hij werd 93 jaar. Hij was drie keer Fig. 6 - Francisca De Clercq

Ronse in de Vlaamse Ardennen 

Ruim tien jaar geleden startte het Davidsfonds met een uniforme reeks culturele 
reisgidsen voor Vlaanderen. Na «De Vlaamse kust» volgden monografieën over het 
begijnhof van Leuven, het land van Leie en Latem, het land van Pallieter en de Witte, 
het land van Ambiorix, over Brussel en de Voerstreek ..., intussen een kleine twintig 
titels. Alle boekjes volgen een zelfde indeling: eerst een uitgebreide cultuurhistorische 
achtergrond, daarna enkele uitgestippelde en beschreven wandelingen en tenslotte 
gastronomische informatie. Door het handige formaat – 11,5 op 21 cm – kunnen ze 
gemakkelijk op de uitstap meegenomen worden. De jongste publicatie in deze lovens-
waardige reeks is «Ronse in de Vlaamse 
Ardennen» van Eric Devos. Hij is een 
man van de streek, als museumcon-
servator kent hij Ronse en de Vlaamse 
Ardennen door en door, en bovendien 
heeft hij er zijn hart aan verpand.
Na een inleiding over de grote geolo-
gische perioden met hun voornaamste 
kenmerken volgt de beschrijving van de 
bekende beboste getuigenheuvels, waar-
aan de Vlaamse Ardennen hun naam te 
danken hebben. Achtereenvolgens ko-
men het Kluisbos, de Hotond, het Bois-
Joly, het Muziekbos en DʼHoppe met 
het Brakelbos aan bod. Wij lezen er 
bijvoorbeeld dat het Brakelbos, gelegen 
in de grensstreek van de graafschappen 
Vlaanderen en Henegouwen, eertijds een 
oord was waar misdadigers zich schuil 
hielden; in 1735 werd een aantal «zigeu-
ners» opgepakt, van wie zeven vrouwen 
tot de galg werden veroordeeld. De 
eigenaars van het Brakelbos zijn eeu-
wenlang, tot midden de 19de eeuw, 
rijke Gentse burgers geweest, totdat het 
O.C.M.W. van Oudenaarde het hele bos 
(52 ha groot en niet 22 ha zoals foutief 
vermeld) kon aankopen en in 1976 voor 
het publiek openstellen.
De Vlaamse Ardennen zijn ook een 

SYLVAIN DE LANGE
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Desire VION Pharaïlde VION

Florence VION Esperance VION

3
Lachend sprak ik tot het ventje
Vriendje, zeg mij toch eens vlug
Wat draagt gij daar op uw hertje
En wat draagt gij op uw rug-?
En wat draagt gij, tralala ...

4
ʼt Ventje sprak: O jonge spotter
ʼk Zou u best geen antwoord biën
Maar ʼk wil u de wijsheid leren
En het betert u misschien.
En het betert, tralala ...

5
ʼk Draag van voren mijn gebreken
ʼk Heb die steeds voor ogen staan
ʼk Draag van achter die van anderen
En die trek ik mij niet aan.
En die trek ik, tralala ...

6
ʼt Ventje zweeg en rood van schaamte
Nam ik thuiswaarts mijnen keer
En als ik er nog ontware
Lach ik met geen bulten meer
Lach ik met geen, tralala ...

2
Geen sterreken verblijdt er mij
Ik zie uw ogenpaar.
Dan in mijn harte klinkt zo blij
Uw stille stemmeklank
Wanneer uw oog in ʼt mijne straalt
Geen afstand is er, neen,
Ik denk aan u, waar gij ook dwaalt.
Aan u, aan u alleen ... 

3
Geen kloksken klinkt er uit de vert
Zo vredig over ʼt land
Dat het een wijlken uit mijn hart
Uw stille stemme bant
Wat ook zijn lieven klank verhaalt,
Wij spreken steeds met één ,
Ik dank aan u waar gij ook dwaalt
Aan u, aan u alleen ...

«Aan u alleen» is pure liefdespoëzie en m.i. wegens de niet gemakkelijke toonzetting 
geen volks- maar een kunstlied.
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gehuwd, kreeg dertien kinderen – zijn laatste op 60-jarige leeftijd – en zorgde ervoor 
dat de Sint-Britiuskerk te Etikhove – «een steenoven aan de buitenkant»  - aan de bin-
nenzijde tot de mooiere kerken uit de streek kan worden gerekend.

Voor fotoʼs van de vermelde decoraties in de kerk verwijzen wij naar het boek «De 
Sint-Britiuskerk te Etikhove» dat bij de Heemkundige Kring Businarias of bij de 
auteur nog steeds te bekomen is tegen € 18,00.

DIRK DE MERLIER

Liedjes van toen

 «Vroeger werd gezongen en gefloten in de straat
 had de slagersjongen nog een opera paraat ...
 Tussen het geratel van machines door
 klonk in de confectie een mooi meisjeskoor»

(naar Herman van Veen)

Andréa Van Coppenolle (° Nukerke 1927) was een graaggeziene gaste op trouw- en 
andere feesten-: ze had (en heeft nog) «een schone stem» en liet zich niet pramen om 
te zingen, «een uur aan een stuk, als het moest».
«Bij ons thuis was het boerderij en café» vertelt ze, «en altijd werd er gezongen. En 
ʼs avonds gingen mijn broer en ik de koeien melken in de stal, en dan begonnen we 
te zingen ... de klanten kwamen uit het café om tegen de muur te staan luisteren, en 
geloof het of niet, als we zongen, zo rustig dat de koeien werden ...».
De meeste liedjes leerde ze van haar tante Amandine (°1890-†1950), die ze optekende 
rond de Eerste Wereldoorlog.

«De Bult» is een moraliserend lied (waarschijnlijk verkleedde de zanger zich in bul-
tenaar).

1
ʼk Was nog jong en ʼk zag een ventje,
ʼt had nen groten hoed op ʼt hoofd,
slepkens aan zijn pitalerken,
en zijn broeksken opgesloofd,
en zijn broekske, tralala ...

2
ʼt Had nen groten bult van voren
Rond als nen gedraaiden bol
En een kasken op zijn rugge
Gʼheel zijn pitalerken vol
Gʼheel zijn pita, tralala ...
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CLOTHAIRE DE DEKEN

De slacht anno 1950 op de boerderij

Elk jaar, omstreeks november, was een zwarte brandplek op het erf een bewijs van 
welstand en een geruststellende zekerheid de winter te kunnen trotseren-: het varken 
was immers geslacht.
Het zog (moere, zeug, mere), liefdevol opgekweekt met bras(1) en in de zomermaan-
den naar hartelust in de boomgaard wroetend, had zijn speklaag flink aangedikt. Als 
het even kon werden wat eikels bijgevoederd tijdens de herfst, wat de smaak van het 
vlees pittiger zou maken.
In afspraak met de slager en erover wakend dat ze die week niet op haar tijd zou 
komen of haar veranderingen zou hebben, omdat anders de kans bestond dat vooral 
de hespen en het te zouten vlees zouden keren (bederven of schenden), werd door de 
boerin de dag van de slacht gekozen. Belangrijk was ook dat de zeug niet bronstig of 
briestig stond.
Dagen vooraf werd de houten vleeskuip met heet water en soda (soetas) gewassen, 
ontvet, ontsmet en omgekeerd te drogen gezet. Evenzo de blauwe steen in de kelder. 
Een grote zak grof zout samen met kruidnagel (kornoffenagels), salpeter (salpeper), 
foelie(2), laurierblaadjes en water werden tot een pekel of brijn(ne) gekookt. Wanneer 
een rauw ei of een aardappel erin kwam bovendrijven was hij op sterkte.
Op de dag werd het varken in het hok gezeeld met een kempen(3) koord, bij een rechts-
handige slachter aan de linkerachterpoot, en met een paardemand over de kop met 
zachte dwang naar een plaats geleid, ver van de schelven waar de oogst van augustus 
keurig gemijt stond, wachtend op de dorsmachine.
Soms werd het dier in een renne(4) ter plaatse gedragen. Een welgemikte slag (niet te 
hard om de hersenen niet te beschadigen) tussen de oren met de houten hamer deed 
het dier spartelend neerzijgen. De pootjestrekker hield het touw gespannen zodat de 
achterpoot geen kontakt met de grond kon krijgen. Met een lang steekmes diep in de 
keel sneed de slachter met stielkennis de halsslagaders door en stak door tot in het 
hart. Dat alles onder luid gekrijs 
van het varken. Gutsend bloed 
werd in een geëmailleerd bas-
sin opgevangen en voortdurend 
met de hand geroerd om het stol-
len zoveel mogelijk te beletten. 
Pompbewegingen met de voor-
poot moesten er voor zorgen 
dat het laatste bloed uit het hart 
wegliep. Tijdens de bezetting 
(W.O. II) kreeg het klandestien 
gekweekte varken geen kans te 

Heemkundige Kring vindt U bijkomende informatie.

Voor de meer recente geschiedenis van het Bos ter Rijst, raadpleegden we Paul 
Baekeland, indertijd geestelijke vader van het Groencomité Vlaamse Ardennen en die 
een paar jaar later mee aan de wieg stond van de Stichting Omer Wattez.
Op zondag 7 maart 1971 kwamen, op zijn initiatief twaalf voorzitters van socio-
culturele verenigingen (Davidsfonds, Vermeylenkring, Hostekring, enz.) bijeen in 
Chalet Boekzitting te Louise-Marie. De vergadering was helemaal gewijd aan het 
bedreigde Bos ter Rijst. De zavelputten van DʼHoppe en Kwaremont zetten kwaad 
bloed. Het kon niet dat ook het Bos ter Rijst zou worden kaalgekapt. In deze ecolo-
gisch waardevolle bosstreek zouden immers, in het kader van de toeristische valori-
satie van de streek, 346 zomerhuisjes worden neergepoot. Er zouden uiteraard wegen 
worden aangelegd, een cafetaria en zelfs een paardenmanège worden opgetrokken.
Drie weken later, op 28 maart 1971 werd in de Boekzitting het Groencomité Vlaamse 
Ardennen geboren.
Dankzij inmenging op het hoogste niveau, moest van de grootse plannen voor het 
bos worden afgezien. Het werd door de Staat gekocht en voor rustiger natuurrecreatie 
bestemd.
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schreeuwen, want het werd de keel gewurdg (toegewoeld) met een dik touw en een 
stok, waarbij de slager op de rug van het varken ging zitten.
Als de laatste reutel uitgestorven was werd het varken op de buik gekeerd, voor- en 
achterpoten gestrekt en rijkelijk met tarwestro overdekt, dat daarna tegen de wind in 
werd aangestoken om traagjes vorderend het haar af te branden. Een heerlijke schroei-
lucht vermengd met rook trok over het erf.
Door het dier op de rug te draaien en met vier stenen te steunen kon ook het haar 
van de buikzijde afgeschroeid worden. De as van het stro werd weggeveegd en het 
schrepen van het bruingebrande vel met een breed schraapmes kon beginnen. Als kind 
mochten we met een kannetje lauw water op de handen van de schrapende slachter 
gieten. Als beloning kregen we een van de verrukkelijkste smaken en geuren van 
onze jeugd : een stukje van het nog warme door de hitte gestoomde oor met binnenin 
kraakbeen waar je nog lang kon van genieten.
De hoornige hoefjes (de schoentjes) werden met een handige draai losgewrongen en 
op de mesthoop (messing) geworpen, waar de loslopende hond er nog een kluif aan 
had.
Als een zijde klaar was werd het dier op een uit haar hengsels gelichte staldeur gelegd 
en de andere zijde werd geschraapt. Dan werden twee vleeshaken achter de achilles-
pezen gehaakt, en het varken werd op een speciale varkensladder gewenteld, omhoog 
gehesen en tegen een muur gezet. Hierbij vertelde de slachter steevast dat het varken 
nu een «geleerde beeste» was of stelde het raadseltje van het dier dat nog leerde als 
het al dood was.
De buikholte werd geopend en de ingewanden verwijderd. Zij werden later gereinigd 
met heet water. Daar het dier uitgevast was waren er weinig etensresten. 
Bij een gecastreerde beer (barg) werd de penis (pisserul) uitgesneden en met een 
zwaai in de dichtste boom gezwierd waar hij in de komende winter voor de mezen 
een welkome vetbron zal betekenen. Ook de vrouwelijke organen van een zeug wer-
den niet gegeten en aan de hond gegeven. Wel werd de urineblaas geledigd, strak 
opgeblazen, dichtgeknoopt en op een tochtige plaats te drogen gehangen. Ze zal later 
dienstig zijn als tabakzak voor de landloper die vanaf oktober kwam overwinteren en 
de koeien verzorgen in ruil voor wat eten en slaping op den hooizolder (hooidilte) en 
in de lente weer op trim (van daar-: trimard) te gaan. Ook was het een uitstekend vel 
om over de rommelpot te spannen.
Hangend werd het dier vakkundig met een stevig kapmes, zelfs door de ruggengraat 
heen in twee symmetrische helften verkapt, waarbij hersenen en ruggenmerg uitgepeld 
werden en de dag erna gebraden bij het ontbijt, als delicatesse verorberd.
De twee helften werden één voor één over de schouder gelegd en naar de kelder 
gedragen waar ze een tweetal dagen op de koude blauwe hardsteen konden afkoelen 
waardoor het lillige vet en vlees kon opstijven. Ook het inwendige buikvet, de smeer-
koek (darmchylvet) kon er opstijven en werd later tot smout afgesmolten of verkocht 
aan de windmolenaar om als smeerstof voor de askop te dienen. Zowat alle ruggespek 
en de smeerkoek werden afgekookt tot smout. De stukjes uitgebraden vet (kaantjes) 

Rond 1300 was slechts 9% van de hele Vlaamse Ardennen bebost. Tussen de 15de en 
de 18de eeuw werd opnieuw bos aangeplant in onze streek, en op valleigronden zelfs 
tot in de 19de eeuw.

Arend VI of Arnould VI, (zie Businarias nr 13, januari 2001, p. 12) had het Bos ter 
Rijst geheel in eigen goed. Het had toen een oppervlakte van 364 bunder of 448 ha, en 
was verspreid over een belangrijk deel van het oosten van Schorisse, maar ook voor 
een klein deel op de aangrenzende parochies Zegelsem (daar waar zich nu het reser-
vaat het Burreken bevindt) en St.-Maria-Horebeke. Arend VI bezat ook twee vijvers 
in de Crombeke, en deze beek ontspringt nu precies in de bosjes van het huidige reser-
vaat. Het uitgestrekte domein van de heer had de visrijke Schelde als noordgrens en 
zijn uitgestrekte Bos ter Rijst als zuidgrens. De jacht op herten, vossen, everzwijnen 
en otters, was een belangrijk tijdverdrijf, maar ook een bron van inkomsten.
Arend VI was reeds heer van Schorisse in 1375. Hij huwde tussen 1375 en 1380 met 
Ysabele van Gistele. 
Voor het hoogaltaar van de kerk van Schorisse lag vroeger zijn grafsteen en daarop 
stond dat hij overleed op 1 mei 1418. Zijn echtgenote Ysabele van Gistele kreeg tussen 
de jaren 1418 en 1426 financiële, administratieve en juridische problemen o.a. over het 
Bos ter Rijst. Het geschil werd op een proces voor de Raad van Vlaanderen gebracht. 
Zij behield het bos zolang zij leefde, moest er de lasten van het bosbeheer dragen 
maar mocht ook de baten innen. Van de houtkopers Gillis de Vos, Stevin Scietcatte 
en Geerard Colbrant ontving zij op 6 september 1420 217 lb 5 sch. Op 28 juni 1421 
ontving ze 1500 lb van de kopers Arend Bastaert van Schorisse,  Jan Failgate en Jan 
de Temmerman. Ysabele van Gistele overleed begin 1435 en haar zonen Geraard en 
Roegier regelden de begrafenis en de instelling van de jaargetijden.(2)

Rond 1775, ten tijde van de opname van de Ferrariskaart was de bosoppervlakte met 
circa 13% toegenomen met het Poodsbergbos tussen Everbeek en Ronse (1.700 ha) 
en het Kluisbos tussen Ronse en Ruien (800 ha). Maar wegens de sterke bevolkings-
aangroei in het laatste kwart van de 18de eeuw ontstond een stijgende vraag naar 
landbouwgronden en was de ontbossing niet meer tegen te houden. Het Bos ter Rijst 
(ongeveer 28 ha) is een latere heraanplanting van rond 1850.(3)

Het Vlaams Gewest kocht het bos in 1974. De dorpen Louise-Marie en DʼHoppe 
ontstonden op de ontginningsgronden van het Poodsbergbos.(4)
In het boek «150 jaar Louise-Marie» dat begin september wordt uitgegeven door onze 

2. «Mer Arend VI van Gavere (1387-1418), heer van Schorisse…». In «Handelingen van de Geschied- 
en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde» jaargang 2003; Erik Verroken, (zie S.A.G. 330, 21, 1434-5, 
49v).
3.  Bossen van Vlaanderen, p 53. Davidsfonds Leuven.
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werden met de schuimspaan uitgevist en bewaard om als delicatesse bij gebruineerde 
patatten gevoegd te worden. Een stuk ruggespek zal zijn dienst bewijzen als smouter 
voor het wafelijzer als de boerin na de aardappeloogst voor de jolige bende rapers een 
berg wafels bakt.
Het netje werd losgemaakt van de dunne darmen en zal dienen om de leverpastei met 
een landkaart van vetadertjes te overdekken. Deze dunne darmen of snaren zullen 
gevuld worden met gehakt (worsten) of bereid bloed (bloedworst). Enkele meters 
worst werden extra gezouten en gekruid en aan een hoge balk te drogen opgehangen. 
Na enkele weken droogtijd betekenden zij een altijd klaar tussendoortje of een hartige 
hap als de boerenzoon de zondagavond een stevige pint op had. Het versnijden van 
het vlees werd aangepast aan de noden van het gezin. Pronkstukken werden de twee 
achterhespen die met veel zorg van het laatste bloed ontdaan werden en rond de noot 
(kop van het dijbeen) extra gepeperd en gezouten. Daarna verdwenen zij in de brijn, 
werden geladen met een netwerk van gekookte latten met daarop een zware schor-
resteen om ze zeker onder het pekelpeil te houden. Immers, luchtcontact betekende 
steevast bederf en een kaamvlies en gasbellen op de pekel stonden voor onheil.
Zes of vier weken pekel, een week droogtijd en daarna het ritueel van het roken-: een 
geheim dat elke boer alleen aan zijn familie doorgaf. 
Iedereen zwoer bij zijn methode : of opgehangen hoog in de schoorsteen van de bak-
oven, of achterin de bakoven op een latwerk of vooraan in de oven of met gesloten 
ovendeur. Ook de schaafkrullen en het zagemeel werden zorgvuldig gekozen om de 
smaak optimaal te maken. Anderen zwoeren bij haverkaf of toevoeging van gedroogde 
kruiden. Alleen rookvorming, zonder vlammen was regel. 
Eens gerookt verdwenen de hespen in een ruime katoenen zak om ze tegen vliegen-
eieren te beschermen. Zoniet waren vleeswormen, poppen (schieters) en walgelijke 
geur het ontluisterende einde van deze koninginnestukken van het varken. Zelfs een 
hond wilde het niet meer.

steengroeven. En een Vlaams meisje geraakt nogal rap verliefd op een vurige Italiaan. 
Ik herinner mij nog goed een huwelijk van een meisje uit Schorisse met een Siciliaan. 
Heel de familie was uit Sicilië overgekomen. Het werd een kleurrijk evenement waar 
gebarentaal aan te pas kwam. De mamaʼs en de papaʼs kenden natuurlijk geen woord 
Nederlands en wij ook geen Italiaans. En toch zijn ze goed en wel getrouwd.
Mocht het Bos ter Rijst kunnen spreken van wat er gebeurde bij het naar huis komen 
van DʼHoppe ... Het bos zal wel zijn geheimen bewaren en zo is het misschien maar 
best ook. Nu ligt het bos er beschermd en verlaten bij. Af en toe nog eens een eenzame 
wandelaar die geniet van de stilte en het groen. 

Het Bos ter Rijst
MARC VUYLSTEKE

Isidoor Teirlinck schrijft in zijn boek «De toponymie van den Reinaert» dat de juiste 
naam wel eens Bosch ter (H)ijst zou kunnen zijn. De naburige Walen schrijven Rizoi, 
maar die naam is waarschijnlijk niet de oorspronkelijke, maar is een relatief moderne 
naamgeving die steunt op volksetymologie. Hij kaart dit aan omdat in Reinaertver-
haal een toponiem voorkomt dat naar deze plaats zou kunnen verwijzen. In «Van den 
Vos Reinaerde», het Comburgse handschrift staan volgende verzen. Vs 2258-2264
  Mijn vader ontboet Grimbeerte den wysen
  Ende Ysingrijn den grijsen,
  Tybeert die kater was die vijfste,
  Ende quamen teenen dorpe, hiet Hijfte.
  Tusschen Hijfte ende Ghend
  Hilden si haer paerlement
  In eere belokenre nacht.
In de vele Reinaert versies verschilt de schrijfwijze van Hijfte. Soms leest men Hyfte, 
Yfte, Yste en deze laatste naam bracht Teirlinck tot bij Bosch ter IJst. Men neemt nu 
algemeen aan dat het toponiem verwijst naar Hyfte, een wijk bij Lochristi.

Dat de Vlaamse Ardennen een groot bosgebied en een ware wildernis was wordt 
gesuggereerd in één van de andere Reinaert-handschriften. 
«Tussen … Eenam ende floorsbergen (1)/ in alle die wildernisse bergen / en is er geen 
dier so sterk so coen …».

1. Floorsbergen = Vloesberg
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Het Bos ter Rijst
ADELIN DE ZAEYTIJDT

Het Bos ter Rijst, met een oppervlakte van ongeveer 28 ha is het grootste bos in 
Maarkedal. Gelegen in Schorisse paalt het aan Flobecq en vormt het de taalgrens. Het 
telt drie ingangen met het Bosgat als hoofdingang. Men kan het ook bereiken langs de 
Bosstraat en in het zuiden langs de Doornstraat.
Een vroegere eigenaar was chirurg De Meulemeester uit Oudenaarde. Na zijn over-
lijden, nu ongeveer vijfenveertig jaar geleden, stond het te koop. Weinig liefhebbers 
daagden op. Een firma uit Roeselare, Roselarimo was wel geïnteresseerd en notaris 
Van Impe uit Ronse had de zaak in handen. Men nam contact op met het toenmalige 
gemeentebestuur en de zaak was aan het rollen. 
Een vraagprijs van drie miljoen was redelijk, daar het bos voor het overgrote deel 
begroeid was met slaghout en er weinig waardevolle bomen in voor kwamen. De 
verkoop was rap geklonken. Roselarimo zou er een recreatiezone maken met week-
end- huisjes, zomerverblijven en er allerlei toeristische activiteiten laten plaatsvinden. 
De onderhandelingen met het gemeentebestuur verliepen vlot-: voor die goede samen-
werking zou de gemeente zelfs een tweetal hectaren cadeau krijgen. De twee hectaren, 
gelegen aan de hoofdingang, waren reeds uitgestippeld. De aanvragen voor de nodige 
vergunningen werden opgestuurd, de papiermolen was aan ʼt draaien. Maanden gin-
gen voorbij, het dossier lag ergens in een onderste lade, beslissingen wou men niet 
nemen, kortom er kwam geen schot in de zaak.
Felle tegenkanting kwam aan het licht, en uiteindelijk liet Roselarimo weten af te 
zien van hun project. De Staat kocht het bos en zo is het in zijn toenmalige toestand 
bewaard gebleven.
In de vooroorlogse jaren, zelfs tot in de jaren vijftig, gonsde het bos van bedrijvigheid. 
Het vele slaghout was fel gegeerd. Een jaarlijkse verkoop gehouden in café ʼt Bosgat 
lokte telkens talrijke kopers. Er werd geboden en afgeboden, wat soms tot ruzies 
leidde. In december kapte en zaagde men het hout onder toezicht van de boswachter. 
Soms werd er wel gekeven, want niet iedereen kon op zijn uitgestippelde stukje bos 
blijven. Het hout sleepte men dan uit het bos-: sommigen droegen het hout op hun rug, 
anderen laadden het hout op een slee en een paard trok de slee het bos uit.
In die naoorlogse tijd, toen de dancings van DʼHoppe nog in hun glorietijd waren, 
kwamen honderden te voet of met de fiets langs den Doorn, door het Bos ter 
Rijst, op weg naar DʼHoppe. Dancing Valentino was de rendez-vous plaats van de 
Schorissenaren, iedereen kende bijna iedereen. Iets verderop had men de Caplette,
ʼt Wit Paard, de Limba, den Accordeonist en nog vele andere etablissementen, zelfs 
een druk bezochte patinage. Tijdens de zomermaanden kon men er op de koppen 
lopen. Het seizoen opende met «pietse poetse» en eindigde de vijftiende augustus met 
een paardenkoers. De vele Vlamingen maakten er kennis met de Walen van Flobecq 
en Lessen, zelfs met de Italianen. In Lessen werkten toen nogal wat Italianen in de 

Meestal werden met de hespen ook enkele buikstukken met het magerste vlees, de 
rengel (gerengeld) gepekeld. Dergelijke stukken zaten zeker in de bagage van de cam-
pagnemannen die voor enkele weken van huis waren om de asten in het noorden van 
Frankrijk brandend te houden.
Karbonaden en koteletten werden aangebraden en in smout ingegoten in een Keulse 
bruine pot om ze luchtdicht te bewaren. Later deden de weckpotten overal hun intrede 
en sporadisch hier en daar een diepvriezer.
Ook werd de beenhouwer opgedragen een zende (vlees als geschenk) klaar te maken 
om naar de eigenaar van de landerijen en het pachthof te brengen. Ook de pastoor 
deelde meestal mee.
Bij grote zeugen werden soms grote lappen vel (zwoerd) letterlijk heelhuids afgepeld 
om te laten looien en te versnijden tot soepele kloefriemen of welsteren kordelen (leid-
sels van vijf tot zes meter lengte). Ook het vlechtwerk rond de kop van de vlegel werd 
er mee vervaardigd. De gal, in de late middeleeuwen nog als medicijn gebruikt, werd 
weggeworpen alsook de afgekookte beenderen van de kop en de poten. Soms werden 
kleine beenderen uit de poot nog als bikkels gebruikt.
Het meeste orgaanvlees zoals longen (lichte lever), milt (smalle, smallast) en hart wer-
den samen met de kop tot hoofdkaas (oorflakke) verwerkt. Zelfs het kraakbeen van de 
luchtpijp en de strottenhoofd (roeper) werden samen hiermee vermalen. 
De dikke darmen werden met heet water gereinigd, binnenste buiten gekeerd en 
gekookt. De zure, groene slijmvlieslaag van de maagbinnenkant werd afgeschraapt en 
tevens gekookt-: een werkje dat in de achterkeuken plaats vond omwille van de reuk, 
doch niets vermocht later de heerlijke geur van knapperend gebraden vette darmen, 
eventjes in azijn gedoopt. Om van de smaak nog maar te zwijgen. Lever werd ver-
werkt tot leverpastei. Zo was dan ook het gezegde bewaarheid dat er van een varken 
bijna niets verloren ging.
Amper 50 jaar zijn voorbijgegaan en geen enkele boer van toen kon ooit vermoed heb-
ben dat het met de slacht en met het varken zo een vaart zou lopen-: met honderddui-
zenden bijeen in Vlaanderen, te dicht behokt, elkaar de staart afbijtend, gestresseerd 
en dus platgespoten, gebonden achter de voorpoten – kijk eens aan –, belaagd door 
dioxine en varkenspest, met massaʼs vernietigd op een vliegveld, clean geëlektrocu-
teerd, versneden met de ijzeren handschoen, liefst niet te veel mest producerend en 
bereid zijn vismeel te verteren, en thans zelfs tot in hun genen getast. Als we het aan 
het varken zouden vragen zou het wellicht zeggen-: «Geef mij maar de goede oude 

 1 bras:   gekookte aardappelen met roggemeel vermengd, bereid in het fornuis, soms gestookt met afval van
              vlas, de lemen.
2 foelie : gedroogde zaadhulzen van de muskaatnoot
3 kemp : hennep, plant die garen leverde voor de touwslagerij, zeildoek en schoenmakerij
4 renne : kist in latwerk waarmee varkens verplaatst werden om ze bij de beer te brengen of te wegen.
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Het Bos ter Rijst
ADELIN DE ZAEYTIJDT

Het Bos ter Rijst, met een oppervlakte van ongeveer 28 ha is het grootste bos in 
Maarkedal. Gelegen in Schorisse paalt het aan Flobecq en vormt het de taalgrens. Het 
telt drie ingangen met het Bosgat als hoofdingang. Men kan het ook bereiken langs de 
Bosstraat en in het zuiden langs de Doornstraat.
Een vroegere eigenaar was chirurg De Meulemeester uit Oudenaarde. Na zijn over-
lijden, nu ongeveer vijfenveertig jaar geleden, stond het te koop. Weinig liefhebbers 
daagden op. Een firma uit Roeselare, Roselarimo was wel geïnteresseerd en notaris 
Van Impe uit Ronse had de zaak in handen. Men nam contact op met het toenmalige 
gemeentebestuur en de zaak was aan het rollen. 
Een vraagprijs van drie miljoen was redelijk, daar het bos voor het overgrote deel 
begroeid was met slaghout en er weinig waardevolle bomen in voor kwamen. De 
verkoop was rap geklonken. Roselarimo zou er een recreatiezone maken met week-
end- huisjes, zomerverblijven en er allerlei toeristische activiteiten laten plaatsvinden. 
De onderhandelingen met het gemeentebestuur verliepen vlot-: voor die goede samen-
werking zou de gemeente zelfs een tweetal hectaren cadeau krijgen. De twee hectaren, 
gelegen aan de hoofdingang, waren reeds uitgestippeld. De aanvragen voor de nodige 
vergunningen werden opgestuurd, de papiermolen was aan ʼt draaien. Maanden gin-
gen voorbij, het dossier lag ergens in een onderste lade, beslissingen wou men niet 
nemen, kortom er kwam geen schot in de zaak.
Felle tegenkanting kwam aan het licht, en uiteindelijk liet Roselarimo weten af te 
zien van hun project. De Staat kocht het bos en zo is het in zijn toenmalige toestand 
bewaard gebleven.
In de vooroorlogse jaren, zelfs tot in de jaren vijftig, gonsde het bos van bedrijvigheid. 
Het vele slaghout was fel gegeerd. Een jaarlijkse verkoop gehouden in café ʼt Bosgat 
lokte telkens talrijke kopers. Er werd geboden en afgeboden, wat soms tot ruzies 
leidde. In december kapte en zaagde men het hout onder toezicht van de boswachter. 
Soms werd er wel gekeven, want niet iedereen kon op zijn uitgestippelde stukje bos 
blijven. Het hout sleepte men dan uit het bos-: sommigen droegen het hout op hun rug, 
anderen laadden het hout op een slee en een paard trok de slee het bos uit.
In die naoorlogse tijd, toen de dancings van DʼHoppe nog in hun glorietijd waren, 
kwamen honderden te voet of met de fiets langs den Doorn, door het Bos ter 
Rijst, op weg naar DʼHoppe. Dancing Valentino was de rendez-vous plaats van de 
Schorissenaren, iedereen kende bijna iedereen. Iets verderop had men de Caplette,
ʼt Wit Paard, de Limba, den Accordeonist en nog vele andere etablissementen, zelfs 
een druk bezochte patinage. Tijdens de zomermaanden kon men er op de koppen 
lopen. Het seizoen opende met «pietse poetse» en eindigde de vijftiende augustus met 
een paardenkoers. De vele Vlamingen maakten er kennis met de Walen van Flobecq 
en Lessen, zelfs met de Italianen. In Lessen werkten toen nogal wat Italianen in de 

Meestal werden met de hespen ook enkele buikstukken met het magerste vlees, de 
rengel (gerengeld) gepekeld. Dergelijke stukken zaten zeker in de bagage van de cam-
pagnemannen die voor enkele weken van huis waren om de asten in het noorden van 
Frankrijk brandend te houden.
Karbonaden en koteletten werden aangebraden en in smout ingegoten in een Keulse 
bruine pot om ze luchtdicht te bewaren. Later deden de weckpotten overal hun intrede 
en sporadisch hier en daar een diepvriezer.
Ook werd de beenhouwer opgedragen een zende (vlees als geschenk) klaar te maken 
om naar de eigenaar van de landerijen en het pachthof te brengen. Ook de pastoor 
deelde meestal mee.
Bij grote zeugen werden soms grote lappen vel (zwoerd) letterlijk heelhuids afgepeld 
om te laten looien en te versnijden tot soepele kloefriemen of welsteren kordelen (leid-
sels van vijf tot zes meter lengte). Ook het vlechtwerk rond de kop van de vlegel werd 
er mee vervaardigd. De gal, in de late middeleeuwen nog als medicijn gebruikt, werd 
weggeworpen alsook de afgekookte beenderen van de kop en de poten. Soms werden 
kleine beenderen uit de poot nog als bikkels gebruikt.
Het meeste orgaanvlees zoals longen (lichte lever), milt (smalle, smallast) en hart wer-
den samen met de kop tot hoofdkaas (oorflakke) verwerkt. Zelfs het kraakbeen van de 
luchtpijp en de strottenhoofd (roeper) werden samen hiermee vermalen. 
De dikke darmen werden met heet water gereinigd, binnenste buiten gekeerd en 
gekookt. De zure, groene slijmvlieslaag van de maagbinnenkant werd afgeschraapt en 
tevens gekookt-: een werkje dat in de achterkeuken plaats vond omwille van de reuk, 
doch niets vermocht later de heerlijke geur van knapperend gebraden vette darmen, 
eventjes in azijn gedoopt. Om van de smaak nog maar te zwijgen. Lever werd ver-
werkt tot leverpastei. Zo was dan ook het gezegde bewaarheid dat er van een varken 
bijna niets verloren ging.
Amper 50 jaar zijn voorbijgegaan en geen enkele boer van toen kon ooit vermoed heb-
ben dat het met de slacht en met het varken zo een vaart zou lopen-: met honderddui-
zenden bijeen in Vlaanderen, te dicht behokt, elkaar de staart afbijtend, gestresseerd 
en dus platgespoten, gebonden achter de voorpoten – kijk eens aan –, belaagd door 
dioxine en varkenspest, met massaʼs vernietigd op een vliegveld, clean geëlektrocu-
teerd, versneden met de ijzeren handschoen, liefst niet te veel mest producerend en 
bereid zijn vismeel te verteren, en thans zelfs tot in hun genen getast. Als we het aan 
het varken zouden vragen zou het wellicht zeggen-: «Geef mij maar de goede oude 

 1 bras:   gekookte aardappelen met roggemeel vermengd, bereid in het fornuis, soms gestookt met afval van
              vlas, de lemen.
2 foelie : gedroogde zaadhulzen van de muskaatnoot
3 kemp : hennep, plant die garen leverde voor de touwslagerij, zeildoek en schoenmakerij
4 renne : kist in latwerk waarmee varkens verplaatst werden om ze bij de beer te brengen of te wegen.
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werden met de schuimspaan uitgevist en bewaard om als delicatesse bij gebruineerde 
patatten gevoegd te worden. Een stuk ruggespek zal zijn dienst bewijzen als smouter 
voor het wafelijzer als de boerin na de aardappeloogst voor de jolige bende rapers een 
berg wafels bakt.
Het netje werd losgemaakt van de dunne darmen en zal dienen om de leverpastei met 
een landkaart van vetadertjes te overdekken. Deze dunne darmen of snaren zullen 
gevuld worden met gehakt (worsten) of bereid bloed (bloedworst). Enkele meters 
worst werden extra gezouten en gekruid en aan een hoge balk te drogen opgehangen. 
Na enkele weken droogtijd betekenden zij een altijd klaar tussendoortje of een hartige 
hap als de boerenzoon de zondagavond een stevige pint op had. Het versnijden van 
het vlees werd aangepast aan de noden van het gezin. Pronkstukken werden de twee 
achterhespen die met veel zorg van het laatste bloed ontdaan werden en rond de noot 
(kop van het dijbeen) extra gepeperd en gezouten. Daarna verdwenen zij in de brijn, 
werden geladen met een netwerk van gekookte latten met daarop een zware schor-
resteen om ze zeker onder het pekelpeil te houden. Immers, luchtcontact betekende 
steevast bederf en een kaamvlies en gasbellen op de pekel stonden voor onheil.
Zes of vier weken pekel, een week droogtijd en daarna het ritueel van het roken-: een 
geheim dat elke boer alleen aan zijn familie doorgaf. 
Iedereen zwoer bij zijn methode : of opgehangen hoog in de schoorsteen van de bak-
oven, of achterin de bakoven op een latwerk of vooraan in de oven of met gesloten 
ovendeur. Ook de schaafkrullen en het zagemeel werden zorgvuldig gekozen om de 
smaak optimaal te maken. Anderen zwoeren bij haverkaf of toevoeging van gedroogde 
kruiden. Alleen rookvorming, zonder vlammen was regel. 
Eens gerookt verdwenen de hespen in een ruime katoenen zak om ze tegen vliegen-
eieren te beschermen. Zoniet waren vleeswormen, poppen (schieters) en walgelijke 
geur het ontluisterende einde van deze koninginnestukken van het varken. Zelfs een 
hond wilde het niet meer.

steengroeven. En een Vlaams meisje geraakt nogal rap verliefd op een vurige Italiaan. 
Ik herinner mij nog goed een huwelijk van een meisje uit Schorisse met een Siciliaan. 
Heel de familie was uit Sicilië overgekomen. Het werd een kleurrijk evenement waar 
gebarentaal aan te pas kwam. De mamaʼs en de papaʼs kenden natuurlijk geen woord 
Nederlands en wij ook geen Italiaans. En toch zijn ze goed en wel getrouwd.
Mocht het Bos ter Rijst kunnen spreken van wat er gebeurde bij het naar huis komen 
van DʼHoppe ... Het bos zal wel zijn geheimen bewaren en zo is het misschien maar 
best ook. Nu ligt het bos er beschermd en verlaten bij. Af en toe nog eens een eenzame 
wandelaar die geniet van de stilte en het groen. 

Het Bos ter Rijst
MARC VUYLSTEKE

Isidoor Teirlinck schrijft in zijn boek «De toponymie van den Reinaert» dat de juiste 
naam wel eens Bosch ter (H)ijst zou kunnen zijn. De naburige Walen schrijven Rizoi, 
maar die naam is waarschijnlijk niet de oorspronkelijke, maar is een relatief moderne 
naamgeving die steunt op volksetymologie. Hij kaart dit aan omdat in Reinaertver-
haal een toponiem voorkomt dat naar deze plaats zou kunnen verwijzen. In «Van den 
Vos Reinaerde», het Comburgse handschrift staan volgende verzen. Vs 2258-2264
  Mijn vader ontboet Grimbeerte den wysen
  Ende Ysingrijn den grijsen,
  Tybeert die kater was die vijfste,
  Ende quamen teenen dorpe, hiet Hijfte.
  Tusschen Hijfte ende Ghend
  Hilden si haer paerlement
  In eere belokenre nacht.
In de vele Reinaert versies verschilt de schrijfwijze van Hijfte. Soms leest men Hyfte, 
Yfte, Yste en deze laatste naam bracht Teirlinck tot bij Bosch ter IJst. Men neemt nu 
algemeen aan dat het toponiem verwijst naar Hyfte, een wijk bij Lochristi.

Dat de Vlaamse Ardennen een groot bosgebied en een ware wildernis was wordt 
gesuggereerd in één van de andere Reinaert-handschriften. 
«Tussen … Eenam ende floorsbergen (1)/ in alle die wildernisse bergen / en is er geen 
dier so sterk so coen …».

1. Floorsbergen = Vloesberg
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schreeuwen, want het werd de keel gewurdg (toegewoeld) met een dik touw en een 
stok, waarbij de slager op de rug van het varken ging zitten.
Als de laatste reutel uitgestorven was werd het varken op de buik gekeerd, voor- en 
achterpoten gestrekt en rijkelijk met tarwestro overdekt, dat daarna tegen de wind in 
werd aangestoken om traagjes vorderend het haar af te branden. Een heerlijke schroei-
lucht vermengd met rook trok over het erf.
Door het dier op de rug te draaien en met vier stenen te steunen kon ook het haar 
van de buikzijde afgeschroeid worden. De as van het stro werd weggeveegd en het 
schrepen van het bruingebrande vel met een breed schraapmes kon beginnen. Als kind 
mochten we met een kannetje lauw water op de handen van de schrapende slachter 
gieten. Als beloning kregen we een van de verrukkelijkste smaken en geuren van 
onze jeugd : een stukje van het nog warme door de hitte gestoomde oor met binnenin 
kraakbeen waar je nog lang kon van genieten.
De hoornige hoefjes (de schoentjes) werden met een handige draai losgewrongen en 
op de mesthoop (messing) geworpen, waar de loslopende hond er nog een kluif aan 
had.
Als een zijde klaar was werd het dier op een uit haar hengsels gelichte staldeur gelegd 
en de andere zijde werd geschraapt. Dan werden twee vleeshaken achter de achilles-
pezen gehaakt, en het varken werd op een speciale varkensladder gewenteld, omhoog 
gehesen en tegen een muur gezet. Hierbij vertelde de slachter steevast dat het varken 
nu een «geleerde beeste» was of stelde het raadseltje van het dier dat nog leerde als 
het al dood was.
De buikholte werd geopend en de ingewanden verwijderd. Zij werden later gereinigd 
met heet water. Daar het dier uitgevast was waren er weinig etensresten. 
Bij een gecastreerde beer (barg) werd de penis (pisserul) uitgesneden en met een 
zwaai in de dichtste boom gezwierd waar hij in de komende winter voor de mezen 
een welkome vetbron zal betekenen. Ook de vrouwelijke organen van een zeug wer-
den niet gegeten en aan de hond gegeven. Wel werd de urineblaas geledigd, strak 
opgeblazen, dichtgeknoopt en op een tochtige plaats te drogen gehangen. Ze zal later 
dienstig zijn als tabakzak voor de landloper die vanaf oktober kwam overwinteren en 
de koeien verzorgen in ruil voor wat eten en slaping op den hooizolder (hooidilte) en 
in de lente weer op trim (van daar-: trimard) te gaan. Ook was het een uitstekend vel 
om over de rommelpot te spannen.
Hangend werd het dier vakkundig met een stevig kapmes, zelfs door de ruggengraat 
heen in twee symmetrische helften verkapt, waarbij hersenen en ruggenmerg uitgepeld 
werden en de dag erna gebraden bij het ontbijt, als delicatesse verorberd.
De twee helften werden één voor één over de schouder gelegd en naar de kelder 
gedragen waar ze een tweetal dagen op de koude blauwe hardsteen konden afkoelen 
waardoor het lillige vet en vlees kon opstijven. Ook het inwendige buikvet, de smeer-
koek (darmchylvet) kon er opstijven en werd later tot smout afgesmolten of verkocht 
aan de windmolenaar om als smeerstof voor de askop te dienen. Zowat alle ruggespek 
en de smeerkoek werden afgekookt tot smout. De stukjes uitgebraden vet (kaantjes) 

Rond 1300 was slechts 9% van de hele Vlaamse Ardennen bebost. Tussen de 15de en 
de 18de eeuw werd opnieuw bos aangeplant in onze streek, en op valleigronden zelfs 
tot in de 19de eeuw.

Arend VI of Arnould VI, (zie Businarias nr 13, januari 2001, p. 12) had het Bos ter 
Rijst geheel in eigen goed. Het had toen een oppervlakte van 364 bunder of 448 ha, en 
was verspreid over een belangrijk deel van het oosten van Schorisse, maar ook voor 
een klein deel op de aangrenzende parochies Zegelsem (daar waar zich nu het reser-
vaat het Burreken bevindt) en St.-Maria-Horebeke. Arend VI bezat ook twee vijvers 
in de Crombeke, en deze beek ontspringt nu precies in de bosjes van het huidige reser-
vaat. Het uitgestrekte domein van de heer had de visrijke Schelde als noordgrens en 
zijn uitgestrekte Bos ter Rijst als zuidgrens. De jacht op herten, vossen, everzwijnen 
en otters, was een belangrijk tijdverdrijf, maar ook een bron van inkomsten.
Arend VI was reeds heer van Schorisse in 1375. Hij huwde tussen 1375 en 1380 met 
Ysabele van Gistele. 
Voor het hoogaltaar van de kerk van Schorisse lag vroeger zijn grafsteen en daarop 
stond dat hij overleed op 1 mei 1418. Zijn echtgenote Ysabele van Gistele kreeg tussen 
de jaren 1418 en 1426 financiële, administratieve en juridische problemen o.a. over het 
Bos ter Rijst. Het geschil werd op een proces voor de Raad van Vlaanderen gebracht. 
Zij behield het bos zolang zij leefde, moest er de lasten van het bosbeheer dragen 
maar mocht ook de baten innen. Van de houtkopers Gillis de Vos, Stevin Scietcatte 
en Geerard Colbrant ontving zij op 6 september 1420 217 lb 5 sch. Op 28 juni 1421 
ontving ze 1500 lb van de kopers Arend Bastaert van Schorisse,  Jan Failgate en Jan 
de Temmerman. Ysabele van Gistele overleed begin 1435 en haar zonen Geraard en 
Roegier regelden de begrafenis en de instelling van de jaargetijden.(2)

Rond 1775, ten tijde van de opname van de Ferrariskaart was de bosoppervlakte met 
circa 13% toegenomen met het Poodsbergbos tussen Everbeek en Ronse (1.700 ha) 
en het Kluisbos tussen Ronse en Ruien (800 ha). Maar wegens de sterke bevolkings-
aangroei in het laatste kwart van de 18de eeuw ontstond een stijgende vraag naar 
landbouwgronden en was de ontbossing niet meer tegen te houden. Het Bos ter Rijst 
(ongeveer 28 ha) is een latere heraanplanting van rond 1850.(3)

Het Vlaams Gewest kocht het bos in 1974. De dorpen Louise-Marie en DʼHoppe 
ontstonden op de ontginningsgronden van het Poodsbergbos.(4)
In het boek «150 jaar Louise-Marie» dat begin september wordt uitgegeven door onze 

2. «Mer Arend VI van Gavere (1387-1418), heer van Schorisse…». In «Handelingen van de Geschied- 
en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde» jaargang 2003; Erik Verroken, (zie S.A.G. 330, 21, 1434-5, 
49v).
3.  Bossen van Vlaanderen, p 53. Davidsfonds Leuven.
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CLOTHAIRE DE DEKEN

De slacht anno 1950 op de boerderij

Elk jaar, omstreeks november, was een zwarte brandplek op het erf een bewijs van 
welstand en een geruststellende zekerheid de winter te kunnen trotseren-: het varken 
was immers geslacht.
Het zog (moere, zeug, mere), liefdevol opgekweekt met bras(1) en in de zomermaan-
den naar hartelust in de boomgaard wroetend, had zijn speklaag flink aangedikt. Als 
het even kon werden wat eikels bijgevoederd tijdens de herfst, wat de smaak van het 
vlees pittiger zou maken.
In afspraak met de slager en erover wakend dat ze die week niet op haar tijd zou 
komen of haar veranderingen zou hebben, omdat anders de kans bestond dat vooral 
de hespen en het te zouten vlees zouden keren (bederven of schenden), werd door de 
boerin de dag van de slacht gekozen. Belangrijk was ook dat de zeug niet bronstig of 
briestig stond.
Dagen vooraf werd de houten vleeskuip met heet water en soda (soetas) gewassen, 
ontvet, ontsmet en omgekeerd te drogen gezet. Evenzo de blauwe steen in de kelder. 
Een grote zak grof zout samen met kruidnagel (kornoffenagels), salpeter (salpeper), 
foelie(2), laurierblaadjes en water werden tot een pekel of brijn(ne) gekookt. Wanneer 
een rauw ei of een aardappel erin kwam bovendrijven was hij op sterkte.
Op de dag werd het varken in het hok gezeeld met een kempen(3) koord, bij een rechts-
handige slachter aan de linkerachterpoot, en met een paardemand over de kop met 
zachte dwang naar een plaats geleid, ver van de schelven waar de oogst van augustus 
keurig gemijt stond, wachtend op de dorsmachine.
Soms werd het dier in een renne(4) ter plaatse gedragen. Een welgemikte slag (niet te 
hard om de hersenen niet te beschadigen) tussen de oren met de houten hamer deed 
het dier spartelend neerzijgen. De pootjestrekker hield het touw gespannen zodat de 
achterpoot geen kontakt met de grond kon krijgen. Met een lang steekmes diep in de 
keel sneed de slachter met stielkennis de halsslagaders door en stak door tot in het 
hart. Dat alles onder luid gekrijs 
van het varken. Gutsend bloed 
werd in een geëmailleerd bas-
sin opgevangen en voortdurend 
met de hand geroerd om het stol-
len zoveel mogelijk te beletten. 
Pompbewegingen met de voor-
poot moesten er voor zorgen 
dat het laatste bloed uit het hart 
wegliep. Tijdens de bezetting 
(W.O. II) kreeg het klandestien 
gekweekte varken geen kans te 

Heemkundige Kring vindt U bijkomende informatie.

Voor de meer recente geschiedenis van het Bos ter Rijst, raadpleegden we Paul 
Baekeland, indertijd geestelijke vader van het Groencomité Vlaamse Ardennen en die 
een paar jaar later mee aan de wieg stond van de Stichting Omer Wattez.
Op zondag 7 maart 1971 kwamen, op zijn initiatief twaalf voorzitters van socio-
culturele verenigingen (Davidsfonds, Vermeylenkring, Hostekring, enz.) bijeen in 
Chalet Boekzitting te Louise-Marie. De vergadering was helemaal gewijd aan het 
bedreigde Bos ter Rijst. De zavelputten van DʼHoppe en Kwaremont zetten kwaad 
bloed. Het kon niet dat ook het Bos ter Rijst zou worden kaalgekapt. In deze ecolo-
gisch waardevolle bosstreek zouden immers, in het kader van de toeristische valori-
satie van de streek, 346 zomerhuisjes worden neergepoot. Er zouden uiteraard wegen 
worden aangelegd, een cafetaria en zelfs een paardenmanège worden opgetrokken.
Drie weken later, op 28 maart 1971 werd in de Boekzitting het Groencomité Vlaamse 
Ardennen geboren.
Dankzij inmenging op het hoogste niveau, moest van de grootse plannen voor het 
bos worden afgezien. Het werd door de Staat gekocht en voor rustiger natuurrecreatie 
bestemd.
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gehuwd, kreeg dertien kinderen – zijn laatste op 60-jarige leeftijd – en zorgde ervoor 
dat de Sint-Britiuskerk te Etikhove – «een steenoven aan de buitenkant»  - aan de bin-
nenzijde tot de mooiere kerken uit de streek kan worden gerekend.

Voor fotoʼs van de vermelde decoraties in de kerk verwijzen wij naar het boek «De 
Sint-Britiuskerk te Etikhove» dat bij de Heemkundige Kring Businarias of bij de 
auteur nog steeds te bekomen is tegen € 18,00.

DIRK DE MERLIER

Liedjes van toen

 «Vroeger werd gezongen en gefloten in de straat
 had de slagersjongen nog een opera paraat ...
 Tussen het geratel van machines door
 klonk in de confectie een mooi meisjeskoor»

(naar Herman van Veen)

Andréa Van Coppenolle (° Nukerke 1927) was een graaggeziene gaste op trouw- en 
andere feesten-: ze had (en heeft nog) «een schone stem» en liet zich niet pramen om 
te zingen, «een uur aan een stuk, als het moest».
«Bij ons thuis was het boerderij en café» vertelt ze, «en altijd werd er gezongen. En 
ʼs avonds gingen mijn broer en ik de koeien melken in de stal, en dan begonnen we 
te zingen ... de klanten kwamen uit het café om tegen de muur te staan luisteren, en 
geloof het of niet, als we zongen, zo rustig dat de koeien werden ...».
De meeste liedjes leerde ze van haar tante Amandine (°1890-†1950), die ze optekende 
rond de Eerste Wereldoorlog.

«De Bult» is een moraliserend lied (waarschijnlijk verkleedde de zanger zich in bul-
tenaar).

1
ʼk Was nog jong en ʼk zag een ventje,
ʼt had nen groten hoed op ʼt hoofd,
slepkens aan zijn pitalerken,
en zijn broeksken opgesloofd,
en zijn broekske, tralala ...

2
ʼt Had nen groten bult van voren
Rond als nen gedraaiden bol
En een kasken op zijn rugge
Gʼheel zijn pitalerken vol
Gʼheel zijn pita, tralala ...
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Desire VION Pharaïlde VION

Florence VION Esperance VION

3
Lachend sprak ik tot het ventje
Vriendje, zeg mij toch eens vlug
Wat draagt gij daar op uw hertje
En wat draagt gij op uw rug-?
En wat draagt gij, tralala ...

4
ʼt Ventje sprak: O jonge spotter
ʼk Zou u best geen antwoord biën
Maar ʼk wil u de wijsheid leren
En het betert u misschien.
En het betert, tralala ...

5
ʼk Draag van voren mijn gebreken
ʼk Heb die steeds voor ogen staan
ʼk Draag van achter die van anderen
En die trek ik mij niet aan.
En die trek ik, tralala ...

6
ʼt Ventje zweeg en rood van schaamte
Nam ik thuiswaarts mijnen keer
En als ik er nog ontware
Lach ik met geen bulten meer
Lach ik met geen, tralala ...

2
Geen sterreken verblijdt er mij
Ik zie uw ogenpaar.
Dan in mijn harte klinkt zo blij
Uw stille stemmeklank
Wanneer uw oog in ʼt mijne straalt
Geen afstand is er, neen,
Ik denk aan u, waar gij ook dwaalt.
Aan u, aan u alleen ... 

3
Geen kloksken klinkt er uit de vert
Zo vredig over ʼt land
Dat het een wijlken uit mijn hart
Uw stille stemme bant
Wat ook zijn lieven klank verhaalt,
Wij spreken steeds met één ,
Ik dank aan u waar gij ook dwaalt
Aan u, aan u alleen ...

«Aan u alleen» is pure liefdespoëzie en m.i. wegens de niet gemakkelijke toonzetting 
geen volks- maar een kunstlied.
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werkplaats werd er onlangs afgebroken. Oudere Etikhovenaren zullen zich allicht 
nog «van Pieters» herinneren, de beide ongehuwde dochters Pharaïldis en Esperancia 
«Pieters Spranse», die er tot hun dood verbleven.

Pieter Vion huwde een eerste keer op 24 november 1836 met Francisca Pot, dochter 
van Petrus en Isabelle De Merlier. Zij werd geboren te Etikhove in 1808 en overleed 
er op 17 februari 1845, 36 jaar oud.
Zij hadden vier kinderen-: Mathildis (geboren op 10 april 1837 en overleden op 21 
april 1914), Maria Reinildis (geboren op 28 september 1839 en overleden op 2 fe-
bruari 1922), Carolus Ludovicus (geboren op 16 oktober 1841) en Maria Caharina 
(geboren op 19 september 1843 en overleden op 8 maart 1927). Deze laatste huwde 
met ene Alfons De Vleeschauwer. 

Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde hij op 17 september 1846 met 
Regina Janssens, dochter van Carolus en Theresia Weybraecke. Zij werd geboren te 
Etikhove in 1812 en overleed er op 5 juni 1853, 40 jaar oud.
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren-: Maria Theresia (geboren op 24 sep-
tember 1847 en overleden op 22 januari 1898 – zij huwde met ene Adolf Willems) en 
Maria Clementia (geboren op 15 mei 1849 en overleden op 2 oktober 1851).

Pieter Vion huwde een derde keer in 1853, nu met Francisca De Clercq (Fig. 6), 
geboren te Elst in 1812 en overleden te Etikhove op 5 juni 1853. En ook nu werden er 
kinderen geboren-: Maria Clementina (geboren 
op 20 november 1854 en overleden op 5 janu-
ari 1866), Desiderius (geboren op 6 februari 
1856 en overleden te Roeselare op 10 augustus 
1933 – hij huwde met ene Josepha Opsomer), 
Maria Sidonia (geboren op 27 december 1857 
– zij huwde met ene Ivo Aelvoet), Maria Leonia 
Honorine (geboren 1 oktober 1859 en overleden 
op 21 februari 1928), Maria Florentia (gebo-
ren op 31 mei 1861 en overleden op 7 februari 
1943  – zij huwde ene Ephrem Van Coppenolle). 
Maria Pharaïldis Celina (geboren op 27 februari 
1864 en overleden op 29 september 1947) en 
Maria Esperancia (geboren op 27 juni 1866 en 
overleden op 9 juni 1936).

Pieter Vion overleed te Etikhove op 4 septem-
ber 1899. Hij werd 93 jaar. Hij was drie keer Fig. 6 - Francisca De Clercq

Ronse in de Vlaamse Ardennen 

Ruim tien jaar geleden startte het Davidsfonds met een uniforme reeks culturele 
reisgidsen voor Vlaanderen. Na «De Vlaamse kust» volgden monografieën over het 
begijnhof van Leuven, het land van Leie en Latem, het land van Pallieter en de Witte, 
het land van Ambiorix, over Brussel en de Voerstreek ..., intussen een kleine twintig 
titels. Alle boekjes volgen een zelfde indeling: eerst een uitgebreide cultuurhistorische 
achtergrond, daarna enkele uitgestippelde en beschreven wandelingen en tenslotte 
gastronomische informatie. Door het handige formaat – 11,5 op 21 cm – kunnen ze 
gemakkelijk op de uitstap meegenomen worden. De jongste publicatie in deze lovens-
waardige reeks is «Ronse in de Vlaamse 
Ardennen» van Eric Devos. Hij is een 
man van de streek, als museumcon-
servator kent hij Ronse en de Vlaamse 
Ardennen door en door, en bovendien 
heeft hij er zijn hart aan verpand.
Na een inleiding over de grote geolo-
gische perioden met hun voornaamste 
kenmerken volgt de beschrijving van de 
bekende beboste getuigenheuvels, waar-
aan de Vlaamse Ardennen hun naam te 
danken hebben. Achtereenvolgens ko-
men het Kluisbos, de Hotond, het Bois-
Joly, het Muziekbos en DʼHoppe met 
het Brakelbos aan bod. Wij lezen er 
bijvoorbeeld dat het Brakelbos, gelegen 
in de grensstreek van de graafschappen 
Vlaanderen en Henegouwen, eertijds een 
oord was waar misdadigers zich schuil 
hielden; in 1735 werd een aantal «zigeu-
ners» opgepakt, van wie zeven vrouwen 
tot de galg werden veroordeeld. De 
eigenaars van het Brakelbos zijn eeu-
wenlang, tot midden de 19de eeuw, 
rijke Gentse burgers geweest, totdat het 
O.C.M.W. van Oudenaarde het hele bos 
(52 ha groot en niet 22 ha zoals foutief 
vermeld) kon aankopen en in 1976 voor 
het publiek openstellen.
De Vlaamse Ardennen zijn ook een 

SYLVAIN DE LANGE
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Francisca Xaveria Baert, echtgenoot van Marie Therese Bastijns. Deze Petrus is de 
zoon waarvan sprake in de geboorteakte hierboven. (Fig. 4)

Toen de verbouwingen aan de kerk begonnen (eerste fase 1838-1839) was vader Petrus 
50 jaar oud en zoon Petrus 18 jaar. Toen de werken van de tweede fase (1840-1844) 
werden voltooid was de vader overleden en de zoon tussen 20 en 24 jaar. Wij mogen 
dus met grote waarschijnlijkheid aannemen dat beiden aan de kerk hebben gewerkt. 
De muur van het koor werd gebouwd tijdens de eerste fase (1838-1839). En nu blijft 
het vraagteken. Wie verwerkte zijn initialen in deze muur, de vader of de zoon?

Petrus Livinus Vion

In het boek over de kerk hebben wij de naam van Pieter Vion meerdere keren vermeld. 
Immers, het meeste zichtbare houtwerk – en er is er nogal wat in de kerk – werd 
door hem gemaakt en geplaatst: de zijaltaren, de lambrisering met de biechtstoelen 
en het koorgestoelte, het tochtportaal en vermoedelijk een deel van de preekstoel. 
Hij was een meester in het uitvoeren van snijwerk, wat in de kerk resulteert in een 
bewonderenswaardige mengeling van effen panelen gevat in kunstig  gefreesde stijlen 
en regels, afgeboord met friezen en klassieke motieven, afgewisseld met medaillons 
en beeldhouwwerken. Het prachtige samengaan van enerzijds het houten snijwerk 
en het barok aandoend stucwerk, vindt zijn hoogtepunt in de aansluiting van de sier-
fries boven de doopkapel, de kalvarie en het 
tochtportaal achteraan de kerk, waar de motie-
ven overlopen van stuc naar hout en dan weer 
stuc. En dit hebben – daar ben ik van overtuigd 
– nog maar weinig bezoekers van de kerk goed 
bekeken.
Petrus Livinus Vion (Fig. 5) werd geboren te 
Sint-Blasius-Boekel op 9 november 1806 als 
zoon van Franciscus en Elisabeth Goddijn. Hij 
had een zuster, Berlindis, die in Etikhove over-
leden is op 21 maart 1881.
De familie Vion woonde (wij weten niet of 
zij er altijd hebben gewoond) in de huidige 
Nederholbeekstraat ter hoogte van huis nummer 
19 (naast het atelier van Omer Van Welden). De 

Fig. 5 - Petrus Vion

uitgelezen oord geweest voor talrijke kunstenaars, zoals Valerius De Saedeleer te 
Etikhove en Gies Cosijns te Kluisbergen. Maar wist U ook dat Hugo Claus in Nukerke 
heeft gewoond-?  Op het sportieve vlak is de streek, in het spoor van de wereldkam-
pioenschappen van 1963 en 1988, geliefd bij de wielertoeristen. Ook deze aspecten 
worden niet over het hoofd gezien.
In een tweede gedeelte wordt de stad Ronse voorgesteld en blijkbaar verbergt het 
verleden van deze stad geen geheimen voor de auteur: Sint-Hermes, de 18de eeuwse 
«Ronsschen twijn», de opkomst, de bloei en de neergang van de gemechaniseerde 
textielindustrie, de Fiertel en de Zotte Maandag en zoveel meer komen er allemaal aan 
bod. Daarna volgt een uitgestippelde wandeling door de stad.
Voor al wie een aangename wandeling wil maken in Ronse of in de Vlaamse Ardennen 
en daarna een «Ephremke» lust met een «Ronsischen Tripel» is deze gids van Eric 
Devos een echte aanrader.

Week-end 20 en 21 september 2003

VIERING
«150 JAAR LOUISE-MARIE»

Historische evocatie «150 jaar Louise-Marie» in «Het Hof van Mooreghem»
een realisatie van onze Heemkundige Kring.
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uitgevoerd. 
In de archieven van de burgerlijke stand konden wij toch een en ander vinden – waar-
bij wij toch weer op een nieuw vraagteken stootten. 
Hierboven (Fig. 2) staat de geboorteakte van Petrus Franciscus Van Overmeire afge-
beeld. Hij werd geboren op 28 augustus 1820 te Etikhove in de ouderlijke woonst 
aan de Gansbeekstraat, als zoon van Petrus Van Overmeire, metser, en van Francisca 

Xaveria Baert.
Toen de verbouwingswerken aan de kerk in volle gang waren overleed op 16 juli 
1842 (Fig. 3) Petrus Van Overmeire, metser, op een leeftijd van vierenvijftig jaar in 
zijn woning op de Gansbeke te Etikhove. Uit de akte blijkt verder dat hij geboren 
werd te Volkegem als zoon van Joannes en Joanna Catherina Van der Vaerent. Hij was 
weduwnaar van Xaveria Baert en echtgenoot van Sophie Geeraert. Deze Petrus is de 
vader vermeld in de geboorteakte hierboven. (Fig. 2)

Op 8 augustus 1859 overleed om vier uur in de namiddag Petrus Franciscus Van 
Overmeire, metser, achtendertig jaar oud, zoon van wijlen Petrus en van wijlen 

Fig. 3

Fig. 4

De vierschaar* te Nukerke 1750.

Tijdens het Oostenrijks bewind (1713-1794) heerste er over het algemeen vrede en 
welvaart in onze streken. Wat een contrast met de vorige 16e eeuw. De periode van 
rust, waarin de Zuidelijke Nederlanden voor vele jaren aan de oorlogen en conflic-
ten ontsnapt waren, werd midden de 18e eeuw tussen maart 1745 tot januari 1749 
onderbroken. Zoals zo dikwijls in onze geschiedenis waren het opnieuw de Fransen 
die binnenvielen. In het Vredesverdrag van Utrecht (1713) had Lodewijk XIV wel 
aanvaard dat de Zuidelijke Nederlanden deel uitmaakten van Oostenrijk, maar de 
verdragen mogen al eens geschonden worden. De Oostenrijkse Successieoorlog, 
uitgebroken na het overlijden van Keizer Karel VI, waarin de Fransen de zijde kozen 
van de vijanden van Maria-Theresia, bracht de oorlog opnieuw in de Nederlanden. 
Keizerin Maria-Theresia kreeg wel de hulp van zowel Engeland als van de Verenigde 
Provinciën. De Fransen versloegen de Engelse legers in de slag van Fontenoy (1745), 
en twee jaar later konden ze zonder veel tegenstand Zeeuws-Vlaanderen binnentrek-
ken en namen ze de steden Bergen-op-Zoom en Maastricht in. Pas na de Vrede van 
Aken (1748) moesten de Fransen de Zuidelijke Nederlanden ontruimen ten voordele 
van Oostenrijk. De vrede duurde nu tot 1792; het waren opnieuw de Fransen die onze 
streken wilden inlijven, wat hun uiteindelijk na hun overwinning bij Fleurus (1794) 
is gelukt.

Een oorlog brengt voor de burgerbevolking nooit iets goeds mee. In de dorpen waar 
de soldaten voorbijtrokken of hun kamp opsloegen werd dikwijls geplunderd. De 
bevolking werd geterroriseerd.

De zesde juli 1750 verschenen Lieven De Waele, Pieter Vande Abeele en Simoen de 
Dondere voor de wethouders van Nukerke. Hieronder volgt hun verklaring-:

«Compareerden voor Bailliu, burgemeester ende schepenen der prochie van Nukercke 
in persoone Lieven De waele, fs pieters opsetenen der selve prochie, welke compa-
rant onder solemnele eede in onze handen ontloken heeft verclaert dat hij in den 
somer van de jaere 1746 ghelevert hebbende drij peerden in differente convoijen in 
voldoeninghe van de beschrijven op dese prochie uytgesonden bij mijne edele heeren 
der gedeputeerde der twee stede ende Lande van Aelst de selve drij peerden sieck 
ende met plaeghe zijn thuijs gecommenen, ende dat hij om de voorseijde peerden te 

MARC VUYLSTEKE

* In de middeleeuwen bestond de vierschaar uit vier banken waarop de baljuw, de schepenen, de aan-
klager en de beschuldigde gezeten waren.  Later werd het zowel de rechtzitting zelf als de plaats waar 
de zitting gehouden werd. In de vierschaarkamer van een herberg rond de kerk zetelde de «weth» van 
Nukerke onder de leiding van de burgemeester en/of baljuw. 
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Kerkbouwers te Etikhove

Toen wij het boek «De Sint-Britiuskerk te Etikhove» schreven lag het niet in onze 
bedoeling er gegevens in te verwerken in verband met personen die bij de bouw van 
de kerk betrokken waren. Wij denken hierbij aan de Etikhoofse schrijnwerker Petrus 
Vion, en de op dat ogenblik voor ons onbekende P.V.O. (Fig. 1), initialen welke inge-
werkt zijn in de buitenzijde van de koormuur. 

Van de familie Anneesens-Plettinck uit Steenokkerzeel – nazaten van Petrus Vion 
– bekwamen wij fotoʼs en andere persoonlijke documenten van de schrijnwerker en 
zijn familie, waarvoor onze dank. Bij het verschijnen van het boek werd ook P.V.O. 
ontmaskerd, als zijnde Petrus Van Overmeire, Etikhovenaar en telg uit het geslacht 
«van metsers».

Petrus Van Overmeire
Sylveer Van Overmeire, thans woonachtig te Ronse, kon ons geen verdere informatie 
bezorgen over zijn voorvader Petrus. Hij wist enkel dat de uitbreidings- en verbou-
wingswerken van de kerk in 1837-1844 (gedeelte ruwbouw) door Petrus werden

JOZEF BOURDEAUDHUI

Fig. 2

Fig. 1

genesen, geemplouheert hebbende Joannes De Clootere peerdemeester tot Ellezelles, 
ende Joseph Van Schoorisse peerdemeester op dese prochie, benevens eenen fran-
schen peerdemeester nietegenstaende alle de geneesmiddelen daer toe gebruijckt, is 
gestorven, ende dat hij comparant de twee andere peerden, uyt vreese dat sij de selve 
plaeghe souden gecommuniqueert hebben aen sijne voorder peerden ghenootsaeckt 
is gheweest wegh te geven aen eenen peerdeviller, midtgaeders dat het voorseijde 
gestorven peerdt geweest sijnde eenen zwarten ruijn ende vande semve weghgegeven 
peerden oock geweest zijn eenen zwarten ruijn ten minsten tesaemen weerdigh de 
somme van veertig ponden grootte, ende het derde geweest zijnde eene swarte meire 
ten minste weerdigh was acht ponden grootte, alsmede dat het cureren van de selve 
peerdenaen hun ten minsten heeft becostight tot vijftigh guldens, sonder daer in te 
begrijpen den intrest bij hem daer dooren gheleden, ende alhier oock ghecompareert 
zijnde Pieter vanden Abeele ende Simoen De Donder praeter der selve prochie beide 
woonende inde gebuerte van den eersten comparant hebben onder gelijcken eedt 
verclaert dat zij nogh wel memoratif zijn vande voorschreven drij peerden met de 
gemelde plaegen thebben besmet gesien, in teecken der waerheijt hebben de compa-
ranten hunen respective declaratien onderteeckent met belofte vande selve te sullen 
houden staen, ende den voornemden hunnen eedt te restereren voor alle hoven ende 
wetten aensocht zijnde.
De handtekeningen van Piet Vanden Abeele en S. De Dondere. Een kruis voor Lieven 
De Waele. (t mercq)
Aldus verclaert ende onder eede gheaffirmeert voor ende ter kennisse van Dheer Jan 
baptiste Lucas Vandendriessche bailliu, Sieurs Pieter Francies Vanmallegem burge-
meester, Joannes Vandereecken ende Augustijn Vande Putte schepenen in vierschaer 
desen sesden julij 1750».
Gevolgd door de vier handtekeningen.

Zes maand later, op 25 januari 1571, verschenen ze opnieuw voor de vierschaar.
Dezelfde verklaring werd opnieuw afgelegd. De getuige Pieter Vanden Abeele was 
vervangen door Maurus De Worme. Op die bijeenkomst van 25 januari was de bailliu 
echter afwezig.  Er zal dan wel een nieuwe bijeenkomst plaats gehad hebben want 
die eerste datum werd doorstreept en vervangen door «achten maerte 1751». Lucas 
Vandendriessche, Pieter Fr. Vanmallegem, Joannes Vandereecken en Augustijn Vande 
Putte tekenen.

Op 26 maart 1751 valt dan de beslissing. Lieven De Waele krijgt 20 ponden grootte 
i.p.v. de gevraagde 48 ponden.
«De onderschreven bekent ontfangen thebben uijt de handen van Pieter Francies 
Debisschop ontfanger der prochie van Nukercke de somme van twintigh ponden 
grootte courant, hier vooren vermeldt desen 29 april 1751.
Dit is t̓ mercq     +
Lieven De Waele».
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hoek duwde en haar begon te betasten. En te stom was om te zien dat ze in positie 
was. Ze kon niet schreeuwen, hij verlamde haar met zijn blik. Ze was doodsbenijd, 
ze had nog nooit zo de grauwel gehad. Ze dacht aan het kind. Alleen dàt gaf haar de 
nodige kracht om te kalmeren en te beramen hoe ze uit zijn macht kon geraken.
«Niet hier», fluisterde ze. «In de kamer hiernaast».
De broeder glimlachte goedkeurend en zijn ogen zwommen nu in geilheid. Hij liet 
haar voorgaan. Ze liet iets vallen, het beursje waar vier frankstukken en enkele stui-
vers inzaten. Hij werd ineens hoffelijk en bukte zich om het kleinood voor haar op 
te rapen. Dat was zijn ongeluk. Ze zag de kans om hem een heftige stamp tegen zijn 
gezegende kloten te geven en er als de weerlicht vandoor te rikken, de straat op, zover 
mogelijk weg.
Smeerlap. Vuile, vettige, vieze smeerlap-!
Diezelfde avond en dan voor het eerst, dacht ze aan tante Alfonsine.

De kleine Hélène, zo heet het kind, wordt als een princesje door tante Alfonsine 
verzorgd. Nard kreeg het niet te zien. Hij moest maar een stuk uit zijn ziel wegsnij-
den en weer een vrije jonkman worden. Dat gaf ze hem te verstaan. Omdat ze zeker 
wist dat ze nooit meer in staat zou zijn een man te verdragen, laat staan ervan te 
houden. Nee, ze haatte hem niet en ja, het kind was van hem. Misschien later kon hij 
... veel later. Maar het ware beter dat hij alles voorgoed vergat, een ander lief zocht, 
een ander leven begon.
Het zou niet gaan. Hij wou het niet. Zijn groot hart brak, terwijl hij haar met zijn ogen 
verslond.
«Ik heb geen cadeautje gekocht voor de geboorte van het kleintje», zei hij.
Als man kent ge daar niets van. Hij haalde vierhonderd frank uit zijn binnenzak, het 
werkloon van twee weken, en stopte het haar toe.
«Koop er iets heel schoons mee», zei hij. «Iets dat blijft. En als Lèneke groter wordt, 
zeg haar dan van wie het komt. Beloof het mij».
Ze protesteerde. Hij moest zoiets niet doen.
Maar hij gooide het geld in haar ponder en liep weg.
Later, veel later ...
Hij had nog wat krijnzen over voor een half dozijn dreupels.

Bool-: stuk hout, boomstam of dikke tak.
Froet-: bezeten, gedreven.
Getrokken-: met vermoeide trekken.
Herpakken-: zich . : zich vermannen.
Kloefkapper--: scheldnaam voor lompe, onbehouwen man.
Krijnzen-: wisselgeld.
Moeties-: te .-: moeten trouwen wegens ongewenste zwanger-
schap.
Pateel-: platte schotel. Vuil . : sloerie.

Pertig : knap.
Ponder : rieten korf.
Rikke : hark.
Snoer : lichtekooi.
Terrijntje : sijsje.
Toutsies : aardappeltjes. Toutsiespap.
Tuutje : eindje. Ook fopspeen.
Wolvenbrood : zwam.
Zabberen : miezelen, motregenen.

Een derde verhaal ...

Compareerden voor Bailliu, Burgemeeester ende schepenen der prochie van Nukerke 
in persoonen Joannes Gheenes, fs Gillis insetenen de voorseyde prochie ende Joseph 
Van Schoorisse smet ende peerdemeester woonende op de selve prochie, midtsgaeders 
Constantinus De Raedt, Jan Baptiste Schoulinck ende Pieter De Smet alle inwoonders 
der prochie van Ruyen, welke comparanten onder solemnelen eede in onse handen 
ontloken hebben verclaert ten versoucke van Basilius De Raedt oock inwoonder dese 
voornoemde prochie van Nukercke te weten den eersten comparant, dat hij van s̓re-
quirants twee peerden in-gespannen aenden waeghen van Jacobus Vanderdonckt van 
dese prochie vertrocken sijnde op den neghensten maert XVII C acht en veertigh om 
meel te voeren in het fransch leger bij Bergen op Soom, ende de gheallieerde opcom-
mende bij den waeghen, ende een van de selve srequirants peerden heeft moeten 
verlaeten, dat daer naer het selve verlaeten peerdt, wesende eenen swarten ruyn is 
ghespannen gheweest aen een bagaggie-karre, waervan de peerden den gheallieerden 
waeren afghenomen, ende teneynden dies den eersten comparant ghesien heeft, dat 
het vooren aende borst was open ghereden, ende van achter aende slincke bille by 
den steert soodaenighlijke ghequest, dat hij daermede niet dan met grootte moeyte op 
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Maar precies daar ging het hem om, om het kind. Het was van hem niet, dat wist hij 
nu zeker. Hij smeet haar achteruit op een stoel en begon haar te verwijten voor al wat 
lelijk was. Ze was een hoer, ze had hem met horens gezet en als ze dacht dat hij voor 
da jonk van die flamin de mes couilles zou werken, dan had ze het mis. Hij brieste en 
tuilewuite. Ze was een scharminkel, een vuil pateel, een snoer (vrije vertaling). Op
t̓ leste van t̓ spel trok hij de deur open en joeg haar de straat op.
«En dat ik u godverdomme nooit meer weerzie», tierde hij en sloeg de deur terug toe, 
met een geweld dat ze bijkanst uit haar hengsels vloog.
Ze liep weg, de straat uit, vele straten door. Verdeuzeld, kapot van mizerie.
Ze was ʼk weet niet waar, toen ze haar gedachten weer op een rij kreeg. Ze besefte dat 
het leven met «hem» nu definitief onmogelijk was geworden, dat ze een kind droeg 
en niet wist van welk hout pijlen maken. Voor zover dat nog zin had. 
«Ik heb toen een ogenblik intens aan u gedacht», bekende ze. «Waart ge toen bereik-
baar geweest, dan was mijn leven, òns leven in dat geval, wellicht totaal anders ver-
lopen».
Maar uren later zat ze op het bureau van de Frère Supérieur van Les Ecoles 
Chrétiennes.
«Zeg mij wat ik beter had gekund. Bij mijn moeder wou ik niet meer terug. Ze 
haalde mij ooit van bij «hem» weg, toen hij het weer eens te bont had gemaakt. Maar 
eigenlijk verdraagt dat mens me niet. Indertijd, nadat mijn vader uit een dakgoot was 
gevallen en op slag dood bleef, stond ze ineens voor alles alleen. Ik was nog kind 
toen. Zij verwaarloosde mij. Ze begon in ʼt geniep te zuipen en papte later aan met een 
steenkapper van Harchies. Ik bestond niet meer. Ik liep thuis weg, trouwde te moeties, 
ver-loor het kind. Ik was pas zestien».
Ze ging dus aanbellen in Les Ecoles Chrétiennes. Het was al avond. Ze kon bij de 
Frère Supérieur haar verhaal kwijt, maar de man zat meer dan verveeld met de zaak.
«Ik wil desnoods slapen in een kot», pleitte ze. En ze dacht erbij dat het zelfs in de 
oude schoolvleugel mocht zijn, waar ze ooit met haar vrijer een warme zomernacht 
had doorgebracht. Ze huiverde bij de herinnering aan de ratten.
Uiteindelijk kreeg ze in de refter een overschot gebruineerde patotters met een snee 
brood voorgezet en voor de nacht werd haar een mansardekamertje klaargemaakt.
Er werd niet direct een oplossing gevonden voor haar probleem. Er zat niets anders op 
dan haar voor meerdere dagen te laten blijven. Maar dat geraakte bekend. De mensen 
zijn froet om te klappen en hadden de broeders haar weer op straat gezet, dan hadden 
ze nog meer geklapt. Zo is het nooit goed.
Het ergste wat haar kon gebeuren en dat ze ook met moeite onder woorden kreeg, was 
een aanval op haar eerbaarheid, binnen de muren van het klooster zelf. Ge houdt het 
niet voor mogelijk. Dit deed alle deuren dicht. De mannenhaat zette zich vanaf dan 
onuitroeibaar vast in haar gemoed. Ze begreep niet waarom ze dat hier en nu, uitgere-
kend tegen een man, stond te vertellen.

Er dwaalde in de kloostergangen al jaren een halfgebakken missiebroeder rond. Twin-
tig jaar Congo achter de rug en wellicht iets overgehouden van de tropenzon. Het was 
die kerel – ze kende en vreesde hem al van toen ze hier nog kuiste – die haar in een 

dese prochie is wedergekeert, declarerende den tweede comparant, dat hy het selve 
peerdt daeghelijckx ghecureert hebbende, sonder apparentie van genesinghe, den 
requirant hem daervan heeft ontmaecken attesterende den derde comparant dat hij de 
ghemelde swarten ruijn op de XXV october van de selve jaere 1748 bij laste van de 
requirant uyt syne stal heeft ghehaelt, om te doen dooden, midtsgaeders den vierden 
attestant, dat hy het selve ten voorseyden daeghe heeft omverre gheschoten, ende den 
vijfden comparant, dat hy het selfve heeft gevlaeden, verklaerende den voornoemde 
eersten attestant nogh voorders, dat hy op den neghensten april van den voorseyden 
jaere XVII C achtenveeertigh met nog een van srequirants peerden oock wesende 
eenen swarten ruyn inghespannen aen synen waeghen beneftens het peerd van Lieven 
De Waele vertrocken synde van dese prochie, ende van Ghendt gevoert hebbende 
hoy in het legher bij Maestricht ende van daer naer de stad Luyck gheweest, om 
cryghs amonitie, het ghemelde peerd soedaenighlyck ghefatigueert is gheweest, dat 
hy ghenootsaeckt is gheweest den waeghen achter te laeten, ende met het selve peerdt 
niet sonder groottte soorghe, ende moeyte op de vierentwintighsten der selve maend 
april is wederom ghekeert, attesterende den voornoemde tweeden comparant, dat 
niet teghenstaende de drancken aend het voorseyde peerdt inghegheven, ende andere 
devooren by hem tot syne ersteltenisse ende ghenesinghe ghedaen, het selve peerdt 
op den vyfden juny daernaer in srequirants stal is ghestorven, ende alhier oock mede 
ghecompareert synde de voornoemde Basilius De Raedt, heeft beneffens den eersten 
comparant oock onder eedt verclaert, dat het voornoemde eerste peerdt ten daeghe 
van syn vertreck weerdigh was vierentwintig ponden grootte, en het ghemelde tweede 
peerdt tot vyftien ponden grootte, ghevende de comparanten voor redenen van weten-
schap de gene resulterende uyt hun respective declaratien hebben deselve onderteec-
kent, met offer van den selven hunnen eedt te sullen restereren voor alle hoven ende 
wetten aensocht synde,
handtekeningen van Joannes Geenens, Constantinus De Raedt, Basilius De Raedt, 
Joseph Van Schoorisse. Pieter De Smet en Jean Baptiste Schoulinck plaatsten een 
kruisje.
Aldus gheattesteert ende onder eede gheaffirmeert ter kenissen van dheer Jean Baptiste 
Lucas Vandendriessche, bailliu, Pieter Francies Vanmallegem, Burgemeester, Joannes 
Vandereecken ende Augustijn Vande Putte, schepenen der prochie van Nukercke voor-
noemt on vierschaere desen achtsten juny 1750.
Handtekeningen van Vandendriessche, Vanmallegem, Vande Putte en Vandereecken.

Joannes Geenens woonde op een boerderij gelegen langs de grote weg Oudenaarde-
Ronse (waar tot 1976 de autoschouwing plaats had). Hij had daarbij nog een tweede 
boerderij gelegen in de Zeelstraat, hoek met Leo Pironpad.
De Smet en peerdemeester Pieter Joseph Van Schoorisse woonden langs de hui-
dige Pontstraat, (hoek Zeitje). De woonplaats van Basilius De Raedt en van Jacobus 
Vanderdonckt kon ik niet achterhalen. Constantinus De Raedt, Jean-Baptiste Schoulinck 
en Pieter De Smet woonden in Ruien. 
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kon lang duren.
Tussen de bomen van de dreef door, had hij uitzicht op verspreide huizen. Boerderijen 
ook. Maar nergens was er enig teken van leven te bespeuren. De minuten zullen 
uren worden, vreesde hij. Een zuipke kafie zou mij deugd doen. Het begon lichtjes 
te zabberen. Nattigheid die amper door de boomkruinen heen geraakte. Even dacht 
hij eraan haar tegen te gaan, naar de huizen toe. Maar hij vreesde haar te missen. Er 
liep immers ook nog een losweg langs het kasteeldomein heen. Stel dat ze van daaruit 
kwam.

Ze kwam van daaruit-!
«Leonceke»
Haar naam ontsnapte hem en zijn stem trilde als een populierblad. Eerst kon hij het 
niet geloven, dat het echt gebeurde, haar zo in levende lijve weer te zien.
Zij had een schok gekregen, toen ze hem opmerkte en was stokstijf blijven staan, haar 
ponder tegen zich aangedrukt. Met haar andere hand hield ze zedig het kraagske van 
haar bloes dicht. Ze droeg een bloemige snuitdoek, een kraaknette plooirok, een met 
kant afgeboord voorschootje. Ze was een heel ander vramens geworden. Molliger. He-
lemaal geen djooske meer.
«Blij dat ik u gevonden heb», zei hij. «Blij u nog ne keer weer te zien».
Ze keek van hem weg, als was ze met deze ontmoeting niet erg opgezet. Haar hele 
houding verried een verkrampte innerlijke strijd.
«Gij hadt eerder moeten komen», zei ze. Ze keek uit, hoe ze naast hem wegkon en 
verdwijnen.
Hij hield haar tegen.
«Ik had al zolang willen komen, maar ik dierf niet meer. Gij hebt zelf gezegd dat het 
beter was ...».
«Het is nog altijd beter. Vergeet mij maar».
«Ik kan het niet. Ik word zot. Ik zie u nog altijd geren. Ge zijt nog veel schoonder 
geworden dan toen».
«Ik heb genoeg van de venten», weerde ze zich. «Ze zijn allemaal gelijk. Geen énen 
komt nog aan mijn lijf».
«Dat is de bedoeling niet. Gewoon een beetje babbelen, vijf minuutjes maar».
«Ik ken dat. Van het één woord komt het ander».
«Ik zweer u-!»
Hij kreeg haar zover dat ze samen tegen de muur gingen staan, van de kilte en de nat-
tigheid weg. Maar ze had weinig tijd. Madame was een moeilijk mens, die voor ne 
niet ʼn heel bool kon afzagen.
Het werden tien, misschien wel twintig minuten. Hij kreeg haar hele historie te 
horen. Kort nadat hij haar de laatste keer had gezien, was «hij», van wie ze de naam 
nooit uitsprak, thuisgekomen met nen toer. Hij had haar vastgepakt bij haar twee 
schouders en haar door elkaar geschud.
«Alstublieft, denk aan het kind», had ze gesmeekt.

Boek «150 jaar Louise-Marie»

De voorbereiding voor de grootse viering van 150 jaar Louise-Marie verloopt vlot. 
Onze Heemkundige Kring «Businarias» geeft ter gelegenheid van deze viering een 
boek uit «150 jaar Louise-Marie». Dit boek is praktisch klaar en zal 208 blz. tellen. 
Rudi Van Pamel zocht in oude archieven en puzzelt het ontstaan van Louise-Marie 
in mekaar. Wat was het aandeel van Baron de Mooreghem de Fiennes-? van Baron 
Lefebvre-? van E.H. Modest Glorieux-? Wie protesteert er tegen de oprichting van 
de nieuwe parochie-? Hoeveel kost de bouw van de kerk-? Wie maakt er deel uit 
van de eerste kerkfabriek-? Verder geeft hij nieuwe informatie over het Hof van 
Mooreghem, over Nitterveld, over de Muziekbos, over … 

De geschiedenis van de jongens- en meisjesschool neemt Marc Vuylsteke voor zijn 
rekening. Wanneer werd de jongensschool gebouwd-? Wie nam het initiatief-? En 
wie waren de eerste onderwijzers-? De meisjesschool kwam slechts vijftig jaar later 
en dit op vraag van pastoor R. Van den Abeele. De eerste school was een soort 
staatsschool, dan een gemeenteschool en pas veel later werd het een «pasters-
school» zoals pastoor Loof beweerde. Vijf gemeenten moesten bijdragen in de beta-
ling van de onkosten en dit verliep niet van een leien dakje. Het gemeentebestuur 
van Etikhove moest nogal dikwijls alleen opdraaien voor die kosten. Voorwaar een
boeiende geschiedenis.

In de bijdrage van Antoine Lefever lezen we 
dan de geschiedenis van de talrijke vereni-
gingen van Louise-Marie. De duivenmaat-
schappij «De Hardvliegers» viert dit jaar haar 
honderdjarig bestaan. De karabijnschutters 
komen opnieuw tot leven en ook de allereer-
ste wielertoeristenclub «De pedaalridders». 
Natuurlijk gaat de nodige aandacht naar de 
belevenissen van de unieke «Bierfluiters» 
en naar de geschiedenis van de zovele ker-
missen. Een boek over Louise-Marie zonder 
de merkwaardige dorpsfiguren zoals «den 
Bels», «Mol», «Carnac» en zovele anderen is 
ondenkbaar. Een geschiedenis van Louise-
Marie schrijven zonder het te hebben over 
S.K. Louise-Marie, de eerste voetbalclub, 
over de familie De Cubber, Huize Vlaamse 
Ardennen en meester Oskar is onvoorstel-
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«Met een beetje geluk, is zij het die de deur komt opendoen», zei tante Alfonsine.
Hij werd ineens nerveus, zoals nooit voorheen. Hij haastte zich de straten door, voelde 
zich bekeken, repte zich nog meer, was blij de genoemde dreef te kunnen inslaan. Hoe-
wel het hem toescheen dat hij zich vanaf hier op verboden terrein bevond. De bomen 
stonden als schildwachten langs zijn weg. Bij het minste windje, maakten zich uit hun 
kruinen herfstbladeren los, die met zacht geritsel gingen neerliggen op het gras, tussen 
wolvenbrood en bolsters.
Een terrijntje spotte fijntjes vanop een tak: «zʼis er nie, zʼis er nie».
De grote Nard kreeg het benauwd om het hart. Zij, zijn geliefde, ze was er wèl, heel 
dichtbij nu, maar hij vreesde voor haar reactie, wanneer hij zo onverwachts voor haar 
zou opduiken. In zijn verbeelding zag hij hoe ze verschoot en, net zoals haar vent 
daar straks, de deur terug toesmeet. Dan weer was ze er helemaal niet. Hij zag iemand 
anders verschijnen, een koele onbekende, die hem afscheepte met «we kennen haar 
niet».
De dreef liep uit op een ommuurd domein. Aan het openstand ijzerie hekkie bleef hij 
staan aarzelen. Hij aanschouwde het park daarbinnen, met de kort geschoren grasvel-
den, de bloemperken, de verspreide oude bomen, het indrukwekkend kasteel, tegen 
een achtergrond van bosschage. Zijn laatste beetje zelfzekerheid ontgleed hem. Hij 
zag het niet zitten om, met zijn arme mensenkleren aan en zijn klakske in zijn hand, bij 
die rijke stinkers daar te gaan aanbellen. Hij kon maar beter zijn wagen keren, ieverst 
een toeveel kloeke dreupels drinken en Leonce voorgoed vergeten.
Maar hij zou Nard niet zijn, als hij zich niet herpakte. Hij had er maanden over gedaan, 
om eindelijk hier te staan. Nu moest hij vooral niet meer nadenken, maar doen.
Dus ging hij, met vaste tred, langs statige bomen, over het reuzelend tapijt van afge-
vallen bladeren, recht op het kasteel af.
Halverwege schrok hij plots. Vanachter een heuvel van rododendronstruiken, stond 
een vent hem aan te gapen. Geleund op een rikke waarmee hij blijkbaar bladeren aan 
het bijeenrikken was. Hij had een vettige klak op, was in geen week geschoren, in 
zijn open mond zaten enkel nog twee gele tanden en aan zijn onderlip hing een tuutje
sigaret.
Weggelopen uit ʼt zothuis, dacht Nard. Nu, al is hij moeders slimste niet, hij kent 
allicht de nieuwe morte.
«Zeg, hovenier, is ʼt hier dat Leonce Delrue werkt-?».
«Zʼis er nie».
«Waar is ze dan-?»
«Bij den boer».
«Hoe bij den boer-?»
«Boter en eiers halen voor madame».
«Zal ze lang weg zijn-?»
«Weet ik nie. Wie zijde gij-?»
«Haren amoureux van achter den achten».
Daar kon hij het mee stellen. Nard keerde op zijn stappen terug, tot buiten het 
hekkie. Achter de omheiningsmuur, uit het zicht, zou hij wachten tot Leonce kwam. Het 

baar. Ook toneelgroep «Vergeet-ons-Nietje” die zijn vijfentwintig jarig bestaan 
viert, het plaatselijke K.V.L.V., … krijgen eveneens hun plaats in het boek waarin, 
hoe kan het ook anders, talrijke foto’s worden opgenomen. Een boek dus voor 
iedereen die Louise-Marie genegen is.

Wanneer alles volgens plan verloopt, verschijnt het boek «150 jaar Louise-Marie» 
op zaterdag 20 september. Die dag wordt het bij de opening van de festiviteiten 
officieel voorgesteld. Het boek is gedrukt op glanzend papier en is geïllustreerd 
met talrijke zwart-wit foto’s. Wie de twee vorige boeken van Businarias gezien 
heeft weet dat dit nieuwe boek «150 jaar Louise-Marie» ook even verzorgd van de 
persen zal rollen. Alle belangstellenden krijgen de kans om via voorintekening dit 
boek te kopen tegen een prijs van 18 euro (exclusief portkosten) en dit tot eind juli. 
Daarna kost het boek 22 euro. De namen van de voorintekenaars worden in het 
boek afgedrukt.

Geïnteresseerden storten nu 18 euro op het rekeningnummer 747-5160450-77 van 
Businarias, Maarkedal met de vermelding «Boek Louise-Marie» of bestellen het bij 
een bestuurslid.

De Bierfluiters tijdens hun jaarlijkse uitstap op kermismaandag te Louise-Marie.
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Vertelsels bij de Leuvense stove

Nard had, op zoek naar zijn walenlief, nogal wat 
tijd verspeeld in café «Chez Jeanne». Hij was 
daarna gaan aankloppen aan het huis waar hij ver-
onderstelde Leonce te kunnen treffen, kreeg haar 
vent voor zich en meteen de deur tegen zijn neus.
Een pertig meiske brengt hem op de goede weg.

De kortstondige ontmoeting van Nard 
met Leonce, werd totaal iets anders dan 
hij zich had voorgesteld.
Het pertig meiske, voor wie hij ridderlijk 
de zware karlevei toutsies tot een paar 
huizen van toe had gebracht, was hem 
met de nodige omzichtigheid beginnen 
verklappen waar hij Leonce «naar het 

schijnt» kon vinden. Toen kwam haar moeder te naargange. Een vramens met o-benen 
en getrokken gezicht. De handen in de heupen geplant, was ze in haar deurgat komen 
staan. Nard repte zich weg, na nog eerst met schalkse buiging «bonjour madame» te 
hebben gezegd.
Eigenlijk wist hij genoeg, hoewel hij verschoten was van wàt hij nu wist. Als hij zijn 
ex-lief wou zien, moest hij haar namelijk gaan zoeken in de groene rand van Mons, 
daar ergens tussen de stad en de cementfabriek van Obourg.
Hoe verzeilde het jonk in godsnaam ginder-? Liep ze nog maar nekeer van bij hare 
kloefkapper weg-? Mèt haar kind-? Wat was er allemaal gebeurd het laatste jaar-?
Het meiske van daarstraks had wellicht op al die vragen kunnen antwoorden.
Het was even wennen aan de gedachte dat hij opnieuw de trein op moest, naar de grote 
stad nog wel, om van daaruit in het totaal onbekende te gaan rondspeuren. Met maar 
letter zekerheid op succes. Hij had nooit gedacht dat het allemaal zo ingewikkeld zou 
worden.
Maar laten we een lang verhaal kort houden. Na de treinrit, gevolgd door de voet-
tocht, eerst in de stad zelf, doorheen een wirwar van straten, daarna langs onbekende 
buitenwegen, kwam hij bij een zekere tante Alfonsine terecht. Hij werd daar, tot zijn 
verbazing, niet slecht ontvangen. Dit wil zeggen-: het mens luisterde, in het begin 
nogal terughoudend, buiten aan de voordeur naar zijn verhaal, begon naderhand meer 
dan gewone belangstelling te tonen, liet hem tot in het portaaltje van het huis komen 
en scheen er tenslotte over te twijfelen of ze hem niet helemaal binnen zou laten. Maar 
ze was bang dat het kind zou omwekken.
Het kind-! Zijn kind... Hij dierf niet verder denken.
Hij vernam dat Leonce nu diende bij een zekere notaris Delguste. Dat was een paar 
straten verderop en dan een kastanjedreef door.

PAUL BAEKELAND

Onze jaarlijkse uitstap

Op zaterdag 30 augustus ondernemen wij, 
samen met VVF, onze busuitstap. Deze 
ontdekkingstocht richt zich dit jaar naar 
«Bachten de Kupe».

Programma-:
• Vertrek om 8u25 aan de kerk te 
Nukerke, richting Lo-Reninge, daar een 
korte halte.

• Bezoek Mout- en Brouwhuis «De Snoek», Fortem-Alveringem.
-In het museum kan de bezoeker zich een beeld vormen van de wijze waarop er in de
vroege 19de eeuw gemout en gebrouwen werd, en dit aan de hand van gerestaureerde 
authentieke stukken ...

• Middagmaal in het dorp van Cyriel Verschaeve, Alveringem.

• Dan een bezoek aan de stichting George Grard in 
Gijverinkhove - opgericht in 1994  - ter gelegenheid van de 
tiende verjaardag van het overlijden van de beeldhouwer.

• Vandaar naar het unieke Landelijke Heem- en 
Volkskundig openluchtmuseum «Het Stille Oude 
Boerendorp» Bachten de Kupe in Izenberge.
Daar kan men het eenvoudige volksleven van weleer 
herbeleven in de straatjes, schuren, kapelletjes, win-
keltjes, ...

• En om af te sluiten een terrasje op de Grote Markt
van het charmante Veurne, in de schaduw van de
St.-Walburgakerk en het Spaans paviljoen.

• Aankomst te Nukerke voorzien rond ± 20 uur.

Meer informatie wordt U nog per brief toegestuurd.

Gelieve deze datum reeds in uw agenda te noteren.

Het Spaans Paviljoen

De St.-Walburgakerk
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Dank aan ...
• Mevrouw Herwig Vandenabeele-De Merlier en Mevrouw Jean-Luc Aelvoet-De 
Merlier, voor het schenken van het prachtige archief van wijlen hun vader, de Heer 
Fedor De Merlier.
• Gulle schenkers van rouwbrieven, rouwprentjes, affiches en allerhande interessante 
giften.

Erfgoeddag 2003
Op zondag 27 april ll. kreeg ons 
documentatiecentrum «Ter Mael-
saecke» veel volk over de vloer, 
waaronder Schepen van Cultuur 
Anny Marist. Burgemeester Peter 
Thienpont vergezeld van zijn 
echtgenote konden zich verdiepen 
in een handgeschreven stamboom 
van de familie Thienpont.

Wij zoeken ...
Om onze verzameling van de «Zuidvlaamse Kultuurkrant» te kunnen vervolledigen 
doen wij een oproep. Wij ontbreken een paar nummers. Wie bezorgt ons de hieronder 
vermelde nummers-: 3, 60, 87, 120, 121, 128, 129, 141 en 142-? Waarvoor onze beste 
dank bij voorbaat.
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Vertelsels bij de Leuvense stove

s̓ Achterwersjaars, als de bladeren
rezen, dacht Nard steevast aan ʼt kas-
teel en de bosschage, daar ieverst tussen ieverst tussen ieverst
Mons en Obourg, waar hij Leonce had 
opgewacht. Hij zag die groen bemoste 
muur, waartegen ze schuilden voor de 
wind en de mijzelregen en hoe ze daar 
stond met haar ponder aan haar arm en ponder aan haar arm en ponder
haar bloemige snuitdoek om. En hoe hij  snuitdoek om. En hoe hij  snuitdoek
daar stond met brekend hart, omdat ze 
van geen enkele man nog wou weten.
En in putteke winter zoals nu, kon hij, 
net als in die eerste lange winter na 
hun weerzien, nog geregeld overvallen
worden door zelfverwijt, omdat hij zijn 

Walenwijveke zo gewillig had losgelaten. Door de jaren heen, toen hij zich naar geen 
ander vramens meer echt aangetrokken voelde, werd het hem alsmaar duidelijker dat 
hij haar, met wat geduld, had kunnen overreden. Dat hij, alle donderpreken van de 
paster ten spijt, met haar had kunnen samenwonen en hun kindje koesteren.paster ten spijt, met haar had kunnen samenwonen en hun kindje koesteren.paster
In de somberheid van winterse dagen, kon het hem nog altijd bezighouden.
Nard was Nard. Hij kende de knepen om vrouwenharten rapper te doen kloppen en hij 
had daar plezier in. Maar in de grond was het allemaal schijnvertoon, afleidingsma-
noeuvre, pantsering tegen wat binnen in hem leefde en het daglicht niet mocht zien.
Het enige vramens dat hem, naast Leonce, nog steeds in vlam had kunnen zetten, was 
Clementiene. Maar ja ...
Ze zat te breien, met haar voeten op de stove, de sajettenbal in haar schoot. En genie-
tend te luisteren naar de vertelsels van het mannevolk. Soms heimelijk grimillend. 
Voor Nard had het vertellen met haar erbij iets speciaals. Het deed hem deugd dat zij 
genoegen beleefde aan wat hij uit zijn mouw schudde. Hij is een beetje nen artiest, 
dacht zij. Ik zou haar een tootje willen geven, dacht hij. Maar ja ...

Wat hij nu vertelde, was geen verzinsel maar echt gebeurd en door iedereen gekend en 
geweten. Maar erover klappen was hetzelfde als er weer deugd aan beleven.
Vennie Kloef – herinner u de trompetblazer van binst de scharminkelinge van 
Roonkerze Monk – had in DʼHoppe, langs de Brakelse Steenweg, een herberg
overgepakt, en omgebouwd. De man had er de kluiten voor, dat wist iedereen. De
tentatie van het marchanderen om geld te verdienen, zat hem al van kleins af

Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL BAEKELAND
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ingebakken-: alle soorten brol opkopen en met winst weer van de hand doen. Ge hebt 
dat of ge hebt dat niet. Volgens dat er geklapt wierd, had hij bovendien in St. Sauveur 
een verre nicht doodgekitteldeen verre nicht doodgekitteldeen verre nicht , waar hij alles van erfde. En, het water vloeit altijd naar 
de Schelde, hij speelde drij jaar achtereen kampioen met de duiven. Ge moet maar drij jaar achtereen kampioen met de duiven. Ge moet maar drij
geluk hebben-! Sommigen verdroegen het niet goed. ʻNen duvelszak is nooit gevuld,» duvelszak is nooit gevuld,» duvelszak
vernokkelden ze. Dat waren de chagrijnigaards, die zelf moesten krijnzelen om rond 
te komen. Voor de meesten was Vennie Kloef echter gene contrarie kadee, hij kon 
volk bijeenhouden en leute maken.
Geluk in het spel, ongeluk in de liefde, wordt er gezegd. Bij Vennie klopte dat niet. Hij 
had een pront wijf. Marietje. Ze kregen wel geen wijf. Marietje. Ze kregen wel geen wijf kadekies, maar och God, ze hadden 
dan ook geen zorgen. Aan de natuur was niets te veranderen. Sommigen mochten hun 
wijf niet aanraken of het was prijs, en na een wijf niet aanraken of het was prijs, en na een wijf toeveel jaren nachtwerk was hun kot te toeveel jaren nachtwerk was hun kot te toeveel
klein geworden en hun trouwboek volgeschreven. Bij Marietje geraakte de oven niet 
op temperatuur, hoezeer Vennie ook zijn best deed.
Toen ze begreep dat ze voor kinderzegen niet weggelegd was, vond ze dat ze recht had 
op enige compensatie voor wat ze miste. Ze kocht ne vellie frak en af en toe een nieuw vellie frak en af en toe een nieuw vellie frak
bloeske en alle maneschijnen een ander sacocheke. Ze kreeg de manieren van ne
steepijper. ʼs Zondags s̓ nuchties liet ze haar haar doen bij Wardies Louise en deed 
ze wat rood aan haar lippen. Vennie legde er zich bij neer dat een schoon vramens ne 
frank meer kost en als hij met Marietje aan zijn arm in Ronse paradeerde, had ge hem 
voor den baron van de Piere kunnen houden.
Werken deed hij niet al te geren. Ge wordt daar moe van. Waarom zoudt ge dat
trouwens blijven doen, als het anders kon-? Als ge met dagelijks een toeveel demies
te tappen, rond kondt komen-?

Hij gaf zijn herberg de naam «In den Bienvenu». Op den eersten toog was al het jong 
volk van de Koekamer en den Annoven van de partij. Die van DʼHoppe maakten er 
meteen een inbranding van.
Midden de steenweg werd een strovuur aangestoken.
De kleine, eerst wat onwillige vlam kroop tussen de verkreukelde halmen door, begon 
te knetteren, werd alsmaar groter en laaide opeens met driest zoevend geweld, hoog 
en helder de avondlucht in. Rondom de brandstapel had zich een kring gevormd van 
luidruchtige, op pret beluste mensen.
«Vivan de nieuwe gebuur!»
«Olée!!!»
«Is hij welgekomen?»
«Ja-a-a!»
«Zal hij ons trakteren?»
«Ja-a-a!»
De klaarte van de brand sloeg tegen de mensen aan, de schroeiende hitte joeg hen
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achteruit, de huizen op de achtergrond stonden als het ware in vuur en vlam en het 
geweldig licht spookte tot hoog in de boomkruinen van het patersklooster aan de
overkant. Toen het vuur, even vlug als het was opgelaaid, ineenzakte en er tenslotte 
alleen nog een knisterende gloed overbleef, maakten een toeveel stoere kerels hun toeveel stoere kerels hun toeveel
spriet open en kwispelden met veel ceremonieel de smeulende resten dood.spriet open en kwispelden met veel ceremonieel de smeulende resten dood.spriet

Clementiene loerde onderop naar Nard, of hij geen te schunnige praat zou gaan
verkopen met André en Leontientje erbij. Nard kende haar vrees. Hij bekeek de twee 
snotneuzen, de jongen die aan het vermuiten was en het meiske dat een eerste gewijze
van tetjies begon te krijgen.
«Ze konden dat vuur daar toch niet ongeblust achterlaten,» zei hij. «Dʼer moesten 
maar gensters wegwaaien en daar vlakbij in Pijken stromijt terechtkomen...»
Gelijk had hij. Hij dronk een zwelgske bier, trok een oog naar André en vertelde 
voort.

De bestorming van den Bienvenu werd ingezet. Het eerste vat bier was voor niet. Ge-
schonken door den bieruitzetter.  Bij wijze van introductie kreeg het mannevolk 
bovendien van Marietje elk drij piepkies gratis. Voor het orkest moest er ook al niet 
betaald worden. Loetieze Charel speelde op zijn accordeon en Slijmkieze Pol sloeg 
den djas.
Het vat was in een ommezien leeg. Vanaf dan werd alles aan normaal tarief besteld: 
een halve frank voor nen demie en evenveel voor een glazeke sport. Dreupels kondt 
ge ook krijgen. De Blauwe Duif.
«Daʼs mijn merk,» zei Tuiten Toor. Maar later op den avond had hij de indruk dat de 
fles onder den euziedrup had gestaan.
Het huis zal vol lawijt. Pol sloeg op zijn grossekes alsof zijn leven ervan afhing. Het 
dreunde tot ver in ʼt gebuurte, maar dat stoorde niemand want alle inboorlingen van 
DʼHoppe waren te poote voor de inzegening van het nieuwe café.
Daarbinnen zaagt ge malkander niet staan van de sigarettenmalkander niet staan van de sigarettenmalkander doomp. In de grote kamer 
werd er gedanst, aan den toog werd er gezwetst, buiten zaten ze met een toeveel op de toeveel op de toeveel
vensterzulle, om uit de weg te zijn. De kleine kinderen speelden kootsekeduik vanach-kootsekeduik vanach-kootsekeduik
ter op het koerke, de groteren, schitterkonten  en melkmuilen met de baard in de keel, 
vonden malkander op straat, in woord en gedachten bezig met dingen die in de lering malkander op straat, in woord en gedachten bezig met dingen die in de lering malkander
als vuile manieren werden bestempeld.

Iemand sloeg plotsklaps twee schenkbladen tegeneen en riep «Silence!»
De lange Poliet zou ʼn liekie zingen.
«Op de veus van ʻL̓ amour est une étoile.  ̓Ge kunt het refreintje meezingen,» zei hij. 
De tekst van eigen maaksel, gezouten en gepekeld zoals gewoonlijk.
Lange Poliet kon dichten, zonder zijn gat op te lichten, dat wist iedereen. Hij schreef 
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zijn poëziekies op in een carneetje met carrootsies. Poliet was nen artiest. Hij hield 
één van de zeven caféʼs van DʼHoppe open. ʼt Is te zeggen hijzelf lapte eigenlijk 
schoenen om zijn kroeten te verdienen, terwijl zijn halve trouwboek achter de toog halve trouwboek achter de toog halve trouwboek
stond, om de dorstigen te laven. Julienne heette ze. Ze was van Wodecq afkomstig en 
sprak Frans. Hun herberg droeg de naam «A la Montagne». Volgens de plaatselijke 
tooghangers sloeg dat terug op de grote boezem van Julienne. Zij noemde zichzelf de 
boezemvrienden. Kwamen ze voor de goed bestelde Julienne of voor de liekies en de 
petiezen van Poliet? Waarschijnlijk voor alletwee.
Hoe meer Poliet zong en toten stond te trekken, hoe meer het volk zich rond hem
verdrong. Het één liekie was nog niet uit, of het ander werd alweer ingezet.

«Laat mij hier nekeer door,» riep Steefnietje, een ingehuurd schoon jonk, dat met een 
vol schenkblad bier in het gedrang was geraakt.
Ne slijmen die zijn handen niet kon thuishouden, veroorzaakte de ramp waarbij de 
hele lading gerstennat omsloeg en midden de menigte neerpletste.
Steefnie gaf ne wuipel. De omstaanders sprongen achteruit en tegen mekaar 
aan. Gebroken glas krijnzelde onder de voeten. Iemand begon ne paternoster zware
vloeken te kraken om zijn verdemeleerd zondagskostuum. Nog twee anderen zagen verdemeleerd zondagskostuum. Nog twee anderen zagen verdemeleerd
eruit alsof ze in hun broek hadden gepist. Het veurschuutje van Steefnie eruit alsof ze in hun broek hadden gepist. Het veurschuutje van Steefnie eruit alsof ze in hun broek hadden gepist. Het was zijpienat. 
Wietieze Leo wou het met overdreven ijver ter plekke uitwringen, maar zo had de
vrijer van Steefnie het niet begrepen. Die vrijer was ne roestie van de Miclette, die 
hele dagen zavel schepte aan de Chalets. Hij heette Jean en droeg de naam maar ne
schouwen te zijn, ʼn verraore zoals men zegt.
«Als ge godverdomme van mijn lief niet afblijft, dan maak ik appeltrut van u!»appeltrut van u!»appeltrut
Wietieze Leo was geen koleirigaard, maar hij had gedronken en dan zijt ge vaneigen 
straffer. Moeders slimste was hij ook al niet. Voor een weddenschap had hij zich op 
ne maandagmorgen stomweg laten opblazen, in de fabriek in Ronse, de darm van een 
compressor in zijn hol. Hij was bijkanst geklakt.
Nu werd hij opgekootst en moest hij zijn eer redden.opgekootst en moest hij zijn eer redden.opgekootst
«Mijn lief? OES lief, wilt ge zeggen zeker!»OES lief, wilt ge zeggen zeker!»OES
De ander snoof en kwam dichterbij.
«Laat u niet doen, Leo.»
Ze begonnen hem van alle kanten uutjies te geven.
Ineens gaf hij zijn tegenstrever ne stamp tegen de schenen. Dat had hij natuurlijk 
nooit moeten doen. Den dienen van de Miclette pakte Leo onder zijn kin en plantte
terzelfdertijd zijn andere vuist in diens zachte onderbuik.
Leo zag al de sterren van het firmament, draaide weg en viel, met zijn snuit in de
glasscherven. Hij begon te bloeden als een verkie. En zijn maag leeg te spouwen. Het 
was allemans zien niet.
De mensen verdrongen zich rond hem. Het orkest hield op met spelen. Vennie kwam 

 En ook nen droogen haring want ʼt hoort nu eenmaal zoo
 Dat na een speelvoyagie men zorgt voor een cadeau.

  Mijn Mieke-! Mijn Lowieke-! Wat is het toch plezant
  Gelijk twee tortelduiven te reizen door het land-! (bis)

2. Het zijn onnoozel menschen die simpel voor een bad
 Tot aan Oostende reizen, ʼk kruip thuis in ʼt botervat,
 En ikke schuur zijn rugge met zeep en schuurpapier
 Dat zʼin Oostende zwemmen, wij doen ʼt op ons manier,
 Ieder toch wascht zijn voeten in ʼt water van de zee,
 Daarvoor zijn wij te proper, wij doen daar niet aan mee.

3. Wij zijn daar rap vertrokken met den express vooruit,
 Totdat de garden riepen-: «Antwerpen, stapt maar uit-!»
 Toen hebben wij gelachten, ha, ha, een hele poos
 Bij ʼt zien der dwaze streken van al die martiekoʼs
 Dat zijn mij vieze beesten, ze zoeken openbaar,
 Dat moet ge niet vertellen, de luizen van malkaar.

4. Wij zagen leeuwen, tijgers en ook een wilden stier,
 Die kwam van Patagonië, tweeduizend uur van hier.
 Wij zagen papegaaien, met pluimen rood en geel.
 Wij zagen groote uilen, die ziet ge hier ook veel,
 En alle soorten visschen, wel een millioen misschien,
 Maar als ʼk wel peis, een stokvisch, die was er niet te zien.

5. Wij hebben op de Schelde gevaren met de boot,
 Maar ʼk moet het rechtuit zeggen, daʼs spelen met de dood.
 Dat zou ʼk niet meer beginnen, ik beefde van de kou,
 Ik las een Onze Vader, ik akte van berouw.
 We vaarden naar Sint-Anneke, ʼk bestelde twee dinees

Met mossels en met paling en brood met plattekees.

6. Wij zijn teruggevaren, en namen rap den trein,
 Wij wilden dezen avond weerom bij moeder zijn.
 Nu zullen de fanfaren bij ʼt dreunen van ʼt kanon
 Ter onzer eere spelen een ferme Brabançon,
 Dan moeten wij trakteeren en daarna klinkt het luid-:
 «Vivan het jonge koppel, daarmee is ʼt liedje uit-!»

7. Een raad wil ik u geven-: zie dat gʼuw woorden telt,
 Want als gʼeen reis wilt maken, de steenen vragen geld.
 En als ge langs ons hofke eens wandʼlen komt voorbij,
 Komt dan ne keer ontsteken, en klappen met ons bei
 Maar aan de jonge snotters geef ik een wijze raad-:
 Komt nooit met Mieke luimen, of ʼk stamp u op de straat-!
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met borstel en vuilblik aangelopen, zag Leo daar liggen kronkelen en besefte dat den 
dokteur moest gehaald worden. Die van Elzele of die van Schorisse?
«Hij gaat doodbloeden,» zei Putten Djeef.
«Dat zal hem leren,» krijste de zavelschepper van de Miclette.
Hij trok zijn kostuum in de plooi, pakte zijn glas van de toog en dronk het in drie
zwelgen leeg. Maar opeens was hij omringd door gasten van de Koekamer, die
ongure bedoelingen met hem schenen te hebben.
Steefnie sprong voor hem in de bres. «Den anderen is begonnen,» piepte ze.
Haar lippen trilden. Ze schrimdege bijna en voelde dat er nog meer ambras ging 
komen.
«Gij zijt een schoon meiske gij,» zei Fielieze Miet, «maar uwe Jean is ne
geweldigaard, ʼn stuk krapuul. We gaan er zoʼn klein manneke van maken zie.»
«Schei godverdomme uit,» schreeuwde Vennie. Hij was als de duvels voor vecht-
partijen in zijn zaak. «Ziet ge niet dat die vent daar op de grond aan het kreveren is.»
«We moeten er de paters bijhalen,» jammerde Marietje.
«Tijdverlies. Naar den hemel gaat hij toch niet. We doen hem naar de kliniek in 
Opbrakel,» besliste den bakker.
Hij bezat een velo met een zijspan, waarin hij zijn broden vervoerde.
«Leg hem daarin, binnen een kwartier is hij geleverd, ʼt is bergaf.»
Ze bonden een handdoek rond de kop van Leo, om het bloeden te stelpen, en droegen 
hem met vier tegelijk naar het gammel vehikel van den bakker.
Hij hing met handen en benen overboord. ʼt Was een schoon zicht. Twee man pakten 
hun velo van tegen de muur en reden mee, om het getruk te escorteren. getruk te escorteren. getruk In ne niet van 
tijd was de stoet in de duisternis verdwenen.tijd was de stoet in de duisternis verdwenen.tijd
Het volk dat massaal op straat was gekomen, trok weer de herberg binnen, om al
dooreen commentaar te geven. Het was daar een gedruis als in een hinnekot.

Hoe het Leo verging, in dat triporteurke den Brakelberg af en hoe het feest in den 
Bienvenu verder verliep, verneemt ge de volgende keer.

Carrootjies-: vierkantjes.
Carneetje-: schriftje.
Doomp-: rook.
Euziedrup-: regendrup van dak zonder dakgoot.
Gewijze-: symptoom, vage aanduiding.
Klakken-: barsten, stukspringen.
Oes-: ons.
Piepkies-: klinkende zoentjes.
Te poote-: op de been.
Schitterkonte-: giechelkont.
Schouwen-: ne .-: eigenaardige vent.

Slijmen-: slimmerd,
              maar evengoed tgst. iemand die dommigheden doet.
Steepijper-: stadsmens.
Tentatie-: tentation, verleiding.
Uutjies-: stootjes, porren.
Vellie frak-: bontjas.
Veurschuutje: schortje.
Veus-: voois, toon.
Vermuiten-: overgang maken van kinder- naar mannenstem.
Verraore-: onbetrouwbare kerel.
Zijpienat-: druipnat.

DIRK DE MERLIER

Liedjes van toenLiedjes van toen

Met dank aan lezer Arnold De Jonge, van wie ik een brief ontving met toelichtingen 
over het lied «Aan u alleen», gepubliceerd in ons vorige nummer.
De muziek is van Emiel Hullebroeck, de tekst van Willem Gijssels, en het lied
verscheen in de «Tweede reeks van zes liederen» in de cyclus «Liederen voor ééne 
zangstem met klavierbegeleiding» uitgegeven bij G. Alsbach & C°, Amsterdam.

Een luimig lied, bestaande uit niet minder dan zeven strofen met refrein, over een
kersvers boerenkoppel op speelreis, en hun kijk op de wereld buiten hun dorp.

OP SPEELREIS
1. Ik ben een Vlaamsch boerinneke en ik nen Vlaamschen boer.
 Wij zijn op huwʼlijksreize en maakten zoo nen toer
 Van Brussel naar Oostende, daar is een groote zee,
 Nu brengen wij wat mossels voor ons familie mee,
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De oudste vermeldingen van Maarke en Kerkem

In het boek «Nos Ardennes flamandes» (1912) van A. Boterdaele worden de data
vermeld van de zogenaamde oudste vermeldingen van Maarke en Kerkem. Deze 
data werden meermaals overgenomen door auteurs die zich met het verleden van 
deze gemeenten hebben bezig gehouden, zoals bijvoorbeeld recent nog door Daniël 
Wieme in zijn mooie boek over Maarke-Kerkem, en ze zijn zelfs terug te vinden op de
officiële website van de gemeente Maarkedal. Deze data moeten echter als foutief 
worden beschouwd. In wat volgt wordt kort vermeld waarom dit zo is en worden
eveneens nieuwe data naar voor geschoven.

1. Maarke
Maarke is, in zijn verschillende schrijfwijzen, een veel voorkomende plaatsnaam. De 
middeleeuwse toponiemen die in de geschreven bronnen terug te vinden zijn (Marc, 
Marka, Marcha, …) verwijzen niet alleen naar Maarke, maar kunnen ook betrekking 
hebben op bijvoorbeeld Marke, Langemark, Kortemark, Marcq-en-Baroeul, Marcq-
en-Ostrevant, enz. Dergelijk wijdverspreid voorkomen heeft ertoe geleid dat historici 
en volkskundigen, die de geschiedenis van ʻhun  ̓gemeente bestudeerden, soms fouten 
maakten en een verwijzing in een bron verkeerdelijk interpreteerden als betrekking 
hebbende op ʻhun  ̓gemeente.

De ʻoudste vermeldingen  ̓die A. Boterdaele geeft voor Maarke vormen hiervan een 
perfecte illustratie. Hij heeft het over een eerste vermelding daterend uit 864, «villa 
qui dicitur Marka», en een tweede vermelding uit 967, «fiscus Marka», en een tweede vermelding uit 967, «fiscus Marka», en een tweede vermelding uit 967, « ». Hij gaat niet 
verder in op deze vermeldingen en geeft evenmin aan waar hij die heeft gevonden. 
Nader onderzoek toont echter het volgende aan. De eerste vermelding is afkomstig 
uit een oorkonde van koning Karel de Kale, waarin hij de bezittingen van de Sint-
Baafsabdij te Gent bevestigt. Uit deze oorkonde blijkt dat deze ʻvillaʼ, die ʻMarka  ̓
wordt genoemd, gelegen is in de Pagus Gandensis of de Gouw van Gent (de regio 
rond het huidige Gent). Onze regio behoorde echter niet tot de Pagus Gandensis, maar 
tot de Pagus Bracbatensis of de Gouw van Brabant. Het ʻMarka  ̓waarnaar in deze
oorkonde wordt verwezen is niet Maarke, maar Merk, een plaats die te situeren is in 
Wondelgem (Gent).

De tweede vermelding is terug te vinden in een oorkonde die dateert uit 966 (en niet 
967 zoals Boterdaele aangaf). Opnieuw is het een oorkonde waarin de Sint-Baafsabdij 
te Gent in haar bezittingen werd bevestigd, dit maal door koning Lotharius. Het 

WALTER YSEBAERT,
ASPIRANT F.W.O.-VLAANDEREN

stellen dat de familie Van den Daele afkomstig was van dit gehucht.
Uitsluitsel kunnen ons ook de staten van goed geven opgemaakt te Maarke5 op datum 
van 18 april 1771 bij overlijden van Franchois LAUWEREYNS, te Maarke-Borcht  op 
24 mei 1770. Daarin wordt zijn echtgenote Florence DE BOCK fa Joannes, vermeld 
als houderes zonder kinderen. Florence was tevoren weduwe van Joannes VUYE fs 
Joos. Ze werd bijgestaan door Joseph en Pieter VUYE, haar zonen.

De erfgenamen waren haar volwassen zuster Albertine LAUWEREYNS en de vier 
kinderen van haar overleden broer Joannes LAUREYNS (die gehuwd was met
Anne-Louise VANDEN DAELE, zie kwartierstaat Sabine)

1) Pieter Francies LAUREYNS, gehuwd
2) Marie Therese LAUREYNS, volwassen
3) Anna Catharina LAUREYNS, 22 jaar
4) Elisabeth LAUREYNS, 20 jaar (latere echtgenote van Jean-Baptiste De Mets).

Als voogd werd Frans HUBAU aangesteld. 
Geen erfgrond, geen aanwinst, huis op cijnspacht van de graaf van EGMOND.

Uitsluitsel brengt de staat van goed opgemaakt te Maarke6 op datum van 3 december 
1771 bij het overlijden van Joannes LAUREYNS te Maarke in maart 1770 en zijn 
vrouw Anne Louise VANDEN DAELE, overleden Maarke in oktober 1767.

Hun kinderen:
1) Pieter Francies LAUREYNS, gehuwd;
2) Marie Therese LAUREYNS, volwassen jonge dochter;
3) Anna Catharina LAUREYNS, 24 jaar;
4) Elisabeth LAUREYNS, 22 jaar  (op 6 mei 1772 huwde ze met Jean-Baptiste
    De Mets).

Als voogd werd opnieuw Franchois HUBAU aangesteld, tesamen met Joannes
VAN MAELSAECKE.
De verdeling op 10 maart 1772 betreft «Erfgrond van vader te Maarke; behuisde 
hofstede bij de stampmolen».
De hofstede werd dus oorspronkelijk bewoond door de familie Laureyns (ook Laurens 

5. Bron: «Klapper op de minuten, staten van goed te Maarke»  door Paul Van Butsele,
    nr. 27.  
6. Nr. 51.

( t̓ vervolgt)
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ʻMarca  ̓dat wordt vermeld blijkt opnieuw hetzelfde Merk te zijn als in de eerste oor-
konde, en niet Maarke. In deze oorkonde is dit bovendien nog duidelijker, aangezien 
ʻMarca  ̓ wordt opgesomd samen met een omvangrijke reeks bezittingen die alle te 
situeren zijn in de directe omgeving van de Sint-Baafsabdij ; de bezittingen die verder 
afgelegen waren, komen pas verder in de oorkonde aan bod. In geen geval kan deze 
vermelding dus verwijzen naar Maarke.

De (voorlopig) oudst gekende vermelding van Maarke is te vinden in een oorkonde 
die dateert uit 1063. In deze oorkonde geeft Boudewijn V, de graaf van Vlaanderen, 
aan Walbertus de abdij van Ename, samen met een reeks goederen en bezittingen (en 
als dusdanig werd Walbertus de eerste abt van de nieuwe abdij van Ename). Onder 
deze bezittingen bevinden zich akkergronden gelegen in Duisbeke (Dusbeccam), 
Maarke (Marcam), Zwalm (Suualmam) en op de Bossenaar (Businarias). Er kan 
geen twijfel zijn dat Marcam hier verwijst naar Maarke : alle bezittingen die worden
opgesomd zijn te situeren in dezelfde regio, gelegen in en rond Maarke.1

2. Kerkem

Boterdaele maakt dezelfde fout wanneer hij het heeft over Kerkem, een naam die, 
onder verschillende schrijfwijzen, eveneens veelvuldig terug te vinden is, en die 
meestal verwijst naar stichtingsnederzettingen (denk maar aan Kerkom-bij-Sint-
Truiden, Kerkom-bij-Tienen, Kerksken, Nukerke, Nieuwkerke, enz.). De oudste
vermelding zou volgens Boterdaele dateren uit 1286 en zou betrekking hebben op 
een zekere ʻGerard de Kerckemʼ. De oorkonde waarnaar hij vermoedelijk verwijst 
(terug worden geen precieze referenties gegeven) dateert uit 1287 (en niet 1286); het 
is een akte waarin een reeks heren en ridders uit de streek van Gelre (in het huidige 
Nederland) zich garant stellen voor Reinaud, de graaf van Gelre, die een huwelijks-
contract had afgesloten met de dochter van de Vlaamse graaf Gwijde. In de tekst 
van de oorkonde zelf wordt een zekere ʻGerardus de Herke  ̓vermeld, die we bij de
ondertekenaars terug vinden onder de naam ʻGirardus de Carickʼ. Het verschil in 
naam, zoals we het hier aantreffen – Herke en Carick – kan te wijten zijn aan een 
schrijffout van de schrijver van de oorkonde of van de ondertekenaar zelf, of zelfs 
van de auteur die deze oorkonden heeft uitgegeven in 1844, maar dit is voor ons van
minder belang ; duidelijk is dat hier geen ʻKerkem  ̓ wordt vermeld. De vermelde
persoon is bovendien iemand die behoorde tot het gevolg van de graaf van Gelre en 

1. De drie vermelde oorkonden zijn gepubliceerd in : Gysseling, M., Diplomata Belgica ante annum
    millesimum centesimum scripta, 1950, nrs. 133, 135 en 156.

Vergelijk deze luchtopname met de kaart van Thadeus Van Saceghem uit 1807.
Kwartierstaat van Sabine De Mets.

Men kan zich nu nog de vraag stellen wie de vroegste of oorspronkelijke bewoners 
waren van de Cabuyze. Was het de familie De Mets of de familie Laureyns? Of was 
het De Craye of Van den Daele-? Deze laatste naam komt terug in het toponiem
Ten Dale, de oostflank van de Boigneberg, zodat men wel eens zou kunnen veronder-
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die wordt vermeld samen met andere edelen van dit gevolg; meer dan waarschijnlijk 
heeft hij hoegenaamd niets te maken met Kerkem.

In een andere oorkonde, eveneens daterend uit 1287, is een zekere ʻGerardus de 
Kerke  ̓te vinden. Het betreft in dit geval waarschijnlijk een edelman uit het graafschap 
Namen, die getuige was bij een verzoening tussen enerzijds de graaf van Vlaanderen 
en anderzijds enkele edelen uit Namen, ten voordele van dewelke hij optrad. Er is 
geen reden om aan te nemen dat deze Gerardus met Kerkem in verband kan worden 
gebracht, maar het zou hier wel dezelfde persoon kunnen betreffen als in boven-
staande oorkonde.2

Een correcte, en voorlopig de oudste vermelding van Kerkem die we hebben kun-
nen vinden, dateert van mei 1291, en staat in het Renteboek van het hospitaal van 
Oudenaarde. In dit renteboek wordt een opsomming gegeven van de bezittingen 
van het hospitaal in de volledige regio. Naast akkerlanden, weiden, enz. in Maarke, 
Etikhove, Schorisse en Nukerke blijkt het hospitaal dus ook «een dachwant lants dat 
leecht te kerkem» in zijn bezit te hebben gehad.3

Een dergelijke ʻlate  ̓vermelding van Kerkem betekent niet dat het pas in die periode 
zou zijn ontstaan, maar wel dat er voorlopig nog geen vroegere vermeldingen in de 
bronnen zijn gevonden. Heel wat middeleeuwse bronnen die interessant zijn voor 
onze regio zijn (nog) niet uitgegeven of onvoldoende gekend, en bovendien is er nog 
maar weinig onderzoek verricht naar de middeleeuwse geschiedenis van onze regio. 
Er is met andere woorden nog veel werk aan de winkel.

«te Sabiens».
Het landbouwbedrijf van de familie Vandenabeele-Van Coppenolle,

met grazende koeien er omheen, zoals het er thans uitziet. 

Vroeger, ten tijde van Jean-Baptiste De Mets, liep de weg rechts van de woning
(pijl B). 
De straat (pijl A) die hier op de foto voorbij het kruispunt langsheen de woning
verder loopt was vroeger een smalle voetweg van Schorisse naar Keersere. Wat verder 
leidde die bedevaartsweg met de zogenaamde «Damesplanke» over de Maarkebeek. 
Zoals Daniël Wieme schrijft in zijn boek over Maarke-Kerkem was dit de kortste en 
druk begane weg naar het dorp voor de gehuchten Kabuize, Boigneberg, Ten Dale, 
Spichtenhol en Wulghout. 
De weg loopt ook in rechte lijn van Schorisse naar de kapel van Sint-Vincent over de 
Kapellenberg naar de eeuwenoude bedevaartsplaats Kerselare. 

2. Beide oorkonden zijn gepubliceerd in : de Reiffenberg, F., Monuments pour servir à lʼhistoire des
    provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, 1844, nr. 22 p. 27 en nr. 64  p. 214.
3. Het renteboek is uitgegeven in : Gysseling, M., Corpus van middelnederlandse teksten (tot en met het jaar
   1300), 1977, Reeks I, vol. 3, pp. 1579-1620.

B

A
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Herbergruzie in «De Blaesbalg» te Nukerke.

Vele Nukerkenaren weten nog waar het café «De Beer» gelegen was. Deze 
herberg stond in de Weitstraat, recht tegenover de hofstede van de vroegere 
burgemeester André Hubeau. De naam van het café was eertijds «St.-Elooi». 
Reeds in de 18e eeuw was er op diezelfde plaats de herberg «De Blaesbalg» 
gevestigd. In het café woonde in 1772 de weduwe van Jan Baptiste Huysman1

met haar zonen en dochters. Naast het café lag de smidse en daarnaast een
bolbaan.
Op  31 mei 1772 rond 19 uur was er «een gevecht geschiet ten huyze van
weduwe Jan Baptiste Huysman tusschen Philippe Anthone Roos gequetsten 
inseten der voorseyde prochie van Nukercke en Jacobus Huysman fs Jan 
Baptiste oock inwoonder der prochie».

Zoals dat toen de gewoonte was werd er een «informatie preparatoire gehou-
den bij dʼonderschreven leenmannen van leenhove der prochien en heeren van 
Melden ende Nukercke ten versoecke van Sr Simoen De Donder bailliu van de 
voorseyde leenhove». De parochies Melden en Nukerke maakten samen deel 
uit van een leenhof dat afhing van de heerlijkheid tussen Marcke en Ronne. 
Simoen De Donder was de baljuw, dus de plaatsvervanger van de heer. Hij 
woonde op de boerderij gelegen in de bocht van de Hoevestraat (zie kaart nr 
XI uit het landboek van Nukerke, perceelnummer 933).
Philippe Anthone Roos en de chirurgijn die het slachtoffer onderzocht, worden 
op 1 juni verhoord. 
Philippe Anthone Roos, «oudt omtrent de 30 jaeren gequetst liggende op syn 
bedde t̓ syne huyse verklaert onder eedt gepresteert in handen van de bailliu 
dat hij gisteren wesende sondagh den 31ste mey 1772 naer de middagh bene-
vens synen broeder Jan Baptiste Roos gegaen is ten huyse van de weduwe van 

MARC VUYLSTEKE

1 Joannes Baptiste Huysman is te Nukerke overleden op 11 februari 1768. 
   Hij was gehuwd te Nukerke op 14 september 1734 met Marie-Anne Hubau.
   Kinderen : ° 6 juni 1735 Ludoviva
  ° 4 april 1736 Anne Catharina
  ° 12 augustus 1738 Jacobus
  ° 8 juli 1742 Joannes Baptiste en x ? 19 augustus 1769 Isabelle Nisse 
  ° 28 oktober 1744 Petrus Andreas
  ° 27 februari 1746 Petrus Joannes
  ° 16 februari 1747 Felix
   Zie Staten van Goederen, Nukerke, p. 216, Paul Van Butsele.

en ervoor de weiden waar vroeger een, naar het zuiden gerichte, linnenblekerij was.
De ruïnes van de stampkotmolen,

waarvan de geschiedenis onafscheidelijk verbonden blijft met deze van «de Cabuyze» (foto s̓ mei 2003).
Detail van de Vandermaelen kaart rond 1851. De plaats ten noorden van het hof te Maercke staat beschre-
ven als Cabuyze, met aan de Maerckebeek de Stampkotmolen. 
Het gehucht is de 18de eeuwse bakermat van de familie De Mets, en later Van Coppenolle, door huwelijk met 
Sabine De Mets. Deze laatste drukte tot vandaag haar stempel op de boerderij die men nog steeds noemt
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Kaart 11Kaart 11K

Café De Blaesbalg, later Café St.-Elooi en nog later Café Den Beer.

vaarders naar Keersere. Ongeveer rechtover de woning van Jean-Baptist en Benedictus 
bevinden zich vandaag nog de ruines van de Stampkotmolen. Ernaast was eveneens 
een blekerij waar de wevers hun linnen konden laten bleken. Hierover staat meer 
beschreven, met foto, in het werk van Daniel Wieme, pag. 332: «Deze olieslagmolen 
vond zijn ontstaan reeds in de Middeleeuwen. Hij bevond zich op de Meulenbeek, een 
honderdtal meter van de Varentberg. De molen staat ook aangegeven op de kaart van 
Flandria Illustrata (1641-1644)». 
De aanwezigheid van deze molen en het volk dat voorbijkwam op het «voetpad van 
Schorisse naar Keersere» zal dus de familie De Mets met hun afspanning de Cabuyze 
geen windeieren gelegd hebben. Rechtover de herberg liep een voetwegel naar de 
molen. 
In de tweede helft van de 19de eeuw is de herberg echter in belang gaan afnemen. Om 
welke reden is niet gekend. Zochten de toenmalige bewoners meer heil in het land-
bouwleven? Vandaag herinneren de huidige bewoners van de boerderij zich niet dat 

het er ooit een café is geweest.
Zicht op de boerderij van de Kabuize,

met links een 50 meter ervan verwijderd, de ruïnes van de Stampkotmolen aan de Maarkebeek

Kaart 10Kaart 10K
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Augustin Vandeputte2 fs Jan binnen dese prochie van Nukercke omme aen haer 
te betaelen een jaer pacht».

De weduwe Augustin Vandeputte woonde op een boerderij gelegen op de 
hoek  van de Keistraat met de Dierickstraat. Het gebouw bestaat nu niet meer. 
(Zie kaart nr XI uit het landboek van Nukerke, perceelnummer 916). Na het
betalen van de pacht was «hij deposant benevens den gemelden syne broeder 
versocht gedaen van voorschreven weduwe Augustin Vandeputte om met haer 
te gaen naer den huyse van de weduwe Jan Baptiste Huysman ten eynde hun 
aldaer te beschincken met een halve pinte3 genever». De weduwe Jan Baptiste 
Huysman was de bazin van het café «De Blaesbalg» (zie kaart nr XI, perceel 
nummer 943). De afstand van de boerderij tot het café bedroeg slechts enkele 
honderden meter. Kort daarna is Jacobus Huysman, één van de zonen van 
de cafébazin, in de gelagzaal binnengekomen «dewelcken eenige discoursen
hebbende met de gemelde weduwe Augustin Vandeputte» plots zijn mes trekt. 
Roos verklaarde : «dat hij Huysman uytgetrocken heeft een mes, wesende 
eenen luyker4eenen luyker4eenen luyker  endat dat hij alsoo sonder eenige woorden ofte disputten hem 
deposant met het selve mes eene steke heeft toegebracht boven de rechter borst 
waerna hij overvloedigh bloedt heeft gestort».

Hij verweerde zich, vluchte en geraakte «uyt den huyse alwaer hij op het hof 
op syn hooft ontvangen heeft dry wondee sonder te konnen distincktelycke
seggen wie hem die heeft toegebracht midts hij alsdan geattaqueert was soo 
van den gemelden Jacobus Huysman als van Felix Huysman ende sijne sus-
ter midtsgaders hunne moeder alsmede Joannes Maelsaecke fs Christiaen 
met Jan Baptiste Hubau fs Frans alle insetene van Nukercke». Zij waren op 

2. De weduwe Augustin Vandeputte = Marie Joanne Deplace
    hun kinderen :
 1) Joannes ° Nukerke 20 oktober 1747
 2) Maria Francisca °Nukerke  02 februari 1749
 3) Maria Francisca ° Nukerke 16 september 1751
 4) Anna Maria ° Nukerke 20 januari 1755
 5) Philippus Antonius ° Nukerke 28 januari 1756
 6) Anna Maria ° Nukerke 01 maart 1760
 7) Maria Theresia ° Nukerke 03 januari 1764.
3. pint = 1/2 liter.
4. luyker = een mes van een koewachter. Omer Wattez gebruikt in «Taal en Kultuur uit Vlaanderen, eerste
    reeks», uitgave De Nederlandsche Boekhandel 1912, op blz. 75 het woord in volgende zin : «… die er op
    los slaat met een mes, zo bot al de ʻluiker  ̓van een koewachter».
   Isidoor Teirlinck schrijft in zijn «Zuid-Oostvlaanders Idioticon» op blz. 742 : Luikere, de einde-e valt
    dikwijls in de uitspraak weg. Groot zakmes met houten hecht. Hij trak zijne luiker uit en gaf Sies ʼn steke.
   Staat het woord in verband met luiken, sluiten (denken we aan rolluik); of met het mnl. luken, een mes of
   zwaard trekken ? Vgl. Sch. J.DB.

stand. 
Kaart van Thadeus van Saceghem  rond 1807

(bron: boek Maarke-Kerkem door Daniël Wieme).

Het U-vormig gebouwencomplex van de «herberge De Cabuyze J.B. De Mets». Het 
gehucht is gelegen in de Maarkevallei in de omgeving van de Boigneberg, Varentberg, 
Kapellenberg en Rasierenbos. Met een vergrootglas kan men inderdaad de tekst bin-
nen het gebouw lezen. Voor de familienaam De Mets staan de initialen J B van Jean-
Baptiste.  Hiermee is dan ook de stelling bewezen dat de familie De Mets wel degelijk 
uit de «Kabuize» komt. Langsheen de gevel van de woning loopt de druk begane
voetweg van Schorisse naar Keerseren. Via de Sint-Vincentiuskapel  trokken de bede-

Voetweg van Schorisse
naar Keerseren.
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hem «geduerigh smytende met hamschieren5 ende andere instrumenten». 
Uiteindelijk is hij kunnen ontsnappen en samen met zijn broer «ende syne 
huysvrouwe zijn ze naar huis gelopen alwaer hij hem heeft laten cureren6 van 6 van 6

syne wonden door meester Augustin Van Henis7 cherusyn tot Nukercke7 cherusyn tot Nukercke7 ».

De chirurgijn Van Henis kwam diezelfde avond tussen 22 en 23 uur naar het 
huis van Philippe Anthone Roos. Waar Philippe Anthone Roos woonde is niet 
met zekerheid te achterhalen. De boerderij van zijn broer Joannes lag in de
Ter Bekestraat op een boogscheut van de herberg «De Blaesbalg» (zie kaart 
X, landboek Nukerke, nr 758). We mogen aannemen dat Philippe Anthone op 
dezelfde boerderij verbleef. Chirurgijn Van Henis verklaerde dat «hij heeft 
ondervonden dat de voorseyden Philippe Anthone Roos boven syne rechter 
borste een wonde hadde gesteken met een mes oft eender snijdende instru-
ment ende naer examinatie oordeelt dat den deposant dat de selve wonde 
niet dweers door en is midts dat het instrument waer mede de stecke was 
toegebracht gearresteert heeft op het borstbeen bij dien dat hij jugeere dat die 
wonde niet doodelyck is. Oock heeft de deposant gecureert dry wonden die 
den gemelden Roos op syn hooft hadde die hy oock oordeelt niet doodelyck 
te syn».

Dezelde dag werd Philippe Vandeputte gehoord. Hij was jonkman en «mulder 
van style tot Nukercke, oudt omtrent de 38 jaar». Deze Philippe Vandeputte 
woonde bij zijn ouders op de hofstede met watermolen. De hoeve bestaat nog 

waren. Tussen 1814 en 1816 stond het burgerlijk bestuur op een laag pitje om niet te 
zeggen dat het helemaal was uitgedoofd. Een fusie met Kerkem was allicht reeds ter 
sprake gekomen. 

Over die periode getuigt het Oudenaardse «Feuille dʼannonces» nr. 2 van 13 oktober 
18164  : «Il y a eu dans lʼarrondissement dʼAudenarde, en 1815, 4.140 naissances 
dont 437 dʼenfants illégitimes, 990 mariages contractés devant lʼofficier de lʼétat 
civil, et 386 unions célébrées seulement à lʼéglise, et enfin 3.813 décès. On remarque 
que le nombre des naissances excède de 327 celui des décès. En outre 135 naissances 
et 57 décès nʼont pas été déclarés aux officiers de lʼétat civil : les auteurs de ces nom-
breux délits, qui nʼont pas pu se justifier, ont tous été condamnés à lʼemprisonnement 
et à lʼamende».

Op 11 oktober werden door de correctionele rechtbank van het arrondissement 
Oudenaarde volgende vonnissen uitgesproken. Een vader werd veroordeeld tot 6 
dagen gevangenisstraf en 16 frank boete voor een laattijdige aangifte van geboorte. 
Twee vroedvrouwen en vier familievaders kregen 10 dagen gevangenisstraf en 16 
frank boete voor het niet aangeven van een geboorte. Veertien andere personen wer-
den veroordeeld tot 16 dagen gevangenis en 16 frank boete voor het begraven van 
een overledene zonder voorafgaande toestemming van de officier van de burgerlijke 

5. Hamschier : Isidoor Teirlinck in zijn «Zuid-Oostvlaanders Idioticon» op blz. 525 schrijft : Haamschijd
   (uitspraak oomschijt) van haam (=halsstuk) en schijd (een lang stuk hout) : het haamstuk wordt aan de
  haam vastgemaakt. Fr. palonnier; zwengelhout of trekknuppel. Het zwengelhout hangt achter de
   (achter)hamen van het paard. Alk perd hee  ̓zijn hoomschijd. An de zwenge zijn der twie (altemaits drij)
   hoomschijers vaste gemaakt. Op blz. 996 : ʼm buidze va  ̓schijers; ʼm mee e schijd de kop i  ̓slaan.
6. cureren = verzorgen
7. Meester Augustijn Van Henis, chirurgijn, woonde in het huis in de huidige Zakstraat gelegen recht
    tegenover het parochiaal centrum te Nukerke.
    Augustijn Van Henis fs Carel (ook chirurgijn) was een eerste keer gehuwd met Maria Joanna Cantaert.
    Uit dit eerste huwelijk :
 1) Jan Baptiste
 2) Marie Anne x François Moreels
 3) Isabelle x François Van Keunebrouck
 4) Barbarine x Jan Baptiste Van Daele
 5) Marie Joanne 
 6) Marie Thérèse.
    Na het overlijden van Maria Joanna huwt hij te Nukerke op 3 februari 1747 met Suzanne Thoreels 
    Uit dit huwelijk worden nog drie kinderen geboren :
 1) Elisabeth
 2) Carolus
 3) Augustijn.

4.  De «Feuille dʼannonces» werden wekelijks uitgegeven door Wed. D.J. Bevernaege et fils, Rue de 
Tournay, 629 te Audenarde. Het eerste nummer verscheen op zondag 6 oktober 1816.
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en is bekend als het Hof te Meulebroecke.
Philippe Vandeputte stond die bewuste dag «benevens noch andere personen 
onder dheusien8 van de selve siende op het spelen met de bolle alwaer hij 
omtrent den acht uren savonds heeft gesien dat Philippe Anthone Roos en 
Jacobus Huysman ende noch andere personen uyt den huyse quaemen al
vechtende ende malkanderen haudende ende naerdien sy gesepareert waeren 
heeft hij gesien dat dito Roos een steke hadde van een mes». 

ʼs Anderendaags, op 2 juni 1772 werd Marie Joanne Delplace de weduwe van 
Augustijn «gedaeghvaert ende door den praetere Simoen De Donder midts 
dʼabsente van de Bailliu in eede gestelt». Zij «seght en tuygt ende verklaert 
dat sij omtrent de zes uren gegaen is met Philippe Anthone Roos ende snye
broeder Joannes Roos naer dʼherberghe den blaesbalck bewoont bij de
weduwe Jan Baptiste Huysman. Naerdiene sy in de voornoemde herberge 
eenige tijdt geweest hadden is bij hun in de kamer gekomen Jacobus Huysman 
sone van de voorseyden weduwe Jan Baptiste Huysman denwelcke aan de 
deposante gevraeght hebbende of sy met hem wilde dansen ende noch eenige 
andere discoursen met haer gehad hebbende is hij van haer gescheyden».

Toen is het dispuut tussen Philippe Anthone en Jacobus ontstaan. Zij ver-
klaarde verder dat zij gehoord heeft dat «Philippe Anthone Roos seyde Coby,
denoterende9 den gemelden Jacobus Huysman, doet u mes wegh of andersins 
ick sal u alsoo doen, doende als dan eenige mouvement met syne handen». 
Jacobus was dan op Philippe Anthone toegeschoten «ende sy deposante
siende dan het op een vechten graect ende daer sy aloverhoop vochten is sy 
uyt de kamer gevlucht ende alsoo weder naer huys gekeert».  

Uit de getuigenis van Philippe Louis De Donder, de peerdeknecht van de 
hoeve Vandeputte, komen we nog meer details te weten. Ook hij was samen 
met «syne meesteresse benevens Philippe Anthone Roos ende Joannes Roos 
synen broeder», op die bewuste dag naar de herberg «De Blaesbalg» gegaan. 
Hij deed hetzelfde verhaal maar heeft gehoord dat «dito Philippe Anthone 
Roos seyde jegens den gemelden Jacobus Huysman mij dinckt dat gij een 
mes hebt, gij moet hier uyt de kamer, hetwelcke hij loochende. Hij sagh dat 
Jacobus Huysman als dan syn een handt onder syn caesacie achter op synen 
rugge hielt en dat hij den voornoemden Roos toeschiettende naer hun al over 
de schauders van het volck heeft gesteken ofte gestooten sonder dat hij kon-
nen distingueren of hij iet in syn handen hadde of niet. Al vechtende syn sy 
alsoo uyt de kamer geraeckt tot op het hof alwaer hij gesien heeft dat Felix 

Onder hen bevond zich de 28-jarige Leonard Kölsch, geboortig van het Duitse 
Salchendorf. In 1808, nadat de Fransen de rechter Rijnoever ingenomen hadden,  
moest hij met de legers van Napoleon naar Spanje. 
In 1812 maakte hij de Russische veldtocht mee. Na zijn gevangenschap door de 
Kozakken werd Leonard ingelijfd bij het Pruis-Russisch legioen. 
In 1813 maakte hij de Duitse bevrijdingsoorlog mee van het Franse juk. Op 14 febru-
ari werd Oudenaarde van de Fransen bevrijd.  

8. Euzie = oversteek van een kapconstructie van een huis of schuur. Zie I. Teirlinck Zuid-Oostvlaanders
    Idioticon blz. 412 : Onder dʼeuzie schuilen, Hangt de leer onder dʼeuzie. De euziedrup maakt mij nat.
9. denoterende = aanwijzende.

Foto van het vruchtbare Maarkedal met rechts de Maarkebeek
en links de toenmalige afspanning «de Cabuyze»  bij Jean-Baptiste De Mets.

In het voorjaar van 1814 werd er te Maarke ingekwartierd in de afspanning de 
Cabuyze bij Jean-Baptiste De Mets. Het mooie Maarkedal herinnerde hem aan zijn 
geboortestreek, het Siegerland. Niet in het warme Spanje, noch in de ijzige sneeuw-
vlakten van Rusland, maar hier in het Maarkedal sneuvelde Leonard Kölsch voor het 
donkere streekbier en de helle ogen van Veronique, dienstertje  in de herberg. Leonard 
Kölsch huwde haar op woensdag 14 juni 1815, vier dagen vóór de slag van Waterloo, 
in de kerk te Mater. Zijn dochter Blondine zal later huwen met Louis, de herbergier-
zoon uit de Cabuyze. Pas een jaar later in 1816 huwt Leonard voor de burgerstand. 
Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in het feit dat het toen troebele tijden 
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Huysman, broer van dito Jacobus, benevens syne twee susters enne hunne 
moeder midtsgaders Joannes Vanmalsacke fs Christiaen10 ende Jan Baptiste 
Hubau met stocken en ander instrumenten op den voornoemden Ph. Antone 
Roos gedurigh waeren smijtende».
Een ander knecht Lievinus Sentrie, «oud omtrent de 25 jaeren», gaf dezelfde 
verklaring. Tijdens het gevecht was Lievinus Sentrie nog eens naar huis 
getrokken en «achter eenighe tijdt daernaer wederom gekomen synde heeft 
hij gesien dat dito Roos en Jacobus Huysman met noch andere persoonen al
overhoop waeren vechtende. Hij zag den voornoemde Ph. Anthone
overvloedigh bloedt uyt syn hooft ende borst was stortende ende hij Roos syn 
hemde opentreckende» hoort zeggen «siet vrienden hoe ick getracteert ben».
Nog vier andere getuigen werden verhoord maar hun getuigenis bracht geen 
nieuwe feiten aan het licht. Het zijn de gebroeders Livinus Heuvick (30 j),
Carolus (23 j) Heuvick11 en Jacobus Liets (50 j) en zijn halfbroer Abraham 
Alvoet (36 j).
Op 6 juni 1772 volgde de uitspraak : «Tadvys is de regte te presenteren tot
provisie van justitie te appostilleren soo volght : Leenmannen decerneren ten 
laste van Jacobus Huysman fs Jan Baptiste acte van abandonnement ende 
prise de corps met consent van annotatie ende sequestratie van syne goederen, 
actum t̓ aelst den 6 juny 1772».
Ondertekend : B.V. Vanderelst, J.B. Demeersman en Thienpont. 
M.a.w. Jacobus Huysman werd gevangen genomen en al zijn eigendommen 

Overlijdensakte van Jan Baptiste Demedts, herbergier.
De ambtenaar van de burgerlijke stand schreef verkeerdelijk «oud zes en twintig jaeren». 

In werkelijkheid haalde hij de leeftijd van 67 jaar en 10 maanden. 
De aangifte van overlijden werd gedaan door «Benedictus Demedts, wever, oud
achtendertig jaeren en Philippe Demedts, peerdehouder, oud eenendertig jaeren,
beiden sonen van de overledene».
De akte werd ondertekend door C.F. (= Charles-François) Thienpont.

De Cabuyze en Leonard Kölsch

In het voorjaar van 1814 graasden in de vruchtbare weilanden van het Maarkedal de 
paarden van de legers der Pruisen en Kozakken. Vreemde troepen van de geallieerden 
belegerden de streek. Achter de Edelareberg lag Oudenaarde in de Scheldevallei met 
de Franse legers, of tenminste wat er nog van overbleef na de rampzalige Russische 
veldtocht van Napoleon tijdens de winter van 1812-1813. 
Het dal van de Maarkebeek met de zuidelijk gerichte hellingen en wijde meersen was 
een ideale kampplaats voor de Pruisische legers, die er inkwartierden bij de bevolking. 
Van 4 februari 1814 tot 1 juli 1814 lagen minstens 180.000 soldaten der geallieer-
den rond Oudenaarde. Op 4 februari 1814 kwamen de eerste Kozakken Oudenaarde
binnen. 

10. Vanmalsacke Christiaen was gehuwd te Nukerke op 24 november 1732 met Joanne Hubau.
     Joanne Hubau ° Nukerke 9 januari 1707 als dochter van Adriaen en Ludovica Gezels. Hun kinderen :
 1) Franciscus ° Nukerke 4 april 1734 
 2) Joannes Baptiste ° Nukerke 13 november 1735
 3) Maria Joanna ° Nukerke 23 januari 1738
 4) Joannes ° Nukerke 15 juni 1741
 5) Maria Anne Christine ° Nukerke 5 februari 1744
 6) Lucia ° Nukerke 14 februari 1749.
    Joannes (nr 4) x te Nukerke op 4 februari 1766 met Anne Marie Vander Stichelen.
    Hij woonde in de Keistraat (zie kaart XI, landboek Nukerke, nr 902).
    Uit dit huwelijk kennen we :
 1) Isabella ° Nukerke 30 mei 1766
 2) Petrus Franciscus ° Nukerke 10 november 1767
 3) Anna Francisca ° Nukerke 21 november 1772
 4) Petrus Franciscus ° Nukerke 9 juni 1779 - † Nukerke 1 september 1780
 5) Petrus Franciscus ° Nukerke 4 april 1782
 6) Anna Maria ° Nukerke 2 januari 1788.
11. Joos Heuvick fs Pieter was gehuwd te Nukerke op 25 mei 1734 met Marie Therese Van Butsele
    dochter van Abraham. Hij stierf te Nukerke op 16 januari 1768. Hun hoeve was gelegen langs de
     Weitstraat, hoek Ter Beke. Hun knecht was Frans Van Meenen. Deze hoeve bestaat nog altijd en is nu
     bewoond door de familie Marnic Laemont. Joos Heuvick is gestorven te Nukerke op 16 januari 1768.
      Ze hadden 6 kinderen : Anne Marie, François, Livinus, Maria Theresia, Carolus en Marie Françoise.
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Jean-Baptiste en Benoit De Mets,
herbergiers van de 19de eeuwse afspanning
genaamd «de Cabuyze»,
op het gehucht Wulchaut te Maarke

RUDY DE METS

In het recent verschenen boek «Maarkedal in de maalstroom der tijden» (pag. 314) 
vraagt de auteur Daniël Wieme zich af waarom omstreeks 1850 het gehucht Wulchaut 
te Maarke plots Cabuyze werd genoemd. 
Het antwoord lag, voor ondergetekende, voor de hand. 
Door stamboomonderzoek kwam ik op de Cabuyze terecht bij Jean-Baptiste De Mets1

die er herbergier was in de afspanning genaamd «de Cabuyze».  
De kaart van Thadeus van Saceghem (1807) bracht helemaal opheldering bij nader 
onderzoek met het vergrootglas. Men kan er inderdaad de herberg op terugvinden met 
in het gebouw de vermelding «de Cabuyze  J.B. De Mets». 
Waarschijnlijk stonden toen vaak kabuizen of rode kolen op het menu.

Een eerste bevestiging van het beroep van onze voorouder vonden we terug in de akte 
van overlijden van Jean-Baptiste zijn echtgenote.
Op 5 maart 1811 overleed op 60-jarige leeftijd Elisabeth Laureyns, dochter van Jean 
en Louise Van den Daele, in haar woning op het gehucht Wulchaut te Maarke, dat toen 
nog niet gefusioneerd was met Kerkem. 
De aangifte gebeurde door haar echtgenoot Jean-Baptiste De Medts, van beroep 
«cabaretier»2  en  haar zoon Benoit De Medts, een 31-jarige wever.  De overlijdens-
akte, in het Frans opgesteld, werd ondertekend door de toenmalig «maire» Jean-Ignace 
Thienpont.3

1. Jean-Baptiste De Mets (ook De Medts geschreven) was de overgrootvader van mijn overgrootvader,
Ivo De Mets. (6 generaties of ongeveer 200 jaar terugkeren in de tijd).
2. «un cabaretier» (une cabaretière) is het (verouderde) Franse woord voor caféhouder, herbergier,
kroeghouder of waard. Volgens de «Petit Robert, dictionnaire de la langue Française» zou het oorspronke-
lijk 13de eeuwse woord afkomstig zijn van het Nederlandse «cabret». In het Picardisch: «cambrette» wat 
betekent «petite chambre».
3. Jean-Ignace Thienpont was burgemeester te Maarke van 1807 tot 3 juli 1811. Op die datum werd hij
vervangen door Charles-François Thienpont.

Overlijdensakte van Elisabeth Laureyns uit de burgerlijke stand van Maarke. 
Zij was de dochter van Jean en Louise Van den Daele.

In bovenstaande overlijdensakte staat dat Elisabeth Laureyns, spinster, 60 jaar, echt-
genote van Jean-Baptiste De Medts, 62 jaar, overleden is op 5 maart 1811. Zij was de 
dochter van Jean en Louise Van den Daele. Bovenstaande akte vermeldt echter nog 
Wulchaut als woonplaats. 

De overlijdensakte van Jean-Baptiste op 1 mei 1816 vermeldt wel degelijk: ʻin sijne 
woonst, eerste sectie Cabuyzeʼ. Jean-Baptiste was de zoon van Jacobus en Anne de 
Craye. Deze akte is dan opgesteld in het Nederlands. Met het Congres van Wenen 
in 1815 werden de Zuidelijke Nederlanden één gemaakt met de Noordelijke tot het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I van Oranje.  Vanaf 1 januari 
1823 werd het Nederlands de taal voor de administratie in onze streken in plaats van 
het Frans.
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en Louise Van den Daele, in haar woning op het gehucht Wulchaut te Maarke, dat toen 
nog niet gefusioneerd was met Kerkem. 
De aangifte gebeurde door haar echtgenoot Jean-Baptiste De Medts, van beroep 
«cabaretier»2  en  haar zoon Benoit De Medts, een 31-jarige wever.  De overlijdens-
akte, in het Frans opgesteld, werd ondertekend door de toenmalig «maire» Jean-Ignace 
Thienpont.3

1. Jean-Baptiste De Mets (ook De Medts geschreven) was de overgrootvader van mijn overgrootvader,
Ivo De Mets. (6 generaties of ongeveer 200 jaar terugkeren in de tijd).
2. «un cabaretier» (une cabaretière) is het (verouderde) Franse woord voor caféhouder, herbergier,
kroeghouder of waard. Volgens de «Petit Robert, dictionnaire de la langue Française» zou het oorspronke-
lijk 13de eeuwse woord afkomstig zijn van het Nederlandse «cabret». In het Picardisch: «cambrette» wat 
betekent «petite chambre».
3. Jean-Ignace Thienpont was burgemeester te Maarke van 1807 tot 3 juli 1811. Op die datum werd hij
vervangen door Charles-François Thienpont.

Overlijdensakte van Elisabeth Laureyns uit de burgerlijke stand van Maarke. 
Zij was de dochter van Jean en Louise Van den Daele.

In bovenstaande overlijdensakte staat dat Elisabeth Laureyns, spinster, 60 jaar, echt-
genote van Jean-Baptiste De Medts, 62 jaar, overleden is op 5 maart 1811. Zij was de 
dochter van Jean en Louise Van den Daele. Bovenstaande akte vermeldt echter nog 
Wulchaut als woonplaats. 

De overlijdensakte van Jean-Baptiste op 1 mei 1816 vermeldt wel degelijk: ʻin sijne 
woonst, eerste sectie Cabuyzeʼ. Jean-Baptiste was de zoon van Jacobus en Anne de 
Craye. Deze akte is dan opgesteld in het Nederlands. Met het Congres van Wenen 
in 1815 werden de Zuidelijke Nederlanden één gemaakt met de Noordelijke tot het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I van Oranje.  Vanaf 1 januari 
1823 werd het Nederlands de taal voor de administratie in onze streken in plaats van 
het Frans.
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Huysman, broer van dito Jacobus, benevens syne twee susters enne hunne 
moeder midtsgaders Joannes Vanmalsacke fs Christiaen10 ende Jan Baptiste 
Hubau met stocken en ander instrumenten op den voornoemden Ph. Antone 
Roos gedurigh waeren smijtende».
Een ander knecht Lievinus Sentrie, «oud omtrent de 25 jaeren», gaf dezelfde 
verklaring. Tijdens het gevecht was Lievinus Sentrie nog eens naar huis 
getrokken en «achter eenighe tijdt daernaer wederom gekomen synde heeft 
hij gesien dat dito Roos en Jacobus Huysman met noch andere persoonen al
overhoop waeren vechtende. Hij zag den voornoemde Ph. Anthone
overvloedigh bloedt uyt syn hooft ende borst was stortende ende hij Roos syn 
hemde opentreckende» hoort zeggen «siet vrienden hoe ick getracteert ben».
Nog vier andere getuigen werden verhoord maar hun getuigenis bracht geen 
nieuwe feiten aan het licht. Het zijn de gebroeders Livinus Heuvick (30 j),
Carolus (23 j) Heuvick11 en Jacobus Liets (50 j) en zijn halfbroer Abraham 
Alvoet (36 j).
Op 6 juni 1772 volgde de uitspraak : «Tadvys is de regte te presenteren tot
provisie van justitie te appostilleren soo volght : Leenmannen decerneren ten 
laste van Jacobus Huysman fs Jan Baptiste acte van abandonnement ende 
prise de corps met consent van annotatie ende sequestratie van syne goederen, 
actum t̓ aelst den 6 juny 1772».
Ondertekend : B.V. Vanderelst, J.B. Demeersman en Thienpont. 
M.a.w. Jacobus Huysman werd gevangen genomen en al zijn eigendommen 

Overlijdensakte van Jan Baptiste Demedts, herbergier.
De ambtenaar van de burgerlijke stand schreef verkeerdelijk «oud zes en twintig jaeren». 

In werkelijkheid haalde hij de leeftijd van 67 jaar en 10 maanden. 
De aangifte van overlijden werd gedaan door «Benedictus Demedts, wever, oud
achtendertig jaeren en Philippe Demedts, peerdehouder, oud eenendertig jaeren,
beiden sonen van de overledene».
De akte werd ondertekend door C.F. (= Charles-François) Thienpont.

De Cabuyze en Leonard Kölsch

In het voorjaar van 1814 graasden in de vruchtbare weilanden van het Maarkedal de 
paarden van de legers der Pruisen en Kozakken. Vreemde troepen van de geallieerden 
belegerden de streek. Achter de Edelareberg lag Oudenaarde in de Scheldevallei met 
de Franse legers, of tenminste wat er nog van overbleef na de rampzalige Russische 
veldtocht van Napoleon tijdens de winter van 1812-1813. 
Het dal van de Maarkebeek met de zuidelijk gerichte hellingen en wijde meersen was 
een ideale kampplaats voor de Pruisische legers, die er inkwartierden bij de bevolking. 
Van 4 februari 1814 tot 1 juli 1814 lagen minstens 180.000 soldaten der geallieer-
den rond Oudenaarde. Op 4 februari 1814 kwamen de eerste Kozakken Oudenaarde
binnen. 

10. Vanmalsacke Christiaen was gehuwd te Nukerke op 24 november 1732 met Joanne Hubau.
     Joanne Hubau ° Nukerke 9 januari 1707 als dochter van Adriaen en Ludovica Gezels. Hun kinderen :
 1) Franciscus ° Nukerke 4 april 1734 
 2) Joannes Baptiste ° Nukerke 13 november 1735
 3) Maria Joanna ° Nukerke 23 januari 1738
 4) Joannes ° Nukerke 15 juni 1741
 5) Maria Anne Christine ° Nukerke 5 februari 1744
 6) Lucia ° Nukerke 14 februari 1749.
    Joannes (nr 4) x te Nukerke op 4 februari 1766 met Anne Marie Vander Stichelen.
    Hij woonde in de Keistraat (zie kaart XI, landboek Nukerke, nr 902).
    Uit dit huwelijk kennen we :
 1) Isabella ° Nukerke 30 mei 1766
 2) Petrus Franciscus ° Nukerke 10 november 1767
 3) Anna Francisca ° Nukerke 21 november 1772
 4) Petrus Franciscus ° Nukerke 9 juni 1779 - † Nukerke 1 september 1780
 5) Petrus Franciscus ° Nukerke 4 april 1782
 6) Anna Maria ° Nukerke 2 januari 1788.
11. Joos Heuvick fs Pieter was gehuwd te Nukerke op 25 mei 1734 met Marie Therese Van Butsele
    dochter van Abraham. Hij stierf te Nukerke op 16 januari 1768. Hun hoeve was gelegen langs de
     Weitstraat, hoek Ter Beke. Hun knecht was Frans Van Meenen. Deze hoeve bestaat nog altijd en is nu
     bewoond door de familie Marnic Laemont. Joos Heuvick is gestorven te Nukerke op 16 januari 1768.
      Ze hadden 6 kinderen : Anne Marie, François, Livinus, Maria Theresia, Carolus en Marie Françoise.
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en is bekend als het Hof te Meulebroecke.
Philippe Vandeputte stond die bewuste dag «benevens noch andere personen 
onder dheusien8 van de selve siende op het spelen met de bolle alwaer hij 
omtrent den acht uren savonds heeft gesien dat Philippe Anthone Roos en 
Jacobus Huysman ende noch andere personen uyt den huyse quaemen al
vechtende ende malkanderen haudende ende naerdien sy gesepareert waeren 
heeft hij gesien dat dito Roos een steke hadde van een mes». 

ʼs Anderendaags, op 2 juni 1772 werd Marie Joanne Delplace de weduwe van 
Augustijn «gedaeghvaert ende door den praetere Simoen De Donder midts 
dʼabsente van de Bailliu in eede gestelt». Zij «seght en tuygt ende verklaert 
dat sij omtrent de zes uren gegaen is met Philippe Anthone Roos ende snye
broeder Joannes Roos naer dʼherberghe den blaesbalck bewoont bij de
weduwe Jan Baptiste Huysman. Naerdiene sy in de voornoemde herberge 
eenige tijdt geweest hadden is bij hun in de kamer gekomen Jacobus Huysman 
sone van de voorseyden weduwe Jan Baptiste Huysman denwelcke aan de 
deposante gevraeght hebbende of sy met hem wilde dansen ende noch eenige 
andere discoursen met haer gehad hebbende is hij van haer gescheyden».

Toen is het dispuut tussen Philippe Anthone en Jacobus ontstaan. Zij ver-
klaarde verder dat zij gehoord heeft dat «Philippe Anthone Roos seyde Coby,
denoterende9 den gemelden Jacobus Huysman, doet u mes wegh of andersins 
ick sal u alsoo doen, doende als dan eenige mouvement met syne handen». 
Jacobus was dan op Philippe Anthone toegeschoten «ende sy deposante
siende dan het op een vechten graect ende daer sy aloverhoop vochten is sy 
uyt de kamer gevlucht ende alsoo weder naer huys gekeert».  

Uit de getuigenis van Philippe Louis De Donder, de peerdeknecht van de 
hoeve Vandeputte, komen we nog meer details te weten. Ook hij was samen 
met «syne meesteresse benevens Philippe Anthone Roos ende Joannes Roos 
synen broeder», op die bewuste dag naar de herberg «De Blaesbalg» gegaan. 
Hij deed hetzelfde verhaal maar heeft gehoord dat «dito Philippe Anthone 
Roos seyde jegens den gemelden Jacobus Huysman mij dinckt dat gij een 
mes hebt, gij moet hier uyt de kamer, hetwelcke hij loochende. Hij sagh dat 
Jacobus Huysman als dan syn een handt onder syn caesacie achter op synen 
rugge hielt en dat hij den voornoemden Roos toeschiettende naer hun al over 
de schauders van het volck heeft gesteken ofte gestooten sonder dat hij kon-
nen distingueren of hij iet in syn handen hadde of niet. Al vechtende syn sy 
alsoo uyt de kamer geraeckt tot op het hof alwaer hij gesien heeft dat Felix 

Onder hen bevond zich de 28-jarige Leonard Kölsch, geboortig van het Duitse 
Salchendorf. In 1808, nadat de Fransen de rechter Rijnoever ingenomen hadden,  
moest hij met de legers van Napoleon naar Spanje. 
In 1812 maakte hij de Russische veldtocht mee. Na zijn gevangenschap door de 
Kozakken werd Leonard ingelijfd bij het Pruis-Russisch legioen. 
In 1813 maakte hij de Duitse bevrijdingsoorlog mee van het Franse juk. Op 14 febru-
ari werd Oudenaarde van de Fransen bevrijd.  

8. Euzie = oversteek van een kapconstructie van een huis of schuur. Zie I. Teirlinck Zuid-Oostvlaanders
    Idioticon blz. 412 : Onder dʼeuzie schuilen, Hangt de leer onder dʼeuzie. De euziedrup maakt mij nat.
9. denoterende = aanwijzende.

Foto van het vruchtbare Maarkedal met rechts de Maarkebeek
en links de toenmalige afspanning «de Cabuyze»  bij Jean-Baptiste De Mets.

In het voorjaar van 1814 werd er te Maarke ingekwartierd in de afspanning de 
Cabuyze bij Jean-Baptiste De Mets. Het mooie Maarkedal herinnerde hem aan zijn 
geboortestreek, het Siegerland. Niet in het warme Spanje, noch in de ijzige sneeuw-
vlakten van Rusland, maar hier in het Maarkedal sneuvelde Leonard Kölsch voor het 
donkere streekbier en de helle ogen van Veronique, dienstertje  in de herberg. Leonard 
Kölsch huwde haar op woensdag 14 juni 1815, vier dagen vóór de slag van Waterloo, 
in de kerk te Mater. Zijn dochter Blondine zal later huwen met Louis, de herbergier-
zoon uit de Cabuyze. Pas een jaar later in 1816 huwt Leonard voor de burgerstand. 
Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in het feit dat het toen troebele tijden 
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hem «geduerigh smytende met hamschieren5 ende andere instrumenten». 
Uiteindelijk is hij kunnen ontsnappen en samen met zijn broer «ende syne 
huysvrouwe zijn ze naar huis gelopen alwaer hij hem heeft laten cureren6 van 6 van 6

syne wonden door meester Augustin Van Henis7 cherusyn tot Nukercke7 cherusyn tot Nukercke7 ».

De chirurgijn Van Henis kwam diezelfde avond tussen 22 en 23 uur naar het 
huis van Philippe Anthone Roos. Waar Philippe Anthone Roos woonde is niet 
met zekerheid te achterhalen. De boerderij van zijn broer Joannes lag in de
Ter Bekestraat op een boogscheut van de herberg «De Blaesbalg» (zie kaart 
X, landboek Nukerke, nr 758). We mogen aannemen dat Philippe Anthone op 
dezelfde boerderij verbleef. Chirurgijn Van Henis verklaerde dat «hij heeft 
ondervonden dat de voorseyden Philippe Anthone Roos boven syne rechter 
borste een wonde hadde gesteken met een mes oft eender snijdende instru-
ment ende naer examinatie oordeelt dat den deposant dat de selve wonde 
niet dweers door en is midts dat het instrument waer mede de stecke was 
toegebracht gearresteert heeft op het borstbeen bij dien dat hij jugeere dat die 
wonde niet doodelyck is. Oock heeft de deposant gecureert dry wonden die 
den gemelden Roos op syn hooft hadde die hy oock oordeelt niet doodelyck 
te syn».

Dezelde dag werd Philippe Vandeputte gehoord. Hij was jonkman en «mulder 
van style tot Nukercke, oudt omtrent de 38 jaar». Deze Philippe Vandeputte 
woonde bij zijn ouders op de hofstede met watermolen. De hoeve bestaat nog 

waren. Tussen 1814 en 1816 stond het burgerlijk bestuur op een laag pitje om niet te 
zeggen dat het helemaal was uitgedoofd. Een fusie met Kerkem was allicht reeds ter 
sprake gekomen. 

Over die periode getuigt het Oudenaardse «Feuille dʼannonces» nr. 2 van 13 oktober 
18164  : «Il y a eu dans lʼarrondissement dʼAudenarde, en 1815, 4.140 naissances 
dont 437 dʼenfants illégitimes, 990 mariages contractés devant lʼofficier de lʼétat 
civil, et 386 unions célébrées seulement à lʼéglise, et enfin 3.813 décès. On remarque 
que le nombre des naissances excède de 327 celui des décès. En outre 135 naissances 
et 57 décès nʼont pas été déclarés aux officiers de lʼétat civil : les auteurs de ces nom-
breux délits, qui nʼont pas pu se justifier, ont tous été condamnés à lʼemprisonnement 
et à lʼamende».

Op 11 oktober werden door de correctionele rechtbank van het arrondissement 
Oudenaarde volgende vonnissen uitgesproken. Een vader werd veroordeeld tot 6 
dagen gevangenisstraf en 16 frank boete voor een laattijdige aangifte van geboorte. 
Twee vroedvrouwen en vier familievaders kregen 10 dagen gevangenisstraf en 16 
frank boete voor het niet aangeven van een geboorte. Veertien andere personen wer-
den veroordeeld tot 16 dagen gevangenis en 16 frank boete voor het begraven van 
een overledene zonder voorafgaande toestemming van de officier van de burgerlijke 

5. Hamschier : Isidoor Teirlinck in zijn «Zuid-Oostvlaanders Idioticon» op blz. 525 schrijft : Haamschijd
   (uitspraak oomschijt) van haam (=halsstuk) en schijd (een lang stuk hout) : het haamstuk wordt aan de
  haam vastgemaakt. Fr. palonnier; zwengelhout of trekknuppel. Het zwengelhout hangt achter de
   (achter)hamen van het paard. Alk perd hee  ̓zijn hoomschijd. An de zwenge zijn der twie (altemaits drij)
   hoomschijers vaste gemaakt. Op blz. 996 : ʼm buidze va  ̓schijers; ʼm mee e schijd de kop i  ̓slaan.
6. cureren = verzorgen
7. Meester Augustijn Van Henis, chirurgijn, woonde in het huis in de huidige Zakstraat gelegen recht
    tegenover het parochiaal centrum te Nukerke.
    Augustijn Van Henis fs Carel (ook chirurgijn) was een eerste keer gehuwd met Maria Joanna Cantaert.
    Uit dit eerste huwelijk :
 1) Jan Baptiste
 2) Marie Anne x François Moreels
 3) Isabelle x François Van Keunebrouck
 4) Barbarine x Jan Baptiste Van Daele
 5) Marie Joanne 
 6) Marie Thérèse.
    Na het overlijden van Maria Joanna huwt hij te Nukerke op 3 februari 1747 met Suzanne Thoreels 
    Uit dit huwelijk worden nog drie kinderen geboren :
 1) Elisabeth
 2) Carolus
 3) Augustijn.

4.  De «Feuille dʼannonces» werden wekelijks uitgegeven door Wed. D.J. Bevernaege et fils, Rue de 
Tournay, 629 te Audenarde. Het eerste nummer verscheen op zondag 6 oktober 1816.
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Augustin Vandeputte2 fs Jan binnen dese prochie van Nukercke omme aen haer 
te betaelen een jaer pacht».

De weduwe Augustin Vandeputte woonde op een boerderij gelegen op de 
hoek  van de Keistraat met de Dierickstraat. Het gebouw bestaat nu niet meer. 
(Zie kaart nr XI uit het landboek van Nukerke, perceelnummer 916). Na het
betalen van de pacht was «hij deposant benevens den gemelden syne broeder 
versocht gedaen van voorschreven weduwe Augustin Vandeputte om met haer 
te gaen naer den huyse van de weduwe Jan Baptiste Huysman ten eynde hun 
aldaer te beschincken met een halve pinte3 genever». De weduwe Jan Baptiste 
Huysman was de bazin van het café «De Blaesbalg» (zie kaart nr XI, perceel 
nummer 943). De afstand van de boerderij tot het café bedroeg slechts enkele 
honderden meter. Kort daarna is Jacobus Huysman, één van de zonen van 
de cafébazin, in de gelagzaal binnengekomen «dewelcken eenige discoursen
hebbende met de gemelde weduwe Augustin Vandeputte» plots zijn mes trekt. 
Roos verklaarde : «dat hij Huysman uytgetrocken heeft een mes, wesende 
eenen luyker4eenen luyker4eenen luyker  endat dat hij alsoo sonder eenige woorden ofte disputten hem 
deposant met het selve mes eene steke heeft toegebracht boven de rechter borst 
waerna hij overvloedigh bloedt heeft gestort».

Hij verweerde zich, vluchte en geraakte «uyt den huyse alwaer hij op het hof 
op syn hooft ontvangen heeft dry wondee sonder te konnen distincktelycke
seggen wie hem die heeft toegebracht midts hij alsdan geattaqueert was soo 
van den gemelden Jacobus Huysman als van Felix Huysman ende sijne sus-
ter midtsgaders hunne moeder alsmede Joannes Maelsaecke fs Christiaen 
met Jan Baptiste Hubau fs Frans alle insetene van Nukercke». Zij waren op 

2. De weduwe Augustin Vandeputte = Marie Joanne Deplace
    hun kinderen :
 1) Joannes ° Nukerke 20 oktober 1747
 2) Maria Francisca °Nukerke  02 februari 1749
 3) Maria Francisca ° Nukerke 16 september 1751
 4) Anna Maria ° Nukerke 20 januari 1755
 5) Philippus Antonius ° Nukerke 28 januari 1756
 6) Anna Maria ° Nukerke 01 maart 1760
 7) Maria Theresia ° Nukerke 03 januari 1764.
3. pint = 1/2 liter.
4. luyker = een mes van een koewachter. Omer Wattez gebruikt in «Taal en Kultuur uit Vlaanderen, eerste
    reeks», uitgave De Nederlandsche Boekhandel 1912, op blz. 75 het woord in volgende zin : «… die er op
    los slaat met een mes, zo bot al de ʻluiker  ̓van een koewachter».
   Isidoor Teirlinck schrijft in zijn «Zuid-Oostvlaanders Idioticon» op blz. 742 : Luikere, de einde-e valt
    dikwijls in de uitspraak weg. Groot zakmes met houten hecht. Hij trak zijne luiker uit en gaf Sies ʼn steke.
   Staat het woord in verband met luiken, sluiten (denken we aan rolluik); of met het mnl. luken, een mes of
   zwaard trekken ? Vgl. Sch. J.DB.

stand. 
Kaart van Thadeus van Saceghem  rond 1807

(bron: boek Maarke-Kerkem door Daniël Wieme).

Het U-vormig gebouwencomplex van de «herberge De Cabuyze J.B. De Mets». Het 
gehucht is gelegen in de Maarkevallei in de omgeving van de Boigneberg, Varentberg, 
Kapellenberg en Rasierenbos. Met een vergrootglas kan men inderdaad de tekst bin-
nen het gebouw lezen. Voor de familienaam De Mets staan de initialen J B van Jean-
Baptiste.  Hiermee is dan ook de stelling bewezen dat de familie De Mets wel degelijk 
uit de «Kabuize» komt. Langsheen de gevel van de woning loopt de druk begane
voetweg van Schorisse naar Keerseren. Via de Sint-Vincentiuskapel  trokken de bede-

Voetweg van Schorisse
naar Keerseren.
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Kaart 11Kaart 11K

Café De Blaesbalg, later Café St.-Elooi en nog later Café Den Beer.

vaarders naar Keersere. Ongeveer rechtover de woning van Jean-Baptist en Benedictus 
bevinden zich vandaag nog de ruines van de Stampkotmolen. Ernaast was eveneens 
een blekerij waar de wevers hun linnen konden laten bleken. Hierover staat meer 
beschreven, met foto, in het werk van Daniel Wieme, pag. 332: «Deze olieslagmolen 
vond zijn ontstaan reeds in de Middeleeuwen. Hij bevond zich op de Meulenbeek, een 
honderdtal meter van de Varentberg. De molen staat ook aangegeven op de kaart van 
Flandria Illustrata (1641-1644)». 
De aanwezigheid van deze molen en het volk dat voorbijkwam op het «voetpad van 
Schorisse naar Keersere» zal dus de familie De Mets met hun afspanning de Cabuyze 
geen windeieren gelegd hebben. Rechtover de herberg liep een voetwegel naar de 
molen. 
In de tweede helft van de 19de eeuw is de herberg echter in belang gaan afnemen. Om 
welke reden is niet gekend. Zochten de toenmalige bewoners meer heil in het land-
bouwleven? Vandaag herinneren de huidige bewoners van de boerderij zich niet dat 

het er ooit een café is geweest.
Zicht op de boerderij van de Kabuize,

met links een 50 meter ervan verwijderd, de ruïnes van de Stampkotmolen aan de Maarkebeek

Kaart 10Kaart 10K

Hoevestraat
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Herbergruzie in «De Blaesbalg» te Nukerke.

Vele Nukerkenaren weten nog waar het café «De Beer» gelegen was. Deze 
herberg stond in de Weitstraat, recht tegenover de hofstede van de vroegere 
burgemeester André Hubeau. De naam van het café was eertijds «St.-Elooi». 
Reeds in de 18e eeuw was er op diezelfde plaats de herberg «De Blaesbalg» 
gevestigd. In het café woonde in 1772 de weduwe van Jan Baptiste Huysman1

met haar zonen en dochters. Naast het café lag de smidse en daarnaast een
bolbaan.
Op  31 mei 1772 rond 19 uur was er «een gevecht geschiet ten huyze van
weduwe Jan Baptiste Huysman tusschen Philippe Anthone Roos gequetsten 
inseten der voorseyde prochie van Nukercke en Jacobus Huysman fs Jan 
Baptiste oock inwoonder der prochie».

Zoals dat toen de gewoonte was werd er een «informatie preparatoire gehou-
den bij dʼonderschreven leenmannen van leenhove der prochien en heeren van 
Melden ende Nukercke ten versoecke van Sr Simoen De Donder bailliu van de 
voorseyde leenhove». De parochies Melden en Nukerke maakten samen deel 
uit van een leenhof dat afhing van de heerlijkheid tussen Marcke en Ronne. 
Simoen De Donder was de baljuw, dus de plaatsvervanger van de heer. Hij 
woonde op de boerderij gelegen in de bocht van de Hoevestraat (zie kaart nr 
XI uit het landboek van Nukerke, perceelnummer 933).
Philippe Anthone Roos en de chirurgijn die het slachtoffer onderzocht, worden 
op 1 juni verhoord. 
Philippe Anthone Roos, «oudt omtrent de 30 jaeren gequetst liggende op syn 
bedde t̓ syne huyse verklaert onder eedt gepresteert in handen van de bailliu 
dat hij gisteren wesende sondagh den 31ste mey 1772 naer de middagh bene-
vens synen broeder Jan Baptiste Roos gegaen is ten huyse van de weduwe van 

MARC VUYLSTEKE

1 Joannes Baptiste Huysman is te Nukerke overleden op 11 februari 1768. 
   Hij was gehuwd te Nukerke op 14 september 1734 met Marie-Anne Hubau.
   Kinderen : ° 6 juni 1735 Ludoviva
  ° 4 april 1736 Anne Catharina
  ° 12 augustus 1738 Jacobus
  ° 8 juli 1742 Joannes Baptiste en x ? 19 augustus 1769 Isabelle Nisse 
  ° 28 oktober 1744 Petrus Andreas
  ° 27 februari 1746 Petrus Joannes
  ° 16 februari 1747 Felix
   Zie Staten van Goederen, Nukerke, p. 216, Paul Van Butsele.

en ervoor de weiden waar vroeger een, naar het zuiden gerichte, linnenblekerij was.
De ruïnes van de stampkotmolen,

waarvan de geschiedenis onafscheidelijk verbonden blijft met deze van «de Cabuyze» (foto s̓ mei 2003).
Detail van de Vandermaelen kaart rond 1851. De plaats ten noorden van het hof te Maercke staat beschre-
ven als Cabuyze, met aan de Maerckebeek de Stampkotmolen. 
Het gehucht is de 18de eeuwse bakermat van de familie De Mets, en later Van Coppenolle, door huwelijk met 
Sabine De Mets. Deze laatste drukte tot vandaag haar stempel op de boerderij die men nog steeds noemt
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die wordt vermeld samen met andere edelen van dit gevolg; meer dan waarschijnlijk 
heeft hij hoegenaamd niets te maken met Kerkem.

In een andere oorkonde, eveneens daterend uit 1287, is een zekere ʻGerardus de 
Kerke  ̓te vinden. Het betreft in dit geval waarschijnlijk een edelman uit het graafschap 
Namen, die getuige was bij een verzoening tussen enerzijds de graaf van Vlaanderen 
en anderzijds enkele edelen uit Namen, ten voordele van dewelke hij optrad. Er is 
geen reden om aan te nemen dat deze Gerardus met Kerkem in verband kan worden 
gebracht, maar het zou hier wel dezelfde persoon kunnen betreffen als in boven-
staande oorkonde.2

Een correcte, en voorlopig de oudste vermelding van Kerkem die we hebben kun-
nen vinden, dateert van mei 1291, en staat in het Renteboek van het hospitaal van 
Oudenaarde. In dit renteboek wordt een opsomming gegeven van de bezittingen 
van het hospitaal in de volledige regio. Naast akkerlanden, weiden, enz. in Maarke, 
Etikhove, Schorisse en Nukerke blijkt het hospitaal dus ook «een dachwant lants dat 
leecht te kerkem» in zijn bezit te hebben gehad.3

Een dergelijke ʻlate  ̓vermelding van Kerkem betekent niet dat het pas in die periode 
zou zijn ontstaan, maar wel dat er voorlopig nog geen vroegere vermeldingen in de 
bronnen zijn gevonden. Heel wat middeleeuwse bronnen die interessant zijn voor 
onze regio zijn (nog) niet uitgegeven of onvoldoende gekend, en bovendien is er nog 
maar weinig onderzoek verricht naar de middeleeuwse geschiedenis van onze regio. 
Er is met andere woorden nog veel werk aan de winkel.

«te Sabiens».
Het landbouwbedrijf van de familie Vandenabeele-Van Coppenolle,

met grazende koeien er omheen, zoals het er thans uitziet. 

Vroeger, ten tijde van Jean-Baptiste De Mets, liep de weg rechts van de woning
(pijl B). 
De straat (pijl A) die hier op de foto voorbij het kruispunt langsheen de woning
verder loopt was vroeger een smalle voetweg van Schorisse naar Keersere. Wat verder 
leidde die bedevaartsweg met de zogenaamde «Damesplanke» over de Maarkebeek. 
Zoals Daniël Wieme schrijft in zijn boek over Maarke-Kerkem was dit de kortste en 
druk begane weg naar het dorp voor de gehuchten Kabuize, Boigneberg, Ten Dale, 
Spichtenhol en Wulghout. 
De weg loopt ook in rechte lijn van Schorisse naar de kapel van Sint-Vincent over de 
Kapellenberg naar de eeuwenoude bedevaartsplaats Kerselare. 

2. Beide oorkonden zijn gepubliceerd in : de Reiffenberg, F., Monuments pour servir à lʼhistoire des
    provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, 1844, nr. 22 p. 27 en nr. 64  p. 214.
3. Het renteboek is uitgegeven in : Gysseling, M., Corpus van middelnederlandse teksten (tot en met het jaar
   1300), 1977, Reeks I, vol. 3, pp. 1579-1620.

B

A
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ʻMarca  ̓dat wordt vermeld blijkt opnieuw hetzelfde Merk te zijn als in de eerste oor-
konde, en niet Maarke. In deze oorkonde is dit bovendien nog duidelijker, aangezien 
ʻMarca  ̓ wordt opgesomd samen met een omvangrijke reeks bezittingen die alle te 
situeren zijn in de directe omgeving van de Sint-Baafsabdij ; de bezittingen die verder 
afgelegen waren, komen pas verder in de oorkonde aan bod. In geen geval kan deze 
vermelding dus verwijzen naar Maarke.

De (voorlopig) oudst gekende vermelding van Maarke is te vinden in een oorkonde 
die dateert uit 1063. In deze oorkonde geeft Boudewijn V, de graaf van Vlaanderen, 
aan Walbertus de abdij van Ename, samen met een reeks goederen en bezittingen (en 
als dusdanig werd Walbertus de eerste abt van de nieuwe abdij van Ename). Onder 
deze bezittingen bevinden zich akkergronden gelegen in Duisbeke (Dusbeccam), 
Maarke (Marcam), Zwalm (Suualmam) en op de Bossenaar (Businarias). Er kan 
geen twijfel zijn dat Marcam hier verwijst naar Maarke : alle bezittingen die worden
opgesomd zijn te situeren in dezelfde regio, gelegen in en rond Maarke.1

2. Kerkem

Boterdaele maakt dezelfde fout wanneer hij het heeft over Kerkem, een naam die, 
onder verschillende schrijfwijzen, eveneens veelvuldig terug te vinden is, en die 
meestal verwijst naar stichtingsnederzettingen (denk maar aan Kerkom-bij-Sint-
Truiden, Kerkom-bij-Tienen, Kerksken, Nukerke, Nieuwkerke, enz.). De oudste
vermelding zou volgens Boterdaele dateren uit 1286 en zou betrekking hebben op 
een zekere ʻGerard de Kerckemʼ. De oorkonde waarnaar hij vermoedelijk verwijst 
(terug worden geen precieze referenties gegeven) dateert uit 1287 (en niet 1286); het 
is een akte waarin een reeks heren en ridders uit de streek van Gelre (in het huidige 
Nederland) zich garant stellen voor Reinaud, de graaf van Gelre, die een huwelijks-
contract had afgesloten met de dochter van de Vlaamse graaf Gwijde. In de tekst 
van de oorkonde zelf wordt een zekere ʻGerardus de Herke  ̓vermeld, die we bij de
ondertekenaars terug vinden onder de naam ʻGirardus de Carickʼ. Het verschil in 
naam, zoals we het hier aantreffen – Herke en Carick – kan te wijten zijn aan een 
schrijffout van de schrijver van de oorkonde of van de ondertekenaar zelf, of zelfs 
van de auteur die deze oorkonden heeft uitgegeven in 1844, maar dit is voor ons van
minder belang ; duidelijk is dat hier geen ʻKerkem  ̓ wordt vermeld. De vermelde
persoon is bovendien iemand die behoorde tot het gevolg van de graaf van Gelre en 

1. De drie vermelde oorkonden zijn gepubliceerd in : Gysseling, M., Diplomata Belgica ante annum
    millesimum centesimum scripta, 1950, nrs. 133, 135 en 156.

Vergelijk deze luchtopname met de kaart van Thadeus Van Saceghem uit 1807.
Kwartierstaat van Sabine De Mets.

Men kan zich nu nog de vraag stellen wie de vroegste of oorspronkelijke bewoners 
waren van de Cabuyze. Was het de familie De Mets of de familie Laureyns? Of was 
het De Craye of Van den Daele-? Deze laatste naam komt terug in het toponiem
Ten Dale, de oostflank van de Boigneberg, zodat men wel eens zou kunnen veronder-
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De oudste vermeldingen van Maarke en Kerkem

In het boek «Nos Ardennes flamandes» (1912) van A. Boterdaele worden de data
vermeld van de zogenaamde oudste vermeldingen van Maarke en Kerkem. Deze 
data werden meermaals overgenomen door auteurs die zich met het verleden van 
deze gemeenten hebben bezig gehouden, zoals bijvoorbeeld recent nog door Daniël 
Wieme in zijn mooie boek over Maarke-Kerkem, en ze zijn zelfs terug te vinden op de
officiële website van de gemeente Maarkedal. Deze data moeten echter als foutief 
worden beschouwd. In wat volgt wordt kort vermeld waarom dit zo is en worden
eveneens nieuwe data naar voor geschoven.

1. Maarke
Maarke is, in zijn verschillende schrijfwijzen, een veel voorkomende plaatsnaam. De 
middeleeuwse toponiemen die in de geschreven bronnen terug te vinden zijn (Marc, 
Marka, Marcha, …) verwijzen niet alleen naar Maarke, maar kunnen ook betrekking 
hebben op bijvoorbeeld Marke, Langemark, Kortemark, Marcq-en-Baroeul, Marcq-
en-Ostrevant, enz. Dergelijk wijdverspreid voorkomen heeft ertoe geleid dat historici 
en volkskundigen, die de geschiedenis van ʻhun  ̓gemeente bestudeerden, soms fouten 
maakten en een verwijzing in een bron verkeerdelijk interpreteerden als betrekking 
hebbende op ʻhun  ̓gemeente.

De ʻoudste vermeldingen  ̓die A. Boterdaele geeft voor Maarke vormen hiervan een 
perfecte illustratie. Hij heeft het over een eerste vermelding daterend uit 864, «villa 
qui dicitur Marka», en een tweede vermelding uit 967, «fiscus Marka», en een tweede vermelding uit 967, «fiscus Marka», en een tweede vermelding uit 967, « ». Hij gaat niet 
verder in op deze vermeldingen en geeft evenmin aan waar hij die heeft gevonden. 
Nader onderzoek toont echter het volgende aan. De eerste vermelding is afkomstig 
uit een oorkonde van koning Karel de Kale, waarin hij de bezittingen van de Sint-
Baafsabdij te Gent bevestigt. Uit deze oorkonde blijkt dat deze ʻvillaʼ, die ʻMarka  ̓
wordt genoemd, gelegen is in de Pagus Gandensis of de Gouw van Gent (de regio 
rond het huidige Gent). Onze regio behoorde echter niet tot de Pagus Gandensis, maar 
tot de Pagus Bracbatensis of de Gouw van Brabant. Het ʻMarka  ̓waarnaar in deze
oorkonde wordt verwezen is niet Maarke, maar Merk, een plaats die te situeren is in 
Wondelgem (Gent).

De tweede vermelding is terug te vinden in een oorkonde die dateert uit 966 (en niet 
967 zoals Boterdaele aangaf). Opnieuw is het een oorkonde waarin de Sint-Baafsabdij 
te Gent in haar bezittingen werd bevestigd, dit maal door koning Lotharius. Het 

WALTER YSEBAERT,
ASPIRANT F.W.O.-VLAANDEREN

stellen dat de familie Van den Daele afkomstig was van dit gehucht.
Uitsluitsel kunnen ons ook de staten van goed geven opgemaakt te Maarke5 op datum 
van 18 april 1771 bij overlijden van Franchois LAUWEREYNS, te Maarke-Borcht  op 
24 mei 1770. Daarin wordt zijn echtgenote Florence DE BOCK fa Joannes, vermeld 
als houderes zonder kinderen. Florence was tevoren weduwe van Joannes VUYE fs 
Joos. Ze werd bijgestaan door Joseph en Pieter VUYE, haar zonen.

De erfgenamen waren haar volwassen zuster Albertine LAUWEREYNS en de vier 
kinderen van haar overleden broer Joannes LAUREYNS (die gehuwd was met
Anne-Louise VANDEN DAELE, zie kwartierstaat Sabine)

1) Pieter Francies LAUREYNS, gehuwd
2) Marie Therese LAUREYNS, volwassen
3) Anna Catharina LAUREYNS, 22 jaar
4) Elisabeth LAUREYNS, 20 jaar (latere echtgenote van Jean-Baptiste De Mets).

Als voogd werd Frans HUBAU aangesteld. 
Geen erfgrond, geen aanwinst, huis op cijnspacht van de graaf van EGMOND.

Uitsluitsel brengt de staat van goed opgemaakt te Maarke6 op datum van 3 december 
1771 bij het overlijden van Joannes LAUREYNS te Maarke in maart 1770 en zijn 
vrouw Anne Louise VANDEN DAELE, overleden Maarke in oktober 1767.

Hun kinderen:
1) Pieter Francies LAUREYNS, gehuwd;
2) Marie Therese LAUREYNS, volwassen jonge dochter;
3) Anna Catharina LAUREYNS, 24 jaar;
4) Elisabeth LAUREYNS, 22 jaar  (op 6 mei 1772 huwde ze met Jean-Baptiste
    De Mets).

Als voogd werd opnieuw Franchois HUBAU aangesteld, tesamen met Joannes
VAN MAELSAECKE.
De verdeling op 10 maart 1772 betreft «Erfgrond van vader te Maarke; behuisde 
hofstede bij de stampmolen».
De hofstede werd dus oorspronkelijk bewoond door de familie Laureyns (ook Laurens 

5. Bron: «Klapper op de minuten, staten van goed te Maarke»  door Paul Van Butsele,
    nr. 27.  
6. Nr. 51.

( t̓ vervolgt)



6 27

met borstel en vuilblik aangelopen, zag Leo daar liggen kronkelen en besefte dat den 
dokteur moest gehaald worden. Die van Elzele of die van Schorisse?
«Hij gaat doodbloeden,» zei Putten Djeef.
«Dat zal hem leren,» krijste de zavelschepper van de Miclette.
Hij trok zijn kostuum in de plooi, pakte zijn glas van de toog en dronk het in drie
zwelgen leeg. Maar opeens was hij omringd door gasten van de Koekamer, die
ongure bedoelingen met hem schenen te hebben.
Steefnie sprong voor hem in de bres. «Den anderen is begonnen,» piepte ze.
Haar lippen trilden. Ze schrimdege bijna en voelde dat er nog meer ambras ging 
komen.
«Gij zijt een schoon meiske gij,» zei Fielieze Miet, «maar uwe Jean is ne
geweldigaard, ʼn stuk krapuul. We gaan er zoʼn klein manneke van maken zie.»
«Schei godverdomme uit,» schreeuwde Vennie. Hij was als de duvels voor vecht-
partijen in zijn zaak. «Ziet ge niet dat die vent daar op de grond aan het kreveren is.»
«We moeten er de paters bijhalen,» jammerde Marietje.
«Tijdverlies. Naar den hemel gaat hij toch niet. We doen hem naar de kliniek in 
Opbrakel,» besliste den bakker.
Hij bezat een velo met een zijspan, waarin hij zijn broden vervoerde.
«Leg hem daarin, binnen een kwartier is hij geleverd, ʼt is bergaf.»
Ze bonden een handdoek rond de kop van Leo, om het bloeden te stelpen, en droegen 
hem met vier tegelijk naar het gammel vehikel van den bakker.
Hij hing met handen en benen overboord. ʼt Was een schoon zicht. Twee man pakten 
hun velo van tegen de muur en reden mee, om het getruk te escorteren. getruk te escorteren. getruk In ne niet van 
tijd was de stoet in de duisternis verdwenen.tijd was de stoet in de duisternis verdwenen.tijd
Het volk dat massaal op straat was gekomen, trok weer de herberg binnen, om al
dooreen commentaar te geven. Het was daar een gedruis als in een hinnekot.

Hoe het Leo verging, in dat triporteurke den Brakelberg af en hoe het feest in den 
Bienvenu verder verliep, verneemt ge de volgende keer.

Carrootjies-: vierkantjes.
Carneetje-: schriftje.
Doomp-: rook.
Euziedrup-: regendrup van dak zonder dakgoot.
Gewijze-: symptoom, vage aanduiding.
Klakken-: barsten, stukspringen.
Oes-: ons.
Piepkies-: klinkende zoentjes.
Te poote-: op de been.
Schitterkonte-: giechelkont.
Schouwen-: ne .-: eigenaardige vent.

Slijmen-: slimmerd,
              maar evengoed tgst. iemand die dommigheden doet.
Steepijper-: stadsmens.
Tentatie-: tentation, verleiding.
Uutjies-: stootjes, porren.
Vellie frak-: bontjas.
Veurschuutje: schortje.
Veus-: voois, toon.
Vermuiten-: overgang maken van kinder- naar mannenstem.
Verraore-: onbetrouwbare kerel.
Zijpienat-: druipnat.

DIRK DE MERLIER

Liedjes van toenLiedjes van toen

Met dank aan lezer Arnold De Jonge, van wie ik een brief ontving met toelichtingen 
over het lied «Aan u alleen», gepubliceerd in ons vorige nummer.
De muziek is van Emiel Hullebroeck, de tekst van Willem Gijssels, en het lied
verscheen in de «Tweede reeks van zes liederen» in de cyclus «Liederen voor ééne 
zangstem met klavierbegeleiding» uitgegeven bij G. Alsbach & C°, Amsterdam.

Een luimig lied, bestaande uit niet minder dan zeven strofen met refrein, over een
kersvers boerenkoppel op speelreis, en hun kijk op de wereld buiten hun dorp.

OP SPEELREIS
1. Ik ben een Vlaamsch boerinneke en ik nen Vlaamschen boer.
 Wij zijn op huwʼlijksreize en maakten zoo nen toer
 Van Brussel naar Oostende, daar is een groote zee,
 Nu brengen wij wat mossels voor ons familie mee,
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zijn poëziekies op in een carneetje met carrootsies. Poliet was nen artiest. Hij hield 
één van de zeven caféʼs van DʼHoppe open. ʼt Is te zeggen hijzelf lapte eigenlijk 
schoenen om zijn kroeten te verdienen, terwijl zijn halve trouwboek achter de toog halve trouwboek achter de toog halve trouwboek
stond, om de dorstigen te laven. Julienne heette ze. Ze was van Wodecq afkomstig en 
sprak Frans. Hun herberg droeg de naam «A la Montagne». Volgens de plaatselijke 
tooghangers sloeg dat terug op de grote boezem van Julienne. Zij noemde zichzelf de 
boezemvrienden. Kwamen ze voor de goed bestelde Julienne of voor de liekies en de 
petiezen van Poliet? Waarschijnlijk voor alletwee.
Hoe meer Poliet zong en toten stond te trekken, hoe meer het volk zich rond hem
verdrong. Het één liekie was nog niet uit, of het ander werd alweer ingezet.

«Laat mij hier nekeer door,» riep Steefnietje, een ingehuurd schoon jonk, dat met een 
vol schenkblad bier in het gedrang was geraakt.
Ne slijmen die zijn handen niet kon thuishouden, veroorzaakte de ramp waarbij de 
hele lading gerstennat omsloeg en midden de menigte neerpletste.
Steefnie gaf ne wuipel. De omstaanders sprongen achteruit en tegen mekaar 
aan. Gebroken glas krijnzelde onder de voeten. Iemand begon ne paternoster zware
vloeken te kraken om zijn verdemeleerd zondagskostuum. Nog twee anderen zagen verdemeleerd zondagskostuum. Nog twee anderen zagen verdemeleerd
eruit alsof ze in hun broek hadden gepist. Het veurschuutje van Steefnie eruit alsof ze in hun broek hadden gepist. Het veurschuutje van Steefnie eruit alsof ze in hun broek hadden gepist. Het was zijpienat. 
Wietieze Leo wou het met overdreven ijver ter plekke uitwringen, maar zo had de
vrijer van Steefnie het niet begrepen. Die vrijer was ne roestie van de Miclette, die 
hele dagen zavel schepte aan de Chalets. Hij heette Jean en droeg de naam maar ne
schouwen te zijn, ʼn verraore zoals men zegt.
«Als ge godverdomme van mijn lief niet afblijft, dan maak ik appeltrut van u!»appeltrut van u!»appeltrut
Wietieze Leo was geen koleirigaard, maar hij had gedronken en dan zijt ge vaneigen 
straffer. Moeders slimste was hij ook al niet. Voor een weddenschap had hij zich op 
ne maandagmorgen stomweg laten opblazen, in de fabriek in Ronse, de darm van een 
compressor in zijn hol. Hij was bijkanst geklakt.
Nu werd hij opgekootst en moest hij zijn eer redden.opgekootst en moest hij zijn eer redden.opgekootst
«Mijn lief? OES lief, wilt ge zeggen zeker!»OES lief, wilt ge zeggen zeker!»OES
De ander snoof en kwam dichterbij.
«Laat u niet doen, Leo.»
Ze begonnen hem van alle kanten uutjies te geven.
Ineens gaf hij zijn tegenstrever ne stamp tegen de schenen. Dat had hij natuurlijk 
nooit moeten doen. Den dienen van de Miclette pakte Leo onder zijn kin en plantte
terzelfdertijd zijn andere vuist in diens zachte onderbuik.
Leo zag al de sterren van het firmament, draaide weg en viel, met zijn snuit in de
glasscherven. Hij begon te bloeden als een verkie. En zijn maag leeg te spouwen. Het 
was allemans zien niet.
De mensen verdrongen zich rond hem. Het orkest hield op met spelen. Vennie kwam 

 En ook nen droogen haring want ʼt hoort nu eenmaal zoo
 Dat na een speelvoyagie men zorgt voor een cadeau.

  Mijn Mieke-! Mijn Lowieke-! Wat is het toch plezant
  Gelijk twee tortelduiven te reizen door het land-! (bis)

2. Het zijn onnoozel menschen die simpel voor een bad
 Tot aan Oostende reizen, ʼk kruip thuis in ʼt botervat,
 En ikke schuur zijn rugge met zeep en schuurpapier
 Dat zʼin Oostende zwemmen, wij doen ʼt op ons manier,
 Ieder toch wascht zijn voeten in ʼt water van de zee,
 Daarvoor zijn wij te proper, wij doen daar niet aan mee.

3. Wij zijn daar rap vertrokken met den express vooruit,
 Totdat de garden riepen-: «Antwerpen, stapt maar uit-!»
 Toen hebben wij gelachten, ha, ha, een hele poos
 Bij ʼt zien der dwaze streken van al die martiekoʼs
 Dat zijn mij vieze beesten, ze zoeken openbaar,
 Dat moet ge niet vertellen, de luizen van malkaar.

4. Wij zagen leeuwen, tijgers en ook een wilden stier,
 Die kwam van Patagonië, tweeduizend uur van hier.
 Wij zagen papegaaien, met pluimen rood en geel.
 Wij zagen groote uilen, die ziet ge hier ook veel,
 En alle soorten visschen, wel een millioen misschien,
 Maar als ʼk wel peis, een stokvisch, die was er niet te zien.

5. Wij hebben op de Schelde gevaren met de boot,
 Maar ʼk moet het rechtuit zeggen, daʼs spelen met de dood.
 Dat zou ʼk niet meer beginnen, ik beefde van de kou,
 Ik las een Onze Vader, ik akte van berouw.
 We vaarden naar Sint-Anneke, ʼk bestelde twee dinees

Met mossels en met paling en brood met plattekees.

6. Wij zijn teruggevaren, en namen rap den trein,
 Wij wilden dezen avond weerom bij moeder zijn.
 Nu zullen de fanfaren bij ʼt dreunen van ʼt kanon
 Ter onzer eere spelen een ferme Brabançon,
 Dan moeten wij trakteeren en daarna klinkt het luid-:
 «Vivan het jonge koppel, daarmee is ʼt liedje uit-!»

7. Een raad wil ik u geven-: zie dat gʼuw woorden telt,
 Want als gʼeen reis wilt maken, de steenen vragen geld.
 En als ge langs ons hofke eens wandʼlen komt voorbij,
 Komt dan ne keer ontsteken, en klappen met ons bei
 Maar aan de jonge snotters geef ik een wijze raad-:
 Komt nooit met Mieke luimen, of ʼk stamp u op de straat-!
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achteruit, de huizen op de achtergrond stonden als het ware in vuur en vlam en het 
geweldig licht spookte tot hoog in de boomkruinen van het patersklooster aan de
overkant. Toen het vuur, even vlug als het was opgelaaid, ineenzakte en er tenslotte 
alleen nog een knisterende gloed overbleef, maakten een toeveel stoere kerels hun toeveel stoere kerels hun toeveel
spriet open en kwispelden met veel ceremonieel de smeulende resten dood.spriet open en kwispelden met veel ceremonieel de smeulende resten dood.spriet

Clementiene loerde onderop naar Nard, of hij geen te schunnige praat zou gaan
verkopen met André en Leontientje erbij. Nard kende haar vrees. Hij bekeek de twee 
snotneuzen, de jongen die aan het vermuiten was en het meiske dat een eerste gewijze
van tetjies begon te krijgen.
«Ze konden dat vuur daar toch niet ongeblust achterlaten,» zei hij. «Dʼer moesten 
maar gensters wegwaaien en daar vlakbij in Pijken stromijt terechtkomen...»
Gelijk had hij. Hij dronk een zwelgske bier, trok een oog naar André en vertelde 
voort.

De bestorming van den Bienvenu werd ingezet. Het eerste vat bier was voor niet. Ge-
schonken door den bieruitzetter.  Bij wijze van introductie kreeg het mannevolk 
bovendien van Marietje elk drij piepkies gratis. Voor het orkest moest er ook al niet 
betaald worden. Loetieze Charel speelde op zijn accordeon en Slijmkieze Pol sloeg 
den djas.
Het vat was in een ommezien leeg. Vanaf dan werd alles aan normaal tarief besteld: 
een halve frank voor nen demie en evenveel voor een glazeke sport. Dreupels kondt 
ge ook krijgen. De Blauwe Duif.
«Daʼs mijn merk,» zei Tuiten Toor. Maar later op den avond had hij de indruk dat de 
fles onder den euziedrup had gestaan.
Het huis zal vol lawijt. Pol sloeg op zijn grossekes alsof zijn leven ervan afhing. Het 
dreunde tot ver in ʼt gebuurte, maar dat stoorde niemand want alle inboorlingen van 
DʼHoppe waren te poote voor de inzegening van het nieuwe café.
Daarbinnen zaagt ge malkander niet staan van de sigarettenmalkander niet staan van de sigarettenmalkander doomp. In de grote kamer 
werd er gedanst, aan den toog werd er gezwetst, buiten zaten ze met een toeveel op de toeveel op de toeveel
vensterzulle, om uit de weg te zijn. De kleine kinderen speelden kootsekeduik vanach-kootsekeduik vanach-kootsekeduik
ter op het koerke, de groteren, schitterkonten  en melkmuilen met de baard in de keel, 
vonden malkander op straat, in woord en gedachten bezig met dingen die in de lering malkander op straat, in woord en gedachten bezig met dingen die in de lering malkander
als vuile manieren werden bestempeld.

Iemand sloeg plotsklaps twee schenkbladen tegeneen en riep «Silence!»
De lange Poliet zou ʼn liekie zingen.
«Op de veus van ʻL̓ amour est une étoile.  ̓Ge kunt het refreintje meezingen,» zei hij. 
De tekst van eigen maaksel, gezouten en gepekeld zoals gewoonlijk.
Lange Poliet kon dichten, zonder zijn gat op te lichten, dat wist iedereen. Hij schreef 
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ingebakken-: alle soorten brol opkopen en met winst weer van de hand doen. Ge hebt 
dat of ge hebt dat niet. Volgens dat er geklapt wierd, had hij bovendien in St. Sauveur 
een verre nicht doodgekitteldeen verre nicht doodgekitteldeen verre nicht , waar hij alles van erfde. En, het water vloeit altijd naar 
de Schelde, hij speelde drij jaar achtereen kampioen met de duiven. Ge moet maar drij jaar achtereen kampioen met de duiven. Ge moet maar drij
geluk hebben-! Sommigen verdroegen het niet goed. ʻNen duvelszak is nooit gevuld,» duvelszak is nooit gevuld,» duvelszak
vernokkelden ze. Dat waren de chagrijnigaards, die zelf moesten krijnzelen om rond 
te komen. Voor de meesten was Vennie Kloef echter gene contrarie kadee, hij kon 
volk bijeenhouden en leute maken.
Geluk in het spel, ongeluk in de liefde, wordt er gezegd. Bij Vennie klopte dat niet. Hij 
had een pront wijf. Marietje. Ze kregen wel geen wijf. Marietje. Ze kregen wel geen wijf kadekies, maar och God, ze hadden 
dan ook geen zorgen. Aan de natuur was niets te veranderen. Sommigen mochten hun 
wijf niet aanraken of het was prijs, en na een wijf niet aanraken of het was prijs, en na een wijf toeveel jaren nachtwerk was hun kot te toeveel jaren nachtwerk was hun kot te toeveel
klein geworden en hun trouwboek volgeschreven. Bij Marietje geraakte de oven niet 
op temperatuur, hoezeer Vennie ook zijn best deed.
Toen ze begreep dat ze voor kinderzegen niet weggelegd was, vond ze dat ze recht had 
op enige compensatie voor wat ze miste. Ze kocht ne vellie frak en af en toe een nieuw vellie frak en af en toe een nieuw vellie frak
bloeske en alle maneschijnen een ander sacocheke. Ze kreeg de manieren van ne
steepijper. ʼs Zondags s̓ nuchties liet ze haar haar doen bij Wardies Louise en deed 
ze wat rood aan haar lippen. Vennie legde er zich bij neer dat een schoon vramens ne 
frank meer kost en als hij met Marietje aan zijn arm in Ronse paradeerde, had ge hem 
voor den baron van de Piere kunnen houden.
Werken deed hij niet al te geren. Ge wordt daar moe van. Waarom zoudt ge dat
trouwens blijven doen, als het anders kon-? Als ge met dagelijks een toeveel demies
te tappen, rond kondt komen-?

Hij gaf zijn herberg de naam «In den Bienvenu». Op den eersten toog was al het jong 
volk van de Koekamer en den Annoven van de partij. Die van DʼHoppe maakten er 
meteen een inbranding van.
Midden de steenweg werd een strovuur aangestoken.
De kleine, eerst wat onwillige vlam kroop tussen de verkreukelde halmen door, begon 
te knetteren, werd alsmaar groter en laaide opeens met driest zoevend geweld, hoog 
en helder de avondlucht in. Rondom de brandstapel had zich een kring gevormd van 
luidruchtige, op pret beluste mensen.
«Vivan de nieuwe gebuur!»
«Olée!!!»
«Is hij welgekomen?»
«Ja-a-a!»
«Zal hij ons trakteren?»
«Ja-a-a!»
De klaarte van de brand sloeg tegen de mensen aan, de schroeiende hitte joeg hen
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Vertelsels bij de Leuvense stove

s̓ Achterwersjaars, als de bladeren
rezen, dacht Nard steevast aan ʼt kas-
teel en de bosschage, daar ieverst tussen ieverst tussen ieverst
Mons en Obourg, waar hij Leonce had 
opgewacht. Hij zag die groen bemoste 
muur, waartegen ze schuilden voor de 
wind en de mijzelregen en hoe ze daar 
stond met haar ponder aan haar arm en ponder aan haar arm en ponder
haar bloemige snuitdoek om. En hoe hij  snuitdoek om. En hoe hij  snuitdoek
daar stond met brekend hart, omdat ze 
van geen enkele man nog wou weten.
En in putteke winter zoals nu, kon hij, 
net als in die eerste lange winter na 
hun weerzien, nog geregeld overvallen
worden door zelfverwijt, omdat hij zijn 

Walenwijveke zo gewillig had losgelaten. Door de jaren heen, toen hij zich naar geen 
ander vramens meer echt aangetrokken voelde, werd het hem alsmaar duidelijker dat 
hij haar, met wat geduld, had kunnen overreden. Dat hij, alle donderpreken van de 
paster ten spijt, met haar had kunnen samenwonen en hun kindje koesteren.paster ten spijt, met haar had kunnen samenwonen en hun kindje koesteren.paster
In de somberheid van winterse dagen, kon het hem nog altijd bezighouden.
Nard was Nard. Hij kende de knepen om vrouwenharten rapper te doen kloppen en hij 
had daar plezier in. Maar in de grond was het allemaal schijnvertoon, afleidingsma-
noeuvre, pantsering tegen wat binnen in hem leefde en het daglicht niet mocht zien.
Het enige vramens dat hem, naast Leonce, nog steeds in vlam had kunnen zetten, was 
Clementiene. Maar ja ...
Ze zat te breien, met haar voeten op de stove, de sajettenbal in haar schoot. En genie-
tend te luisteren naar de vertelsels van het mannevolk. Soms heimelijk grimillend. 
Voor Nard had het vertellen met haar erbij iets speciaals. Het deed hem deugd dat zij 
genoegen beleefde aan wat hij uit zijn mouw schudde. Hij is een beetje nen artiest, 
dacht zij. Ik zou haar een tootje willen geven, dacht hij. Maar ja ...

Wat hij nu vertelde, was geen verzinsel maar echt gebeurd en door iedereen gekend en 
geweten. Maar erover klappen was hetzelfde als er weer deugd aan beleven.
Vennie Kloef – herinner u de trompetblazer van binst de scharminkelinge van 
Roonkerze Monk – had in DʼHoppe, langs de Brakelse Steenweg, een herberg
overgepakt, en omgebouwd. De man had er de kluiten voor, dat wist iedereen. De
tentatie van het marchanderen om geld te verdienen, zat hem al van kleins af

Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL BAEKELAND
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