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Wie zijn lidgeld nog niet betaalde, wordt vriendelijk ver-
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van de Heemkundige Kring Businarias, met vermelding:

  Lid        €  7.50 
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

Roste Loonke (Leon, Amedé ... ha zou-
de willen geloven, dat ik zijn eigenlijke 
naam niet weet) was dus dood van t̓ vier 
in den buik. Hij had veel afgezien, kon 
de laatste tijd niet meer eten, werd mager 
gelijk een hout en op nen tijleken uchten 
lag hij ineenkrompen naast zijn Marie en 
asemde niet meer. 
Binst zijn leven had hij misschien wel 
duust verkies gekeeld. Wat zegt ge? Veel 
meer! In de winter tenminste vier of vijf 
per week. Nu lag hij daar zelf geveld.

Sielkieze Pee was zijn laatste kalant 
geweest. Hij had een goed gekweekte 
tjoelie laten slachten voor den trouw van 
Leontientje. Het was na Pasen van het 

jaar 1943. Alles was gerantsoeneerd, maar een boer, zelfs een koeboerke, kon zich iets 
meer permitteren. Het grootste deel van het vlees ging in de brijne, maar de schoonste 
stukken werden uitgehouden voor het feest. Feest is veel gezegd. Het huis werd gron-
dig schoongemaakt, er werden wat meubels verschoven en tafels gedekt. Clementiene 
had twee vrouwen, die als kokessen bekend stonden, opgetrommeld. Van de vrijdag al 
waren ze aan de slag geweest, ze hadden een grote ketel soep gebrouwen en smoel- en 
appeltaarten gebakken. Op zaterdag, binst dat iedereen naar de trouwmis was, kook-
ten ze patotters, maakten worteltjes en boontjes klaar (in de vorige zomer in bokalen 
gesteriliseerd), om samen met varkensgebraad als hoofdgerecht te worden opgediend. 
Voor dessert was er rijst met bruine suiker.
Kortom, het was wel een oorlogsfeest, maar er was niets tekort. Pee, met al de te 
verwachten onkosten in zijn kop, had eerst gehoopt dat zijn dochter nog wat met trou-
wen zou gewacht hebben, maar Clementiene had gevreesd dat bij het jong koppel op 
den duur de jokte te groot zou geworden zijn en ge weet nooit wat er dan van komt. 
Clementiene had gelijk. Na de kafie met taart, ging iedereen wel nekeer naar buiten, 
naar de lochting en den boomgaard, om een luchtje te scheppen. Het was goed weer. 
Leontientje en haar kersverse echtgenoot hadden meer belangstelling voor de konij-
nen in het donkere achterkot. En eigenlijk feitelijk waren het de konijnen niet die hen 
bezighielden, maar al de zoete plekskies aan malkanders lijf, waar ze nu helemaal 
mochten aankomen, met hormonale hoogspanning als gevolg.
ʻGodverdomme, Leontientje, ik houd het niet langer uit.  ̓

de uitgeverij Lannoo in Tielt uit de doeken gedaan, daarna kwam de voorstelling van 
het boek door Ivan Adriaenssens. Hij schetste op een zeer gedreven en ludieke manier 
hoe hij ongeveer één jaar gewijd heeft aan het uitpluizen, verbeteren en veranderen van 
de illustraties om uiteindelijk dit resultaat te bereiken.

De avond werd besloten met een kleine receptie waar men ook het boek kon kopen en 
laten signeren door de auteur.

Het was voor de Heemkundige Kring Businarias een bijzondere gebeurtenis: na-
melijk hoe een gewone jongen van Schorisse, kon uitgroeien tot een held in het "In 
Flanders Fields Museum" te Ieper. Dit museum behoort tot het wereldpatrimonium 
van de UNESCO.

Noot: Het boek is een weergave van hoe een jonge soldaat het leven aan het front 
ervaart. Het is te koop in het documentatiecentrum van de Heemkundige Kring Busi-
narias, Maalzaakstraat, 21 te Maarkedal en in sommige boekhandels.
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ʻGe moet wachten tot van de nacht,  ̓fliste zij. 
Zolang moest hij nog op zijn tanden bijten. Het was onmenselijk.

Maar we zijn afgedwaald, we waren begonnen met Loonke en die duust of meer ver-
kies die hij naar andere wereld had geholpen. En hoe hij nu zelf het hoekje om was 
gegaan. De slachting bij Pee en Clementiene was dus de laatste die hij gedaan had. 
Het was in het veurjaar geweest, het onthoudt goed omdat het voor de trouw van 
Leontientje gebeurde.
Loonke was nu dood en voor een dode moest er gelezen worden. Dat gebeurde zoals 
gebruikelijk in het sterfhuis. Al de dichte gebuurs die zich konden vrijmaken waren er. 
Loonke was geen slechte mens geweest, maar dat hij dwars door den hemel zou vlie-
gen, was nu ook niet waar. Iedere mens heeft wel een aantal dingen op zijn kerfstok.
Hij was iemand die serieus uit zijn krammen kon schieten en godverdommen. Als 
bijvoorbeeld een verkie zotte sprongen paktege, gelijk die keer toen Nard en Meulies 
Tuurke pootje moesten trekken en het zeel hen ontschoten was en Loonke met verkie 
en al aan het rollebollen ging. Hij had ook de onhebbelijkheid kinderen zo schou te 
maken, dat ze ʼs nachts niet konden slapen. Een van zijn vertelsels ging over venten 
met varkensoren en varkenspoten, die uit de doden opstonden, kinderen pakten en 
ermee vandoor gingen om ze te branden, te schrepen en open te snijden, gelijk met 
echte verkskies gebeurt. Grote mensen kon hij op ne pote jagen, als het over politiek 
ging, hij was liberaal, maar dat was maar om de paster te kloten. Daarom ook kwam 
hij altijd te laat in de zondagsmis, de paster had de boeken, zei hij, hij kon beginnen. 
Op nekeer – en dat was veel zondiger dan de rest – werd hij beklapt met een vramens 
van Kerkem, een kleine knietser die niet getrouwd was geraakt, maar geren af en toe 
nekeer getroost werd. Loonke was daartoe bereid. ʻIk ben een man met een groot hart,  ̓
zei hij. De mensen dachten er anders over.
Nu, er moest dus lezinge gehouden worden, voor hem zoals voor iedereen. Wij zijn al-
lemaal zondaars, maar als ge iemand in de kortste keren uit het vagevuur kunt helpen, 
doet ge dat. Voor iemand die gegarandeerd direct naar dʼhelle gaat doet ge dat niet. 
Voor Tuiten Toor bijvoorbeeld die zich opgehangen had. Maar dat vertellen we binnen 
een beetje.
Zulma van Mollekiezen Djef leidde de lezinge. Het was haar specialiteit. Ze kon de 
gebeden voorlezen als een echte lijkbidder, met een gezicht  vol godsvrucht en droefe-
nis en met het zeurderig stemgeluid van een notaris die een akte aframmelt. Een tientje 
bij elk van de vijf blijde, de vijf droeve en de vijf glorieuze mysteries. Wees gegroet 
Maria... Driemaal vijftig keer werd Maria gegroet. Evenzoveel keer volgde, na het ʻ...
gezegend is de vrucht van uw schootʼ, het gedwee en eentonig gebrom van de aanwe-
zigen, tot aan het ʻnu en in het uur van onzen dood. Amenʼ.
Bij het paternosterritueel, hoorde ook nog de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Of 
van den Allerheiligsten Naam van Jezus. Of van de Heilige Maagd Maria. Of welke 
ook van de vele heiligenlitanieën die Zulma uit haar beduimeld misboekske wist op te 
diepen. En waarbij de aanwezigen, na iedere hemelse aanroeping, samen ʻontferm U 

De nieuwe uitgave van het oorlogsdagboek
van Odon Van Pevenaege.

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Gezien er vandaag de dag een hernieuwde belangstelling is voor de gebeurtenis-
sen omtrent de eerste wereldoorlog was er een behoefte om het dagboek van Odon 
Van Pevenaege, bewerkt door Marc Vuylsteke, ondertussen uitverkocht, een tweede 
leven te geven.

De Maarkedaalse stripauteur, Ivan Adriaenssens, stelde voor om het dagboek te 
illustreren, dit met de goedkeuring van onze voorzitter. Dit resulteerde in het boek 
“Odon, Oorlogsdagboek van een Yzerfrontsoldaat”, uitgegeven bij Lannoo – Tielt.

Naar aanleiding van de officiële voorstelling van het boek op maandag 28 september 
2009 in het “In Flanders Fields Museum” te Ieper, organiseerde de stad Ieper een 
speciale plechtigheid vooraf.

Om 20u00 was er een unieke uitvoering van de “Last Post” aan de Menenpoort. De 
Menenpoort werd opgetrokken als herdenkingsmonument (1927) op de plaats waar-
langs tienduizenden “Britse” soldaten tijdens W.O.I naar het slagveld trokken. In dit 
monument zijn 54.332 namen van vermisten uit het Britse Commonwealth van vóór 
15 augustus 1917 gebeiteld. Naast enkele familieleden, de burgemeester van Maarke-
dal, Peter Thienpont, enkele schepenen, een tiental bestuursleden van de Heemkun-
dige Kring Businarias, was er een talrijk opgekomen publiek en een Engels regiment 
Grenadiers.

Na een kort eerbetoon aan Odon Van Pevenaege en het 
spelen van de “Last Post” legde de familie een krans neer 
aan het monument.

Daarna trokken we naar het “In Flanders Fields 
Museum” waar er een vitrine-kast ter ere van Odon werd 
ingehuldigd. Daarin bevinden zich enkele persoonlijke 
bezittingen o.a. het originele dagboek, het identificatie-
plaatje, een paternoster, ...

Vervolgens werd in de vergaderzaal, samen met de tal-
rijke genodigden, het boek officieel voorgesteld. De 
technische gegevens werden door een medewerker van 

busi 12010.indd   3 11-04-2011   16:06:04



4 41

over ons  ̓bromden. Naderhand, als om de eentonigheid te breken, werd overgescha-
keld op ʻbid voor onsʼ. En wanneer ook dat wat saai begon te worden, bleek ʻwees 
mijn behouwenis  ̓ook nog in voorraad te zijn. 
Hier begon dan wel het einde in zicht te komen. Zulma viste nog een aantal hocus- 
pocus schietgebeden en aanroepingen op, die voor de overledene gegarandeerde 
toegang tot de hemel betekenden. 
En ʼt was gedaan. 
Het plots geritsel van paternosters die weggeborgen werden, maakte de tortelduif van 
Loonke die, in haar hoge kooi boven de deur, met veel roekedekoe van haar lat had 
zitten geven en daarna op haar stok in slaap was gevallen, weer wakker. Bij iedere 
roekedekoe, boog ze nu met haar kopje dieper dan tevoren. Van contentement allicht 
dat het gedaan was. De tortel was overigens niet de enige met opgeluchte gevoelens. 
Maar dit terzijde.
Marie, het wijf van Loonke en haar zuster Dolfiene hadden een grote moor kokend 
water op de stove staan en begonnen nu koffie op te gieten.
ʻZelf gebrand en nog van vóór den oorlog,  ̓zei Dolfiene. 
De aangename koffiegeur verspreidde zich en een opgelucht geklapsel van mensen 
vulde nu de ruimte.
In de kamer ernaast lag Loonke spierwit en ijskoud op het bed, dood te zijn, onder een 
witte sprei, met in zijn blauwige marmeren vingers een paternoster verstrengeld. Er 
stond een bierglas met wijwater en palmtak op een tafeltje. 
Na de koffie traden de mensen een voor een aan, om Loonke kruiselings te besprenke-
len en Marie ʻkoeroodze  ̓toe te wensen. Dan gingen ze naar huis, ze hadden al gedaan 
wat moest gebeuren.
Sommigen trokken nog naar Stampers, om bij een djureke bier en wat gebabbel tot 
andere gedachten te komen.

Er moest in die dagen ook gewaakt worden bij een dode.
Marie durfde niet alleen blijven in het huis en Dolfiene was ook niet van de strafste in 
dat soort dingen. En hare Leo moest morgen heel vroeg op.
ʻIk zallekik wel blijven,  ̓zei Loetieze Charel. Hij was van de familie. 
Hij zag hoe Marie opgelucht keek en tevens een beetje met haar consciëntie overhoop 
scheen te liggen. Ze kende Charel een beetje...
ʻGa gij maar gerust mee met Dolfiene,  ̓ zei hij tot haar, ʻik zallekik hier in de zetel 
slapen.'
ʻAls ge wilt blijf ik ook,  ̓zei Slijmkieze Pol. ʻWe kunnen nog een pijpke omsteken en 
een beetje klappen.ʼ
Die twee kwamen goed overeen, ze maakten immers alle twee deel uit van een twee-
persoonsorkest en speelden, zoals al eerder beschreven, regelmatig op kermissen en 
trouwfeesten. Charel was de accordeonist en Pol djastege.
   
Het huis was nu helemaal stil geworden. Iedereen was weg. De tortelduif sliep. De 

Over het nemen vande naemen vande persoonen ende de declaratie
van hun effectif verblijf met copie retenue 0-12-0

Aen meijer ende schepenen over hemlieden vaccaetie ende verleth 
in het opnemen ende formeren deser achtervolgende U.-L beschrijf 
vanden 26e meije 1774 voorseyt. 9-18-0

Greffier gelijcke vaccaetie 1-10-0

Den selven over het formeren ende stellen deser copi retenue 0-18-0

Over het oversenden deser volgens rekening 2- 8-0

Aldus wettelijk geformeert bij ende ter maenisse van Sr Livinius de Bie meijer 
kennisse ende overstaen van Joseph van Cauwenberge Jan Baptiste Speleers 
Christianus Benedictus Carlier ende Joannes Baptiste van Breugel schepenene in 
vierschaere ordinaire den 6e juni 1774 

In de marge staat :
Bij ordonnantie vande gedeputeerde vande twee stede ende landen van aelst sal den 
ontfanger van Schoorisse betaelen voor de logementen hier bij vermelt de somme van 
thien guldens 11 8bre (8 oktober) sal vallideren ten comptoire generael midts deze 
enden acquit
Actum ............ den 6 x bre (6 december)
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horloge tikte zwaar en traag en begon om het kwartier te roezen, een of meer klanken 
af te gooien, om dan, als van iets verlost, eentonig weer verder te tikken. De mannen 
hadden een half fleske djenijver gekregen en dronken daarvan met kleine slokskies. En 
klaptegen verstild ondereen over de diepe dingen des levens. En dronken nog slokskies 
tot het fleske helegans leeg was. 
Het was ondertussen al tegen den twaalven aan. 
ʻWeet ge wat,  ̓zei Pol, ʻik willekik nog wel wat blijven, maar de kafie staat koud en de 
fles is leeg en dat is niet te doen. Ik zal een verse fles halen, van bij mij thuis. Op een 
kwartier ben ik om en were.ʼ
ʻDat is geen slecht gedacht,  ̓zei Charel. ʻIk had willen voorstellen dat we tegare nog 
ergens enen zouden gaan drinken, dien dode zal niet weglopen, maar de herbergen zijn 
op dit uur allemaal toe, het is temidden de weke.ʼ
Pol stapte op en Charel zat alleen, met de dode Loonke in de kamer daarnaast. 
Het was nu nog stiller in het huis. Op de zolder liep een rat of zoiets van de ene naar 
de andere kant. Maar Charel was niet benijt van ratten, hij was van niets benijt. Hij had 
eigenlijk goeste om met Loonke wat te klappen. Ik kan hem nu alles zeggen wat ik wil, 
dacht hij, hij zal niet antwoorden. Ik mag hem uitmaken voor al wat lelijk is, hij zal niet 
uitvliegen en vloeken zoals hij vroeger kon. 
Toch wel een wonderlijke toestand, zo dood zijn. Als iemand ne wuipel opgeeft, of iets 
omver smijt om lawijt te maken, of als de ratten over uw gezicht lopen, ge zult geen 
vin verroeren.
Plotseling kreeg Charel een ongelooflijke inval. Ik til Loonke uit zijn bed, dacht hij, en 
zet hem in huis in de rietie zetel neffiest de stove, waar hij altijd gezeten heeft. 
Ik wil de smiekel van Pol zien als hij terugkomt.
Zou ik dat wel doen? Is dat geen heiligschennis? Ba neenʼt, Loonke is nooit een heilige 
geweest en Pol kan tegen een stoot. Loonke zal het niet weten en Pol zal het nooit meer 
vergeten.
Charel stond in zijn eigen te lachen, om wat te gebeuren stond.
Hij trok naar de kamer, nam de sprei en de paternoster weg, zette zijn ene knie op 
de bedrand en stak zijn armen onder het kille lijk. Hij griezelde een beetje, hij rook 
iets van muffigheid, hij voelde stijf gebeente, hij hoorde iets kraken. Dan was het of 
Loonke zuchtte, maar dat was het niet, hij liet een veeste, de klootzak!
Het moet een wreed zicht geweest zijn, Charel met Loonke in zijn armen op stap, een 
beetje gelijkda Loonke indertijd met een half varken zeulde. Zwaar was hij niet, maar 
het was wel een probleem om hem deftig in de zetel te installeren, er kwam nog meer 
gekraak aan te pas. En een paar kussens om hem overeind te houden. Daar zat hij dan, 
in zijn lange onderbroek en met zijn wit hemd aan.
ʻGodmiljard, Loonke, ge zit daar schone, vent.ʼ

Wat doe ik nu? Subiet is Pol daar weer. Hij verschiet zich een malheur, misschien valt 
hij ter plekke dood, of loopt hij de straat weer op. Ba neej, hij is van gisteren niet.
Charel haastte zich terug naar de kamer, legde zich achterover op het bed, op de plaats 

Hieronder de volledige tekst van het document betreffende Schorisse.

“Staet van Logementen vande canoniers geweest hebbende binnen de prochie van 
Schoorisse tot het maecken van de geografique caerte ingevolghe U.-L beschrijf van-
den 26e meije 1774 conforme U.-L. ordonnantie vanden 16e julij 1773 gegeven aen 
ʻtcorps der canoniers aen ons geexhibeert ende danof genomen copie gelijck oock 
genomen de naemen bij hun eijgen onderteeckeninghe der declaraetie van hun effectif 
logement soo volght :

Alvooren aen den officier vergaederen wethouderen op het arrivement 
der canonniers 0-6-0

Meijer ende schepenen voor hemlieden vaccaetie ende verleth in het 
plaeceren ende logeren der selver 9-18-0

Greffier gelijcke vaccaetie ende besoigne  billetteren hauden note van
hun arrivement nemen copie van hemlieden ordre van dʼEdel heeren
ghedeputeerde tsaemen 3-0-0

Aen Pieter van Meirhaeghe over vierdagen en half logement van vijf 
canonniers met fourniture ende redelijcke nouriture ten advenante van 
ses stuijvers daeges par plaetse 6-15-0

Aenden officier over vier daegen 1⁄2 gedient hebbende als guide tot 
het aanwijsen de limiten vande prochie a 15 stuijvers daeghs 3-7-2
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waar Loonke gelegen had, nam de paternoster, kruiste zijn armen, deed zijn ogen toe 
en hoorde op dat moment de deur opengaan. Hij begon luidop te lezen. 
ʻBid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onzen dood...ʼ
Pol gaf een schreeuw, de tortelduif vloog van ʻt verschieten tegen de tralie van haar 
muite omhoog. 
ʻHeer, wees ons zondaars genadig,  ̓mompelde Charel vanuit de kamer.
ʻKlootzak!  ̓schreeuwde Pol. ʻGodverdomse kuis-mijn-kloten, wat hebt ge nu uitge-
stoken!ʼ
Charel kwam overeind in het bed. ʻOnze kameraad bij de stove gezet,  ̓zei hij, ʻdiene 
mens had ijziekoud.ʼ
Pol was in het deurgat van de kamer komen staan, zag Charel daar zitten, met die 
paternoster tussen zijn vingers, met zowaar de slaapmuts van Loonke op zijn kop. Ze 
schieten alle twee tegelijk in een onbedaarlijk lachen.
ʻHet is spijtig dat Loonke het zelf niet kan meemaken.ʼ
ʻHet is goed dat zijn wijf het niet weet.ʼ
ʻHet zal uitkomen, het komt in de gazette, de paster preekt erover.ʼ
ʻAls wij het niet zeggen, zal het niet uitkomen.ʼ
ʻAls gij nekeer bezwiebeld zijt, dan misklapt ge u.ʼ
ʻIk ben nooit bezwiebeld.ʼ
ʻEne keer in de weke, luchtekies.ʼ
ʻGelijk nu. Dienen djenijver doet u geen goed, man. En ik heb nog een volle fles 
mee.ʼ
ʻKom, we gaan eraan beginnen.ʼ
Charel kwam van het bed af.
ʻWat doen we met Loonke?ʼ
ʻLaten zitten.ʼ
   
Ze dronken een ferme slok en klaptegen en zeverden en dronken nog menige slok. Als 
ge dood zijt, dan kunt ge dat niet meer, is het niet? Loonke heeft binst zijn leven zoveel 
dreupels gedronken, om ne goeien asem te hebben als hij aan het vlees werktege. Wa-
ken bij een dode, dat vraagt evenzeer een slokje troost af en toe. De nacht is lang. 
Even dachten ze eraan om samen naar de kamer te gaan, in het bed te kruipen en te 
slapen, terwijl Loonke in de zetel de wacht zou houden. 
ʻGeen mens zou verder komen dan het deurportaal,  ̓zei Charel. 
ʻDe grootste franke muile zou van schoutte subiet zijn karre keren en op de vlucht 
slaan,  ̓zei Pol. 
Maar ze deden het toch maar niet, in dat bed gaan slapen, ze bleven zitten en dronken 
nog een zwelgske.
Maar dan kregen ze toch serieuze vaak. Hun geklapsel werd gemummel. Wat de één 
zei, drong bij de ander niet meer door. 
Op een gegeven ogenblik heerste in het huis de totale stilte.
 

Karren ende Peerden die sy noodig mochten hebben” en dit zoals het de gewoonte 
was voor “Haere Majesteyts Troupen”. Alles wat zij nodig mochten hebben moest 
geleverd worden “op eenen redelyken prys”.  Ook moesten ze “eenen Persoon die 
U.-L den bequaemsten sullen oordelen” aanduiden die de grenzen van de parochie kon 
aanwijzen.

Drie jaar later, op 26 mei 1774 ontving men opnieuw een schrijven van de gedepu-
teerden waarop deze aandrongen om voor eind juni “de staeten van Logement van de 
Canoniers die binnen U-L Parochie geweest hebben tot het maeken van de geografique 
Caerte” toe te zenden en dit “alles op pene van naer het verloop van den selven tyd 
geene recompence te genieten.” 

Schorisse stuurde hen stipt de gevraagde informatie.

In het voormalige Rijksarchief te Ronse vond ik de “Staet van Logementen vande 
canonniers geweest hebbende binnen de prochie” van o.a. Schorisse, Zegelsem, 
Roosbeke,  Sint-Kornelis-Horebeke.

Te Schorisse verbleven vijf kanonniers die onderdak en eten kregen gedurende 
vier dagen en half. Pieter van Meirhaeghe kreeg hiervoor 6 stuivers per persoon per 
dag of 6 gulden en 15 stuivers4. De meijer en de schepenen kregen een eerste keer 9 
gulden en 18 stuivers en dit voor “vaccaetie ende verleth” (voor de tijd die ze eraan 
besteed hadden). Een tweede keer ontvingen ze opnieuw 9 gulden en 18 stuivers. De 
man (officier) die de kanonniers op het dorp begeleidde en hun de grenzen aanwees 
was eveneens vier dagen en half actief en ontving hiervoor 15 stuivers per dag. Alles 
samen geeft de rekening 38 gulden 5 stuivers. En in de marge van het document staat 
dat de parochie een tegemoetkoming kreeg van 10 gulden. Of dit de enige rekening is 
weet ik niet. Op slechts vier dagen en half zouden 5 cartografen Schorisse opgeme-
ten hebben, dat is toch wel heel snel5.  De documenten voor Roosbeke, Zegelsem en 
Sint-Kornelis-Horebeke werden op identieke wijze opgesteld. Alleen de bedragen zijn 
aangepast alsook de namen van de wethouders. Wellicht heeft dezelfde ambtenaar de 
documenten ingevuld. 

4. 1 gulden = 20 stuiver. Dus 4 1⁄2  x 5 x 6 = 135 stuivers of 6 gulden 15 stuivers (genoteerd als 6-15-0). 

5. In Roosbeke zijn vijf kanonniers 9 dagen aan de slag geweest, in Zegelsem 8 dagen met 6 kanonniers, in 
Sint-Kornelis-Horebeke 29 dagen met 5 en soms 6 kanonniers. Misschien deden de cartografen tijdens die 
dagen ook nog metingen op de parochie van Schorisse. 
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Toen het begon te klaren zaten Charel en Pol, met Loonke in hun midden, ineengezakt 
en met geknikte kop, in diepe slaap verzonken te snurken. Toen begon de tortelduif 
opeens te roepen. De twee levenden (nu ja...) schodderden verschrikt overeind. De 
dode bleef roerloos zitten. Wat er in de volgende vijf minuten gebeurde, hoeft geen be-
schrijving. Maar als Marie thuiskwam van bij Dolfiene, lag Loonke schoon opgebaard, 
alsof er niets gebeurd was.

Die historie van Tuiten Toor, die zich opgehangen had, dat is voor de volgende keer.

Graaf Joseph de Ferraris.

De Oostenrijkse keizer Jozef II, bij ons vooral bekend als de keizer-koster, had Karel 
van Lorreinen als landvoogd voor de Zuidelijke-Nederlanden aangesteld in 1749. 
Als landvoogd en militair bevelhebber nam Karel van Lorreinen, het initiatief om de 
Oostenrijkse Nederlanden in kaart te brengen. Dit titanenwerk werd uitgevoerd onder 
leiding van Graaf Joseph de Ferraris die in 1767 benoemd was als directeur-generaal  
van het artilleriekorps in de Oostenrijkse Nederlanden. Met 97 manschappen, voor het 
merendeel gerecruteerd uit de artillerieschool van Mechelen, kon hij beginnen. Deze 
“landquarteerders, landtmeters ofte caertemaeckers gheseydt ingenieurs van haere 
majesteyt” werden belast met het opmeten op het terrein, het verzamelen van allerlei 
topografische en toponymische gegevens. Zij tekenden de kaart onder de benaming 
“Carte de Cabinet des Pays-Bas Autrichiens”. Niet minder dan 275 met de hand ge-
tekende en ingekleurde kaarten met een gemiddeld formaat van 0,90x1,40m beslaan 
een totale oppervlakte van 300 m2. Daarbij waren ze vergezeld van twaalf volumes 
historische, geografische, economische en militaire commentaar. (Deze commentaar is 
nu niet opnieuw uitgegeven. Het Gemeentekrediet gaf deze volumes wel uit).

Van de Kabinetskaart bestonde maar drie handgeschreven exemplaren. In 1777 werd 
een ervan overhandigd aan de keizer. Het tweede was bestemd voor de gouverneur 
en het derde voor de kanselarij van Wenen. Eén van de exemplaren bevindt zich nu 
in de Albertina Bibliotheek te Brussel, de andere bevinden zich in het Kriegsarchiv te 
Wenen en in het Rijksarchief in Den Haag. 

Vinden we nog iets terug over het geleverde werk ?

In het voormalige Rijksarchief te Ronse onder nr 10A van het oud gemeente- 
archief van Schorisse vond ik enige informatie over het verblijf van de topografen in 
Schorisse en in enkele andere parochies (Sint-Kornelis-Horebeke, Zegelsem, 
Sint-Blasius-Boekel)3.  

Alle parochiën en steden van het Land van Aalst ontvingen vanwege “De gedeputeer-
den van de twee steden ende Lande van Aelst” een schrijven, gedateerd op 4 september 
1771, waarin ze de parochiën en steden van het Land van Aalst belastten om mee te 
werken bij het opmaken van “het Plan ofte Caerte generael van de Nederlanden”. 
Een aantal officieren van het Corps van de Artillerie verbleef enkele dagen op de pa-
rochie om alles op te meten. De parochie moest instaan voor “het Logement, Waegens, 

3. Achiel Boterdale vermeldt in zijn boek “Nos Ardennes Flamandes” uitgegeven in 1912 bij Touring Club 
de Belgique op pagina 122 ook diezelfde documenten zonder archiefnummer en zonder veel commentaar.

Dinsdag 23 maart 2010 om 20 uur
Zaal De Wante (Schorisse)

Nacht van de Geschiedenis
“Emigratie naar Argentinië rond 1880 -

Families uit Maarkedal en andere gemeenten
in de Vlaamse Ardennen emigreren.”

Organisatie :
Davidsfonds Maarkedal en Heemkundige Kring Businarias.

De voordracht, gegeven door Marc Vuylsteke,
voorzitter van onze Heemkundige Kring Businarias

wordt geïllustreerd met talrijke fotoʼs en documenten. 

Beslist de moeite. Niet te missen.

Gratis inkom.
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Nieuwe historische gegevens
over de St.-Britiuskerk te Etikhove.

JOZEF BOURDEAUDHUI

Iemand (een crisismanager zeker?) heeft het in zijn hoofd gehaald het Rijksarchief 
te Ronse te sluiten, waardoor de streekarchieven dienden te verhuizen naar elders in 
Vlaanderen – maar niet bij onze voordeur. Protesten, bezwaren en petities haalden 
niets uit. De archieven verhuisden. Businarias – verpersoonlijkt in de voorzitter Marc 
Vuylsteke – nam gelukkig het initiatief om in een recordtempo een maximaal aan-
tal archiefstukken, die betrekking hebben op de Maarkedalse deelgemeenten, te gaan 
fotograferen. 
Enkele bestuursleden van Businarias kunnen zich nu bezighouden met het klasseren 
van 49.825 fotoʼs. Ik neem mijn verantwoordelijkheid: ik start met vijf fotoʼs. 

Wat was er gekend?

Ik verwijs naar het boek “De Sint-Britiuskerk te Etikhove”, door Businarias uitgegeven 
in 2002. Ik citeer hier enkele lijntjes van pagina 9 : ”Gegevens lagen lang niet altijd 
voor het grijpen en soms waren er amper en-
kele woorden of korte zinnen in de archieven 
en oude rekeningen terug te vinden, waaruit 
kon opgemaakt worden wie de uitvoerders 
geweest zijn van de vele decoraties, voor-
werpen en het meubilair en in welke periode 
zij hun creaties hebben verwezenlijkt die wij 
vandaag nog kunnen bewonderen.” Wij die-
nen ootmoedig toe te geven dat een beperkt 
aantal archiefstukken niet leidt tot een vol-
ledig beeld van een historische waarheid. 

Het deed ons reeds veel plezier dat wij in 
2003 konden ontdekken welke aannemer er 
in 1837 de uitbreiding van het kerkgebouw 
op zijn geweten kon schrijven (zie betref-
fend artikel in Businarias nr 20, zevende 
jaargang, “Kerkbouwers te Etikhove”). 
Toen werd de onbekende PVO ene Pieter 
Van Overmeiren.

De Grote Atlas van Ferraris.
MARC VUYLSTEKE

Tot op de dag van vandaag zijn de zogenaamde Ferrariskaarten een interessante bron 
voor historici, heemkundigen en genealogen. Daarom kocht Businarias onlangs de 
“Grote Atlas van Ferraris” aan, een boek van meer dan 11 kg voor € 129. Tot verba-
zing van uitgever Lannoo was het boek onmiddellijk uitverkocht en nu is reeds een 
derde druk op de markt (kostprijs ondertussen € 150).

Het boek telt 608 paginaʼs en 
meet 40,5 op 51,5 cm. “De Fer-
raris kaarten zijn een uniek tijds-
document want het is de eerste 
systematische, landsdekkende 
en grootschalige kartering in 
heel West-Europa en dat op een 
zeer gedetailleerde schaal van 
1:11520”1  (1 cm = 115 m). In het 
boek zijn de kaarten een beetje 
verkleind, de gebruikte schaal is 
1:20000 (1 cm = 200 m). 
De kaarten2 geven ons een zeer 
gedetailleerd beeld van onze ste-
den en dorpen zoals die eruit za-
gen op het einde van het Ancien 
Régime, dus eind 18de eeuw,  en 
kort voor de industriële revolutie. 
Op de kaarten zien we zowel we-
gen, huizen, hoeves, wind- en wa-
termolens, hagen rond de velden 
en ook galgen en slagvelden. Bij 

de huizen staat er telkens een nummer en dit verwijst naar de parochie waartoe het huis 
behoorde. (Etikhove nr 74, Kerkem nr 66, Maarke nr 72, Nukerke nr 65, Schorisse nr 
71). De atlas kan je in het documentatiecentrum  inkijken maar je kan die ook online 
raadplegen. 
Kijk eens op http://cff2doc.googlepages.com/ferrarisall.html en ontdek hoe Etikhove, 
Maarke-Kerkem,  Nukerke of  Schorisse er in de achttiende eeuw eruitzagen. 

1. Ingrid Vanden Berghe van het Nationaal Geografisch Instituut.

2. In 1965 startte PRO CIVITATE (Gemeentekrediet) met de monumentale publicatie van deze kaarten en 
voltooide het werk in 1976. 
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Bij de start staat de dwars-
balk of regulator in ver-
ticale stand (fase 0). De 
man in post A plaatst deze 
nu in de diagonale stand 
(fase 1). (De richting van 
de diagonaal bepaalt de 
natuur van de mededeling: 
een dienstinformatie of 
een mededelingssignaal.) 
De man in B plaats zijn 
dwarsbalk ook diagonaal. 
De bediende in A maakt 
nu zijn signaal (fase 2) en 
de man in post B ziet de 
figuur in spiegelbeeld. Hij 
keert de figuur om en re-
produceert deze figuur op 
zijn telegraafpost. In post 
C zal de bediende zijn 
dwarsbalk ook in de dia-
gonale stand plaatsen (fase 
3). De bediende van post 
A bekijkt op zijn beurt de 
figuur gemaakt in post B. 
Als deze juist nagemaakt 
is werd dan draait hij de 
dwarsbalk volgens de 
nieuw te maken figuur. Is 
de figuur in B echter niet correct dan blijft de dwarsbalk van A in de diagonale stand 
staan en doet hij de foute wijzer of indicator bewegen zodat B dit opmerkt en zijn fout 
verbeterd. Ondertussen heeft de man in C de post in B bekeken en maakt dan op zijn 
beurt het signaal na. De man in B kijkt na of de figuur van C juist nagemaakt werd. Het 
verloop herhaalt zich zo voor alle posten op de lijn.

Een van de belangrijkste acteurs bij de vermelde kerkuitbreiding, de huisschrijnwerker 
eigenlijk, Pieter Vion (1806-1899), had een belangrijke inbreng bij de realisatie van 
het kerkinterieur. Ik verwijs naar hetzelfde artikel. 

De preekstoel

Er doen nog steeds “wilde” verhalen de ronde 
betreffende de prestaties van Vion. Op pagina 67 
van het reeds geciteerde boek staat: “In 1871 ont-
vangt Pieter Vion 2438,51 fr voor “Het hermaken 
van den predikstoel met alle zijne toebehoorten 
volgens specificatie”.  Bij het schrijven hiervan 
bleek dit reeds in te druisen tegen zogezegde ze-
kerheden: de overlevering wou dat Pieter Vion de 
preekstoel zelf had gemaakt. Nu kunnen wij met 
een bijna zekerheid zeggen dat Vion de preekstoel 
niet heeft gemaakt, maar wel “geplasseerd”. 

Dit blijkt uit volgende zinnen uit de archieffotoʼs 
welke betrekking hebben op een totaalafrekening 
van de werken (gedateerd 10 juni 1846) die Vion 
had uitgevoerd in die periode.

 “gewerkt aen den predikstoel te plaseren den 28 augusty 1841
 eenen dag aen eenen gulden per dag
 gewerkt aen het selve den 4 september
 gewerkt aen het selve den 11 dito ... en alf

 

 gewerkt den 25 dito voor den traptevorzetter van den predikstoel”

Uit dit alles kunnen wij besluiten dat Vion de preekstoel heeft geplaatst maar niet dat 
hij hem ook heeft gemaakt. De vraag stelt zich dan: wie heeft de preekstoel gemaakt?
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Een van de bedienaars van het seintoestel te Nukerke in 1813 was Nicolas Torcque(11), 
de andere was Serafin Havard(12). Nicolas Torcque trad als getuige op bij een tweetal 
huwelijken in 1813 (akte nr 2 en 5) waarbij zijn beroep ʻagent télégraphique  ̓vermeld 
werd. Geboren te Amougies als zoon van Juvenal en Marie Lequesne huwde hij te 
Etikhove op 3 mei 1803 met Suzanne De Wever, geboren te Etikhove als dochter van 
Arnoldus en Marie-Catherine Brutijn. Nicolas(13) en Suzanne stierven in hun huis ge-
legen op de “wijk Ruyteghem” respectievelijk op 16 juli 1853 en op 6 maart 1846. Se-
rafin Havard was afkomstig uit het departement van de Seine. Hij was wellicht ʻagent 
télégrafique  ̓op de post op de Kluisberg en zou hij bij het opheffen van deze seinpost 
rond 1811 naar Nukerke gekomen zijn waar hij op 16 januari 1812 trouwde met de zus 
van Nicolas Torcque. Dit is een tweede gegeven dat er op zou wijzen dat er inderdaad 
een seinpost op de Kluisberg stond. Een definitief bewijs is er (voorlopig) niet.
De post te Nukerke bleef slechts 11 jaar in werking van 1803 tot 1814. 
Na zijn nederlaag in de slag bij Leipzig (16-19 oktober), ook bekend als de Volke-
renslag, werd Napoleon op 6 april 1814 naar het eiland Elba verbannen. Kort daarop, 
in februari 1814, werd alle seinmateriaal door de geallieerden afgebroken, ook dit te 
Nukerke. Slechts enkele jaren was de telegraaf van Chappe actief in onze streek.

Hoe seinde men een bericht door ? 

Waaruit bestond het werk van de telegraafbediende ?

Beelden we ons in dat we de opeenvolgende seinposten A, B en C tezelfdertijd kunnen 
gadeslaan. Nemen we post A als vertrekpunt van de telegraaflijn. De man in post A kan 
post B zien, en deze kijkt zowel naar post A en post C. De man in post C ziet zowel 
naar post B en D enz. Allen hebben twee verrekijkers die georiënteerd en blijvend 
afgesteld staan in de richting van de posten vóór en achter hen.

Lambrisering en biechtstoelen

In de “Sint-Britiuskerk te Etikhove” lezen wij op pagina 54: “De kerkrekeningen van 
1867 vermelden dat een zekere Declercq 610 fr ontving “...voor afwaschen en verni-
schen de boiserie in de kerk van Etikhove etc...”” 
Het document 33 (Verslag over de Kerke, en het Wezenhuis der parochie van Etichove, 
wegens de bezondere verandering, middels van bekosting, herstellingen, vernieuwen, 
etc. sinds 1802 tot 1866”, paginaʼs 149 tot 151 in hetzelfde boek, zegt: “...De boisering 
in den choor en rond de kerke, vier biechtstoelen alle van eikenhout, de twee zijde au-
taren nog onvoltrokken ook  eiken hout, de twee kapellen de eene dient voor de vonte, 
de andere voor het heilig graf en andere voorwerpen in de kerk, zijn betaelt geweest 
uit de penningen der kerk, ...”

In zijn eindafrekening schrijft Vion:

 “...gewerkt den 13 april 1843 voor 2 bigstoelen de verve af te schaeven 
 6 daegen en alf
 gewerkt aen het selve den 20 dito 11 daegen en alf...

 
 
 
 

 gewerkt aen de 2 handere bigtstoellen te kuysschen en te repareren 
 den 4 october 6 daegen en alf
 gewerkt aen het selve den 12 dito 4 daegen en 3 kort

 gewerkt den ... dito aen de trappen van de bigtstoelen
 21 daegen en alf
 gewerkt den 28 dito 14 daegen

 
 gegeven voor 6 schaeyvers voor verve af te shrepen...”

11. Informatie huwelijksakte Nukerke 13 Floreal XI (23 april 1803): Nicolas Torcque, 24 jaar, 4 maand en 
28 dagen oud, geboren te Amougies op 6 december 1778, ʻmaneuvrierʼ, wonende te Nukerke, zoon van 
Juvenal Torcque en van Marie Lequesne, huwt met Susanne De Wever, spinster, geboren te Etikhove op 1 
juni 1771, dochter van Arnould en van Jeanne Catherine.

12. Informatie huwelijksakte Nukerke 16 januari 1812: Serafin Havard, ʻagent télégraphiqueʼ, 45 jaar, ge-
boren te Magny (Magny-le-Hongre, Fr, departement van de Seine, nu één van de 26 gemeenten van de 
nieuwe stad Marne-la-Vallée) als zoon van Louis André Havard, cordonnier, wonende in Arteuil en van 
Marguerite Deschamps, overleden te Arteuil (département Oise) de derde complementaire dag van het jaar 
II (19 september 1794). Hij huwde te Nukerke op 16 januari 1812 met Rosalie Josephe Torcque, spinster, 
27 jaar, geboren te Amougies op 26 april 1784 als dochter van Juvenal Torcque, overleden te Amougies de 
27 messidor XIII (16 juli 1804) en van Marie Lequesne, wonende te Amougies. Eén van de getuigen bij het 
huwelijk is François Torcque, 33 jaar oud en agent télégraphique.

13. In de bevolkingsregister van 1843-1853 staat hij als landbouwer bekend en op de overlijdensakte staat 
bij zijn beroep: wever.
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Pieter Vion huwde een derde keer met Francisca De Clercq in 1853 (Businarias nr 
20, “Kerkbouwers te Etikhove”). Zij stierf te Etikhove in 1892. Was het die Declercq 
waarvan sprake in de samenvatting van de kerkrekeningen van 1867 een familielid van 
zijn derde echtgenote? Of was het zijn echtgenote zelf die het geld ontving?

In beide teksten is het wel duidelijk dat het hier gaat om het afwassen en afschaven van 
verf, e.d. van bestaande constructies.

Mogen wij uit dit alles besluiten dat Vion de biechtstoelen en lambrisering wel heeft 
geplaatst, ... maar niet gemaakt? Dat het zijn vrouw was die het geld heeft ontvangen? 
En de vraag blijft: wie heeft de lambrisering en de biechtstoelen dan gemaakt?

De communiebank

In de “Sint-Britiuskerk te Etikhove” lezen wij op pagina 57: “...Item betaelt aen 
W. Hamblok tot Ronsse over de tablette in acajou voor de selve communiebank ...”

In de eindafrekening van Vion staat nog: 

 “...gewerkt den 23 december eenen alven dag aen het blad op
 de communiebank ...”

Hier kunnen wij stellen dat Pieter Vion meer dan waarschijnlijk de houten tablet in 
acajou zal hebben geplaatst op de smeedijzeren communiebank en dat het hout gele-
verd werd door een Ronsenaar.

En nog...

Eén zinnetje uit de eindinventaris van de werken van Pieter Vion trok mijn speciale 
aandacht:

 “...voor het maeken van eenen keerssendopper met leveringe van houd...”

De toren op de Kluis heeft zeker de 
typische vorm van een constructie. 
Tussen Nukerke en Sint-Maria- 
Oudenhove bouwde men in 1811 
nog een bijkomend station te Sint-
Kornelis-Horebeke. Het seintoestel 
van Nukerke was niet gebouwd op 
de kerktoren, evenmin als dat van 
Sint-Kornelis-Horebeke. Een hou-
ten constructie werd te Nukerke 
opgetrokken vermoedelijk in de 
onmiddellijke omgeving van de 
molen Ter Gheynst in de Pontstraat. 
Van hieruit had men een goed zicht 
op zowel de kerktoren van Tiegem 
als op de kerktoren van St.-Korne-
lis-Horebeke. Het station in Dilbeek 
was eveneens uitgerust met een hou-
ten seinhuis. Een tekening van Paul 
Vitzthumb geeft ons een idee van 
hoe zo een seinhuisje eruit zag.

Het seinhuis in Dilbeek. Men ziet duidelijk de verrekijker die uitsteekt uit de wand.
Tekening van Paul Vitzthumb (Koninklijke Bibliotheek van Brussel, Prentenkabinet).
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En dan maak ik mij de bedenking: zou het nog steeds dezelfde “keer-
sendopper” zijn die nu nog wordt gebruikt, wetende dat Pieter Vion 
diè dan wel zelf heeft gemaakt!

Besluit

We mogen zeggen dat Pieter Vion het vaste kerkmeubilair en de 
houten ornamenten errond heeft geplaatst. Met een bijna zekerheid 
durf ik stellen dat Pieter Vion de biechtstoelen en de preekstoel niet 
maakte, maar wel plaatste. Ik blijf erbij dat hij het tochtportaal en de 
zijaltaren wel zelf maakte. Voor meer daarover verwijs ik naar het 
boek. En toch zullen er twijfels blijven... Tot er nieuwe archiefstuk-
ken worden gevonden?

En nog één bedenking... Uit al het 
vorige blijkt hoe gevaarlijk het is om uit 
een aantal gegevens (archieven) conclu-
sies te trekken en die dan al dan niet te 
gebruiken voor het opmaken van een 
artikel of een boek. Het volstaat dat er 
plots nieuwe gegevens opduiken en een 
voor waarheid verkochte theorie ligt aan 
flarden.

Bij het schrijven van “De Sint-Britius-
kerk te Etikhove” was ik heel voorzich-
tig bij het nemen van besluiten. Ben ik 
nu nog voorzichtiger geworden? 

“De Sint-Britiuskerk te Etikhove” is nog 
steeds verkrijgbaar bij Businarias.

Wellicht liep het eerste traject Sint-Denijs-Nukerke via een tussenstation op de Kluis-
berg(9). De uitkijktoren op de Kluisberg zou wel eens een niet of niet meer gebruikte 
constructie kunnen zijn waarop het 
seintoestel van Chappe zou gestaan 
hebben. Ik vermoed dat om een of an-
dere reden deze niet of niet langdurig 
in gebruik werd genomen. Van op de 
toren op de Kluisberg (hoogte 120m) 
kon men zeker de grondconstructie van 
de seintoestel te Nukerke (hoogte 97m) 
zien, de hoogte van Kwaremont noch 
van de Patersberg hinderden. Een echt 
bewijs dat de toren op de Kluisberg, op 
vroegere documenten bekend als ʻLa 
Chapelleʼ, als seinpost gebruikt werd is 
nog niet gevonden. 

Door het geringe hoogteverschil kon de laaghangende mist soms wel als spelbreker 
optreden. Zou dat misschien een verklaring zijn waarom men dan enkele jaren later 
koos voor het tussenstation in Tiegem? Het tussenstation op de kerktoren van de 
St.-Arnolduskerk te Tiegem werd pas in de winter van 1811-1812 gemonteerd(10) (dit 
staat te lezen op de achterkant van de tekening van Serafijn Vermote), terwijl de tele-
graaflijn reeds van 1805 actief was. 

Claude Chappe had er in 1794 op gewezen dat men bij de keuze van een plaats waar 
men een tussenstation zou bouwen het heel belangrijk was te weten of mist frequent 
voorkwam. “... il faut observer à plusieurs reprises, à plusieurs heures du jour et dans 
différents temps, pour être à portée de connaître si une position est convenable... Il 
est utile dʼailleurs de sʼinformer exactement aux habitants du pays sʼil ne sʼélève pas, 
dans certains cas des brouillards sur les lieux intermédiaires des postes.”

Tekening anno 1813 door Vermote Serafijn
van de St.-Arnolduskerk te Tiegem.

Op de torenspits het seintoestel.

9. De toren op de Kluisberg ligt op het grondgebied van Orroir, nu Mont-de-lʼEnclus.

10. Terugblik op Tiegem, Godfried Van de Meulebroeke, 1992, pag 25.
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Symboliek van het grafmonument.
ANTOINE LEFEVER

Na mijn bezoek op Allerheiligen aan de grafmonumenten van familieleden,  kon ik mij 
vergewissen van het verschil tussen de hedendaagse en de oudere grafmonumenten.
Nu is alles zo eenvoudig en strak, op enkele bijzonderheden na. Vroeger werd daar 
veel meer werk van gemaakt en had bijna iedere grafzerk een apart beeldhouwwerk, 
waarin een grafsymbool werd uitgewerkt.

ANKER
Het anker is het symbool van onwankelbaarheid, stevigheid, rust of trouw. Het wordt 
vaak gebruikt op grafmonumenten voor zeelieden of als religieus symbool: zijn ziel 
ankeren in Christus is het enige middel om aan de spirituele schipbreuk te ontsnap-
pen.

BOEK
Meestal, openliggend afgebeeld, verwijst het 
boek naar de Bijbel of naar het boek des levens. 
Een bladwijzer of een omgevouwen hoek van 
het blad staat voor een plotse dood.

BOOM
Omdat de wortels in de grond dringen en de 
takken naar boven rijzen wordt de boom uni-
verseel aangezien als symbool voor de banden 
tussen hemel en aarde. De bladeren van de 
boom wijzen ook naar de levenscyclus: dood 
en regeneratie. Op grafmonumenten is de boom 
symbool van het leven, van de vruchtbaarheid 
van de aarde of van de wederopstanding. De af-
gebroken boom of de boomstam met afgekapte 
takken, vaak in kunststeen voorkomend, heeft 
dezelfde betekenis als de afgebroken kolom.

DEUR EN DREMPEL
De drempel en de deur zijn symbolen van de 
overtocht tussen de werelden van de levenden 
en van de doden. De overledene in steen afge-
beeld op een drempel en/of voor een al dan niet 
op een kier staande deur behoort tot beide we-

Men overbrugde de afstand van Parijs-Antwerpen in minder dan 15 minuten. 
Sommige stations lagen te ver uit elkaar, soms voldeed een station niet waardoor 
het seinen vaak moeilijk was. Dit was bijvoorbeeld het geval tussen Sint-Denijs en 
Nukerke. De Lijn Rijsel-Brussel werd, zoals het met de vele andere lijnen gebeurde, op 
bevel van de Franse regering in allerhaast gebouwd zodat de nodige vooronderzoeken 
niet efficiënt bleken. 

De telegraaflijn Antwerpen-Amsterdam en Antwerpen-Vlissingen.

Antwerpen – Merksem 
– ʻs-Gravenwezel – Brecht 
– Minderhoutem – Meerle – 
Bavel – Dongen – Sprang 
– Heusden – Veen – Slot 
Loevestein – Leerdam – Ha-
gestein – Houten – Utrecht 
– Westbroek – Vreeland – 
Ouderkerk aan de Amstel en 
eindigt op de oude Weesper-
poort in Amsterdam.
Antwerpen – Melsele – St.-
Gillis-Waas – St.-Janssteen 
– Axel – Assenede – Water-
vliet – Vlissingen.

Sint-Denijs – Tiegem – Nukerke.
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relden: de onvermijdelijke scheiding door de dood wordt ontkend. Het beeld van een 
treurende overlevende voor een gesloten deur benadrukt de onschendbaarheid van de 
woonst der doden. 

DUIF
Porseleinen duifjes dateren vooral uit de jaren 
twintig en dertig, later wordt de duif meer in 
reliëf op de steen weergegeven. De duif wordt 
nu nog vaak gebruikt, vaak omdat het een lief of 
ontroerend motief is. De vredessymboliek ervan 
is alom gekend, de verwijzing naar eenvoud, 
zuiverheid, onschuld of de Heilige Geest is min-
der evident. Diepliggende betekenissen worden 
haast niet meer begrepen. Zo beeldt de duif ook 
soms de ziel van de overledene - vaak een kind 
- uit, die rustig op het graf zittend krachten ver-
zamelt voor de verre hemelreis of net opvliegt 
om hem aan te vangen. Vroeger wees de roos in 
de bek van de duif op de verbondenheid van de 
dode met de levende, de palmtak in de bek op 
de overwinning op de dood en de krans in de 
bek op eerbetoon aan de overledene. Op nevenstaand Vlaams heldenkruisje staat een 
blauwvoet in plaats van een duif.

FAKKEL
Rechtopstaand is de fakkel een symbool van een vrijzinnige levensopvatting. Meestal 
wordt (ook op christelijke graven) de omgekeerde toorts voorgesteld : reeds bij de 
Grieken en de Romeinen had dit de betekenis van het uitdovende leven.

HANDEN
Uit elkaar glijdende handen (meestal een vrouwen- en een mannenhand), vaak liggend 
op een kussen, met ertussen een gebroken ket-
ting, wijzen op een door de dood verbroken hu-
welijk. Maar is liefde niet sterker dan de dood? 
Zoals vriendschap en trouw, zodat het motief 
ook voorkomt buiten het huwelijk en tussen 
personen van hetzelfde geslacht. Twee in elkaar 
geslagen handen drukken ook het afscheid uit 
dat de dode neemt van de nabestaanden of het 
terugzien in het hiernamaals. Het motief komt 
voor in steen of marmer gebeiteld of als por-
seleinen grafversiersel. Dit symbool komt ook 
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voor wanneer de overledene een vrijzinnige levensopvatting had.

HART
Uiteraard wordt het hart gebruikt als symbool van de liefde, ook in religieuze zin (het 
heilige hart van Jezus). Een vlammend hart wijst op vurige liefde, hetzij tussen man en 
vrouw, hetzij van mens tot mens, hetzij tot God.

KLAPROOS
De klaproos of papaver is een bloem met slaapverwekkende eigenschappen en drukt 
dus de gedachte uit van de eeuwige slaap. De klaproos verwelkt snel en wijst op het 
kortstondige leven.

KLIMOP
Klimop vinden we vaak terug als grafbeplan-
ting, ook worden klimopbladeren dikwijls op 
de grafsteen afgebeiteld. Het is een altijd groe-
ne plant en heeft betekenis van het voortdurend 
leven, van de onsterfelijkheid. In de bloemen-
symboliek staat klimop voor de verklaring van 
“ik hecht mij of ik sterf”. De klimop wijst dan 
naar trouwe verbondenheid of naar vriendschap 
tot in de dood.

KOLOM
De afgebroken zuil, vooral in de negentiende 
eeuw zeer populair, symboliseert het plotse af-
breken van het leven.

KUSSEN
Het kussen wordt als symbool van de eeuwige 
slaap gebruikt of uitzonderlijk om de waardig-
heid van de familie te beklemtonen of te sug-
gereren.

LAUWERTAK
De lauwertak wordt meestal als eerbetoon be-
doeld, vaak bij het portret van een kunstenaar. 
De lauwertak symboliseert ook het eeuwige 
leven.

LIER
De lier op grafmonumenten verwijst naar het 

Op 23 januari 1805 pleegde Claude 
Chappe zelfmoord. In een hotel te Parijs 
kwam hij om het leven door verdrinking 
in een waterput(8). Op zijn grafmo-
nument op het kerkhof  Père Lachaise 
prijkt een kleine gietijzeren telegraaf. 
Na zijn dood namen zijn vier broers en 
dan vooral Abraham het heft in handen 
en maakten er een succesverhaal van. 
De organisatie telde op een bepaald 
ogenblik niet minder dan 533 stations 
over een lengte van 5.000 km.

    Abraham Chappe                Pierre-François Chappe             René Chappe
           1769-1854                   1765-1834
Ministerie van P.T.T., Parijs  

De lijn Parijs-Rijsel-Brussel-Antwerpen.

Op de lijn Parijs-Antwerpen waren er 38 stations: Parijs - Montmartre – Ecouen – 
Saint-Martin-de-Tertre – Ercuis – Bury – Clermont – Fouilleuse – Belloy – Boulogne- 
la-Grasse – Parvillers – Lihons – Dampierre – Curiu – Ginchy – Biefvillers – 
Hamelincourt – Neuville – Thelus – Hernes – Carvin – Seclin – Faches – Lille – 
Roubaix – Sint-Denijs – Tiegem – NUKERKE – Sint-Kornelis-Horebeke – Sint- 
Maria-Oudenhove – Sint-Antelinks – Pamel – Dilbeek – Brussel – Vilvoorde – 
Mechelen – Waarloos en Antwerpen.

8. “De eer dezer uitvinding, welke aan Chappe buiten tegenspraak toekomt, werd hem intusschen door velen 
betwist, en het verdriet, hetwelk hij hierover gevoelde, stortte hem in een diepe zwaarmoedigheid, welke 
in 1805 aan zijn leven een einde maakte.” Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, Gt 
Nieuwenhuis, H.C.A. Thieme, Zutphen 1821, pag. 90.
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beroep, soms naar de belangstelling van de be-
gravene: dansen, dichten, componeren, musice-
ren.

OUROBOROS
De slang die zichzelf in de staart bijt, bij 
de Grieken ouroboros genoemd, is een van 
de oudste symbolen dat zowel door oude 
Afrikaanse stammen, bij de Grieken (attri-
buut van Kronos, god van de tijd) als in de 
middeleeuwen (alchemie) gebruikt werd in 
verband met de tijd. In de meeste mytholo-
gieën wordt de slang aangezien als een zich 
eeuwig verjongend wezen. Ook de cirkel-
vormigheid van de ouroboros verwijst naar 
het cyclische, naar de kringloop van de kosmos. 
Op westerse grafmonumenten is de ouroboros  
een eeuwigheidssymbool.

PALMTAK
De palmtak, vaak als grafmeubilair in brons of 
op een rechtopstaande steen gebeiteld, heeft als 
betekenis de overwinning op de dood. Waarom 
hij steeds van links naar rechts schuin recht-
opstaand weergegeven wordt is niet duidelijk. 
Onder de invloed van de afgebroken kolom 
of de geknakte roos ontstond ook de geknakte 
palmtak. Deze contradictie is het gevolg van de 
verzwakking van de waarde van de symboliek.

PASSER
De passer, zoals de meetlat en het schietlood, kan wijzen op het graf van een architect, 
het graf van een vrijmetselaar of van een vrijzinnige architect. Een combinatie van 
deze verwijzingen is uiteraard mogelijk. 

ROOS
De roos is een veel voorkomend symbool, dat  
met of zonder doornen, afgeknakt of niet, in 
bloem, in tak met één bloem en één knop, of 
rozelaar afgebeeld wordt. De betekenis is veel-
vuldig: schoonheid, liefde, vergankelijkheid, 
het lijden van Christus of zondeloosheid.

een afstand van 35 km doorgeseind(5).  Onmiddellijk daarna mocht men aan de voor-
bereidingen beginnen voor de aanleg van de lijn Parijs-Rijsel (15 stations). Claude 
Chappe krijgt alle nodige financiële middelen, materiaal en mensen om die lijn aan 
te leggen. Een arrest van het “Comité de Salut Public” geeft aan Chappe uitgebreide 
bevoegdheden. “Le Citoyen Chappe est autorisé à placer les machines télégraphiques 
sur les tours, clochers et emplacements quʼil a choisi pour leur établissement et à y 
faire tous les ouvrages et constructions nécessaires, même à faire abattre les arbres 
qui pourraient gêner la direction de la vue dʼune machine à lʼautre...” Midden 1794 
kunnen de eerste berichten tussen beide steden uitgewisseld worden.

De militaire situatie in de omgeving van Rijsel was in die dagen zeer kritisch. Amper 
bekomen van het bombardement van 1792 zag de stad de Oostenrijkers opnieuw op-
dagen voor zijn poorten. De steden Quesnoy en Condé waren sedert september 1793 in 
handen van de vijand. Het Franse leger was in België; het streed in de omgeving van 
Hondschoote en ook in Fleurus (26 juni 1794) waar het de Oostenrijkers versloeg. Op 
15 augustus maakte het Franse leger, na een bezetting van enkele dagen, zich meester 
van Quesnoy.

Dit bericht werd via de telegraaf naar Parijs(6) geseind en arriveerde er amper een uur 
na de inname van de stad. Het doorseinen van dit bericht kende echter niet de nodige 
publiciteit die Chappe gewenst had. Op 13 fructidor jaar II (30 augustus 1794) werd de 
stad Condé op de Oostenrijkers veroverd en het bericht  “Condé être restitué à la Répu-
blique reddition avoir eu lieu ce matin à six (heures)” maakt de telegraaf van Chappe 
nu wel in één klap beroemd(7). In minder dan 30 minuten werd het bericht overgeseind 
over een afstand van ongeveer 200 km. Een koerier te paard zou daar minstens twintig 
uur over gedaan hebben. Dat ging dus zo snel dat de Oostenrijkers dachten dat de 
Nationale Conventie van Frankrijk meteen achter de linies vergaderde.

Later volgde de bouw van andere lijnen, onder meer van Parijs naar Straatsburg, van 
Rijsel naar Duinkerke (1797), van Parijs naar Brest (1798). In 1799 kwam Napoleon 
aan de macht en hij kende vanzelfsprekend het militaire belang van een snelle com-
municatie. De lijn Parijs-Rijsel werd in 1803 doorgetrokken naar Brussel en in 1810 
naar Amsterdam. In datzelfde jaar kwam er ook een aftakking van Antwerpen naar 
Vlissingen. Eén van de stations op de lijn Rijsel-Brussel was Nukerke. 

5. Het traject bestond uit 3 stations : Menilmontant, Ecouen en Saint-Martin-du-Tertre (omgeving Parijs 
richting Clermont).

6. De lijn Parijs-Rijsel was operationeel vanaf 16 juli 1794.

7. “De Conventie ontving deze tijding bij de aanvang eener zitting, nam het besluit, dat Condé voortaan 
Nord-Libre zoude heeten, en kreeg nog in dezelfde bijeenkomst, berigt dat dit besluit, door de Telegraaf 
reeds overgebragt en aan het leger was bekend gemaakt geworden.” Algemeen Woordenboek van Kunsten 
en Wetenschappen, Gt Nieuwenhuis, H.C.A. Thieme, Zutphen 1821, pag. 90.
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SCHELP
In de christelijke betekenis is de schelp het 
symbool van het graf waaruit de mens eens zal 
opstaan. In het algemeen duidt dit motief op ge-
boorte, liefde, leven, huwelijk, vruchtbaarheid, 
wederopstanding, De schelp was het symbool 
van de godin Venus of Aphrodite, nietwaar 
mijnheer Botticelli?

UIL
De uil werd al in het oude Egypte en lndië als 
doodsvogel gebruikt. Bij de Grieken was de 
uil de lievelingsvogel van Athena, godin van 
wijsheid. In de christelijke betekenis is de uil, 
omdat het een nachtvogel is, een symbool van 
degenen die de duisternis liefhebben (onge-
lovigen, ketters) of, omdat hij kan zien in de 
duisternis, een symbool van de gelouterde ziel. 
Op de graven in West-Europa staat de uil voor 
de dood. Soms wordt hij ook gebruikt als eerbe-
toon voor de wijsheid van de begravene.

URN
De urn komt heel veel voor op onze grafmo-
numenten, vaak half bedekt door een sluier 
(gesluierde urn). De urn is een symbool van 
de dood en van de vergankelijkheid. Het mo-
tief verwijst niet altijd naar crematie. Wel gaat 
de oorsprong ervan terug op de asurne van de 
Grieken en de Romeinen waar lijkverbranding 
gebruikelijk was.

ZANDLOPER
De zandloper drukt het onverbiddelijke voort-
schrijden en de kortstondigheid van het leven 
uit. Als religieus symbool wordt hij gebruikt om 
het omkeren van de tijd en de terugkeer tot de 
oorsprong aan te duiden. Enkele malen komt de 
zandloper voor als attribuut van de gevleugelde 
Kronos/Saturnus. Een mooi voorbeeld hiervan 
vinden we op de Westerbegraafplaats te Gent. 
Het meest voorkomend is de gevleugelde zand-

Op 2 en 3 maart 1791 gaven de ge-
broeders Chappe een demonstratie 
met hun eerste versie van een nieuw 
communicatiemiddel(3). Op het plat 
dak van het kasteel van Brûlon werd 
het systeem gemonteerd en 15 km 
verder op een huis in Parcé nog eens. 
In aanwezigheid van enkele gemeen-
telijke autoriteiten begon de familie 
Chappe met het experiment. Een be-
richt opgesteld door één van de ge-
meentelijke overheden seinde men 
met succes van Brûlon naar Parcé. 

Het was de start van de luchttelegra-
fie die vijftig jaar zou blijven bestaan. 
Ignace Chappe, de oudere broer, 
was lid van de Wetgevende Verga-
dering tijdens de Franse Revolutie 
en hij zorgde ervoor dat men op 12 
juli 1793 tussen Ménilmontant en 
St-Martin-du-Tertre voor een aantal 
regeringsvertegenwoordigers(4) de 
nieuwe technologie kon demonstre-
ren. Foutloos werd een bericht over 

3. Citaat uit het Procès verbal de la première transmission télégraphique. Extrait du registre municipal de 
Brûlon (Sarthe) du 2 mars 1791. ”Aujourdʼhui deux mars mille sept cent quatre vingt onze, sur les onze 
heures du matin. Nous officiers municipaux de Brûlon, district de Sablé, département de la Sarthe, nous 
nous sommes rendus avec MM. Avenant, vicaire et Jean Audruger de La Maisonneuve, praticien, demeurant 
à Brûlon, ci-devant château dudit Brûlon, sur lʼinvitation qui nous en a été faite, à lʼeffet d'être témoins, et 
dʼassurer lʼauthenticité dʼune découverte de M. Claude Chappe, neveu du célèbre abbé de ce nom, tendante 
à se correspondre, et à se transmettre des nouvelles dans un très court espace de temps...”

4. Citaat uit een verslag van de Nationale Conventie : “Le 12 juillet 1793 devant les membres de la Com-
mission, Claude Chappe et ses frères procèdent à lʼexpérimentation solennelle. Chappe et ses frères, le 
vocabulaire à la main, sont au poste extrême, Daunou est à Menilmontant, Lakanal et Arbogast à Saint- 
Martin-du-Tertre. Des messages sont échangés, cʼest un triomphe. Lakanal rédige un rapport qui est lu à la 
Convention dans la séance du 26 Juillet, présidé par Danton ... Le 4 août 1793, le Comité de Salut Public 
sous lʼinspiration de Carnot décide lʼinstallation de deux lignes télégraphiques reliant Paris dʼune part 
avec Lille, de lʼautre avec Landau.”

Telegram met het bericht
van de verovering van Condé

(Archives du Ministère de la Guerre, Vincennes)
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loper, vaak samen met doodskop afgebeeld: de vliegende tijd. De vleugels zijn identiek 
of verwijzen naar dag (duif, adelaar) en nacht (vleermuis).

ZEIS
Symbool van tijd en dood: het leven wordt weg-
gemaaid. De zeis wordt vaak afgebeeld samen 
met een doodshoofd (verwijzing naar Magere 
Hein) of als attribuut van de Griekse god van 
de tijd Kronos.

Om financiële redenen werd vrij snel beslist het werk, 
dat natuurlijk hetzelfde bleef, alleen door één persoon, 
de "stationnaire", te laten doen. Verder had men de in-
specteurs die verantwoordelijk waren voor het mate-
riaal van een twaalftal posten en die de ʻstationnaires  ̓
betaalden en controleerden. 

De directeur bevond zich in het eindstation en samen 
met de “traducteur” moesten ze de ontvangen tekens 
met behulp van de sein- en codeboeken ontcijferen. 
Ook codeerden ze de berichten die men moest verzen-
den. Daarbij hield de directeur ook toezicht op de ver-
schillende inspecteurs.   

Het systeem werkte zo bevredigend dat na verloop van 
weinige jaren soortgelijke telegraaflijnen door heel 
Frankrijk werden aangelegd. Het duurde niet lang of Engeland, Duitsland, Amerika en 
andere landen volgden dit voorbeeld, zij het in min of meer gewijzigde vorm. Ook in 
ons land werden deze telegraafverbindingen toegepast (tot eind 1815), maar van veel 
betekenis zijn zij hier nooit geweest.

Mist en regen waren spelbrekers en een poging om ʻs nachts berichten door te ge-
ven door de seinarmen met lampen te verlichten mislukte. Daarnaast waren er nog 
allerhande praktische problemen: wat doen als een van de stations uitviel? Hoe kon 
vermeden worden dat berichten tegen elkaar opbotsten? Een antwoord op die vragen 
kwam er niet.

Claude Chappe 1763-1803.

Claude Chappe geboren op 25 december 1763 te 
Brûlon, een kleine gemeente in het departement van La 
Sarthe (200 km ten zuid-westen van Parijs). Hij was 
priester van opleiding maar was vooral wetenschap-
per en uitvinder van de “télégraphe aérien”. Tijdens 
de Franse Revolutie (1789) verbleef hij in Parijs en 
werd er gedwongen om een ander beroep te kiezen. Hij 
keerde terug naar zijn geboortedorp en in deze woelige 
tijd ontwikkelde hij samen met zijn vier broers (Ignace 
(oudste), Pierre-François, René en Abraham) een opti-
sche telegraaf, die hij de naam van “tachygraphe”(2) 
(rap schrijven) gaf. 

Inspecteur.

Uitstap naar onze “Franse buren”.
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Op 29 augustus 2009 reden we met een volle bus, zowel leden van Businarias als 
van V.V.F.-Vlaamse Ardennen, via Doornik naar Lewarde, gelegen tussen Douai en 
Cambrai.
Daar bevindt zich het Historisch Mijncentrum van de Regio Nord-Pas de Calais, het 
belangrijkste mijnmuseum van Frankrijk. 
De rondleiding begon in de ʻzaal der gehangenen”, namelijk de was- en kleedkamer 
van de mijnwerkers. Daar verwelkomden medewerkers van het museum ons en na een 
korte uitleg trokken we naar de lampenkamer. Daarna moesten we een helm opzetten 
en werden we door voormalige mijnwerkers begeleid naar de schachten, welke een 
mijn van 450 meter onder de grond voorstelden. Hier kregen we een idee van het zware 
werk van de mijnwerker, want op bepaalde plaatsen werden de machines in werking 
gesteld, met natuurlijk het nodige lawaai! Ook kregen we een beeld aan de hand van 
“wassen beelden” van de werkomstandigheden, tussen het begin van de 19de eeuw 
en tweede helft van de 20ste eeuw. Na de rondleiding kon men de paardenstallen, de 
kantoren van de ingenieur, de administratie,...  bezichtigen. Eveneens kon men zich 
aan de hand van een tentoonstelling het dagelijkse leven van de mijnwerker en zijn 
gezin inbeelden.
Na een verkwikkende en verzorgde maaltijd in het plaatselijk restaurant “Le Briquet”, 
reden we naar Douai, een oude Vlaamse Hanzestad gesticht in de 10de eeuw, ontstaan 
aan de rivier de Scarpe.

2. Het woord “tachygraaf” (rap schrijven) werd in 1793 vervangen door “telegraaf” (ver schrijven).
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Aan  de  uiteinden  van  de  dwarsbalk  
was  een  arm in hout aangebracht, de 
wijzer of indicateur. Deze was zwart ge-
schilderd en ongeveer  2 m lang en 0,35 
m breed.  Elke arm kon 8 verschillende 
standen aannemen waarvan  er  slechts  7 
bruikbaar waren. Met beide armen kon  
men 7 x 7  =  49  tekens voorstellen.  Ge-
bruikmakend  van  de  4  mogelijkheden  
met de dwarsbalk  leverde  dit  49  x 4  = 
196  tekens op.

De onderzijde van de ladder stond meest-
al in een ruimte waarin het bedienings-
systeem (manipulateur) werd geplaatst. 
Hiermee kon men via hendels, wieltjes, 
katrollen, stangen en touwen de regula-
teur en de indicateurs in de vereiste stand 
plaatsen. 

De torens werden op een afstand ongeveer 
10 km tot 15 km  van elkaar geplaatst. In 
het begin werd elke telegraafpost bediend 
door 2 personen; de ene werd belast met 
het in het oog houden van beide aangren-
zende telegraafposten, de andere bedien-
de de wijzers. 

Het ganse jaar door waren ze van dienst en dit van zonsopgang tot zonsondergang. 
Ze hadden uitsluitend de taak om de tekens van de aangrenzende stations over te 
nemen. Om de 5 minuten moest men de beide buurtstations in de gaten hou-
den om het teken dan zo vlug mogelijk na te 
bouwen. Zij beschikten over verrekijkers van 
Engelse oorsprong: een mobiele kijker kost-
te tussen de 40 à 75 fr,  een vaste tussen de 70 à 
150 fr. Ter vergelijking: het maandloon van een be-
dienaar van de telegraaf bedroeg toen 38 fr.

De betekenis van de doorgeseinde tekens kende de bedienaar van het station niet. 
Alleen in het eindstation kon men dank zij codeboeken het bericht ontcijferen. Ge-
heimhouding was hierdoor verzekerd. De telegrafist die een sein miste of niet 
correct doorseinde werd met een forse geldboete bestraft.

Een voorbeeld van een bedieningssysteem.

Daar werden we om 14u30 opgewacht aan het “Office du Tourisme”, 70, Place 
dʼArmes, gelegen in het hotel du Dauphin, waar in de 15de-16de eeuw reizende han-
delaars werden verwelkomd. Douai was in de Middeleeuwen (12de-13de eeuw) met de 
“étoffes bleues” en de graanhandel internationaal vermaard.
Vandaar wandelden we langs enkele pittoreske huizen naar het stadhuis en het belfort 
(14de  eeuw) met beiaard, waar bovenop de “ Leeuw van Vlaanderen” troont.
Daar loodsten de gidsen de dappersten naar de toren van het belfort langs 196 trappen. 
De beiaardzaal was indrukwekkend met momenteel haar 62 klokken. Het belfort be-
hoort nu tot het Werelderfgoed van de Unesco, net zoals vele Belgische belforten.
In het stadhuis bezochten we de gotische zaal (15de eeuw), de kapel (15de  eeuw) waar 
nu de namen van Franse oorlogslachtoffers zijn opgetekend, het Witte Salon (18de 
eeuw) en de Lakenhalle (15de eeuw).
Hierna slenterden we langs de “Place du Marché aux Poissons”, met zijn typische 
middeleeuwse huisjes, naar het Justitiepaleis, gelegen aan de Scarpe. Dan bezochten 
we o.a. “Het Vlaams Parlement”, dat in 1714 overgebracht werd van Doornik. Het is 
een indrukwekkende zaal waar de stadsgidsen met enthousiasme in het kort over de 
geschiedenis en de bekende decoratie met allegorische figuren van de zaal vertelden. 
Hier werden we herinnerd aan een roemrijk Vlaams verleden!
Na dit bezoek genoten enkelen nog van de vele historische gebouwen, de smalle straat-
jes, de winkeltjes, ... anderen van een drankje en een hapje onder een stralend zon-
netje.
Om 21 uur stipt waren we op onze vertrekplaats terug in Maarkedal.
Alvast afspraak voor een nieuwe ontdekkingstocht in 2010!
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Surfen naar een Duits boek.
JOZEF BOURDEAUDHUI

Toeval

Surfen op het internet kan soms verras-
sende resultaten opleveren. Dikwijls 
speelt serendipiteit (iets vinden waar 
je niet naar zoekt) daarin een primor-
diale rol. Surfen houdt dan eigenlijk 
in dat je – hoewel ernstig van plan 
iets specifieks te zoeken – niet altijd 
terecht komt waar je zijn wil, maar 
door andere onderwerpen zodanig in 
de ban raakt en afgeleid wordt, dat je 
iets vindt waaraan je niet had gedacht, 
je het toch boeiend vindt en dan maar 
verder daarmee bezig blijft. Hetgeen 
je dan eigenlijk wou zoeken ben je on-
dertussen vergeten... En dan ontdek je 
plots een Duits boekje uit 1845 dat inte-
graal op Google te lezen is. “Deutsche 
Märchen und Sagen” gesammelt und  
mit Anmerkungen begleitet, heraus-
gegeben von Johannes Wilhelm Wolf 
(“Duitse sprookjes en sagen” verza-
meld en van opmerkingen voorzien, 
door Johannes Wilhelm Wolf), uitgege-
ven in 1845 bij Brockhaus te Leipzig. 
Hoe komt men daar nu terecht? Zoals 
ik hiervoor probeerde uit te leggen: door “Nukerke” in te tikken...

Johannes Wilhelm Wolf

Deze Duitse auteur (met als pseudoniem Johannes Laicus) werd geboren in Keulen op 
3 april 1817 en overleed in Hofheim aan de Taunus op 28 juni 1855. Hij was een echte 
“germanist” en als volkskundige een fervent verzamelaar van sagen, volkse vertel-
lingen en sprookjes. Hij groeide op in een streng katholiek milieu, was aanvankelijk 

De telegraaf van Chappe.

Rond 1790 bestond de semafoor: hiermee kon men een niet al te ingewikkeld bericht 
doorsturen. Een semafoor bestond uit een mast met vlaggen en volgens een bepaalde 
code werd letter voor letter doorgeseind. Het woord semafoor is samengesteld uit twee 
Griekse woorden: ʻteken  ̓σημα en ʻdragen  ̓φορειν. De Fransman Claude Chappe 
bouwde hierop verder en ontwikkelde een eigen systeem. Een netwerk van torens met 
de Chappe-telegraaf, het eerste telecommunicatiesysteem ter wereld, verspreidde zich 
over Europa en bleef in werking totdat in 1846 de elektrische telegraaf zijn intrede 
deed. 
De uitvinding van de telegraaf met het morse-alfabet maakte de seinpalen van Chappe 
overbodig. In 1860 werd de laatste Chappe-lijn buiten gebruik gesteld. Verbluffend 
was de snelheid waarmee de telegrammen werden overgebracht. Het overbruggen van 
de afstand Parijs-Rijsel kostte minder dan een kwartier. Een postkoets deed er bijvoor-
beeld in 1790 vier dagen over om een bericht van Parijs naar Straatsburg te brengen, 
met de telegraaf duurde dit amper nog 1 uur.

Het toestel bestond meestal uit 2 delen: een deel dat in openlucht op een hoogte, een 
toren of een gebouw stond, het  tweede gedeelte in het gebouw zelf waar de seingever 
het toestel bediende.

Het zichtbare deel bestond uit een rechtstaande mast of ladder van  4  tot 5 m hoog, 
waaraan  een  dwarsbalk  (regulateur)  van  4,60 m/0,35 m bevestigd werd. Deze 
dwarsbalk, meestal in het wit geverfd, kon vier standen aannemen:  horizontaal, verti-
caal en twee schuine standen.

De postdienst op het einde van de 18de eeuw.
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werkzaam in de zakenwereld, maar kwam terecht in Brussel waar hij zich met de 
studie en het verzamelen van volkse Vlaamse overleveringen bezighield. Via Gent 
ging hij later terug naar Keulen. In 1846 huwde hij met Marie von Ploennies. Een jaar 
later verhuisde het echtpaar naar Darmstadt. Samen met zijn schoonbroer, luitenant 
Wilhelm von Ploennies verzamelde hij, tijdens verkenningstochten in het Odenwald 
en door het voeren van gesprekken met de soldaten van diens compagnie, het materiaal 
voor zijn sprookjes- en sagenverzameling.

Over hem wil ik nog een kleine kant-
tekening maken: hij was als overtuigd 
germanist ook lid van “De Broeder-
hand”, een literaire beweging met 
gelijknamig tijdschrift, dat vooral de 
Germaanse letterkunde propageerde. 
Een van de gebundelde teksten van 
dit tijdschrift gaf Wolf uit in Brussel 
in 1845 (zie hiernaast). Het zou hier-
bij absoluut niet verwonderlijk zijn 
mocht onze eigenste Omer Wattez 
deze beweging hebben gekend, en 
er zelfs door beïnvloed zijn geweest. 
Ik verwijs hierbij naar zijn pamflet 
“L̓ âme belge et le peuple flamand”, 
dat hij schreef onder het pseudoniem 
Louis Germain, dat ik vertaalde en 
dat Businarias uitgaf in juli 2007. 
Wie over deze beweging meer wenst 
te weten... surfen!

Naast bovenstaand boek verschenen 
van hem nog een tiental bundels met 
allerlei sagen, vertellingen, sprookjes 
en mythen, ook uit Nederland en Vlaanderen. En nu beginnen we er te komen...

Inleiding   

In zijn inleidend voorwoord vertelt hij: ”... ik beperk mij niet tot Duitsland, maar nam 
er ook de Nederlanden bij, waarbij vooral Vlaanderen, waar ik woonde, een rijke buit 
opleverde...” Noteer dat hij, zoals alle overtuigde toenmalige germanisten, het nog 
jonge vooral Franstalige en verfransende België (zie L̓ âme belge...) geen warm hart 
toe droeg, en Vlaanderen associeerde met Nederland als “de Nederlanden”. 

Nukerke en de telegraaf van Chappe.
MARC VUYLSTEKE

De eerste vorm van communiceren  was vanzelfsprekend de taal, het gesproken woord. 
Voor grotere afstanden kon men roepen of schreeuwen. Vandaag is er internet en met 
een gsm kan men met iedereen onmiddellijk in contact komen, alles dank zij de satel-
lieten. 

Meer dan 200 jaar geleden was het ook al mogelijk om berichten 
met een grote snelheid, draadloos, en zonder dat er elektriciteit 
aan te pas kwam, door Europa te sturen. Een van die draadloze 
telegraaflijnen passeerde door Nukerke. Vandaag overklassen 
e-mail en sms alle andere communicatiesystemen in snelheid, 
maar de essentie van de technologie – het over lange afstand 
versturen van boodschappen – is allesbehalve nieuw. 
Meer dan 2000 jaar geleden maakten de oude Perzen al gebruik van postduiven om 
snel berichten te kunnen versturen. Een duif vliegt met een snelheid van 60 tot 120 
km/u en kan afstanden van meer dan 1.000 km afleggen. De indianen maakten gebruik 
van rooksignalen, aan de kust maakten de bewoners voor de zeelieden lichtsignalen 
of waarschuwingsvuren. Ook de Grieken en de Romeinen gebruikten reeds een primi-
tieve vorm van optische telegrafie(1). Op hooggelegen punten ontstaken zij een vuur 
ter bevestiging van het feit dat een bepaalde gebeurtenis, die algemeen werd verwacht, 
inderdaad had plaatsgevonden. Zo een signaal was alleen zinvol als vooraf een af-
spraak was gemaakt over de betekenis ervan. 

Vóór de uitvinding van de telegraaf werden berichten meestal verstuurd met behulp 
van hardlopers, een koerier te paard, postduiven of de postdienst. Het versturen van 
berichten duurde soms enkele weken of maanden, al naar gelang de afstand. De 
mensen verlangden naar een snellere manier van berichten sturen, en met de ontdek-
king van de telegraaf was dit mogelijk.

1. "Hoe meer men zich over deze uitvinding verwonderde, hoe minder men het konde begrijpen, dat men 
dezelve niet vroeger ontdekt had. Wel is waar, dat men van ouds zekere voor heen bepaalde phrasen (spreek-
wijzen) aan elkander door teekenen mededeelde, van welk middel zich de zeelieden, sedert onheugelijke tij-
den, bedienen; dat AENEAS van eenige proeven spreekt, om de letter van het alphabeth, op zekeren afstand, 
door tekens  uit te drukken..." Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, Gt Nieuwenhuis, 
H.C.A. Thieme, Zutphen 1821, pag. 90.
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De Ridderkeer(*) te Nukerke
Mondeling

Te Nukerke, in de omgeving van de Muziekberg, is er een bocht of een kruispunt 
die men de Ridderkeer noemt. Niet ver daar vandaan stonden de kastelen van die 
broeders, welke ridder waren; als deze ridders thuis waren, bezochten ze elkaar 
elke dag en namen afscheid aan dit kruispunt; daar gingen ze uit elkaar en daar-
door heet deze plek de Ridderkeer. Later zijn ze ooit naar een ver land ten oorlog 
getrokken en geen van hen keerde nog terug.
In de Muziekberg heeft men nog tal van urnen en andere zaken gevonden.

Dat dit geen hoogstaande literatuur is wil ik grif toegeven, maar als anekdotisch ver-
haal zoals hier ingekaderd mocht ik dit niet laten liggen.

* Keer = bocht. In vele oud-vlaamse plaatsnamen komt het woord "keer" voor in de betekenis van "bocht", 
bijvoorbeeld: Kortekeer in Nukerke.

22 23

Verhaal 439

Ik geef toe dat ik het boek niet heb gelezen, maar dank zij de surftechniek belandde ik 
bij verhaal 439: “Die Ritterkehr zu Nukerke”... En dat blijkt dan ons Maarkedalse Nu-
kerke te zijn. Vandaar dit hele verhaal in Businarias. (Noteer dat dit verhaal mondeling 
is doorgegeven aan Johannes Wilhelm Wolf).
Het zal wellicht gemakkelijker lezen als we deze tekst in gotische letters omzetten in 
moderne letters, en daarna de vertaling geven.

Die Ritterkehr zu Nukerke
Mündlich

Bei Nukerke, ganz nahe bei dem Musikberge, ist ein Knock oder Kreuzweg, 
der heisst die Ritterkehr. Unfern von da standen ehedem die Schlösser dreier 
Gebrüder, welche Ritter waren; wenn diese Ritter sich zu Haus befanden, dann 
besuchten sie einander jeden Tag und gingen beim Abschiede zusammen bis 
an den Kreuzweg; da trennten sie sich und davon heisst der Ort die Ritterkehr. 
Später sind sie einmal in ferne Lande zum Kriege gezogen und keiner von ihnen 
kam mehr zurück.
In dem Musikberge hat man eine Menge von Urnen und andern Sachen 
gefunden.

DRINGENDE OPROEP
AAN ALLE 

AUTOCHTONE
NUKERKENAREN ...

In onze werkgroep dialecten
is er geen vertegenwoordiger uit Nukerke.

Wie zich geroepen voelt
om tijdens de laatste maandag van elke maand
een paar uurtjes in het "Nuikerks" bezig te zijn,

neemt contact op met een van onze bestuursleden.
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km/u en kan afstanden van meer dan 1.000 km afleggen. De indianen maakten gebruik 
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bouwde hierop verder en ontwikkelde een eigen systeem. Een netwerk van torens met 
de Chappe-telegraaf, het eerste telecommunicatiesysteem ter wereld, verspreidde zich 
over Europa en bleef in werking totdat in 1846 de elektrische telegraaf zijn intrede 
deed. 
De uitvinding van de telegraaf met het morse-alfabet maakte de seinpalen van Chappe 
overbodig. In 1860 werd de laatste Chappe-lijn buiten gebruik gesteld. Verbluffend 
was de snelheid waarmee de telegrammen werden overgebracht. Het overbruggen van 
de afstand Parijs-Rijsel kostte minder dan een kwartier. Een postkoets deed er bijvoor-
beeld in 1790 vier dagen over om een bericht van Parijs naar Straatsburg te brengen, 
met de telegraaf duurde dit amper nog 1 uur.

Het toestel bestond meestal uit 2 delen: een deel dat in openlucht op een hoogte, een 
toren of een gebouw stond, het  tweede gedeelte in het gebouw zelf waar de seingever 
het toestel bediende.

Het zichtbare deel bestond uit een rechtstaande mast of ladder van  4  tot 5 m hoog, 
waaraan  een  dwarsbalk  (regulateur)  van  4,60 m/0,35 m bevestigd werd. Deze 
dwarsbalk, meestal in het wit geverfd, kon vier standen aannemen:  horizontaal, verti-
caal en twee schuine standen.

De postdienst op het einde van de 18de eeuw.
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Aan  de  uiteinden  van  de  dwarsbalk  
was  een  arm in hout aangebracht, de 
wijzer of indicateur. Deze was zwart ge-
schilderd en ongeveer  2 m lang en 0,35 
m breed.  Elke arm kon 8 verschillende 
standen aannemen waarvan  er  slechts  7 
bruikbaar waren. Met beide armen kon  
men 7 x 7  =  49  tekens voorstellen.  Ge-
bruikmakend  van  de  4  mogelijkheden  
met de dwarsbalk  leverde  dit  49  x 4  = 
196  tekens op.

De onderzijde van de ladder stond meest-
al in een ruimte waarin het bedienings-
systeem (manipulateur) werd geplaatst. 
Hiermee kon men via hendels, wieltjes, 
katrollen, stangen en touwen de regula-
teur en de indicateurs in de vereiste stand 
plaatsen. 

De torens werden op een afstand ongeveer 
10 km tot 15 km  van elkaar geplaatst. In 
het begin werd elke telegraafpost bediend 
door 2 personen; de ene werd belast met 
het in het oog houden van beide aangren-
zende telegraafposten, de andere bedien-
de de wijzers. 

Het ganse jaar door waren ze van dienst en dit van zonsopgang tot zonsondergang. 
Ze hadden uitsluitend de taak om de tekens van de aangrenzende stations over te 
nemen. Om de 5 minuten moest men de beide buurtstations in de gaten hou-
den om het teken dan zo vlug mogelijk na te 
bouwen. Zij beschikten over verrekijkers van 
Engelse oorsprong: een mobiele kijker kost-
te tussen de 40 à 75 fr,  een vaste tussen de 70 à 
150 fr. Ter vergelijking: het maandloon van een be-
dienaar van de telegraaf bedroeg toen 38 fr.

De betekenis van de doorgeseinde tekens kende de bedienaar van het station niet. 
Alleen in het eindstation kon men dank zij codeboeken het bericht ontcijferen. Ge-
heimhouding was hierdoor verzekerd. De telegrafist die een sein miste of niet 
correct doorseinde werd met een forse geldboete bestraft.

Een voorbeeld van een bedieningssysteem.

Daar werden we om 14u30 opgewacht aan het “Office du Tourisme”, 70, Place 
dʼArmes, gelegen in het hotel du Dauphin, waar in de 15de-16de eeuw reizende han-
delaars werden verwelkomd. Douai was in de Middeleeuwen (12de-13de eeuw) met de 
“étoffes bleues” en de graanhandel internationaal vermaard.
Vandaar wandelden we langs enkele pittoreske huizen naar het stadhuis en het belfort 
(14de  eeuw) met beiaard, waar bovenop de “ Leeuw van Vlaanderen” troont.
Daar loodsten de gidsen de dappersten naar de toren van het belfort langs 196 trappen. 
De beiaardzaal was indrukwekkend met momenteel haar 62 klokken. Het belfort be-
hoort nu tot het Werelderfgoed van de Unesco, net zoals vele Belgische belforten.
In het stadhuis bezochten we de gotische zaal (15de eeuw), de kapel (15de  eeuw) waar 
nu de namen van Franse oorlogslachtoffers zijn opgetekend, het Witte Salon (18de 
eeuw) en de Lakenhalle (15de eeuw).
Hierna slenterden we langs de “Place du Marché aux Poissons”, met zijn typische 
middeleeuwse huisjes, naar het Justitiepaleis, gelegen aan de Scarpe. Dan bezochten 
we o.a. “Het Vlaams Parlement”, dat in 1714 overgebracht werd van Doornik. Het is 
een indrukwekkende zaal waar de stadsgidsen met enthousiasme in het kort over de 
geschiedenis en de bekende decoratie met allegorische figuren van de zaal vertelden. 
Hier werden we herinnerd aan een roemrijk Vlaams verleden!
Na dit bezoek genoten enkelen nog van de vele historische gebouwen, de smalle straat-
jes, de winkeltjes, ... anderen van een drankje en een hapje onder een stralend zon-
netje.
Om 21 uur stipt waren we op onze vertrekplaats terug in Maarkedal.
Alvast afspraak voor een nieuwe ontdekkingstocht in 2010!
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loper, vaak samen met doodskop afgebeeld: de vliegende tijd. De vleugels zijn identiek 
of verwijzen naar dag (duif, adelaar) en nacht (vleermuis).

ZEIS
Symbool van tijd en dood: het leven wordt weg-
gemaaid. De zeis wordt vaak afgebeeld samen 
met een doodshoofd (verwijzing naar Magere 
Hein) of als attribuut van de Griekse god van 
de tijd Kronos.

Om financiële redenen werd vrij snel beslist het werk, 
dat natuurlijk hetzelfde bleef, alleen door één persoon, 
de "stationnaire", te laten doen. Verder had men de in-
specteurs die verantwoordelijk waren voor het mate-
riaal van een twaalftal posten en die de ʻstationnaires  ̓
betaalden en controleerden. 

De directeur bevond zich in het eindstation en samen 
met de “traducteur” moesten ze de ontvangen tekens 
met behulp van de sein- en codeboeken ontcijferen. 
Ook codeerden ze de berichten die men moest verzen-
den. Daarbij hield de directeur ook toezicht op de ver-
schillende inspecteurs.   

Het systeem werkte zo bevredigend dat na verloop van 
weinige jaren soortgelijke telegraaflijnen door heel 
Frankrijk werden aangelegd. Het duurde niet lang of Engeland, Duitsland, Amerika en 
andere landen volgden dit voorbeeld, zij het in min of meer gewijzigde vorm. Ook in 
ons land werden deze telegraafverbindingen toegepast (tot eind 1815), maar van veel 
betekenis zijn zij hier nooit geweest.

Mist en regen waren spelbrekers en een poging om ʻs nachts berichten door te ge-
ven door de seinarmen met lampen te verlichten mislukte. Daarnaast waren er nog 
allerhande praktische problemen: wat doen als een van de stations uitviel? Hoe kon 
vermeden worden dat berichten tegen elkaar opbotsten? Een antwoord op die vragen 
kwam er niet.

Claude Chappe 1763-1803.

Claude Chappe geboren op 25 december 1763 te 
Brûlon, een kleine gemeente in het departement van La 
Sarthe (200 km ten zuid-westen van Parijs). Hij was 
priester van opleiding maar was vooral wetenschap-
per en uitvinder van de “télégraphe aérien”. Tijdens 
de Franse Revolutie (1789) verbleef hij in Parijs en 
werd er gedwongen om een ander beroep te kiezen. Hij 
keerde terug naar zijn geboortedorp en in deze woelige 
tijd ontwikkelde hij samen met zijn vier broers (Ignace 
(oudste), Pierre-François, René en Abraham) een opti-
sche telegraaf, die hij de naam van “tachygraphe”(2) 
(rap schrijven) gaf. 

Inspecteur.

Uitstap naar onze “Franse buren”.
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Op 29 augustus 2009 reden we met een volle bus, zowel leden van Businarias als 
van V.V.F.-Vlaamse Ardennen, via Doornik naar Lewarde, gelegen tussen Douai en 
Cambrai.
Daar bevindt zich het Historisch Mijncentrum van de Regio Nord-Pas de Calais, het 
belangrijkste mijnmuseum van Frankrijk. 
De rondleiding begon in de ʻzaal der gehangenen”, namelijk de was- en kleedkamer 
van de mijnwerkers. Daar verwelkomden medewerkers van het museum ons en na een 
korte uitleg trokken we naar de lampenkamer. Daarna moesten we een helm opzetten 
en werden we door voormalige mijnwerkers begeleid naar de schachten, welke een 
mijn van 450 meter onder de grond voorstelden. Hier kregen we een idee van het zware 
werk van de mijnwerker, want op bepaalde plaatsen werden de machines in werking 
gesteld, met natuurlijk het nodige lawaai! Ook kregen we een beeld aan de hand van 
“wassen beelden” van de werkomstandigheden, tussen het begin van de 19de eeuw 
en tweede helft van de 20ste eeuw. Na de rondleiding kon men de paardenstallen, de 
kantoren van de ingenieur, de administratie,...  bezichtigen. Eveneens kon men zich 
aan de hand van een tentoonstelling het dagelijkse leven van de mijnwerker en zijn 
gezin inbeelden.
Na een verkwikkende en verzorgde maaltijd in het plaatselijk restaurant “Le Briquet”, 
reden we naar Douai, een oude Vlaamse Hanzestad gesticht in de 10de eeuw, ontstaan 
aan de rivier de Scarpe.

2. Het woord “tachygraaf” (rap schrijven) werd in 1793 vervangen door “telegraaf” (ver schrijven).
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SCHELP
In de christelijke betekenis is de schelp het 
symbool van het graf waaruit de mens eens zal 
opstaan. In het algemeen duidt dit motief op ge-
boorte, liefde, leven, huwelijk, vruchtbaarheid, 
wederopstanding, De schelp was het symbool 
van de godin Venus of Aphrodite, nietwaar 
mijnheer Botticelli?

UIL
De uil werd al in het oude Egypte en lndië als 
doodsvogel gebruikt. Bij de Grieken was de 
uil de lievelingsvogel van Athena, godin van 
wijsheid. In de christelijke betekenis is de uil, 
omdat het een nachtvogel is, een symbool van 
degenen die de duisternis liefhebben (onge-
lovigen, ketters) of, omdat hij kan zien in de 
duisternis, een symbool van de gelouterde ziel. 
Op de graven in West-Europa staat de uil voor 
de dood. Soms wordt hij ook gebruikt als eerbe-
toon voor de wijsheid van de begravene.

URN
De urn komt heel veel voor op onze grafmo-
numenten, vaak half bedekt door een sluier 
(gesluierde urn). De urn is een symbool van 
de dood en van de vergankelijkheid. Het mo-
tief verwijst niet altijd naar crematie. Wel gaat 
de oorsprong ervan terug op de asurne van de 
Grieken en de Romeinen waar lijkverbranding 
gebruikelijk was.

ZANDLOPER
De zandloper drukt het onverbiddelijke voort-
schrijden en de kortstondigheid van het leven 
uit. Als religieus symbool wordt hij gebruikt om 
het omkeren van de tijd en de terugkeer tot de 
oorsprong aan te duiden. Enkele malen komt de 
zandloper voor als attribuut van de gevleugelde 
Kronos/Saturnus. Een mooi voorbeeld hiervan 
vinden we op de Westerbegraafplaats te Gent. 
Het meest voorkomend is de gevleugelde zand-

Op 2 en 3 maart 1791 gaven de ge-
broeders Chappe een demonstratie 
met hun eerste versie van een nieuw 
communicatiemiddel(3). Op het plat 
dak van het kasteel van Brûlon werd 
het systeem gemonteerd en 15 km 
verder op een huis in Parcé nog eens. 
In aanwezigheid van enkele gemeen-
telijke autoriteiten begon de familie 
Chappe met het experiment. Een be-
richt opgesteld door één van de ge-
meentelijke overheden seinde men 
met succes van Brûlon naar Parcé. 

Het was de start van de luchttelegra-
fie die vijftig jaar zou blijven bestaan. 
Ignace Chappe, de oudere broer, 
was lid van de Wetgevende Verga-
dering tijdens de Franse Revolutie 
en hij zorgde ervoor dat men op 12 
juli 1793 tussen Ménilmontant en 
St-Martin-du-Tertre voor een aantal 
regeringsvertegenwoordigers(4) de 
nieuwe technologie kon demonstre-
ren. Foutloos werd een bericht over 

3. Citaat uit het Procès verbal de la première transmission télégraphique. Extrait du registre municipal de 
Brûlon (Sarthe) du 2 mars 1791. ”Aujourdʼhui deux mars mille sept cent quatre vingt onze, sur les onze 
heures du matin. Nous officiers municipaux de Brûlon, district de Sablé, département de la Sarthe, nous 
nous sommes rendus avec MM. Avenant, vicaire et Jean Audruger de La Maisonneuve, praticien, demeurant 
à Brûlon, ci-devant château dudit Brûlon, sur lʼinvitation qui nous en a été faite, à lʼeffet d'être témoins, et 
dʼassurer lʼauthenticité dʼune découverte de M. Claude Chappe, neveu du célèbre abbé de ce nom, tendante 
à se correspondre, et à se transmettre des nouvelles dans un très court espace de temps...”

4. Citaat uit een verslag van de Nationale Conventie : “Le 12 juillet 1793 devant les membres de la Com-
mission, Claude Chappe et ses frères procèdent à lʼexpérimentation solennelle. Chappe et ses frères, le 
vocabulaire à la main, sont au poste extrême, Daunou est à Menilmontant, Lakanal et Arbogast à Saint- 
Martin-du-Tertre. Des messages sont échangés, cʼest un triomphe. Lakanal rédige un rapport qui est lu à la 
Convention dans la séance du 26 Juillet, présidé par Danton ... Le 4 août 1793, le Comité de Salut Public 
sous lʼinspiration de Carnot décide lʼinstallation de deux lignes télégraphiques reliant Paris dʼune part 
avec Lille, de lʼautre avec Landau.”

Telegram met het bericht
van de verovering van Condé

(Archives du Ministère de la Guerre, Vincennes)
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beroep, soms naar de belangstelling van de be-
gravene: dansen, dichten, componeren, musice-
ren.

OUROBOROS
De slang die zichzelf in de staart bijt, bij 
de Grieken ouroboros genoemd, is een van 
de oudste symbolen dat zowel door oude 
Afrikaanse stammen, bij de Grieken (attri-
buut van Kronos, god van de tijd) als in de 
middeleeuwen (alchemie) gebruikt werd in 
verband met de tijd. In de meeste mytholo-
gieën wordt de slang aangezien als een zich 
eeuwig verjongend wezen. Ook de cirkel-
vormigheid van de ouroboros verwijst naar 
het cyclische, naar de kringloop van de kosmos. 
Op westerse grafmonumenten is de ouroboros  
een eeuwigheidssymbool.

PALMTAK
De palmtak, vaak als grafmeubilair in brons of 
op een rechtopstaande steen gebeiteld, heeft als 
betekenis de overwinning op de dood. Waarom 
hij steeds van links naar rechts schuin recht-
opstaand weergegeven wordt is niet duidelijk. 
Onder de invloed van de afgebroken kolom 
of de geknakte roos ontstond ook de geknakte 
palmtak. Deze contradictie is het gevolg van de 
verzwakking van de waarde van de symboliek.

PASSER
De passer, zoals de meetlat en het schietlood, kan wijzen op het graf van een architect, 
het graf van een vrijmetselaar of van een vrijzinnige architect. Een combinatie van 
deze verwijzingen is uiteraard mogelijk. 

ROOS
De roos is een veel voorkomend symbool, dat  
met of zonder doornen, afgeknakt of niet, in 
bloem, in tak met één bloem en één knop, of 
rozelaar afgebeeld wordt. De betekenis is veel-
vuldig: schoonheid, liefde, vergankelijkheid, 
het lijden van Christus of zondeloosheid.

een afstand van 35 km doorgeseind(5).  Onmiddellijk daarna mocht men aan de voor-
bereidingen beginnen voor de aanleg van de lijn Parijs-Rijsel (15 stations). Claude 
Chappe krijgt alle nodige financiële middelen, materiaal en mensen om die lijn aan 
te leggen. Een arrest van het “Comité de Salut Public” geeft aan Chappe uitgebreide 
bevoegdheden. “Le Citoyen Chappe est autorisé à placer les machines télégraphiques 
sur les tours, clochers et emplacements quʼil a choisi pour leur établissement et à y 
faire tous les ouvrages et constructions nécessaires, même à faire abattre les arbres 
qui pourraient gêner la direction de la vue dʼune machine à lʼautre...” Midden 1794 
kunnen de eerste berichten tussen beide steden uitgewisseld worden.

De militaire situatie in de omgeving van Rijsel was in die dagen zeer kritisch. Amper 
bekomen van het bombardement van 1792 zag de stad de Oostenrijkers opnieuw op-
dagen voor zijn poorten. De steden Quesnoy en Condé waren sedert september 1793 in 
handen van de vijand. Het Franse leger was in België; het streed in de omgeving van 
Hondschoote en ook in Fleurus (26 juni 1794) waar het de Oostenrijkers versloeg. Op 
15 augustus maakte het Franse leger, na een bezetting van enkele dagen, zich meester 
van Quesnoy.

Dit bericht werd via de telegraaf naar Parijs(6) geseind en arriveerde er amper een uur 
na de inname van de stad. Het doorseinen van dit bericht kende echter niet de nodige 
publiciteit die Chappe gewenst had. Op 13 fructidor jaar II (30 augustus 1794) werd de 
stad Condé op de Oostenrijkers veroverd en het bericht  “Condé être restitué à la Répu-
blique reddition avoir eu lieu ce matin à six (heures)” maakt de telegraaf van Chappe 
nu wel in één klap beroemd(7). In minder dan 30 minuten werd het bericht overgeseind 
over een afstand van ongeveer 200 km. Een koerier te paard zou daar minstens twintig 
uur over gedaan hebben. Dat ging dus zo snel dat de Oostenrijkers dachten dat de 
Nationale Conventie van Frankrijk meteen achter de linies vergaderde.

Later volgde de bouw van andere lijnen, onder meer van Parijs naar Straatsburg, van 
Rijsel naar Duinkerke (1797), van Parijs naar Brest (1798). In 1799 kwam Napoleon 
aan de macht en hij kende vanzelfsprekend het militaire belang van een snelle com-
municatie. De lijn Parijs-Rijsel werd in 1803 doorgetrokken naar Brussel en in 1810 
naar Amsterdam. In datzelfde jaar kwam er ook een aftakking van Antwerpen naar 
Vlissingen. Eén van de stations op de lijn Rijsel-Brussel was Nukerke. 

5. Het traject bestond uit 3 stations : Menilmontant, Ecouen en Saint-Martin-du-Tertre (omgeving Parijs 
richting Clermont).

6. De lijn Parijs-Rijsel was operationeel vanaf 16 juli 1794.

7. “De Conventie ontving deze tijding bij de aanvang eener zitting, nam het besluit, dat Condé voortaan 
Nord-Libre zoude heeten, en kreeg nog in dezelfde bijeenkomst, berigt dat dit besluit, door de Telegraaf 
reeds overgebragt en aan het leger was bekend gemaakt geworden.” Algemeen Woordenboek van Kunsten 
en Wetenschappen, Gt Nieuwenhuis, H.C.A. Thieme, Zutphen 1821, pag. 90.
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voor wanneer de overledene een vrijzinnige levensopvatting had.

HART
Uiteraard wordt het hart gebruikt als symbool van de liefde, ook in religieuze zin (het 
heilige hart van Jezus). Een vlammend hart wijst op vurige liefde, hetzij tussen man en 
vrouw, hetzij van mens tot mens, hetzij tot God.

KLAPROOS
De klaproos of papaver is een bloem met slaapverwekkende eigenschappen en drukt 
dus de gedachte uit van de eeuwige slaap. De klaproos verwelkt snel en wijst op het 
kortstondige leven.

KLIMOP
Klimop vinden we vaak terug als grafbeplan-
ting, ook worden klimopbladeren dikwijls op 
de grafsteen afgebeiteld. Het is een altijd groe-
ne plant en heeft betekenis van het voortdurend 
leven, van de onsterfelijkheid. In de bloemen-
symboliek staat klimop voor de verklaring van 
“ik hecht mij of ik sterf”. De klimop wijst dan 
naar trouwe verbondenheid of naar vriendschap 
tot in de dood.

KOLOM
De afgebroken zuil, vooral in de negentiende 
eeuw zeer populair, symboliseert het plotse af-
breken van het leven.

KUSSEN
Het kussen wordt als symbool van de eeuwige 
slaap gebruikt of uitzonderlijk om de waardig-
heid van de familie te beklemtonen of te sug-
gereren.

LAUWERTAK
De lauwertak wordt meestal als eerbetoon be-
doeld, vaak bij het portret van een kunstenaar. 
De lauwertak symboliseert ook het eeuwige 
leven.

LIER
De lier op grafmonumenten verwijst naar het 

Op 23 januari 1805 pleegde Claude 
Chappe zelfmoord. In een hotel te Parijs 
kwam hij om het leven door verdrinking 
in een waterput(8). Op zijn grafmo-
nument op het kerkhof  Père Lachaise 
prijkt een kleine gietijzeren telegraaf. 
Na zijn dood namen zijn vier broers en 
dan vooral Abraham het heft in handen 
en maakten er een succesverhaal van. 
De organisatie telde op een bepaald 
ogenblik niet minder dan 533 stations 
over een lengte van 5.000 km.

    Abraham Chappe                Pierre-François Chappe             René Chappe
           1769-1854                   1765-1834
Ministerie van P.T.T., Parijs  

De lijn Parijs-Rijsel-Brussel-Antwerpen.

Op de lijn Parijs-Antwerpen waren er 38 stations: Parijs - Montmartre – Ecouen – 
Saint-Martin-de-Tertre – Ercuis – Bury – Clermont – Fouilleuse – Belloy – Boulogne- 
la-Grasse – Parvillers – Lihons – Dampierre – Curiu – Ginchy – Biefvillers – 
Hamelincourt – Neuville – Thelus – Hernes – Carvin – Seclin – Faches – Lille – 
Roubaix – Sint-Denijs – Tiegem – NUKERKE – Sint-Kornelis-Horebeke – Sint- 
Maria-Oudenhove – Sint-Antelinks – Pamel – Dilbeek – Brussel – Vilvoorde – 
Mechelen – Waarloos en Antwerpen.

8. “De eer dezer uitvinding, welke aan Chappe buiten tegenspraak toekomt, werd hem intusschen door velen 
betwist, en het verdriet, hetwelk hij hierover gevoelde, stortte hem in een diepe zwaarmoedigheid, welke 
in 1805 aan zijn leven een einde maakte.” Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, Gt 
Nieuwenhuis, H.C.A. Thieme, Zutphen 1821, pag. 90.
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relden: de onvermijdelijke scheiding door de dood wordt ontkend. Het beeld van een 
treurende overlevende voor een gesloten deur benadrukt de onschendbaarheid van de 
woonst der doden. 

DUIF
Porseleinen duifjes dateren vooral uit de jaren 
twintig en dertig, later wordt de duif meer in 
reliëf op de steen weergegeven. De duif wordt 
nu nog vaak gebruikt, vaak omdat het een lief of 
ontroerend motief is. De vredessymboliek ervan 
is alom gekend, de verwijzing naar eenvoud, 
zuiverheid, onschuld of de Heilige Geest is min-
der evident. Diepliggende betekenissen worden 
haast niet meer begrepen. Zo beeldt de duif ook 
soms de ziel van de overledene - vaak een kind 
- uit, die rustig op het graf zittend krachten ver-
zamelt voor de verre hemelreis of net opvliegt 
om hem aan te vangen. Vroeger wees de roos in 
de bek van de duif op de verbondenheid van de 
dode met de levende, de palmtak in de bek op 
de overwinning op de dood en de krans in de 
bek op eerbetoon aan de overledene. Op nevenstaand Vlaams heldenkruisje staat een 
blauwvoet in plaats van een duif.

FAKKEL
Rechtopstaand is de fakkel een symbool van een vrijzinnige levensopvatting. Meestal 
wordt (ook op christelijke graven) de omgekeerde toorts voorgesteld : reeds bij de 
Grieken en de Romeinen had dit de betekenis van het uitdovende leven.

HANDEN
Uit elkaar glijdende handen (meestal een vrouwen- en een mannenhand), vaak liggend 
op een kussen, met ertussen een gebroken ket-
ting, wijzen op een door de dood verbroken hu-
welijk. Maar is liefde niet sterker dan de dood? 
Zoals vriendschap en trouw, zodat het motief 
ook voorkomt buiten het huwelijk en tussen 
personen van hetzelfde geslacht. Twee in elkaar 
geslagen handen drukken ook het afscheid uit 
dat de dode neemt van de nabestaanden of het 
terugzien in het hiernamaals. Het motief komt 
voor in steen of marmer gebeiteld of als por-
seleinen grafversiersel. Dit symbool komt ook 
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Symboliek van het grafmonument.
ANTOINE LEFEVER

Na mijn bezoek op Allerheiligen aan de grafmonumenten van familieleden,  kon ik mij 
vergewissen van het verschil tussen de hedendaagse en de oudere grafmonumenten.
Nu is alles zo eenvoudig en strak, op enkele bijzonderheden na. Vroeger werd daar 
veel meer werk van gemaakt en had bijna iedere grafzerk een apart beeldhouwwerk, 
waarin een grafsymbool werd uitgewerkt.

ANKER
Het anker is het symbool van onwankelbaarheid, stevigheid, rust of trouw. Het wordt 
vaak gebruikt op grafmonumenten voor zeelieden of als religieus symbool: zijn ziel 
ankeren in Christus is het enige middel om aan de spirituele schipbreuk te ontsnap-
pen.

BOEK
Meestal, openliggend afgebeeld, verwijst het 
boek naar de Bijbel of naar het boek des levens. 
Een bladwijzer of een omgevouwen hoek van 
het blad staat voor een plotse dood.

BOOM
Omdat de wortels in de grond dringen en de 
takken naar boven rijzen wordt de boom uni-
verseel aangezien als symbool voor de banden 
tussen hemel en aarde. De bladeren van de 
boom wijzen ook naar de levenscyclus: dood 
en regeneratie. Op grafmonumenten is de boom 
symbool van het leven, van de vruchtbaarheid 
van de aarde of van de wederopstanding. De af-
gebroken boom of de boomstam met afgekapte 
takken, vaak in kunststeen voorkomend, heeft 
dezelfde betekenis als de afgebroken kolom.

DEUR EN DREMPEL
De drempel en de deur zijn symbolen van de 
overtocht tussen de werelden van de levenden 
en van de doden. De overledene in steen afge-
beeld op een drempel en/of voor een al dan niet 
op een kier staande deur behoort tot beide we-

Men overbrugde de afstand van Parijs-Antwerpen in minder dan 15 minuten. 
Sommige stations lagen te ver uit elkaar, soms voldeed een station niet waardoor 
het seinen vaak moeilijk was. Dit was bijvoorbeeld het geval tussen Sint-Denijs en 
Nukerke. De Lijn Rijsel-Brussel werd, zoals het met de vele andere lijnen gebeurde, op 
bevel van de Franse regering in allerhaast gebouwd zodat de nodige vooronderzoeken 
niet efficiënt bleken. 

De telegraaflijn Antwerpen-Amsterdam en Antwerpen-Vlissingen.

Antwerpen – Merksem 
– ʻs-Gravenwezel – Brecht 
– Minderhoutem – Meerle – 
Bavel – Dongen – Sprang 
– Heusden – Veen – Slot 
Loevestein – Leerdam – Ha-
gestein – Houten – Utrecht 
– Westbroek – Vreeland – 
Ouderkerk aan de Amstel en 
eindigt op de oude Weesper-
poort in Amsterdam.
Antwerpen – Melsele – St.-
Gillis-Waas – St.-Janssteen 
– Axel – Assenede – Water-
vliet – Vlissingen.

Sint-Denijs – Tiegem – Nukerke.
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En dan maak ik mij de bedenking: zou het nog steeds dezelfde “keer-
sendopper” zijn die nu nog wordt gebruikt, wetende dat Pieter Vion 
diè dan wel zelf heeft gemaakt!

Besluit

We mogen zeggen dat Pieter Vion het vaste kerkmeubilair en de 
houten ornamenten errond heeft geplaatst. Met een bijna zekerheid 
durf ik stellen dat Pieter Vion de biechtstoelen en de preekstoel niet 
maakte, maar wel plaatste. Ik blijf erbij dat hij het tochtportaal en de 
zijaltaren wel zelf maakte. Voor meer daarover verwijs ik naar het 
boek. En toch zullen er twijfels blijven... Tot er nieuwe archiefstuk-
ken worden gevonden?

En nog één bedenking... Uit al het 
vorige blijkt hoe gevaarlijk het is om uit 
een aantal gegevens (archieven) conclu-
sies te trekken en die dan al dan niet te 
gebruiken voor het opmaken van een 
artikel of een boek. Het volstaat dat er 
plots nieuwe gegevens opduiken en een 
voor waarheid verkochte theorie ligt aan 
flarden.

Bij het schrijven van “De Sint-Britius-
kerk te Etikhove” was ik heel voorzich-
tig bij het nemen van besluiten. Ben ik 
nu nog voorzichtiger geworden? 

“De Sint-Britiuskerk te Etikhove” is nog 
steeds verkrijgbaar bij Businarias.

Wellicht liep het eerste traject Sint-Denijs-Nukerke via een tussenstation op de Kluis-
berg(9). De uitkijktoren op de Kluisberg zou wel eens een niet of niet meer gebruikte 
constructie kunnen zijn waarop het 
seintoestel van Chappe zou gestaan 
hebben. Ik vermoed dat om een of an-
dere reden deze niet of niet langdurig 
in gebruik werd genomen. Van op de 
toren op de Kluisberg (hoogte 120m) 
kon men zeker de grondconstructie van 
de seintoestel te Nukerke (hoogte 97m) 
zien, de hoogte van Kwaremont noch 
van de Patersberg hinderden. Een echt 
bewijs dat de toren op de Kluisberg, op 
vroegere documenten bekend als ʻLa 
Chapelleʼ, als seinpost gebruikt werd is 
nog niet gevonden. 

Door het geringe hoogteverschil kon de laaghangende mist soms wel als spelbreker 
optreden. Zou dat misschien een verklaring zijn waarom men dan enkele jaren later 
koos voor het tussenstation in Tiegem? Het tussenstation op de kerktoren van de 
St.-Arnolduskerk te Tiegem werd pas in de winter van 1811-1812 gemonteerd(10) (dit 
staat te lezen op de achterkant van de tekening van Serafijn Vermote), terwijl de tele-
graaflijn reeds van 1805 actief was. 

Claude Chappe had er in 1794 op gewezen dat men bij de keuze van een plaats waar 
men een tussenstation zou bouwen het heel belangrijk was te weten of mist frequent 
voorkwam. “... il faut observer à plusieurs reprises, à plusieurs heures du jour et dans 
différents temps, pour être à portée de connaître si une position est convenable... Il 
est utile dʼailleurs de sʼinformer exactement aux habitants du pays sʼil ne sʼélève pas, 
dans certains cas des brouillards sur les lieux intermédiaires des postes.”

Tekening anno 1813 door Vermote Serafijn
van de St.-Arnolduskerk te Tiegem.

Op de torenspits het seintoestel.

9. De toren op de Kluisberg ligt op het grondgebied van Orroir, nu Mont-de-lʼEnclus.

10. Terugblik op Tiegem, Godfried Van de Meulebroeke, 1992, pag 25.
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Pieter Vion huwde een derde keer met Francisca De Clercq in 1853 (Businarias nr 
20, “Kerkbouwers te Etikhove”). Zij stierf te Etikhove in 1892. Was het die Declercq 
waarvan sprake in de samenvatting van de kerkrekeningen van 1867 een familielid van 
zijn derde echtgenote? Of was het zijn echtgenote zelf die het geld ontving?

In beide teksten is het wel duidelijk dat het hier gaat om het afwassen en afschaven van 
verf, e.d. van bestaande constructies.

Mogen wij uit dit alles besluiten dat Vion de biechtstoelen en lambrisering wel heeft 
geplaatst, ... maar niet gemaakt? Dat het zijn vrouw was die het geld heeft ontvangen? 
En de vraag blijft: wie heeft de lambrisering en de biechtstoelen dan gemaakt?

De communiebank

In de “Sint-Britiuskerk te Etikhove” lezen wij op pagina 57: “...Item betaelt aen 
W. Hamblok tot Ronsse over de tablette in acajou voor de selve communiebank ...”

In de eindafrekening van Vion staat nog: 

 “...gewerkt den 23 december eenen alven dag aen het blad op
 de communiebank ...”

Hier kunnen wij stellen dat Pieter Vion meer dan waarschijnlijk de houten tablet in 
acajou zal hebben geplaatst op de smeedijzeren communiebank en dat het hout gele-
verd werd door een Ronsenaar.

En nog...

Eén zinnetje uit de eindinventaris van de werken van Pieter Vion trok mijn speciale 
aandacht:

 “...voor het maeken van eenen keerssendopper met leveringe van houd...”

De toren op de Kluis heeft zeker de 
typische vorm van een constructie. 
Tussen Nukerke en Sint-Maria- 
Oudenhove bouwde men in 1811 
nog een bijkomend station te Sint-
Kornelis-Horebeke. Het seintoestel 
van Nukerke was niet gebouwd op 
de kerktoren, evenmin als dat van 
Sint-Kornelis-Horebeke. Een hou-
ten constructie werd te Nukerke 
opgetrokken vermoedelijk in de 
onmiddellijke omgeving van de 
molen Ter Gheynst in de Pontstraat. 
Van hieruit had men een goed zicht 
op zowel de kerktoren van Tiegem 
als op de kerktoren van St.-Korne-
lis-Horebeke. Het station in Dilbeek 
was eveneens uitgerust met een hou-
ten seinhuis. Een tekening van Paul 
Vitzthumb geeft ons een idee van 
hoe zo een seinhuisje eruit zag.

Het seinhuis in Dilbeek. Men ziet duidelijk de verrekijker die uitsteekt uit de wand.
Tekening van Paul Vitzthumb (Koninklijke Bibliotheek van Brussel, Prentenkabinet).
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Een van de bedienaars van het seintoestel te Nukerke in 1813 was Nicolas Torcque(11), 
de andere was Serafin Havard(12). Nicolas Torcque trad als getuige op bij een tweetal 
huwelijken in 1813 (akte nr 2 en 5) waarbij zijn beroep ʻagent télégraphique  ̓vermeld 
werd. Geboren te Amougies als zoon van Juvenal en Marie Lequesne huwde hij te 
Etikhove op 3 mei 1803 met Suzanne De Wever, geboren te Etikhove als dochter van 
Arnoldus en Marie-Catherine Brutijn. Nicolas(13) en Suzanne stierven in hun huis ge-
legen op de “wijk Ruyteghem” respectievelijk op 16 juli 1853 en op 6 maart 1846. Se-
rafin Havard was afkomstig uit het departement van de Seine. Hij was wellicht ʻagent 
télégrafique  ̓op de post op de Kluisberg en zou hij bij het opheffen van deze seinpost 
rond 1811 naar Nukerke gekomen zijn waar hij op 16 januari 1812 trouwde met de zus 
van Nicolas Torcque. Dit is een tweede gegeven dat er op zou wijzen dat er inderdaad 
een seinpost op de Kluisberg stond. Een definitief bewijs is er (voorlopig) niet.
De post te Nukerke bleef slechts 11 jaar in werking van 1803 tot 1814. 
Na zijn nederlaag in de slag bij Leipzig (16-19 oktober), ook bekend als de Volke-
renslag, werd Napoleon op 6 april 1814 naar het eiland Elba verbannen. Kort daarop, 
in februari 1814, werd alle seinmateriaal door de geallieerden afgebroken, ook dit te 
Nukerke. Slechts enkele jaren was de telegraaf van Chappe actief in onze streek.

Hoe seinde men een bericht door ? 

Waaruit bestond het werk van de telegraafbediende ?

Beelden we ons in dat we de opeenvolgende seinposten A, B en C tezelfdertijd kunnen 
gadeslaan. Nemen we post A als vertrekpunt van de telegraaflijn. De man in post A kan 
post B zien, en deze kijkt zowel naar post A en post C. De man in post C ziet zowel 
naar post B en D enz. Allen hebben twee verrekijkers die georiënteerd en blijvend 
afgesteld staan in de richting van de posten vóór en achter hen.

Lambrisering en biechtstoelen

In de “Sint-Britiuskerk te Etikhove” lezen wij op pagina 54: “De kerkrekeningen van 
1867 vermelden dat een zekere Declercq 610 fr ontving “...voor afwaschen en verni-
schen de boiserie in de kerk van Etikhove etc...”” 
Het document 33 (Verslag over de Kerke, en het Wezenhuis der parochie van Etichove, 
wegens de bezondere verandering, middels van bekosting, herstellingen, vernieuwen, 
etc. sinds 1802 tot 1866”, paginaʼs 149 tot 151 in hetzelfde boek, zegt: “...De boisering 
in den choor en rond de kerke, vier biechtstoelen alle van eikenhout, de twee zijde au-
taren nog onvoltrokken ook  eiken hout, de twee kapellen de eene dient voor de vonte, 
de andere voor het heilig graf en andere voorwerpen in de kerk, zijn betaelt geweest 
uit de penningen der kerk, ...”

In zijn eindafrekening schrijft Vion:

 “...gewerkt den 13 april 1843 voor 2 bigstoelen de verve af te schaeven 
 6 daegen en alf
 gewerkt aen het selve den 20 dito 11 daegen en alf...

 
 
 
 

 gewerkt aen de 2 handere bigtstoellen te kuysschen en te repareren 
 den 4 october 6 daegen en alf
 gewerkt aen het selve den 12 dito 4 daegen en 3 kort

 gewerkt den ... dito aen de trappen van de bigtstoelen
 21 daegen en alf
 gewerkt den 28 dito 14 daegen

 
 gegeven voor 6 schaeyvers voor verve af te shrepen...”

11. Informatie huwelijksakte Nukerke 13 Floreal XI (23 april 1803): Nicolas Torcque, 24 jaar, 4 maand en 
28 dagen oud, geboren te Amougies op 6 december 1778, ʻmaneuvrierʼ, wonende te Nukerke, zoon van 
Juvenal Torcque en van Marie Lequesne, huwt met Susanne De Wever, spinster, geboren te Etikhove op 1 
juni 1771, dochter van Arnould en van Jeanne Catherine.

12. Informatie huwelijksakte Nukerke 16 januari 1812: Serafin Havard, ʻagent télégraphiqueʼ, 45 jaar, ge-
boren te Magny (Magny-le-Hongre, Fr, departement van de Seine, nu één van de 26 gemeenten van de 
nieuwe stad Marne-la-Vallée) als zoon van Louis André Havard, cordonnier, wonende in Arteuil en van 
Marguerite Deschamps, overleden te Arteuil (département Oise) de derde complementaire dag van het jaar 
II (19 september 1794). Hij huwde te Nukerke op 16 januari 1812 met Rosalie Josephe Torcque, spinster, 
27 jaar, geboren te Amougies op 26 april 1784 als dochter van Juvenal Torcque, overleden te Amougies de 
27 messidor XIII (16 juli 1804) en van Marie Lequesne, wonende te Amougies. Eén van de getuigen bij het 
huwelijk is François Torcque, 33 jaar oud en agent télégraphique.

13. In de bevolkingsregister van 1843-1853 staat hij als landbouwer bekend en op de overlijdensakte staat 
bij zijn beroep: wever.
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Bij de start staat de dwars-
balk of regulator in ver-
ticale stand (fase 0). De 
man in post A plaatst deze 
nu in de diagonale stand 
(fase 1). (De richting van 
de diagonaal bepaalt de 
natuur van de mededeling: 
een dienstinformatie of 
een mededelingssignaal.) 
De man in B plaats zijn 
dwarsbalk ook diagonaal. 
De bediende in A maakt 
nu zijn signaal (fase 2) en 
de man in post B ziet de 
figuur in spiegelbeeld. Hij 
keert de figuur om en re-
produceert deze figuur op 
zijn telegraafpost. In post 
C zal de bediende zijn 
dwarsbalk ook in de dia-
gonale stand plaatsen (fase 
3). De bediende van post 
A bekijkt op zijn beurt de 
figuur gemaakt in post B. 
Als deze juist nagemaakt 
is werd dan draait hij de 
dwarsbalk volgens de 
nieuw te maken figuur. Is 
de figuur in B echter niet correct dan blijft de dwarsbalk van A in de diagonale stand 
staan en doet hij de foute wijzer of indicator bewegen zodat B dit opmerkt en zijn fout 
verbeterd. Ondertussen heeft de man in C de post in B bekeken en maakt dan op zijn 
beurt het signaal na. De man in B kijkt na of de figuur van C juist nagemaakt werd. Het 
verloop herhaalt zich zo voor alle posten op de lijn.

Een van de belangrijkste acteurs bij de vermelde kerkuitbreiding, de huisschrijnwerker 
eigenlijk, Pieter Vion (1806-1899), had een belangrijke inbreng bij de realisatie van 
het kerkinterieur. Ik verwijs naar hetzelfde artikel. 

De preekstoel

Er doen nog steeds “wilde” verhalen de ronde 
betreffende de prestaties van Vion. Op pagina 67 
van het reeds geciteerde boek staat: “In 1871 ont-
vangt Pieter Vion 2438,51 fr voor “Het hermaken 
van den predikstoel met alle zijne toebehoorten 
volgens specificatie”.  Bij het schrijven hiervan 
bleek dit reeds in te druisen tegen zogezegde ze-
kerheden: de overlevering wou dat Pieter Vion de 
preekstoel zelf had gemaakt. Nu kunnen wij met 
een bijna zekerheid zeggen dat Vion de preekstoel 
niet heeft gemaakt, maar wel “geplasseerd”. 

Dit blijkt uit volgende zinnen uit de archieffotoʼs 
welke betrekking hebben op een totaalafrekening 
van de werken (gedateerd 10 juni 1846) die Vion 
had uitgevoerd in die periode.

 “gewerkt aen den predikstoel te plaseren den 28 augusty 1841
 eenen dag aen eenen gulden per dag
 gewerkt aen het selve den 4 september
 gewerkt aen het selve den 11 dito ... en alf

 

 gewerkt den 25 dito voor den traptevorzetter van den predikstoel”

Uit dit alles kunnen wij besluiten dat Vion de preekstoel heeft geplaatst maar niet dat 
hij hem ook heeft gemaakt. De vraag stelt zich dan: wie heeft de preekstoel gemaakt?
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Nieuwe historische gegevens
over de St.-Britiuskerk te Etikhove.

JOZEF BOURDEAUDHUI

Iemand (een crisismanager zeker?) heeft het in zijn hoofd gehaald het Rijksarchief 
te Ronse te sluiten, waardoor de streekarchieven dienden te verhuizen naar elders in 
Vlaanderen – maar niet bij onze voordeur. Protesten, bezwaren en petities haalden 
niets uit. De archieven verhuisden. Businarias – verpersoonlijkt in de voorzitter Marc 
Vuylsteke – nam gelukkig het initiatief om in een recordtempo een maximaal aan-
tal archiefstukken, die betrekking hebben op de Maarkedalse deelgemeenten, te gaan 
fotograferen. 
Enkele bestuursleden van Businarias kunnen zich nu bezighouden met het klasseren 
van 49.825 fotoʼs. Ik neem mijn verantwoordelijkheid: ik start met vijf fotoʼs. 

Wat was er gekend?

Ik verwijs naar het boek “De Sint-Britiuskerk te Etikhove”, door Businarias uitgegeven 
in 2002. Ik citeer hier enkele lijntjes van pagina 9 : ”Gegevens lagen lang niet altijd 
voor het grijpen en soms waren er amper en-
kele woorden of korte zinnen in de archieven 
en oude rekeningen terug te vinden, waaruit 
kon opgemaakt worden wie de uitvoerders 
geweest zijn van de vele decoraties, voor-
werpen en het meubilair en in welke periode 
zij hun creaties hebben verwezenlijkt die wij 
vandaag nog kunnen bewonderen.” Wij die-
nen ootmoedig toe te geven dat een beperkt 
aantal archiefstukken niet leidt tot een vol-
ledig beeld van een historische waarheid. 

Het deed ons reeds veel plezier dat wij in 
2003 konden ontdekken welke aannemer er 
in 1837 de uitbreiding van het kerkgebouw 
op zijn geweten kon schrijven (zie betref-
fend artikel in Businarias nr 20, zevende 
jaargang, “Kerkbouwers te Etikhove”). 
Toen werd de onbekende PVO ene Pieter 
Van Overmeiren.

De Grote Atlas van Ferraris.
MARC VUYLSTEKE

Tot op de dag van vandaag zijn de zogenaamde Ferrariskaarten een interessante bron 
voor historici, heemkundigen en genealogen. Daarom kocht Businarias onlangs de 
“Grote Atlas van Ferraris” aan, een boek van meer dan 11 kg voor € 129. Tot verba-
zing van uitgever Lannoo was het boek onmiddellijk uitverkocht en nu is reeds een 
derde druk op de markt (kostprijs ondertussen € 150).

Het boek telt 608 paginaʼs en 
meet 40,5 op 51,5 cm. “De Fer-
raris kaarten zijn een uniek tijds-
document want het is de eerste 
systematische, landsdekkende 
en grootschalige kartering in 
heel West-Europa en dat op een 
zeer gedetailleerde schaal van 
1:11520”1  (1 cm = 115 m). In het 
boek zijn de kaarten een beetje 
verkleind, de gebruikte schaal is 
1:20000 (1 cm = 200 m). 
De kaarten2 geven ons een zeer 
gedetailleerd beeld van onze ste-
den en dorpen zoals die eruit za-
gen op het einde van het Ancien 
Régime, dus eind 18de eeuw,  en 
kort voor de industriële revolutie. 
Op de kaarten zien we zowel we-
gen, huizen, hoeves, wind- en wa-
termolens, hagen rond de velden 
en ook galgen en slagvelden. Bij 

de huizen staat er telkens een nummer en dit verwijst naar de parochie waartoe het huis 
behoorde. (Etikhove nr 74, Kerkem nr 66, Maarke nr 72, Nukerke nr 65, Schorisse nr 
71). De atlas kan je in het documentatiecentrum  inkijken maar je kan die ook online 
raadplegen. 
Kijk eens op http://cff2doc.googlepages.com/ferrarisall.html en ontdek hoe Etikhove, 
Maarke-Kerkem,  Nukerke of  Schorisse er in de achttiende eeuw eruitzagen. 

1. Ingrid Vanden Berghe van het Nationaal Geografisch Instituut.

2. In 1965 startte PRO CIVITATE (Gemeentekrediet) met de monumentale publicatie van deze kaarten en 
voltooide het werk in 1976. 
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Toen het begon te klaren zaten Charel en Pol, met Loonke in hun midden, ineengezakt 
en met geknikte kop, in diepe slaap verzonken te snurken. Toen begon de tortelduif 
opeens te roepen. De twee levenden (nu ja...) schodderden verschrikt overeind. De 
dode bleef roerloos zitten. Wat er in de volgende vijf minuten gebeurde, hoeft geen be-
schrijving. Maar als Marie thuiskwam van bij Dolfiene, lag Loonke schoon opgebaard, 
alsof er niets gebeurd was.

Die historie van Tuiten Toor, die zich opgehangen had, dat is voor de volgende keer.

Graaf Joseph de Ferraris.

De Oostenrijkse keizer Jozef II, bij ons vooral bekend als de keizer-koster, had Karel 
van Lorreinen als landvoogd voor de Zuidelijke-Nederlanden aangesteld in 1749. 
Als landvoogd en militair bevelhebber nam Karel van Lorreinen, het initiatief om de 
Oostenrijkse Nederlanden in kaart te brengen. Dit titanenwerk werd uitgevoerd onder 
leiding van Graaf Joseph de Ferraris die in 1767 benoemd was als directeur-generaal  
van het artilleriekorps in de Oostenrijkse Nederlanden. Met 97 manschappen, voor het 
merendeel gerecruteerd uit de artillerieschool van Mechelen, kon hij beginnen. Deze 
“landquarteerders, landtmeters ofte caertemaeckers gheseydt ingenieurs van haere 
majesteyt” werden belast met het opmeten op het terrein, het verzamelen van allerlei 
topografische en toponymische gegevens. Zij tekenden de kaart onder de benaming 
“Carte de Cabinet des Pays-Bas Autrichiens”. Niet minder dan 275 met de hand ge-
tekende en ingekleurde kaarten met een gemiddeld formaat van 0,90x1,40m beslaan 
een totale oppervlakte van 300 m2. Daarbij waren ze vergezeld van twaalf volumes 
historische, geografische, economische en militaire commentaar. (Deze commentaar is 
nu niet opnieuw uitgegeven. Het Gemeentekrediet gaf deze volumes wel uit).

Van de Kabinetskaart bestonde maar drie handgeschreven exemplaren. In 1777 werd 
een ervan overhandigd aan de keizer. Het tweede was bestemd voor de gouverneur 
en het derde voor de kanselarij van Wenen. Eén van de exemplaren bevindt zich nu 
in de Albertina Bibliotheek te Brussel, de andere bevinden zich in het Kriegsarchiv te 
Wenen en in het Rijksarchief in Den Haag. 

Vinden we nog iets terug over het geleverde werk ?

In het voormalige Rijksarchief te Ronse onder nr 10A van het oud gemeente- 
archief van Schorisse vond ik enige informatie over het verblijf van de topografen in 
Schorisse en in enkele andere parochies (Sint-Kornelis-Horebeke, Zegelsem, 
Sint-Blasius-Boekel)3.  

Alle parochiën en steden van het Land van Aalst ontvingen vanwege “De gedeputeer-
den van de twee steden ende Lande van Aelst” een schrijven, gedateerd op 4 september 
1771, waarin ze de parochiën en steden van het Land van Aalst belastten om mee te 
werken bij het opmaken van “het Plan ofte Caerte generael van de Nederlanden”. 
Een aantal officieren van het Corps van de Artillerie verbleef enkele dagen op de pa-
rochie om alles op te meten. De parochie moest instaan voor “het Logement, Waegens, 

3. Achiel Boterdale vermeldt in zijn boek “Nos Ardennes Flamandes” uitgegeven in 1912 bij Touring Club 
de Belgique op pagina 122 ook diezelfde documenten zonder archiefnummer en zonder veel commentaar.

Dinsdag 23 maart 2010 om 20 uur
Zaal De Wante (Schorisse)

Nacht van de Geschiedenis
“Emigratie naar Argentinië rond 1880 -

Families uit Maarkedal en andere gemeenten
in de Vlaamse Ardennen emigreren.”

Organisatie :
Davidsfonds Maarkedal en Heemkundige Kring Businarias.

De voordracht, gegeven door Marc Vuylsteke,
voorzitter van onze Heemkundige Kring Businarias

wordt geïllustreerd met talrijke fotoʼs en documenten. 

Beslist de moeite. Niet te missen.

Gratis inkom.
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waar Loonke gelegen had, nam de paternoster, kruiste zijn armen, deed zijn ogen toe 
en hoorde op dat moment de deur opengaan. Hij begon luidop te lezen. 
ʻBid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onzen dood...ʼ
Pol gaf een schreeuw, de tortelduif vloog van ʻt verschieten tegen de tralie van haar 
muite omhoog. 
ʻHeer, wees ons zondaars genadig,  ̓mompelde Charel vanuit de kamer.
ʻKlootzak!  ̓schreeuwde Pol. ʻGodverdomse kuis-mijn-kloten, wat hebt ge nu uitge-
stoken!ʼ
Charel kwam overeind in het bed. ʻOnze kameraad bij de stove gezet,  ̓zei hij, ʻdiene 
mens had ijziekoud.ʼ
Pol was in het deurgat van de kamer komen staan, zag Charel daar zitten, met die 
paternoster tussen zijn vingers, met zowaar de slaapmuts van Loonke op zijn kop. Ze 
schieten alle twee tegelijk in een onbedaarlijk lachen.
ʻHet is spijtig dat Loonke het zelf niet kan meemaken.ʼ
ʻHet is goed dat zijn wijf het niet weet.ʼ
ʻHet zal uitkomen, het komt in de gazette, de paster preekt erover.ʼ
ʻAls wij het niet zeggen, zal het niet uitkomen.ʼ
ʻAls gij nekeer bezwiebeld zijt, dan misklapt ge u.ʼ
ʻIk ben nooit bezwiebeld.ʼ
ʻEne keer in de weke, luchtekies.ʼ
ʻGelijk nu. Dienen djenijver doet u geen goed, man. En ik heb nog een volle fles 
mee.ʼ
ʻKom, we gaan eraan beginnen.ʼ
Charel kwam van het bed af.
ʻWat doen we met Loonke?ʼ
ʻLaten zitten.ʼ
   
Ze dronken een ferme slok en klaptegen en zeverden en dronken nog menige slok. Als 
ge dood zijt, dan kunt ge dat niet meer, is het niet? Loonke heeft binst zijn leven zoveel 
dreupels gedronken, om ne goeien asem te hebben als hij aan het vlees werktege. Wa-
ken bij een dode, dat vraagt evenzeer een slokje troost af en toe. De nacht is lang. 
Even dachten ze eraan om samen naar de kamer te gaan, in het bed te kruipen en te 
slapen, terwijl Loonke in de zetel de wacht zou houden. 
ʻGeen mens zou verder komen dan het deurportaal,  ̓zei Charel. 
ʻDe grootste franke muile zou van schoutte subiet zijn karre keren en op de vlucht 
slaan,  ̓zei Pol. 
Maar ze deden het toch maar niet, in dat bed gaan slapen, ze bleven zitten en dronken 
nog een zwelgske.
Maar dan kregen ze toch serieuze vaak. Hun geklapsel werd gemummel. Wat de één 
zei, drong bij de ander niet meer door. 
Op een gegeven ogenblik heerste in het huis de totale stilte.
 

Karren ende Peerden die sy noodig mochten hebben” en dit zoals het de gewoonte 
was voor “Haere Majesteyts Troupen”. Alles wat zij nodig mochten hebben moest 
geleverd worden “op eenen redelyken prys”.  Ook moesten ze “eenen Persoon die 
U.-L den bequaemsten sullen oordelen” aanduiden die de grenzen van de parochie kon 
aanwijzen.

Drie jaar later, op 26 mei 1774 ontving men opnieuw een schrijven van de gedepu-
teerden waarop deze aandrongen om voor eind juni “de staeten van Logement van de 
Canoniers die binnen U-L Parochie geweest hebben tot het maeken van de geografique 
Caerte” toe te zenden en dit “alles op pene van naer het verloop van den selven tyd 
geene recompence te genieten.” 

Schorisse stuurde hen stipt de gevraagde informatie.

In het voormalige Rijksarchief te Ronse vond ik de “Staet van Logementen vande 
canonniers geweest hebbende binnen de prochie” van o.a. Schorisse, Zegelsem, 
Roosbeke,  Sint-Kornelis-Horebeke.

Te Schorisse verbleven vijf kanonniers die onderdak en eten kregen gedurende 
vier dagen en half. Pieter van Meirhaeghe kreeg hiervoor 6 stuivers per persoon per 
dag of 6 gulden en 15 stuivers4. De meijer en de schepenen kregen een eerste keer 9 
gulden en 18 stuivers en dit voor “vaccaetie ende verleth” (voor de tijd die ze eraan 
besteed hadden). Een tweede keer ontvingen ze opnieuw 9 gulden en 18 stuivers. De 
man (officier) die de kanonniers op het dorp begeleidde en hun de grenzen aanwees 
was eveneens vier dagen en half actief en ontving hiervoor 15 stuivers per dag. Alles 
samen geeft de rekening 38 gulden 5 stuivers. En in de marge van het document staat 
dat de parochie een tegemoetkoming kreeg van 10 gulden. Of dit de enige rekening is 
weet ik niet. Op slechts vier dagen en half zouden 5 cartografen Schorisse opgeme-
ten hebben, dat is toch wel heel snel5.  De documenten voor Roosbeke, Zegelsem en 
Sint-Kornelis-Horebeke werden op identieke wijze opgesteld. Alleen de bedragen zijn 
aangepast alsook de namen van de wethouders. Wellicht heeft dezelfde ambtenaar de 
documenten ingevuld. 

4. 1 gulden = 20 stuiver. Dus 4 1⁄2  x 5 x 6 = 135 stuivers of 6 gulden 15 stuivers (genoteerd als 6-15-0). 

5. In Roosbeke zijn vijf kanonniers 9 dagen aan de slag geweest, in Zegelsem 8 dagen met 6 kanonniers, in 
Sint-Kornelis-Horebeke 29 dagen met 5 en soms 6 kanonniers. Misschien deden de cartografen tijdens die 
dagen ook nog metingen op de parochie van Schorisse. 
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horloge tikte zwaar en traag en begon om het kwartier te roezen, een of meer klanken 
af te gooien, om dan, als van iets verlost, eentonig weer verder te tikken. De mannen 
hadden een half fleske djenijver gekregen en dronken daarvan met kleine slokskies. En 
klaptegen verstild ondereen over de diepe dingen des levens. En dronken nog slokskies 
tot het fleske helegans leeg was. 
Het was ondertussen al tegen den twaalven aan. 
ʻWeet ge wat,  ̓zei Pol, ʻik willekik nog wel wat blijven, maar de kafie staat koud en de 
fles is leeg en dat is niet te doen. Ik zal een verse fles halen, van bij mij thuis. Op een 
kwartier ben ik om en were.ʼ
ʻDat is geen slecht gedacht,  ̓zei Charel. ʻIk had willen voorstellen dat we tegare nog 
ergens enen zouden gaan drinken, dien dode zal niet weglopen, maar de herbergen zijn 
op dit uur allemaal toe, het is temidden de weke.ʼ
Pol stapte op en Charel zat alleen, met de dode Loonke in de kamer daarnaast. 
Het was nu nog stiller in het huis. Op de zolder liep een rat of zoiets van de ene naar 
de andere kant. Maar Charel was niet benijt van ratten, hij was van niets benijt. Hij had 
eigenlijk goeste om met Loonke wat te klappen. Ik kan hem nu alles zeggen wat ik wil, 
dacht hij, hij zal niet antwoorden. Ik mag hem uitmaken voor al wat lelijk is, hij zal niet 
uitvliegen en vloeken zoals hij vroeger kon. 
Toch wel een wonderlijke toestand, zo dood zijn. Als iemand ne wuipel opgeeft, of iets 
omver smijt om lawijt te maken, of als de ratten over uw gezicht lopen, ge zult geen 
vin verroeren.
Plotseling kreeg Charel een ongelooflijke inval. Ik til Loonke uit zijn bed, dacht hij, en 
zet hem in huis in de rietie zetel neffiest de stove, waar hij altijd gezeten heeft. 
Ik wil de smiekel van Pol zien als hij terugkomt.
Zou ik dat wel doen? Is dat geen heiligschennis? Ba neenʼt, Loonke is nooit een heilige 
geweest en Pol kan tegen een stoot. Loonke zal het niet weten en Pol zal het nooit meer 
vergeten.
Charel stond in zijn eigen te lachen, om wat te gebeuren stond.
Hij trok naar de kamer, nam de sprei en de paternoster weg, zette zijn ene knie op 
de bedrand en stak zijn armen onder het kille lijk. Hij griezelde een beetje, hij rook 
iets van muffigheid, hij voelde stijf gebeente, hij hoorde iets kraken. Dan was het of 
Loonke zuchtte, maar dat was het niet, hij liet een veeste, de klootzak!
Het moet een wreed zicht geweest zijn, Charel met Loonke in zijn armen op stap, een 
beetje gelijkda Loonke indertijd met een half varken zeulde. Zwaar was hij niet, maar 
het was wel een probleem om hem deftig in de zetel te installeren, er kwam nog meer 
gekraak aan te pas. En een paar kussens om hem overeind te houden. Daar zat hij dan, 
in zijn lange onderbroek en met zijn wit hemd aan.
ʻGodmiljard, Loonke, ge zit daar schone, vent.ʼ

Wat doe ik nu? Subiet is Pol daar weer. Hij verschiet zich een malheur, misschien valt 
hij ter plekke dood, of loopt hij de straat weer op. Ba neej, hij is van gisteren niet.
Charel haastte zich terug naar de kamer, legde zich achterover op het bed, op de plaats 

Hieronder de volledige tekst van het document betreffende Schorisse.

“Staet van Logementen vande canoniers geweest hebbende binnen de prochie van 
Schoorisse tot het maecken van de geografique caerte ingevolghe U.-L beschrijf van-
den 26e meije 1774 conforme U.-L. ordonnantie vanden 16e julij 1773 gegeven aen 
ʻtcorps der canoniers aen ons geexhibeert ende danof genomen copie gelijck oock 
genomen de naemen bij hun eijgen onderteeckeninghe der declaraetie van hun effectif 
logement soo volght :

Alvooren aen den officier vergaederen wethouderen op het arrivement 
der canonniers 0-6-0

Meijer ende schepenen voor hemlieden vaccaetie ende verleth in het 
plaeceren ende logeren der selver 9-18-0

Greffier gelijcke vaccaetie ende besoigne  billetteren hauden note van
hun arrivement nemen copie van hemlieden ordre van dʼEdel heeren
ghedeputeerde tsaemen 3-0-0

Aen Pieter van Meirhaeghe over vierdagen en half logement van vijf 
canonniers met fourniture ende redelijcke nouriture ten advenante van 
ses stuijvers daeges par plaetse 6-15-0

Aenden officier over vier daegen 1⁄2 gedient hebbende als guide tot 
het aanwijsen de limiten vande prochie a 15 stuijvers daeghs 3-7-2
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over ons  ̓bromden. Naderhand, als om de eentonigheid te breken, werd overgescha-
keld op ʻbid voor onsʼ. En wanneer ook dat wat saai begon te worden, bleek ʻwees 
mijn behouwenis  ̓ook nog in voorraad te zijn. 
Hier begon dan wel het einde in zicht te komen. Zulma viste nog een aantal hocus- 
pocus schietgebeden en aanroepingen op, die voor de overledene gegarandeerde 
toegang tot de hemel betekenden. 
En ʼt was gedaan. 
Het plots geritsel van paternosters die weggeborgen werden, maakte de tortelduif van 
Loonke die, in haar hoge kooi boven de deur, met veel roekedekoe van haar lat had 
zitten geven en daarna op haar stok in slaap was gevallen, weer wakker. Bij iedere 
roekedekoe, boog ze nu met haar kopje dieper dan tevoren. Van contentement allicht 
dat het gedaan was. De tortel was overigens niet de enige met opgeluchte gevoelens. 
Maar dit terzijde.
Marie, het wijf van Loonke en haar zuster Dolfiene hadden een grote moor kokend 
water op de stove staan en begonnen nu koffie op te gieten.
ʻZelf gebrand en nog van vóór den oorlog,  ̓zei Dolfiene. 
De aangename koffiegeur verspreidde zich en een opgelucht geklapsel van mensen 
vulde nu de ruimte.
In de kamer ernaast lag Loonke spierwit en ijskoud op het bed, dood te zijn, onder een 
witte sprei, met in zijn blauwige marmeren vingers een paternoster verstrengeld. Er 
stond een bierglas met wijwater en palmtak op een tafeltje. 
Na de koffie traden de mensen een voor een aan, om Loonke kruiselings te besprenke-
len en Marie ʻkoeroodze  ̓toe te wensen. Dan gingen ze naar huis, ze hadden al gedaan 
wat moest gebeuren.
Sommigen trokken nog naar Stampers, om bij een djureke bier en wat gebabbel tot 
andere gedachten te komen.

Er moest in die dagen ook gewaakt worden bij een dode.
Marie durfde niet alleen blijven in het huis en Dolfiene was ook niet van de strafste in 
dat soort dingen. En hare Leo moest morgen heel vroeg op.
ʻIk zallekik wel blijven,  ̓zei Loetieze Charel. Hij was van de familie. 
Hij zag hoe Marie opgelucht keek en tevens een beetje met haar consciëntie overhoop 
scheen te liggen. Ze kende Charel een beetje...
ʻGa gij maar gerust mee met Dolfiene,  ̓ zei hij tot haar, ʻik zallekik hier in de zetel 
slapen.'
ʻAls ge wilt blijf ik ook,  ̓zei Slijmkieze Pol. ʻWe kunnen nog een pijpke omsteken en 
een beetje klappen.ʼ
Die twee kwamen goed overeen, ze maakten immers alle twee deel uit van een twee-
persoonsorkest en speelden, zoals al eerder beschreven, regelmatig op kermissen en 
trouwfeesten. Charel was de accordeonist en Pol djastege.
   
Het huis was nu helemaal stil geworden. Iedereen was weg. De tortelduif sliep. De 

Over het nemen vande naemen vande persoonen ende de declaratie
van hun effectif verblijf met copie retenue 0-12-0

Aen meijer ende schepenen over hemlieden vaccaetie ende verleth 
in het opnemen ende formeren deser achtervolgende U.-L beschrijf 
vanden 26e meije 1774 voorseyt. 9-18-0

Greffier gelijcke vaccaetie 1-10-0

Den selven over het formeren ende stellen deser copi retenue 0-18-0

Over het oversenden deser volgens rekening 2- 8-0

Aldus wettelijk geformeert bij ende ter maenisse van Sr Livinius de Bie meijer 
kennisse ende overstaen van Joseph van Cauwenberge Jan Baptiste Speleers 
Christianus Benedictus Carlier ende Joannes Baptiste van Breugel schepenene in 
vierschaere ordinaire den 6e juni 1774 

In de marge staat :
Bij ordonnantie vande gedeputeerde vande twee stede ende landen van aelst sal den 
ontfanger van Schoorisse betaelen voor de logementen hier bij vermelt de somme van 
thien guldens 11 8bre (8 oktober) sal vallideren ten comptoire generael midts deze 
enden acquit
Actum ............ den 6 x bre (6 december)
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ʻGe moet wachten tot van de nacht,  ̓fliste zij. 
Zolang moest hij nog op zijn tanden bijten. Het was onmenselijk.

Maar we zijn afgedwaald, we waren begonnen met Loonke en die duust of meer ver-
kies die hij naar andere wereld had geholpen. En hoe hij nu zelf het hoekje om was 
gegaan. De slachting bij Pee en Clementiene was dus de laatste die hij gedaan had. 
Het was in het veurjaar geweest, het onthoudt goed omdat het voor de trouw van 
Leontientje gebeurde.
Loonke was nu dood en voor een dode moest er gelezen worden. Dat gebeurde zoals 
gebruikelijk in het sterfhuis. Al de dichte gebuurs die zich konden vrijmaken waren er. 
Loonke was geen slechte mens geweest, maar dat hij dwars door den hemel zou vlie-
gen, was nu ook niet waar. Iedere mens heeft wel een aantal dingen op zijn kerfstok.
Hij was iemand die serieus uit zijn krammen kon schieten en godverdommen. Als 
bijvoorbeeld een verkie zotte sprongen paktege, gelijk die keer toen Nard en Meulies 
Tuurke pootje moesten trekken en het zeel hen ontschoten was en Loonke met verkie 
en al aan het rollebollen ging. Hij had ook de onhebbelijkheid kinderen zo schou te 
maken, dat ze ʼs nachts niet konden slapen. Een van zijn vertelsels ging over venten 
met varkensoren en varkenspoten, die uit de doden opstonden, kinderen pakten en 
ermee vandoor gingen om ze te branden, te schrepen en open te snijden, gelijk met 
echte verkskies gebeurt. Grote mensen kon hij op ne pote jagen, als het over politiek 
ging, hij was liberaal, maar dat was maar om de paster te kloten. Daarom ook kwam 
hij altijd te laat in de zondagsmis, de paster had de boeken, zei hij, hij kon beginnen. 
Op nekeer – en dat was veel zondiger dan de rest – werd hij beklapt met een vramens 
van Kerkem, een kleine knietser die niet getrouwd was geraakt, maar geren af en toe 
nekeer getroost werd. Loonke was daartoe bereid. ʻIk ben een man met een groot hart,  ̓
zei hij. De mensen dachten er anders over.
Nu, er moest dus lezinge gehouden worden, voor hem zoals voor iedereen. Wij zijn al-
lemaal zondaars, maar als ge iemand in de kortste keren uit het vagevuur kunt helpen, 
doet ge dat. Voor iemand die gegarandeerd direct naar dʼhelle gaat doet ge dat niet. 
Voor Tuiten Toor bijvoorbeeld die zich opgehangen had. Maar dat vertellen we binnen 
een beetje.
Zulma van Mollekiezen Djef leidde de lezinge. Het was haar specialiteit. Ze kon de 
gebeden voorlezen als een echte lijkbidder, met een gezicht  vol godsvrucht en droefe-
nis en met het zeurderig stemgeluid van een notaris die een akte aframmelt. Een tientje 
bij elk van de vijf blijde, de vijf droeve en de vijf glorieuze mysteries. Wees gegroet 
Maria... Driemaal vijftig keer werd Maria gegroet. Evenzoveel keer volgde, na het ʻ...
gezegend is de vrucht van uw schootʼ, het gedwee en eentonig gebrom van de aanwe-
zigen, tot aan het ʻnu en in het uur van onzen dood. Amenʼ.
Bij het paternosterritueel, hoorde ook nog de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Of 
van den Allerheiligsten Naam van Jezus. Of van de Heilige Maagd Maria. Of welke 
ook van de vele heiligenlitanieën die Zulma uit haar beduimeld misboekske wist op te 
diepen. En waarbij de aanwezigen, na iedere hemelse aanroeping, samen ʻontferm U 

De nieuwe uitgave van het oorlogsdagboek
van Odon Van Pevenaege.

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Gezien er vandaag de dag een hernieuwde belangstelling is voor de gebeurtenis-
sen omtrent de eerste wereldoorlog was er een behoefte om het dagboek van Odon 
Van Pevenaege, bewerkt door Marc Vuylsteke, ondertussen uitverkocht, een tweede 
leven te geven.

De Maarkedaalse stripauteur, Ivan Adriaenssens, stelde voor om het dagboek te 
illustreren, dit met de goedkeuring van onze voorzitter. Dit resulteerde in het boek 
“Odon, Oorlogsdagboek van een Yzerfrontsoldaat”, uitgegeven bij Lannoo – Tielt.

Naar aanleiding van de officiële voorstelling van het boek op maandag 28 september 
2009 in het “In Flanders Fields Museum” te Ieper, organiseerde de stad Ieper een 
speciale plechtigheid vooraf.

Om 20u00 was er een unieke uitvoering van de “Last Post” aan de Menenpoort. De 
Menenpoort werd opgetrokken als herdenkingsmonument (1927) op de plaats waar-
langs tienduizenden “Britse” soldaten tijdens W.O.I naar het slagveld trokken. In dit 
monument zijn 54.332 namen van vermisten uit het Britse Commonwealth van vóór 
15 augustus 1917 gebeiteld. Naast enkele familieleden, de burgemeester van Maarke-
dal, Peter Thienpont, enkele schepenen, een tiental bestuursleden van de Heemkun-
dige Kring Businarias, was er een talrijk opgekomen publiek en een Engels regiment 
Grenadiers.

Na een kort eerbetoon aan Odon Van Pevenaege en het 
spelen van de “Last Post” legde de familie een krans neer 
aan het monument.

Daarna trokken we naar het “In Flanders Fields 
Museum” waar er een vitrine-kast ter ere van Odon werd 
ingehuldigd. Daarin bevinden zich enkele persoonlijke 
bezittingen o.a. het originele dagboek, het identificatie-
plaatje, een paternoster, ...

Vervolgens werd in de vergaderzaal, samen met de tal-
rijke genodigden, het boek officieel voorgesteld. De 
technische gegevens werden door een medewerker van 
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

Roste Loonke (Leon, Amedé ... ha zou-
de willen geloven, dat ik zijn eigenlijke 
naam niet weet) was dus dood van t̓ vier 
in den buik. Hij had veel afgezien, kon 
de laatste tijd niet meer eten, werd mager 
gelijk een hout en op nen tijleken uchten 
lag hij ineenkrompen naast zijn Marie en 
asemde niet meer. 
Binst zijn leven had hij misschien wel 
duust verkies gekeeld. Wat zegt ge? Veel 
meer! In de winter tenminste vier of vijf 
per week. Nu lag hij daar zelf geveld.

Sielkieze Pee was zijn laatste kalant 
geweest. Hij had een goed gekweekte 
tjoelie laten slachten voor den trouw van 
Leontientje. Het was na Pasen van het 

jaar 1943. Alles was gerantsoeneerd, maar een boer, zelfs een koeboerke, kon zich iets 
meer permitteren. Het grootste deel van het vlees ging in de brijne, maar de schoonste 
stukken werden uitgehouden voor het feest. Feest is veel gezegd. Het huis werd gron-
dig schoongemaakt, er werden wat meubels verschoven en tafels gedekt. Clementiene 
had twee vrouwen, die als kokessen bekend stonden, opgetrommeld. Van de vrijdag al 
waren ze aan de slag geweest, ze hadden een grote ketel soep gebrouwen en smoel- en 
appeltaarten gebakken. Op zaterdag, binst dat iedereen naar de trouwmis was, kook-
ten ze patotters, maakten worteltjes en boontjes klaar (in de vorige zomer in bokalen 
gesteriliseerd), om samen met varkensgebraad als hoofdgerecht te worden opgediend. 
Voor dessert was er rijst met bruine suiker.
Kortom, het was wel een oorlogsfeest, maar er was niets tekort. Pee, met al de te 
verwachten onkosten in zijn kop, had eerst gehoopt dat zijn dochter nog wat met trou-
wen zou gewacht hebben, maar Clementiene had gevreesd dat bij het jong koppel op 
den duur de jokte te groot zou geworden zijn en ge weet nooit wat er dan van komt. 
Clementiene had gelijk. Na de kafie met taart, ging iedereen wel nekeer naar buiten, 
naar de lochting en den boomgaard, om een luchtje te scheppen. Het was goed weer. 
Leontientje en haar kersverse echtgenoot hadden meer belangstelling voor de konij-
nen in het donkere achterkot. En eigenlijk feitelijk waren het de konijnen niet die hen 
bezighielden, maar al de zoete plekskies aan malkanders lijf, waar ze nu helemaal 
mochten aankomen, met hormonale hoogspanning als gevolg.
ʻGodverdomme, Leontientje, ik houd het niet langer uit.  ̓

de uitgeverij Lannoo in Tielt uit de doeken gedaan, daarna kwam de voorstelling van 
het boek door Ivan Adriaenssens. Hij schetste op een zeer gedreven en ludieke manier 
hoe hij ongeveer één jaar gewijd heeft aan het uitpluizen, verbeteren en veranderen van 
de illustraties om uiteindelijk dit resultaat te bereiken.

De avond werd besloten met een kleine receptie waar men ook het boek kon kopen en 
laten signeren door de auteur.

Het was voor de Heemkundige Kring Businarias een bijzondere gebeurtenis: na-
melijk hoe een gewone jongen van Schorisse, kon uitgroeien tot een held in het "In 
Flanders Fields Museum" te Ieper. Dit museum behoort tot het wereldpatrimonium 
van de UNESCO.

Noot: Het boek is een weergave van hoe een jonge soldaat het leven aan het front 
ervaart. Het is te koop in het documentatiecentrum van de Heemkundige Kring Busi-
narias, Maalzaakstraat, 21 te Maarkedal en in sommige boekhandels.
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

Tuiten Toor had zichzelf van kant ge-
maakt. Op een maandagmorgen hing hij 
aan een simpel zeel, aan de onderste tak 
van een appelpote. Het was maar een 
raar zicht.
ʻDat is altijd een raar zicht,  ̓zei Pee. ʻZe 
steken gewoonlijk hun tong uit en dat is 
zo al niet schoon.ʼ
Pee had ooit nekeer geholpen om een 
vramens los te snijden die daar zo hing, 
met haar haar voor haar ogen en haar 
kousen afgeslodderd.
ʻToor had zijn zondagskostuum nog aan,  ̓
zei Nard.
ʻHij had van zijn zoveelste lief de bons 
gekregen.ʼ
ʻMaar daarom moet ge u toch niet op-

hangen.ʼ
ʻGe weet niet wat er in zo iemand omgaat.ʼ

Tuiten Toor was altijd een mens van weinig woorden geweest. Hij was overal bij, maar 
werd zelden opgemerkt. Behalve als hij zat was, dan kon hij beginnen zingen, hoewel 
hij weinig veus had. Als ze hem dan wilden kloten, dan werd hij kwaad. Maar hij was 
niet dikwijls zat. Hij leefde geren maar het leven zat hem tegen. En daar was weinig 
aan te doen, ge leert daar zelfs mee leven.
Hij was ooit stekezot geweest op Tieste Gomerkies Renne, het schoonste meiske van 
de parochie. Alle jonge gasten waren weg van dat jonk, maar Roonkerze Monk, een 
getrouwde vent, trok ermee naar Parijs. We hebben die historie al eerder verteld en de 
scharminkelinge die gehouden werd toen ze terugkwamen. Van pure chagrijn en ran-
cune had Toor toen de sirene van zijn vader uit het alaamkot gehaald, het ding tegen de 
voordeur van Monk gezet en het doen loeien, dat het was alsof de wereld verging.

Een tijdje later zat Toor bij een meiske, in het bal te Cloviezen. Het was een pertig 
kind, ze had een pleujrokske aan en een bloeske van satijn. Griet, heette ze. Hij had 
haar opgescharreld (of zij hem?) enkele weken tevoren in Maarke. Ze was serieus 
verliefd, zo te zien. Ze kon lonkend haar kopke laten hangen, om hem van onderop te 
bekijken, Toor zijn herte kloptege zeerder. 
Hij danste niet, zij des te liever. Ze werd niet gerust gelaten door ander mannenvolk. 

Hoe de ziekte behandelen ? (het curreren van het strangelioen)

“Ten eersten soo sult ghy nemen een half loot meer ofte min fijn gestooten Peper en 
dat doen in een glas ofte daer ontrent van den sterken Azijn, en het peerdt door den 
neus ghegoten, ende wat tijdts om hooghe houdende ende alsoo door den horen, desen 
naervolghende drank in geven.
Neemt wat triakel van Deatesserum, ende wat Venegryck (Grieks hooy) en Comijn 
(keuken-kruid) fijn gestooten wesende, met wat Jalap senepoyer (een purgeer-wortel 
ingevoerd uit Indië) met ontrent een pinte Bier warm inghegeven, tʼis eenen seer goe-
den dranck want het Snot sal door den neus uytrysen binnen dry ofte ses uren daer 
naer, ende also van den grooten brand ontlast worden.”

Triakel van “deatesserum” is een samenstelling van “vierderley dingen”.  Men neemt 
“Gentian versche bakelaers, Mirrha ende ronden holle wortel, van elkx twee oncen 
seer wel drooghe wesende, alles in eenen mortier fijn ghestooten zynde, door een fijne 
sift ghejaeght? Neemt dan twee pont wel ghesoden ende geschuymden honinck en roert 
alles onder een ende bewaertse in steenen potten”.
 
Gentiaan groeit op hoge en onbebouwde grond. De gedroogde wortel was overal bij 
de apothekers te koop. “Dese wortel gepulveriseert met wyn ingenomen is een son-
derlinge remedie tegen de peste niet alleen der menschen maer oock alle beesten, sy 
is een oprechte remedie tegen alle fenyn ende een bewarenisse tegen alle rottinghe 
van humeuren, daerom dat oock de switsers van desen wortel doen soo wel onder hun 
eygen spyse als onder de voyeratie van de beesten om dat sy in goede gesondheydt 
souden blyven”

In dit boekje staat echter veel meer o.a. "Waerschouwen van de drancken in het stran-
gelioen, om een peerd te doen purgeren zonder perykel, andere dranken tegen het 
strangelioen, diversche poeyers tot het ophoesten in ʻt strangelioen, ofte ander ge-
breken der loose (longen), andere remedieen tegen het strangelioen, ader laten in het 
strangelioen".
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Met wie ze dan maar meeging, de dansvloer op, eigenlijk om hem een beetje jaloers 
te maken. Haar pleujrokske zwierdege en haar bloot komende benen waren om in te 
bijten zo schone. Maar Toor was niet van zijn stoel te krijgen. Hij zat daar maar te 
watertanden en zijn kas op te fretten. 
Zij moest om tien uur thuis zijn, maar ze waren al om negen uur verdwenen. Die an-
dere gasten dachten djeloes en met heel veel goeste dat wat zij hadden klaargemaakt, 
hij nu mocht afwerken. Ze begrepen niet dat zoʼn finentig kind gelijk Griet met een 
droogstoppel gelijk Toor kon optrekken.
Iemand, een van die gasten die met haar hadden gedanst, was ook vroeger weggegaan 
te Cloviezen, om nekeer te zien wat er zou kunnen te zien zijn. 
Het was een nog jonge, maanheldere avond. Hij zag het koppel de Berg ten Houte naar 
beneden fietsen en bleef zelf op afstand volgen. Daar ieverst achter het bosselke zou-
den ze misschien blijven staan om te vrijen, het zou curieus zijn om dat te zien. Maar 
zo gebeurde het niet, het koppel reed tot in Kerkem, tot aan café Den Hert. Daar zetten 
ze hun velo tegen de muur en gingen naar binnen. De ander stond daar op zijn honger. 
Hij had in die maanlichte nacht op zijn minst een stoeipartij verwacht in het hoge gras, 
ginder in den Berg ten Houte. Hij had in zijn verhitte verbeelding haar bloeske zien 
hangen op het paaltje van de wei en Griet achterover zien liggen en Toor zijn gebeden 
horen opzeggen. 
Hij bleef onbeslist staan wachten, daar aan café Den Hert, een hele lange tijd. Dan ging 
hij toch naar binnen. Toor en Griet zaten in een hoek te klappen. Hij ging aan de toog 
staan, waar hij meteen werd aangeklampt door gasten van Etikhove.
Tegen den tienen, was het vrijerskoppel plotseling weg. Ze hadden niet gevrijd, maar 
geklapt en aan hun grimassen was te zien geweest dat het over serieuze dingen had 
gegaan.
De zondag daarna was Griet niet met Toor, maar met vriendinnen te Cloviezen op het 
bal. Ze danste eerst niet, ze zat daar precies maar treurig te zitten, terwijl de vriendin-
nen kletsten en dansten. Op den duur liet ze zich toch overhalen voor een foxtrot en 
daarna voor een tango. Ze werd niet gerust gelaten en danste de hele avond, maar nooit 
met dezelfde vent. Ze stonden bij manier van spreken rootje te schuiven om in haar 
gratie te komen. Genoot ze van dat succes? Waarschijnlijk niet, ze zat met Toor in haar 
hoofd, er was iets gebeurd tussen die twee.
Met Toor werd ze nooit meer gezien.

De strafste toer die hij meemaakte, was met de vrijage met Stuiks Renelde. Er werd ge-
zegd dat hij eigenlijk nog meer vrijtege met Odile, de moeder van Renelde. Het waren 
alle twee geen bijzondere schoonheden, maar ze deden er wat aan, vooral als ze iets 
op het oog hadden. Te gepaste tijde wat pommade gebruiken en zo. Heel de week met 
krulspelden in hun haar lopen, om de zondag een schone coiffure te hebben. 
Toor was geen slechte partij, ziet ge, hij was een goede stielman, een metselaar die ook 
kon timmeren, hij zou goed zijnen boterham verdienen, dat was het voornaamste.
Odile was vooruitziend en voortvarend tegelijk. Ze had verbouwingen aan het huis 

enen cnoep die men daer toe maken sal ende lechghen onder die kele als men den 
cnoep bestreken heeft met poepelier”(4)

De Boʼs “West-Vlaamsch Idioticon” leert ons dat “het straljoen” een geweldige keelon-
steking is. In onze tekst is er sprake van “het strangeloin”. 

Volgens het “Woordenboek van de Vlaamse Dialecten – vragenlijst nr 24, juni 1980” 
is strangeljoen een dialectbenaming voor droes. Het is een besmetting door streptokok-
ken, meestal bij jonge dieren (van 6 maand tot 2 jaar) waarbij het paard koorts krijgt 
als gevolg van een ontsteking van de neus en oogslijmvliezen. Daarna gaan de klieren 
in de keel zwellen en er ontstaat een absces dat na een zestal dagen openbreekt. Ge-
woonlijk verloopt de ziekte goedaardig. Bij complicaties kunnen etteringsprocessen 
voorkomen in de longen en andere inwendige organen.

In een oud boekje “Den LUST-HOF 
van het cureren der PEERDEN” ge-
schreven door Mr Jacobus de Smet, 
Peerde-Meester in Borgerhout, ver-
schenen te Antwerpen in 1717,  vond ik 
meer uitleg. Eerst beschrijft de peerde-
meester het “Strangelioen ofte Crop-
pen der Kele, haer teeckenen met alle 
toevallen ende curen”. 
“Het strangelioen is soo veel te seg-
gen als oft men wilde seggen een ver-
worginge, die het dien naem ghegeven 
heeft, hy heeft het seer wel ghenaemt, 
want gelyck het blijckt hoe dickmaels 
dat sy verworght zyn, ende somtijdts ten 
vollen geworght blyven. Het ontsteeckt 
by naer ghelijck de peste, naementlyck 
onder het jonck bloedt, dat veel teer-
der is als dat van de oude peerden ende 
principalijck in den somer als ʻt heet 
weder is loopt dat voorts, soo dat de 
gheheele stallen zal over gaan...”

4. Een handvol recepten voor ziekten van het paard : J.B. Berns in “Cultuurhistorische Caleidoscoop”  
aangeboden aan Prof. Dr. Willy Braekman, (blz 33) Gent Stichting Mens en Cultuur.



4 41

gepland, voor als haar dochter zou trouwen. Ze moest dan geen huis gaan zoeken, dat 
van hun was groot genoeg. Een plaats laten bijbouwen, een apart deurgat laten kappen, 
elk zou zijn eigen potje kunnen koken. Wat dachten ze, zou dat niet ideaal zijn, bijeen 
en vaneen wonen? Natuurlijk was dat ideaal. 
Na zijn normale werkuren en ten ontijde, begon Toor aan de werken, funderingen ste-
ken, steengruis kloppen en mengen met zavel en cement, tot een stevige beton. En dan 
metselen. Moeder en dochter hielpen, ze waren potig volk. De vader zat toe te kijken 
op een stoel, hij was nekeer van den delte gevallen en had daar een gebroken rug aan 
overgehouden.
Toor werkte gratis voor niets, voor een goed lief doet ge veel. Het kwam er voor hem 
op aan, veel bij haar te zijn. Ze werkten zelfs op zondag, tot de late namiddag, tot het 
tijd werd om dan toch nekeer hun zinnen te verzetten en eventjes uit te gaan. Renelde 
waste, poeierde en kamde zich, Toor reed naar huis, deed zijn baard af, trok zijn zon-
dagskostuum aan en kwam terug. Ze vertrokken. Ze dronken ergens iets, ze wandelden 
wat en kusten een beetje. Ze dronken nog ergens iets. De tijd was rap om. Maar in de 
week zagen ze elkaar dikwijls genoeg. Hij sloeg haar gade, terwijl hij metselde en zij 
mortel maakte en stenen bijbracht. Ze was stevig gebouwd, hij zou er een goede pak 
aan hebben, dacht hij. Als het eenmaal zover zou zijn. Soms gebeurde het dat Odile 
achter of voor was en ze eventjes uitrustten in het schuurtje.
ʻKom in mijn armen, dat ik u een tootje geef,  ̓zei hij dan.
Hij mocht haar een tootje geven, hij mocht zelfs een beetje verder gaan, maar niet ver 
genoeg volgens hem. Waarom had een vramens al die aantrekkelijke dingen waar hij 
niet mocht aankomen? Maar Toor had geduld, het huis schoot goed op en dan zouden 
ze trouwen.
Maar daar zat het hem precies, hij had meer dan een jaar veel gewerkt en een beetje 
gevrijd, het huis was klaar om te betrekken, maar met trouwen moest nog even worden 
gewacht. Kwestie van het feest te kunnen betalen. Maar er was nog iets: Odile was 
minder vriendelijk geworden dan voortijds en Renelde was af en toe een beetje ziek en 
in de week konden ze mekaar niet meer zien, omdat er niets meer te doen was.
Om het kort te houden, Toor werd bedankt voor bewezen diensten en Renelde trouwde 
kort daarop met een rijke boer. 
Zoude godverdomme niet doodvallen!
Hij had gelijk een slag van de molen gehad. De avond dat hij de bons had gekregen 
dronk hij helegans alleen een halve bak bier uit, thuis in het alaamkot, gezeten op een 
bak vol rommel. Zijn peerke en zijn meerke, al oudere mensen, sliepen al. Hij dronk 
en vloekte in zijn eigen en dronk nog meer. Toen vielen zijn ogen op de sirene die daar 
stond en die sedert de scharminkelinge van Roonkerze Monk niet meer gebruikt was 
geweest. Hij voelde zich plotseling in staat om de hele wereld omver te schreeuwen. 
Hij haalde het ding naar buiten, het was twaalf uur ʼs nachts, en begon aan de zwengel 
te draaien, zo hard, zo geweldig en de sirene loeide zo luid, dat het tot alle dorpen van 
de omgeving te horen was. Dan schopte hij het tuig de berm af en liep weg. Hij doolde 
de hele nacht.
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Een tijdje zat hij aan de drank. Een keer pakte een ouder caféwijf hem vast. Ze scheen 
hem te willen tonen hoe het moest, ze waren alleen, ze had goeste zei ze. En het kon 
geen kwaad meer. 
Voor de oorlog, tijdens de mobilisatie, wou hij plotseling naar het leger. Hij was al 
lang buiten de jaren, maar ze zouden wel iets hebben voor hem, hij wou weg, zover 
mogelijk weg.
Maar zijn moeder begon te blijten, ze zou doodgaan als hij dat deed. Hij deed het uit-
eindelijk niet, om haar. Maar zij ging wel dood. 
Nu zat hij met zijn vader alleen, twee zwijgers te samen in een huis vol stilte.
 
Op een keer zag hij Griet weer. Ze was ook nog altijd niet getrouwd, teveel keuze ge-
had. Misschien had ze eigenlijk maar één kortstondige echte liefde gekend. Toor. Maar 
waarom was het dan zo verlopen?
Ze klaptegen wat, ze dronken een glas, ze zaten vol belegen gevoelens die ze niet kon-
den uiten. En ze waren niet zo jong meer. Ze gingen uiteindelijk weer uiteen.
Ik ben daarvoor niet gemaakt, dacht hij. Ik ben gemaakt om muren te metselen, van de 
morgen tot de avond. En, als ik gekreveerd ben van lang genoeg in regen en wind te 
staan, om dan dood te gaan en tussen vier planken in de grond te worden gestopt.
   
Toen vonden ze hem aan dien appelpote. Hij was nog hier en daar te zien geweest, de 
zondagavond. Niemand had iets abnormaals aan hem gemerkt.
Ze knoopten hem los en haalden de paster erbij. 
ʻIk kan niets doen,  ̓zei de paster. ʻHet leven dat God aan de mens heeft geschonken, 
mag hij zichzelf niet ontnemen. Die man is te eeuwigen dage verdoemd.ʼ
Hij kreeg geen rouwdienst en moest op ongewijde grond begraven worden. Dit alle-
maal volgens de wetten van onze moeder de Heilige Kerk.
De grafdelver maakte een diepe put, in de verste hoek van het kerkhof, voorbij het 
dodenhuisje. Morgen zou Toor erin naar beneden worden gelaten en toegedekt.
Maar diezelfde avond, toen het al bijna donker was, kwam een vrouw langs de graven 
gedwaald. Een donkere schim met een snuitdoek om. Ze liep zogezegd wat doelloos 
rond, maar bij de kuil waar Toor zou worden ingestopt, bleef ze staan. Ze haalde een 
flesje water vanonder haar snuitdoek. Wijwater. Daarmee begon ze het open graf te 
besprenkelen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Moge hij rusten in gewijde grond, dacht zij, hij was een beter mens dan veel anderen. 
Hij was een man die niet uit zijn woorden kwam, niet kon dansen, niet kon liefheb-
ben. 
Heer, vergeef mij, dat ik hem pijn heb gedaan.

Er waren, naast de oude vader van Toor, nog zeven anderen op de begrafenis. Een 
van hen was de vrouw met de donkere snuitdoek. De enige die weende. Ze was van 
Maarke. Ze werd herkend als eentje waarop Toor nog ooit zijn zinnen had gezet.
   

kantlijn op de eerste bladzijde neergeschreven. "Bij ordonnantie vande gedeputeer-
den van de twee steden en de Lande van Aelst sal den ontvanger van de prochie van 
Nukerke laeten vallideren aen Wed Francies de Worme de somme van twaelf ponden 
grooten over het verlies van ʻt peird bij dese vermeld ende sal vallideren mits dese 
ende acquit ... 26 maerte 1751''.
Tenslotte staat onderaan “De onderschreven bekent ontfangen te hebben soo in afreke-
ninghe als in gelde de somme van twaelf ponden groote courant hier vooren vermelt 
desen 6e april 1751.” Met het teken I D.W (de Woorme)
"Den inhaut van de voorenstaende ordonnacy door mij voldaen gerestituert door den 
heer ontfanger ... desen 7 junij 1751 P De Bisschop".

Uiteindelijk, drie jaar na de dood van het zieke paard,  kreeg de moeder van Maurus 
de Woorme, de twaalf "ponden grootte". De andere gevraagde 20 ponden heeft ze wel-
licht nooit gekregen. Ook toen maalde de administratieve molen tergend langzaam. Of 
... niets nieuw onder de zon.
 
Niet alleen Maurus de Woorme had paarden en wagens geleverd, ook Lieven De Waele 
zoon van Pieter moest dit doen. Lieven De Waele “compareerde voor Bailliu, burge-
meester ende schepenen der phie van nukerke, welke in onse handen ontloken heeft 
verclaert, dat hij in den somer van den jaere 1746 ghelevert hebbende drij peerden 
in differente convoijen...  de selve drij peerden sieck, ende met plaeghen zijn thuijs-
gecomen, ende dat hij om de voorseijde peerden te genesen, geemployeert hebbende 
Joannes de Clootere peerdemeeste tot Ellezelles, ende Jooseph van Schoorise peerde-
meester op dese prochie, benevens eenen franschen peerdemeester..” De twee andere 
paarden is hij “uijt vreese dat sij de selve plaeghe sauden gecommuniqueert hebben 
aen zijn voordere peerden, ghenootsaect gheweest wegh te geven aen eenen peerdevil-
ler.” Het gestorven paard, een “swarte ruijn” en een ander “wegh geven peerd oock ge-
weest zijnde een swarten ruijn zijn tenminste tsaemen weerdigh de somme van veertigh 
ponden grootte.” Het derde paard, “eene swarte meire ten minste weerdigh was acht 
ponden grootte.” Daarbij moest dan nog een vijftig gulden bij gerekend worden voor 
“het cureren van de selve peerden.” Als getuigen  zijn “alhier ghecompareert Pieter 
vanden Abeele ende Simoen de Donder, praeter der selve prochie".
Op 27 april 1751 ontvangt Lieven De Waele “uijt dʼhanden van Pieter Francies 
De Bisschop, ontfanger der prochie van Nukercke de somme van twintigh ponden 
grootte courant”.

“Het strangeloin” : welke ziekte was dit ?

Het strangeloin is een van de vele verbasteringen van estranguillon; andere zijn strang-
wilsoen, strangeljoen, straljoen, strengel. In de veterinaire recepten, daterend uit de 
jaren 1477, heet de ziekte strynechghel. “Item jeghel den strynechghel sal men nemen 
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Zes maand later, op 25 januari 1751, werd een nieuwe verklaring afgenomen van 
Maurus de Woorme en van de twee buren. De inhoud is identiek dezelfde. Op die dag 
was de baljuw Jean Baptiste Lucas van den Driessche echter niet aanwezig, er staat 
“in dʼabsentie van de Bailliu”. Deze zin werd achteraf doorstreept, ook de datum van 
“25 january 1751” is doorstreept. Midden de tekst werd de naam van de baljuw tussen 
geschreven en als datum staat nu “achtsten maerte 1751”.
 

Aldus ghedeclareert, ende onder eede gheaftermeert ter kennisse – dheer Jan Baptiste 
Lucas van den Driessche Balliu – van sieurs Pieter Frans van Malleghem, Joannes van 
der Eecken, ende Augustijn Vandeputte Burghemeester ende schepenen in dʼabsentie 
van den Bailliu, welke – Bailliu – Burghemeester ende scepenen verclaeren dat de 
voornoemd wed Franciscus de Worme over aldus geene recompese en heeft genoten, 
ter ordinaire vergaederinghe desn 25 januarij 1751 achsten maerte 1751.
Handtekening van : Jan Baptiste Lucas van den Driessche, Pieter Frans van Malle-
ghem, Joannes van der Eecken en Augustijn Vandeputte.

Op 26 maart beslisten de “gedeputeerden der twee steden ende Lande van Aelst” het 
bedrag van 12 "ponden grootte" courant uit te betalen. Deze informatie werd in de 

Jan De Roose, eredeken van de arbeid.
JOZEF BOURDEAUDHUI

In een vorige bijdrage had ik het reeds over 
de fotografeerziekte van Marc Vuylsteke. 
Ook nu weer kreeg ik een paar fotoʼs toe-
gespeeld uit het gewezen Ronsisch Rijksar-
chief: een artikeltje, vermoedelijk uit “De 
Ronsenaar”, een regionale krant, maar zon-
der verdere gegevens over de datum van 
de uitgave (volgens Marc vermoedelijk uit 
1935 of 1936). 

Dit artikeltje beschrijft de huldiging van 
Jan De Roose uit Etikhove ter gelegenheid 
van zijn benoeming als Eredeken van de 
Belgische Handwevers. Eerder, in 1930, 
was hij reeds aanwezig op de Tentoonstel-
ling van de Arbeid in Brussel, waar hij de 
handweefkunst demonstreerde. 

Het bovenstaande is voldoende om de no-
dige nieuwsgierigheid op te wekken om op 
zoek te gaan naar meer ...



Hieronder volgt de integrale tekst van de verklaring.

“Compareerden voor Bailliu, Burgemeester ende schepenen der prochie van 
Nukercke in persoonen Maurus de Woorme filius Francies, inwoonende met 
zijne moeder op dese prochie welcken comparant onder solemnelen eede in 
onse handen ontloken heeft verclaert dat hij van op den tweeentwingsten april 
tot den sevensten meije seventhienhondert achtenveertigh gheweest zijn met 
de waeghen ende twee peerden vande selve zijne moeder in het convoij van 
ghent op tongheren, midtgaders van op den neghensten derselve maend meije 
tot ende met den negenthienden dito met deselven waeghen ende drij peerden 
oock competerende aen de voornoemde zijne moeder in het convoije van den-
dermonde op thienen van het letste convoij twee vande selve peerden, ende 
van het eerste convoij een peerd thuijs ghecommen zijn met het Strangeloin, 
ende dat zij de selve plaeghe ghecommuniqueert hebben aende ander peerden, 
tot zoo verre datter een van de letste peerden is commen te sterven tenminsten 
werdigh twaelf ponden grootte, alsmede dat de selve zijne moeder daer en 
boven nogh heeft gheleden ten minsten vijfentwintigh ponden grootte intrest 
door de ghemelde plaege aen haere peerden, begrepen den costen van het 
curreren ende alhier oock mede gecompareert zijde Pieter Vanden Abeele, fi-
lius Joos inwoonder deser voorseijde prochie, ende Louijs Aelvoet, filius Jans 
woonende op de jurisdictie van Ronsse inde naere ghebuerte vanden compa-
rant hebben tzijnen versoucke ingsgelijckx onder solemnelen eede verclaert 
dat zij de gemelde peerden met de voorseijde plaegen hebben besmet ghe-
sien, ende weten curreren, alsmede oock wel weten een vande voorschreven 
letste peerden daer van is ghestorven, gevende voor redenen voor wetenschap 
degene resulterende uijt hunnen voorseijde respective declaratie hebben de 
selve onderteeckent met offer vanden selven hunnen eedt te sullen rijtireren 
voor alle hoven ende weth  aensocht zijnde.”

Handtekeningen van : Pieter Vanden Abeele en tmerc + van Louijs Aelvoet 
fs Jans

Aldus ghedeclareert, ende onder eede gheaffirmeert ter kennisse van dheer 
Jan Baptiste Lucas van den Driessche bailliu, Pieter Francies van Mallegem 
burghemeester, Joannes van der Eecken, ende Augustijn Vandeputte, Schepe-
nen in vierschaere desen achsten junij 1750

Handtekingen van : Jan Baptiste Lucas van den Driessche, Pieter Francies van 
Malleghem, Joannes van der Eecken, Augustijn Vandeputte.
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Het huis aan de Marieborrebeek, thans Etikhovestraat 27.

Jean Baptiste De Roose

Jean Baptiste De Roose (dit zijn de officiële voornamen, maar iedereen noemde hem 
Jan) werd geboren te Etikhove op 14 mei 1870. Zijn vader was Romanus De Roose, 
een dagloner die tijdens de geboorte van zijn zoon in Frankrijk verbleef. Zijn moe-
der Melanie De Poortere, een kantwerkster, was afkomstig van Moregem. Het gezin 
woonde toen op de Onderbossenare te Etikhove. 

Jean Baptiste huwde op 22 november 1899 met Maria Zulma Emma Hoefman, gebo-
ren op 21 oktober 1876 te Maarke-Kerkem. Het echtpaar kreeg vijf kinderen: Anna ge-
boren te Maarke-Kerkem op 2 augustus 1898, Martha geboren te Maarke-Kerkem op 
13 juli 1900, Maria geboren te Leupegem op 6 december 1903, Alber, geboren te Etik-
hove op 7 juni 1908 en Lea Anna Maria, geboren te Etikhove op 11 februari 1912.

Bekende neven van Jan waren Michel De Roose, uitbater van het café “In den trap 
op”, gelegen langs het voetpaadje dat van het gemeentehuis van Maarkedal naar de 
Holbeek loopt en Gilbert en Cesar De Roose in “Het café du Commerce” op de Maar-
kendries woonden. Beide cafés bestaan thans niet meer.

Einde van de twintiger jaren betrok het gezin het huisje aan de Marieborrebeek, toen 
nog Maarkendries 4, dat tot dan bewoond was door het gezin Charles Thienpont en 
Marie Commere met hun veertien kinderen. 
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nissen van dheer Jan Baptiste Lucas Vandendriessche, bailliu, Pieter Francis Vanmal-
legem, burgemeester,  Joannes Vandereecken ende Augustijn Vandeputte, schepenen”.
In opdracht van "de gedeputeerde van de twee steden ende de lande van Aelst" moest 
Maurus de Woorme van 22 april tot 17 mei 1748 met een wagen en twee paarden “op 
convoij” van Gent naar Tongeren. Hij werd opnieuw opgeëist om met die wagen en 
drie paarden mee te helpen bij een konvooi dat van 9 tot 19 mei van Dendermonde naar 
Tienen trok. De drie paarden waren ziek thuis gekomen en één is daarna gestorven. 
Pieter Vandenabeele en Louis Aelvoet zijn de getuigen.
De talrijke opeisingen van wagens en paarden in opdracht van “de gedeputeerde van 
de twee steden ende lande van Aelst” waren het gevolg van de oorlogssituatie in die 
jaren.

Het strangeloin.

Maurus de Woorme, zoon van Franciscus, woonde samen met zijn moeder op een 
boerderij gelegen langs de Ommegangstraat te Nukerke (hoek Ommegangstraat en 
Keizerij).

Drie paarden van de Woorme waren van hun opdracht ziek thuis gekomen. Hun  ziekte 
“het strangeloin” besmette daarbij de andere paarden. Een van de paarden waarvan de 
geschatte waarde twaalf "ponden grootte" was, is daarna gestorven. Men begrootte 
de onkosten ter verzorging van de zieke paarden en de geleden schade op 25 "ponden 
grootte". Twee buren, Pieter Vanden Abeele en Louis Aelvoet, traden op als getui-
gen. Pieter woonde op de boerderij gelegen in de omgeving van het huis nr 11 in Ten 
Abeele. Louis Aelvoet woonde te Ronse.

Burgemeester Pieter Vanmallegem woonde in de Kappellestraat (nu Pontstraat 62) 
op de boerderij waar vroeger de windmolen “ter Gheynst” stond. De boerderij is nu 
bewoond door de familie Guy Heuvick-Willems.

Schepen Joannes Vandereecken  woonde op de boerderij gelegen op de plaats waar 
nu het huis staat op het Nukerkeplein nr 7 (het huis werd onlangs aangekocht door 
Marc Rogge, hoofdconservator van het Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke). 
Schepen Augustijn Vandeputte, bewoonde de boerderij gelegen op de hoek van de 
Dieriksstraat en de Keistraat, de overkant van huisnummer 12 waar vroeger de familie 
Van der Eecken-Verhellen woonde. De plaats waar de boerderij stond is nu gewone 
landbouwgrond geworden.
De woonplaats van de baljuw Lucas Vandendriessche kon ik niet achterhalen.

Jan was handwever. Na de eerste wereldoorlog, toen Valerius De Saedeleer te Etik-
hove, in samenwerking met de gebroeders Paul en Luc Haesaerts en zijn dochter Eli-
sabeth hun tapijtweefatelier oprichtte, kon ook Jan De Roose als thuiswerker in hun 
opdracht werken. Het “zachtroze gordijn, dat het altaar van de sacristie afschermt in 
de basiliek van Koekelberg” (uit “Basiliek Koekelberg: art-decomonument” door Jos 
Vanderbreeden, Raoul Maria de Puydt, Lannoo, 2005, p. 130) zou door Jan De Roose 
in opdracht van het atelier De Saedeleer zijn geweven. 

Jean Baptiste overleed te Etikhove op 13 februari 1954 in het rusthuis, wijk Puttene. 
Zijn echtgenote was reeds overleden op 11 september 1949.

Zijn weefgetouw werd na zijn dood lange tijd bewaard in het schrijnwerkersatelier Van 
Nieuwenhuyze in de Nederholbeekstraat, omdat zij de makers waren van de weefge-
touwen voor het atelier De Saedeleer, ook nog toen Elisabeth haar atelier naar Ukkel 
had overgebracht. Het werd in de jaren negentig overgemaakt aan het Huis De Lalaing 
te Oudenaarde.

Jan De Roose aan zijn weefgetouw
(Uit “De Handweefkunst”, Elisabeth De Saedeleer, eigen beheer, 1947, p. 8)
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1930:  de eerste Nationale Arbeidstentoonstelling

In bovenstaand artikel lezen wij dat “hij in 1930 de schietspoel hanteerde voor den 
Koning ... tijdens de tentoonstelling van den Arbeid te Brussel in het Jubelpark”. Waar-
over gaat het hier?
Enig zoekwerk bracht ons bij het “Archief van het Koninklijk Instituut der Eliten van 
de Arbeid”. In “Eer aan de arbeid. Eretekens voor werknemers 1830-1980, Brussel, 
1982 van Borné André” konden we een en ander lezen.

“Er werd vastgesteld dat, zoals ten tijde van Leopold I, men slechts kon rekenen op een 
beperkte groep van bekwame arbeiders met een ontwikkeld verantwoordelijkheids- 
gevoel. Om hen aan te moedigen werd in 1927 de basis gelegd van de hernieuwde 
technische en vakkundige proeven. Iedere arbeider zonder onderscheid van rang of 
functie zou kunnen deelnemen. Het voornemen was om de ontwikkeling van de vak-
kennis en de zin voor initiatief en vervolmaking te stimuleren bij alle arbeiders via het 
erkennen van hun inspanningen. Ook hoopte men zo een band te scheppen tussen de 
beste arbeiders uit alle streken van het land, behorend tot eenzelfde vakgebied.

Met dit doel in gedachten rees het plan om in 1930 een nationale arbeidstentoonstel-
ling te houden ter gelegenheid van het eeuwfeest van de natie. Het was een ideale 
manier om het volk bij de viering van het honderdjarig bestaan van België te betrekken 
en de tentoonstelling zou niet onopgemerkt blijven.
Het voorstel werd ingediend door Paul Lacoste, die later benoemd werd tot 
Commissaris-generaal der Regering. Hij had in Frankrijk gezien welk groot succes 
de “Meilleurs Ouvriers de France” kenden met de organisatie van hun “Expositions 
Nationales du Travail ”. Hij kreeg de steun van Fernand van Ackere, die toen volks-
vertegenwoordiger was in de Kamer. Het idee werd besproken en goedgekeurd door 
de regering, en kreeg de Hoge Bescherming van Koning Albert I. Deze stond achter 
het initiatief, aangezien de na te streven doelstellingen in de lijn lagen van de verzuch-
tingen, geformuleerd door de arbeiders van de Borinage. Zij hadden de koning tijdens 
zijn bezoek namelijk uitgelegd dat respect en erkenning van hun arbeid het harde wer-
ken in de mijnen draaglijker zouden maken.
Zodoende werd bij het koninklijk besluit van 14 maart 1929 de organisatie van een 
nationale arbeidstentoonstelling aangekondigd. Paul Lacoste, benoemd op 30 april 
1929 tot Commissarisgeneraal der Regering werd de eerste organisator. Het uitvoe-
rend Comité van de Nationale Arbeidstentoonstelling stelde een algemeen reglement 
op en besliste over de modellen van de erekentekens en medailles, die de erkenning van 
de verdiensten van de laureaten door de nieuwe instelling zouden symboliseren.

Er werd een oproep gedaan tot de beroepsverenigingen, werkgevers- en werknemers-
organisaties. In elke specialiteit werden twee commissies aangesteld. Een studie-
commissie was belast met het opstellen van de reglementen, en een technisch comité 

Een paardenziekte “het strangeloin” (1748).
MARC VUYLSTEKE

Het Stadsarchief van Aalst beschikt over een omvangrijk aantal handgeschreven ar-
chiefstukken van o.a. de vier deelgemeenten van Maarkedal met daarin een schat aan 
informatie uit en over het verleden. Een viertal documenten handelt over de opeisingen 
van paarden en karren van Nukerkse landbouwers tijdens de Oostenrijkse Successie-
oorlog.

De Oostenrijkse Successieoorlog 1740-1748.

De Oostenrijkse Successieoorlog woedde sinds 1740 ook in onze streken; de Zuide-
lijke Nederlanden waren toen immers in Oostenrijkse handen. De Oostenrijkse succes-
sieoorlog ging om twee zaken: de hegemonie van Engeland of Frankrijk in de wereld-
economie, en de strijd tussen Pruisen en Oostenrijk om de macht in Midden-Europa 
(Silezië). De naburige mogendheden Engeland, de Republiek van de Noordelijke 
Nederlanden en Oostenrijk vochten samen tegen Frankrijk en Pruisen. De Fransen 
behaalden de ene overwinning na de andere: de slag bij Fontenoy(1) in 1745, de slag 
bij Rocourt in 1746 en de slag bij Lafelt(2) in 1747. Het zijn vooral de Staatse troepen 
(Noordelijke Nederlanden), die in de barrièresteden(3) in de Oostenrijkse Nederlanden 
gevestigd waren, die tegen de Fransen streden.

Een jaar later, op 18 oktober 1748, werd de Vrede van Aken ondertekend. Dit verdrag 
maakte een einde aan de Oostenrijkse Successieoorlog. Keizerin Marie-Theresia be-
hield het bewind over de Zuidelijke Nederlanden maar moest o.a. Parma en Piacenza 
afstaan aan het Spaanse koningshuis Bourbon en Silezië aan Pruisen. De Engelsen 
hadden vooral op zee gewonnen, en de Fransen op het land. Uiteindelijk konden de 
Fransen de gebiedswinst (de Zuidelijke Nederlanden) niet vasthouden door hun zwak-
ke positie op zee.

In de vierschaar van Nukerke werden op  8 juni 1750 de verklaringen van Pieter 
Vanden Abeele en Louis Aelvoet, omtrent de dood van een paard van Maurus de Woor-
me, opgetekend. Zij hebben die “ghedeclareert, ende onder eede gheaffirmeert ter ken-

1. Fontenoy is een deelgemeente van de Henegouwse gemeente Antoing.
2. Lafelt is een klein dorpje in het Zuid-Limburgse Haspengouw. Het maakt deel uit van de gemeente Riemst 
en het ligt op enkele kilometer van Maastricht. De Slag bij Lafelt is ook bekend als de “Slag om Maastricht” 
waar de stad belegerd en ingenomen werd door de Fransen.
3. De barrièresteden waren toen Namen, Doornik, Menen, Waasten, Ieper en Veurne alsmede het fort van  
Knocke. De vestingwerken van die steden waren echter sterk verwaarloosd, zodat de Fransen een aantal 
ervan gemakkelijk konden innemen.
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organiseerde de selectie van de kandidaten. In deze Technische Comités zetelden meer 
dan 950 juryleden, die bijgestaan werden door een nog groter aantal deskundigen. 
Zij waren nodig om alle kandidaten te kunnen laten deelnemen aan een schiftingsproef, 
en de geslaagden daarna aan een definitieve proef.

De promotoren van de eerste arbeidstentoonstelling waren echter van mening dat hun 
initiatief onvolledig zou zijn, indien de jeugd er niet bij zou worden betrokken. Dit re-
sulteerde in de creatie van de titel en de ster van Cadet van de Arbeid. Een Nationaal 
Comité onder het voorzitterschap van Commandant de Gerlache de Gomery en onder 
de leiding van P. Vlaemminck, Directeur-generaal van het Technisch Onderwijs, selec-
teerde hiervoor de beste leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs. Bovendien 
werd een project uitgewerkt om de oude waardigheid van “Ambachtsdeken” te doen 
herleven, weliswaar aangepast aan de nieuwe tijdgeest. In vroegere tijden werden de 
ambachtsdekens namelijk verkozen uit een oligarchie van gegoede, rijke meesters. Zij 
genoten een groot aanzien en hadden de opperste beslissingsmacht in hun gilde. Met 
dit nieuwe project ging men echter op zoek naar personen die zich in hun vakgebied 
lieten opmerken wegens hun vakkennis en ondernemingsgeest. Ze moesten tevens be-
wijzen over persoonlijke en sociale kwaliteiten te beschikken, zodat de sector hen kon 
vereren met de eretitel van Ambachtsdeken en hen kan laten gelden als na te volgen 
voorbeeld.

Koning Albert I en Koningin Elisabeth waren aanwezig op de eerste Nationale 
Arbeidstentoonstelling van zondag 12 oktober 1930. Tijdens de plechtigheid in de 
grote hal van het Halfeeuwfeestpaleis werd aan 8.500 personen de titel van Laureaat 
van de Arbeid toegekend, onder wie 7.000 met bronzen erekenteken, 1.000 met zilveren 
erekenteken en 500 met gouden erekenteken. 500 leerlingen kregen de ster van Cadet 
van de Arbeid en aan 100 personen werd het halssnoer van Ambachtsdeken uitge-
reikt.

Vanwege het grote welslagen werd er beslist om de uitreiking van de erekentekens, 
om de vijf jaar te laten plaatsvinden, en deze telkens te koppelen aan een nationale 
arbeidstentoonstelling.”

Het was tijdens deze tentoonstelling dat Jan De Roose zijn kennis van de weefkunde 
kon demonstreren.

21 juli 1935: de tweede Nationale Arbeidstentoonstelling

“In de maanden volgend op het afsluiten van de eerste tentoonstelling werd door de 
Nationale Comités en de Technische Comités gestart met de voorbereiding van de 
volgende arbeidstentoonstelling.

families in de ʻColonia Belgaʼ. Ook het onderwijs en de beleving van godsdienst al-
daar kwamen aan bod, met o.a. als belangrijke figuur priester Adolf Frederik Marichals 
(cfr. brief aan G. Gezelle).

Ter afsluiting werd de DVD “Flamencas, 125 año de la colonización belga en 
Villaguay” gemaakt in 2009 ter gelegenheid van de feestviering in Villaguay, gepro-
jecteerd. Dit werd in de zaal met enthousiasme begroet door de talrijke aanwezige 
familieleden van de emigranten.

Na het dankwoord van Fernand Maes werd een foto van de aanwezige familieleden 
genomen door Marijke Van Welden.
 
Kortom Marc Vuylsteke bezorgde ons opnieuw een ongelooflijk boeiende en onverge-
telijke avond en toonde aan hoe mensen zich kunnen integreren in een nieuwe thuis-
basis.
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Dankzij de belangeloze inzet van 2.500 Comitéleden kwam in 1935 een tweede 
Nationale Arbeidstentoonstelling tot stand. De tentoonstelling werd op imposante wijze 
afgesloten met een nationaal feest van de arbeid in het Heizelstadion te Laken op 21 
juli 1935 in aanwezigheid van Koning Leopold III en Koningin Astrid, de Koninklijke 
Familie, de leden van de Regering, het diplomatiek korps en 70.000 andere bezoe-
kers.
Tijdens deze tweede tentoonstelling werden de titel van Laureaat van de Arbeid en de 
titel van Cadet van de Arbeid verleend aan ongeveer 14.000 kandidaten. Er werden 
tevens 250 nieuwe Ambachtsdekens benoemd.”

Het was tijdens deze tentoonstelling dat Jan De Roose als één van 250 tot Deken van 
de Arbeid werd benoemd waarvoor hij later te Etikhove zou worden gehuldigd. 

Foto uit 1935:
Overhandiging van de erekentekens tijdens de tweede Nationale Arbeidstentoonstelling

en hoewel het nergens geschreven staat lijkt de gehuldigde toch wel een beetje op Jan De Roose.

Nacht van de Geschiedenis.
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

In het kader van de zesde “Nacht van de Geschiedenis” had op 23 maart 2010, in 
samenwerking met het Davidsfonds Maarkedal, een voordracht plaats in De Wante te 
Schorisse, met als onderwerp “Emigratie uit de Vlaamse Ardennen naar Argentinië, 
eind 19de eeuw”.

We werden in stemming gebracht met het liedje “Don t̓ cry for me Argentina”.
Na een korte verwelkoming door Fernand Maes, voorzitter van het Davidsfonds nam 

Marc Vuylsteke, voorzitter van de 
Heemkundige Kring Businarias, het 
woord.
Hij schetste in het eerste deel in het 
kort het waarom van de emigratie en 
de situering van het emigratiegebied.
Immers, van oudsher bestaat emi-
gratie. Denken we aan mensen die 
opzoek gaan naar o.a. vruchtbare 
grond, werk, of mensen die de oor-
log ontvluchten. Kortom, vooral 
sociale- en economische motieven 
liggen aan de basis van emigratie.
Argentinië heeft momenteel een be-

volking van meer dan 38 miljoen mensen en een oppervlakte van 90 maal België. 
De hoofdstad Buenos Aires werd in de 19de eeuw “het Parijs van Zuid-Amerika” ge-
noemd. Toen was de slagzin van de regering “Gobernar es poblar” (regeren is bevol-
ken). Ze wilde een modelstaat naar Europees model maken.

“De Volksplanting” zoals de emigratie genoemd werd, trok naar de provincie 
Entre-Rios, gelegen tussen de rivieren de Paraña en de Uruguay. Villaguay werd de 
belangrijkste nederzetting. Eugeen Schepens (geboren te Welden, 1853) had het land 
bezocht en werd uiteindelijke de stichter van de ʻColonia Belga  ̓ in Villaguay. Daar 
kregen de inwijkelingen een stuk grond gratis om te bewerken. Vanuit onze streek 
vertrokken vier jongelieden als eersten met de stoomboot op 24 april 1881 naar de 
"Colonia Belga".

Het tweede deel werd een kennismaking met enkele families van Maarkedal en omge-
ving, die uitgeweken waren. Aan de hand van fotoʼs, kaarten, het voorlezen van enkele 
brieven, schetste Marc Vuylsteke op een boeiende manier de levenswijze van enkele 



3312

Judocus op latere leeftijd.

Op een goede dag, toen Judocus aan de stamtafel in een drankslijterij in een ruzie 
geraakte met een andere klant, raakten de gemoederen zodanig verhit, dat het tot een 
handgemeen kwam. Judocus gebruikte zijn zweep gedurende het gevecht. De tegen-
strever deed hem een proces aan.  Judocus verloor en  moest de schade betalen met de 
verkoop van 32 ha land.

Hoewel hij niet meer zo jong was, bleef hij niet bij de pakken zitten. Judocus bleef 
een ondernemend man. Hij kocht een tractor op krediet en voegde die bij zijn andere 
landbouwwerktuigen. Maar voor de landbouw kwamen er moeilijke jaren en door 
de misoogsten had hij problemen bij de jaarlijkse aflossingen van zijn schulden. Een 
nieuw proces was het ge-
volg en hij speelde al zijn 
overblijvend land kwijt. 
Hij verloor ook het huis, 
waar hij een groot deel 
van zijn leven doorge-
bracht had. Hij moest 
opnieuw beginnen met 
gronden te pachten in de 
buurt van de Villaguay-
stroom. Maar zijn tijd 
was om en hij stierf korte 
tijd nadien.

Er is misschien niets dat 
hem speciaal onderscheidde en hij werd niet belangrijk, maar deze dappere immigrant 
was een vechter, die meewerkte aan de groei van een nieuw land, ondermeer met de 
bijdragen van zijn 25 Argentijnse kinderen.

Eén van de Van Derdoncktʼs is een grote bieruitzetter van de streek  (W.O. Van 
Derdonckt & Cia. S.A, L Herrera 312 - Villaguay, Entre-Ríos). Een andere afstamme-
ling, Liliana Van Derdonckt is directrice van de middelbare school van de Immacu-
lada Concepción8 opgericht in 1908 door de Gentse Franciscanessen van Crombeen in 
Villaguay. 

De Eredekens van de Arbeid

“De kandidaten voor de benoeming van de Eredekens van de Arbeid worden alleen 
voorgedragen door organisaties die vertegenwoordigd zijn in het Nationaal Organi-
serend Comité van de betrokken sector. De kandidatuur van de voorgedragen kandi-
daat moet unaniem goedgekeurd worden binnen het Nationaal Organiserend Comité 
en deze beslissing dient ook aanvaard te worden door de Commissaris-generaal der 
Regering. De waardigheid van Eredeken van de Arbeid wordt toegekend op basis van 
de professionele waarde van de kandidaat en zijn vermogen om de tradities en de 
waarden van zijn beroep of functie uit te dragen. Bovendien dient hij in staat te zijn 
het moreel en sociaal prestige van zijn vakgebied of functie te verpersoonlijken. De 
titularis krijgt een representatieve opdracht met in principe een looptijd van vijf jaar. 
Het aantal benoemingen tot Eredeken van de Arbeid is strikt vastgelegd per sector. De 
Eredekens die hun mandaat beëindigd hebben en hun taak hebben vervuld, kunnen 
worden toegelaten tot het emeritaat.

De Eredekens en de Emeriti-Eredekens worden verenigd in het Koninklijk College 
der Eredekens van de Arbeid van België, dat nauw samenwerkt met het Instituut. Hun 
Raad van Bestuur is belast met het jaarlijks inrichten van activiteiten en met het on-
derhouden van de onderlinge communicatie door middel van een nieuwsbrief.”

Nevenstaande foto toont het halssnoer 
waarmee de Eredeken van de Arbeid 
wordt omgord. 

Dat halssnoer kreeg ook Jan De Roose. 
Reden om in Etikhove een feestje te 
bouwen. En zoals de traditie het in die 
tijd wou, moest het groots worden op-
gevat. De feestelijke Maarkendries zou 
er sedert die dag nooit meer zó hebben 
uitgezien. De fanfare, toespraken, ere-
wijn, volksspelen, “tooverachtige ver-
lichting”, verrassingen... lang geleden.

Deze huldiging mag terecht worden genoemd. Is Jan De Roose immers niet de enige 
Etikhovenaar die ooit tot Eredeken van de Arbeid werd benoemd?

8. Hermana Franciscanas de Gentse Crombeen – La Immaculada, Herrera 21 y Luis, 3240 Villaguay.
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Enkele maanden later vertrok hij samen met zijn schoonbroers Jules Aelvoet en Jules 
Van Hauvaert naar België om daar een maaidorser te kopen. Natuurlijk ging hij dan 
ook de familie en de vrienden bezoeken te Schorisse. Bij die gelegenheid werd dan zijn 
vertrek naar Argentinië terug opgerakeld, toen hij alleen de kleren om het lijf en een 
paar franken bezat. Terug in zijn dorp gaf hij er zich wel degelijk rekenschap van dat 
het hem goed gegaan was.
 
Vele van die en volgende verhalen vertelden de kleinkinderen tijdens de bijeenkomsten 
van het feestcomité ter voorbereiding van het eeuwfeest. Eén van hen was Eriberto De-
vetter die de anekdotes neerschreef in het boek “Wat is er van hen geworden”7.Hierin 
wordt de geschiedenis verteld van de eerste Belgische families en hun wedervaren in 
de eerste jaren van de "Colonia Belga".

Walter O. Van Derdonckt vertelde dat de maaidorser werd ingescheept naar Buenos 
Aires. Daar laadde men de zware machine, zonder wielen, op een rivierschip dat alles 
naar Concordia bracht. De dorsmachine naar Villagauy vervoeren was een veel grotere 
opdracht. Ze werd op een grote slede vastgemaakt en dan door ossenspannen naar Vil-
laguay gesleept. Bijna halfweg sloegen ze hun eerste kamp op. ʼs Nachts vielen puma's 
hun ossen aan, die verschrikt langs allen kanten wegvluchtten. Verschillende dagen 
hadden ze nodig om hun dieren opnieuw te verzamelen. De wegen waren slechts kar-
rensporen. Ze moesten over kleine riviertjes en dus zochten ze plaatsen waar de oevers 
niet te steil waren. Ze legden stokken in de rivierbeddingen en al glijdend geraakten ze 
aan de overkant en uiteindelijk op hun bestemming. 

Na enkele vruchtbare jaren kocht hij nog 64 ha grond bij in het centrum van de 
"Colonia Belga", iets te noorden van de Lourdeskapel. Hij placht te zeggen: “Nu ben 
ik eindelijk op den hogen”, want hij had zolang in de laagte, bij beken en rivieren 
gewerkt.

Judocus was nu eigenaar van 256 ha. Hij was een man met een soliede positie en 
uiteindelijk zou hij 300 ha bezitten. Zijn echtgenote, María Odilia Aelvoet, waarmee 
hij 12 kinderen kreeg stierf korte tijd nadien. Eenmaal dat hij dat verlies te boven was 
gekomen maakte hij samen met zijn kinderen zijn tweede reis naar België. 

Een paar maanden na zijn terugkeer uit België hertrouwde hij met Maria Lalanda. In 
dit twee huwelijk kreeg hij 13 kinderen zodat hij vader was van niet minder dan 25 
kinderen. Vóór dit huwelijk had hij al zijn land verdeeld onder zijn kinderen, met uit-
zondering van 80 ha, waar zijn woning op stond.

Het landboek van Etikhove 1680.
MARC VUYLSTEKE

De naam “Etikhove” kwam voor het eerst voor in 1116. Het is eveneens het jaar waarin 
de St.-Lambertusabdij te Liessies1 (Noord-Frankrijk) in het bezit kwam van de altaar-
rechten van de kerk van Etikhove. De naam “Atingohoua” is een Germaanse neder-
zettingsnaam, wat “hof van de lieden van Ato” betekent. De streek was reeds vroeger 
bewoond, dat blijkt uit de prehistorische voorwerpen en overblijfsels van Gallo- 
Romeinse en Merovingische oorsprong die er gevonden werden. Een vertakking van 
de heirbaan Tongeren-Bavai, de Aatse heerweg, vormt de grens met de gemeente 
Maarke-Kerkem. 

De St.-Lambertusabdij verwierf in 1240 de tienden te Etikhove en in 1270 gronden in 
ruil voor de stichting van een kapel in de kerk. Tienden werden ook geheven door de 
lokale heer en de abdij van Maagdendale te Oudenaarde.

1. De Benedictijnerabdij van Liessies werd in 751 gesticht door Wilbert, graaf van Poitou. Gevlucht voor 
de hertog van Aquitaine, kwam hij in het midden van de VIIe eeuw in de streek rond Philippeville terecht. 
Op jacht doodde hij een beer en op de plaats waar het dier zou neergevallen zijn stichtte hij een abdij. De 
bisschop Alberic van Kamerijk consacreerde de abdij die de St.-Lambertusabdij genoemd werd. Tijdens de 
XVIe en XVIIe  eeuw kende de abdij haar grootste bloei. In 1791 werd ze opgeheven, gedeeltelijk verwoest 
en verkocht als “zwart goed”. Liessies ligt juist over de Belgisch-Franse grens dicht bij de stad Beaumont.

7. Qué fue de ellos, Hechos protogonizados per inmigrantes Belga illegados a Villaguay a partir de 1882, 
Eriberto W. Devetter.
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koppel komt er achter. Ze zijn aan de ploeg gespannen met eene keten die tusschen hen 
hangt en zij worden vermaand met eene pirse, op wier uiteinde een nagel steekt, opdat 
de ossen ze algauw zouden gewaar worden.”
Vol vertrouwen zag hij de toekomst tegemoet en werkte met veel enthousiasme. Bij 
Jules Van Hauvaert leerde hij diens schoonzus Maria Odilla Aelvoet kennen, met wie 
hij enkele jaren later trouwde.

Judocus Vanderdonckt sticht de "Colonia Vázquez".

Hij kon goedkoop chacras pachten die dichtbij de Villaguay-stroom lagen. Die gron-
den verkocht hij later door aan Gomaar Willems en Kamiel Vandevoorde. Die gronden 
vond hij niet zo best als zaailand want de Villaguay-stroom trad regelmatig buiten zijn 
oevers en zette zijn land onder water. Op zoek naar andere chacras ontmoette hij op één 
van zijn zoektochten een zekere Mijnheer Vázquez, een eigenaar van een estancia5 in 
de buurt van Villa Elisa. Deze veehouder wou gedeeltelijk overschakelen op landbouw 
en bood Judocus land aan opdat hij zich op zijn landgoed zou vestigen. Judocus aan-
vaardde het voorstel en behaalde buitengewone oogsten. 
Vázquez stelde hem dan voor om een kolonie te stichten zodat ook meerdere gezinnen 
op zijn eigendom zouden komen wonen. Ook deze nieuwe uitdaging nam hij aan en 
hij werd zo de stichter van de "Colonia Vázquez". Die buurt staat vandaag nog altijd 
bekend als "Colonia Vázquez". Na enkele jaren keerde hij terug naar Villaguay en 
pachtte er gronden, nu dichtbij de rivier Gualeguay gelegen, van een zekere mijnheer 
Gomez. Aan het hoofdhuis van de "Colonia Vázquez" werd een gedenksteen opgericht 
als dankbetuiging voor zijn werk. Op de bronzen plaat werd zijn naam aangebracht en 
werd hij als de stichter van de "Colonia Vázquez" omschreven. In 1981 trokken twee 
kleinkinderen, Pedro en Walter O. Van Derdonckt6 naar die plek, maar de plaatselijke 
bevolking kon alleen nog de resten van de fundering tonen. Van de gedenksteen bleef 
niets over en men vertelde hun dat de bronzen plaat door zigeuners was meegeno-
men.

Het patronaatsrecht werd uitgeoefend door de abdij van Liessies samen met de pastoor 
en de abdij van Maagdendale te Oudenaarde. De opbrengst van de tienden werd als 
volgt verdeeld :
 3/9 voor de wereldlijke heer
 3/9 voor de abdij van Maagdendale
 2/9 voor de abdij van Liessies
 1/9 voor de pastoor van Etikhove.

De feodale structuur is vrij ingewikkeld en onduidelijk. Binnen de gemeente lagen 
de heerlijkheden Etikhove, Ladeuze e.a. zoals Maalsake, Drappendries en Fiennes. 
Eerstgenoemden waren de belangrijkste, ze hingen af van dezelfde heer van Ladeuze. 
De heerlijkheid Etikhove hing af van de baronie “Het land tussen Marke en Ronne”. 
De baron van Pamele hield dit gebied, begrensd door twee bijrivieren van de Schelde, 
in het noorden door de Maarke en in zuiden door de Ronne, in leen van de heren van 
Heinsberg in Duitsland. Het foncier van het Land tussen Marke en Ronne werd ge-
vormd door de heerlijkheden van de dorpen Melden en Nukerke.

De meer belangrijke heerlijkheid Ladeuze was afhankelijk van het Henegouwse “terre 
et seigneurie dʼArbre en Attre” en uiteindelijk van het grafelijk leenhof van Bergen. Fe-
odale heren die als familienaam «van Etikhove» droegen kent men niet. De juridische 
toestand werd nog ingewikkelder toen Philippe de Locquenghien, heer van Pamele en 
ook van Etikhove, op 23 december 1589 de heerlijkheid Etikhove verkocht aan Frans 
de Ladeuze. De heren van Ladeuze waren Nederlandstalig wat blijkt uit het door Jan II 
de Ladeuze bijgehouden dagboek. Het geslacht de Ladeuze bezat een omwald kasteel-
goed ten noorden van de Maarkebeek. Na het overlijden in 1669 van zijn oom Geraert 
de Ladeuze erfde Joos vande Kerckhove (gehuwd 15 april 1671 met Marie Jeanne 
della Faille), de oudste zoon uit het huwelijk van Jacqueline de Ladeuze met Jean-Bap-
tiste vande Kerckhove, de heerlijkheid Ladeuze. De familie vande Kerckhove bleef in 
het bezit van deze heerlijkheid tot het einde van het Ancien Régime. In de parochie-
kerk, gewijd aan Sint-Britius, hangt nog het prachtige epitaaf van Geraert de Ladeuze. 
Bestuurlijk ressorteerde Etikhove onder de kasselrij van het Land van Aalst.

Op het einde van de 17de eeuw werden de Zuidelijke Nederlanden nog altijd van uit 
Spanje bestuurd. Na het overlijden van Filips IV brak de Devolutieoorlog (1667-1668) 
uit. Hoewel Lodewijk XIV afstand had gedaan van zijn rechten op de Spaanse kroon,  
bezette hij een deel van de Zuidelijke Nederlanden. De heerszucht van de Zonnekoning 
Lodewijk XIV is algemeen bekend. De Vrede van Aken (2 mei 1768) waar hij genoe-
gen moest nemen met o.a. de steden Rijsel, Douai, Doornik, Aat, Binche, Charleroi, 
Kortrijk, Oudenaarde, Aalst en Veurne stilde zijn honger niet. De Zuidelijke Neder-
landen bleven een oorlogsterrein, waarbij de Franse troepen regelmatig in onze regio 
verschenen (bijvoorbeeld zoals op 23 maart 1684, de beschieting van Oude-naarde) en 
dit tot 1708, de slag bij Oudenaarde, waar ze definitief verslagen werden. 5 Estancia is een groot veebedrijf.

6. Van Derdonckt : de familienaam wordt nu in Argentinië zo geschreven.
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de emigranten met niets dan lof over hun nieuwe verblijfplaats. Judocus zal dat zeker 
geweten hebben. In Schorisse had hij geen toekomst en begeesterd door al wat hij ge-
hoord en gelezen had over zijn dorpsgenoten in Argentinië is ook hij vertrokken.

De eerste landverhuizers kregen bij hun aankomst een aantal hectaren land om te ont-
ginnen en te bewerken. Elk huisgezin kreeg een chacra (32 ha) gratis grond, de vrijge-
zellen een halve chacra (16 ha).  Na 1882 werd die gunstmaatregel reeds afgeschaft. 

In 1881 trokken amper 50 landverhuizers naar Argentinië terwijl dat in 1887 reeds 
opgelopen was tot niet minder dan 900 om dan in 1889 toe te nemen tot 9.000.

Juárez Celman werd in 1886 de nieuwe president van Argentinië en onder zijn be-
stuur nam de immigratie van allerlei mensen uit Italië, Spanje, Nederland en België 
sterk toe. Onmiddellijk na de machtsovername keurde men een wetsvoorstel over de 
gesubsi-dieerde overtochten goed. Overzeese propaganda-agentschappen werden op-
gericht om zoveel mogelijk arbeidskrachten voor de landbouw te importeren. Tussen 
mei 1888 en september 1889 schreef men bijvoorbeeld 78.962 overtochten uit. Door 
dit systeem geraakten de kolonisatiecompagnieën maar ook individuen aan goedkope 
arbeidskrachten. Propagandisten van allerlei slag werden aangezocht om het land te 
promoten. Verder werkten agenten van de scheepvaartmaatschappijen mee, zij werk-
ten op commissieloon en werden betaald per emigrant die ze konden strikken. Daarbij 
hanteerden ze vaak frauduleuze praktijken. Duizenden en duizenden emigreerden, de 
meesten kwamen ook in hun nieuwe land in de grootste armoede terecht. 

Judocus kon ginder echter bij vrienden en kennissen terecht zodat hij van de grootste 
problemen verlost was. Hij werd gastvrij ontvangen bij Jules Van Hauvaert die gehuwd 
was met Eudoxie Aelvoet uit Ronse. Ik vermoed dat Eudoxie Aelvoet familie moet 
geweest zijn van Judocus, zijn moeder was immers Cordula Aelvoet. Hij hielp op de 
hoeve en kreeg zelfs 8 ha om zelf te bewerken. Ze lieten hem ook hun ploeg gebruiken 
en een span ossen om het land te ontginnen. 

Het ploegen met ossen verliep niet zoals in Vlaanderen. Charles Louis Creteur uit 
Nokere, uitgeweken op 1 november 1781, schreef op 28 augustus 18824 naar zijn broer 
Honoré in Nokere : “de ossen steken met hunnen kop, in plaats van trekken met hunne 
schouders, en daarmee moet ik den ploeg begeleiden en onze knecht, Remi Gyselinck 
begeleid de vier ossen. Ziehier hoe zij aangespannen zijn : het voorste koppel is aange-
spannen met een stuk hout, dat achter hunne hoorens gebonden wordt, met eenen riem 
van acht meters lang en twee centimeters breed. De os die op de handzijde ligt wordt 
begeleid met een zeelke dat aan zijn oor gestropt is, en voor breidel dient. Het andere 

Etikhove telde rond 1570 ca. 1.000 inwoners waarvan slechts een derde overbleef 
na de periode 1576-1585 (godsdiensttroebelen). Na 1585 volgde een voortdurende 
bevolkingstoename tot ca. 1670. Het aantal inwoners bedroeg rond 1680 reeds11252. 
Hieronder een overzicht van het aantal dopen en huwelijken in die periode.
  Jaar dopen huwelijken
  1677 28   5
  1678 24   3
  1679 33   7
  1680 22 14
  1681 29   7
  1682 28 10

Het landboek van Etikhove uit 1679-1680.
Vooral in de 17de en 18de eeuw werden in talrijke gemeenten land-(kaart)boeken opge-
maakt. In Etikhove gebeurde dit in de jaren 1679-1680. Een landboek is bijzonder be-
langrijk, vooral voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geografie, de bodemkunde, 
de toponymie en de geschiedenis van een dorp tijdens het Ancien Régime, maar ook 
voor de genealogen.  

2. De Brouwer J. : Demografische evolutie van het Land van Aalst 1570-1800, Pro Civitate, Historische 
Uitgaven, 1968 p. 23.

4. Vlaamse Volksplanting in Entre-Rios door Eugeen Schepens, Oudenaarde, Stoomdrukkerij Bevernaege-
Van Eechaute, Leuven, Drukkerij en boekhandel van Karel Fonteyn, blz. 77.
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Naar Argentinië.

Op het einde van de 19de eeuw kampte Argentinië met een bevolkingstekort. Dank zij 
de immigratiepolitiek werden er rond 1880 niet minder dan 15 immigratiekolonies ge-

sticht: zes kolonies met Spanjaarden, vijf jood-
se, één Duitse, één Franse en één Belgische. 
Eugeen Schepens uit Welden, een student aan 
de Leuvense Universiteit, was het idee van 
een ʻvolksplanting  ̓ zeer genegen. Hij wou 
een Vlaamse landbouwkolonie stichten in de 
provincie Entre-Rios in Argentinië en gaf dan 
ook talrijke voordrachten in de streek Oude-
naarde-Ronse. “Zijnen eersten oproep aan de 
landbouwers van het arrondissement Oude-
naarde” deed hij op 28 mei 1881 in De Schel-
degalm. Onmiddellijk opende hij een lijst met 
“verhuizersgezinden naar den Entre-Rios”.

Een eerste groep vertrok uit Oudenaarde sa-
men met Eugeen Schepens op zondag 31 ok-
tober 1881. ʼs Anderendaags scheepten ze in 

te Antwerpen op het stoomschip “Teniers” van de maatschappij Lamport en Holt. In 
de Scheldegalm van 4 december 1881 staan de namen van de families die emigreerden, 
o.a. Modest en Désiré Baert uit de Ellestraat te Maarke, Petrus De Clerck en vrouw 
Mathilde Aelvoet met hun 3 kinderen uit de Koekamer te Schorisse, Joseph en Vincent 
Van Hauvaert uit Schorisse, Henri en Francies Willems uit Maarke, e.a. Na iets meer 
dan één jaar keerde Schepens terug naar Vlaanderen en ontscheepte te Antwerpen op 
3 januari 1883. Kort daarop huwde hij met Julia De Vos uit Paulatem. Opnieuw gaf hij 
talrijke voordrachten en zocht hij nieuwe landverhuizers en eind oktober van datzelfde 
jaar vertrok hij met nieuwe emigranten naar Argentinië. De "Colonia Belga" werd een 
der voornaamste en meest bloeiende koloniës uit Argentinië.

Judocus Vanderdonckt naar Argentinië.

Judocus waagde ook zijn kans en vertrok op 1 november 1887 uit zijn dorp 
Schorisse naar Villaguay. Hij was toen drieëntwintig jaar. Zes jaar eerder, op 21 april 
1881 waren Jules Van Hauvaert (Koekamer, Louise-Marie) en Seraphine Van Den 
Daele (Schorisse), Delanghe N. (Nukerke) en Fenaux N. (Ellezelles) eveneens naar 
Villaguay uitgeweken. Hij kende in Villaguay de familie Van Hauvaert en wellicht 
ook Henri en Francies Willems uit Maarke. Eugeen Schepens publiceerde tot 1884 in 
“De Scheldegalm” de talrijke brieven die vanuit Argentinië geschreven werden door 

Het landboek berustte tot eind augustus 2009 onder nr. 161 in het oud gemeentear-
chief van Etikhove in het voormalige Rijksarchief te Ronse. Dit werd immers op 31 
augustus opgedoekt en alle archiefstukken behorende tot het Ancien Régime worden 
nu bewaard in het Rijksarchief te Gent.

Het landboek werd “gemeten ende gemaeckt bij mr Abraham vanden vijvere geswo-
ren lantmeter ten jaere sesthienhondert 79 ende 80”. Het landboek telt 1651 artikels 
verdeeld over 337 folios of 674 paginaʼs. Volgens de opmeting in 1679-1680 had Etik-
hove toen een oppervlakte van 783 bunder, 2 dagwand en 55,5 roeden of 963,88 ha.

De landmeter Abraham Vanden Vijvere noteerde voor elk perceel de naam van pachter 
of eigenaar van het perceel met daarbij de aangrenzende percelen ten noorden, ten oos-
ten, enzoverder alsook de oppervlakte uitgedrukt in bunder, dagwand en roeden.

Excerpt van een artikel van folio 4 van het landboek.

      hontstirt
franchoijs ketel kuergoet van etichove geleghen op den hontstirt noort oost sijn sijn 
erffe suijdt oost ande groenstraete ende west Jan de Loose groot 1 dachtt xxiij roen.

Het landboek werd in de loop de jaren verder aangevuld. 
Voor dit artikel : 
 18 7bre 1787 op Jacobus Vanden Bossche
 18 8bre 1760 op de we pr Vandenbossche
 Xxvij febre 1733 op pieter cruypenijnck fs raesse
 Xiij 8 bre 1704 op Raesse cruijpennijnck fs ph
 Xxij 8 bre 1701 op franchoijs de loose fs Jans
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 Iij meye 1694 op den heere pastoor van Etichove
 Nu Joos Vandeputte pachter.

De juistheid van de oppervlakteberekening moet wellicht niet al te strikt geïnterpre-
teerd worden en hing af van de technische vaardigheid van de landmeter. Bij dit land-
boek behoorden geen kaarten. 

Vooraan in het boek vinden we een index met de namen van de gehuchten en wijken. 

f° 1 Coppenberg   181 Middelveld
4 Hondsteirt   183 Puttene
8 Gabriel    189 Buijcksveld
10 Robijn    195 Etichovemeersch
11 ʻt Hautegem & Geetenhoek 196 Hooreveld & Langeveld
16 ʻt Hautegemveld pont  198 Muijnkeveld
18 Grootendries   201 Langcauterken
47 Steenveld   203 Buijnswinkel
54 Ten Berghe   209 ʻt Ruweleveld, Baeserije
57 Dries te Maercke   211 De Ceunebroeck Cauter
58 Ruijtersveld   212 Baeveld
61 Scheppersveld   214 Becq aende Spoele
63 aen de Maelzaekstraete  216 Ten Delve
72 Camerijksveld   222 Hautieveld & Verberrende sté
75 Dijnghemeersch   224 Beukel
78 Straelboschveld   227 Beck aende Wulfstraete
82 Neerheijtje   228 Bossenaer Cauter
84 Hoogheijtje   232 NW Poesthemstr naar molen
87 St Marieborre   235 NW houten peird
94 Steenbeke driessche  247 gehuchte ten Bosseneere 
99 Maelsaeke   252 Onderbossenaere
111 Winkelken   258 Vrijnde & Meermans
114 Kerskauter   260 Tissenaeke & veldbeke
115 Streekt    262 Bovenberg
116 Cruijsweg   269 Poesthem
118 Gansbeke   273 Drabbendries
124 Dapmeersch veld   277 Hoogstraete
126 Winkelmeersch te Gansbeke 280 Onderdrabbendries &
      Hoogstraet
128 Plaetse of bij de kerke  284 Geenensveld
133 Sottegemveld   289 Gheijnst
135 Hoogcauter   292 Steenen en Gheenensmeersch
146 Heuverot   291 Cromgracht
150 Excauter    294 Baertshoek

Een immigrant uit Schorisse naar Argentinië.1

MARC VUYLSTEKE

Migratie is van alle tijden en heeft plaats over de hele wereld. Mensen migreren al 
zolang als de mensheid bestaat. Onze verre voorouders trokken zo ʼn veertigduizend 
jaar geleden vanuit Afrika naar het noorden, richting Europa en Azië en dan verder 
naar Amerika. Men zocht voedsel, een gunstig klimaat en een beter leven. En ook 
nu verlaten mensen hun thuis op zoek naar een beter leven. Niemand ontvlucht zijn 
land voor zijn plezier. Men trekt weg uit zijn eigen land omdat men geen werk, geen 
toekomst, geen leven heeft. Iets meer dan 120 jaar geleden trok ook Judocus Vander-
donckt weg uit Schorisse op zoek naar een betere toekomst.

Wie was Judocus Vanderdonct ?

Vooral in de tweede helft van de 19de eeuw maar ook in het begin van de 20ste eeuw 
emigreerden honderden Vlamingen naar Wallonië, Amerika, Canada en Argentinië.
Eén van hen was Judocus Vanderdonckt. Hij werd te Schorisse geboren op 23 mei 
1867 als zoon van Odo2 en Cordula Aelvoet. Het gezin met vier dochters3 en één 
zoon woonde te Schorisse op een kleine hofstede in de "Marquettestraat", samen met 
Theophiel, de broer van Odo. Via de kadastrale leggers die behoren bij de Poppkaart 
van Schorisse weten we dat ze geen eigenaar waren van de hoeve waarop ze woonden. 
Samen hadden ze wel 1,73 ha landbouwgrond. Moeder Cordula stierf op 23 november 
1871 (45 jaar oud) kort na het overlijden van Octavie, hun oudste dochtertje. Vader 
Odo stierf drie jaar later op 9 oktober 1874 (54 jaar oud). De vier weeskinderen, al-
lemaal jonger dan 12 jaar, werden opgevoed door de oom Theophiel die kort daarvoor 
gehuwd was met Benedicta Hubau.
Enige jaren later, op 17 mei 1885, verhuisden de 3 dochters naar Ronse. Ze waren toen 
22 jaar, 20 jaar en 15 jaar. Judocus, 18 jaar oud, bleef bij zijn oom op de boerderij.

1. Een bewerking van een onuitgegeven tekst van Hugo De Clercq uit Argentinië, aangevuld met persoonlijk 
opzoekingswerk.

2. Odo Vanderdonckt °Schorisse op 16 november 1820, zoon van Judocus en Scholastica Vanderdonckt. Hij 
huwde te Schorisse op 2 januari 1861 met een dienstmeid Cordula Aelvoet (°Etikhove op 3 april 1830 en 
dochter van Augustinus en Fredrica Quembeke).

3. Octavie (°21 april 1861 en †12 april 1871),  Maria-Theresia (°20 januari 1863),  Marie-Clemence (°18 
juni 1865), Maria Sylvia (°20 maart 1870), allen te Schorisse geboren.
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155 Hoogmeersch   303 ʻt Ros
158 Bodem    305 Bunderken
160 Cordierbodem   308 ʼt Veld te Plassche en Frijns
160 Kaeshoek   310 Cleij
164 Duijfhuijs   319 Meersch ten daele
167 Nederholbeke Musschestraet 321 omtrent de Fijnisbosch
175 Expae    326 Ciersveld
179 Gemeneveld   329  Boschcauter

Hofsteden.
Ik telde 131 hofsteden die door 121 landbouwers werden uitgebaat. Eén landbouwer 
(Jan De Merlier) had er 4, Jacques De Vos 3 en Baudewijn De Loose (weduwe), Fran-
chois Speleers, Pieter Vanmallegem, Jan Van Schoorse, Abraham Vandevelde, Fran-
chois Ysebaert en Melchior Ysebaert elk 2. Acht hofsteden werden gepacht en al de 
andere hofsteden waren eigendom van de landbouwer zelf.

De grootste hofsteden.
Straat of gehucht Naam Omschrijving ha
onder den Bovenberch Baudewijn Hofstede met al het land in het gehucht ter Lijnden 4,21
  De Loose (wed)
ontrent den bosch van Fijnis Abraham Vandenvelde hofstede grenst te noordwesten anden Cleij 3,52
  en Jan Crupenijnck 
Ten Bosseneeren Joos Dhaese  hofstede grenst in het westen aan de hofstede 2,87
  te Kattebeke
Ten Bosseneeren Baudewijn  hofstede te Kattebeke 2,78
  De Loose (wed)
onder de Straelbosch Adriaen De Loose  hofstede grenst aan het goed van Liessies,  2,39
 van Gallelee en
 van Maagdendale

De grootste uitbatingen (eigendom + pacht): oppervlakte in ha > 15 ha.

 Naam    Eigendom   Pacht   Totaal
 Jacques De Donder (wed)  13,81  13,12 26,93
 Adriaen De Loose (wed)  12,39  13,59 25,98
 Baudewijn De Loose (wed) 18,98    4,67 23,66
 Jacques De Vos fs Joos  15,35    5,41 20,76
 Lowijs Vander Donckt   13,78    5,96 19,74
 Abraham De Vos    11,00    7,95 18,95
 Jacques De Vos fs Jans  12,02    5,55 17,57
 Pieter Vandeputte     3,92  13,63 17,55

Een kanonskogel gevonden
te Maarke-Kerkem.

PEDRO PYPE

Ongeveer 20-25 jaar geleden, tijdens de restauratie van de Ter Borchtmolen, werd door 
de toenmalige eigenaar Jonkheer Dʼhoop de Synghem een gietijzeren kanonskogel 
aangetroffen1.
De watermolen is gelegen op de Maarkebeek, zoʼn 700 m westwaarts van de kerk, 
nabij de wijk Ter Borcht. Volgens de overlevering zou de molen in de 12de eeuw ge-
schonken zijn door Arnaud van Oudenaarde aan de abdij van Ename, samen met nog 
twee andere watermolens in de buurt2. In de tweede helft van de 16de eeuw was de 
molen in bezit van de graaf van Lalaing. Olivier Ketele pachtte ze toen voor 8 mud en 
6 halsters koren per jaar. 
In 1912 werd er een stoommachine geplaatst, maar die is intussen reeds verdwenen. 

De vondst:
Het projectiel is vervaardigd uit 
massief gietijzer door middel 
van een dubbele gietmal. Ken-
merkend is de aanwezigheid 
van een malnaad, een dunne 
licht verheven naad rond de 
omtrek van de kogel. De kogel 
heeft een diameter van 98 mm 
en een gewicht van 3,9 kg. 
Aan de hand van het gewicht 
kan de kogel in verband ge-
bracht worden met een Franse 
8 ponder bestemd voor veldge-
schut. De 8-ponder werd samen 
met de 32-, 24-, 16-, 12- en 4- 
ponder geïntroduceerd bij de 
hervormingen van de artillerie 
door Louvois in 1679 en zal in gebruik blijven tot in de eerste helft van de 19de eeuw. 

1. Mondelinge mededeling M. Vuylsteke (Businarias).
2. Bauters 1986, 38.
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Mor ze zie mij toch zu gieʼren...
 
Mor nui isʼt afgeluuʼpen
mee die verdomde ros !
En ʻk hee mij een bijl weest kuuʼpen
van de nacht gaʼk er op los !
Mee plezier zal ik haar lijk een verkie schieʼn
jo, van kop tot tieʼn !
Zʼhee genoeg gʼhouden mee mij de zot,
van de nacht moe ze kapot !
 
Ik zal afkappen haar borsten,
daarvan maak ik worsten
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie.
Haar voore en haar achterkastieʼlen
zal ik vierendieʼlen
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie.
En heur venijnige tonge
zal ik aan ʻt venster hangen
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie.
En van de reste kookʼek soepe
van her malsche poepe
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie.

M.

 De Bois (wed)   16,61    0 16,61
 Jan Van Mallegem     7,42    8,59 16,01
 Joos De Vos fs Bernaerts    5,33  10,16 15,49
 Jan Van Schoorse fs Raesse   8,88    6,52 15,4

De hofstede van de weduwe van Jacques De Donder ligt op het bunderken (Donderij).  
Ten zuidoosten grenst de boerderij aan de beek en aan de eigendom van Joos de Vos 
Gijsels, ten zuidwesten  aan Pieter Masselier en Abram Maroijen en ten noorden aan de 
straat, ten noordoosten aan Franchoijs van Mallegem, zoon van Franchoijs.
De hofstede van de weduwe van Adriaen De Loose ligt  “onder den Straelbosch”. Ze 
grenst ten oosten aan de straat, ten zuiden aan “ t̓ goet van Lecie”en aan “ t̓ goet van 
Gallelee”, ten westen aan de “Straelbosch” en ten noorden aan “het goet van Gallelee” 
en “'t goet van Maechdendaele”.

Het hof van de weduwe van Baudewijn De Loose is “het hof te Cattebeeke” en ligt 
“int guchte ten Bosseneeren”. In het oosten paalt het hof aan de “Vijlderstraete”, ten 
zuiden ligt de eigendom van Joos Dhaese, ten westen de Veulensweede en ten noorden 
de “ruijmijnge” en aan “den Reckem”.

Het hof van Franchoijs de Vos fs Joos ligt “int guchte te Nederhoolbeecke”. Deze 
boerderij grenst ten oosten aan de straat, ten zuiden aan “dʼExpae”, ten westen aan 
“dʼHoochcautere” en ten noorden aan de eigendom van Joos de Donder, zoon van 
Jaeques.

Hofsteden met een oppervlakte tussen de 10 en 20 ha.
 Naam    Eigendom    Gepacht Totaal
 Lowijs Vander Donckt   13,78         5,96 19,74
 Abraham De Vos    11         7,95 18,95
 Jacques De Vos fs Jans  12,02         5,55 17,57
 Pieter Vandeputte     3,92       13,63 17,55
 De Bois (wed)   16,61          0,00 16,61
 Jan Van Mallegem     7,42         8,59 16,01
 Jan Van Schoorse fs Raesse   8,88         6,52 15,4
 Joos De Vos fs Bernaerts    5,33         8,35 13,68
 Ysaak De Merlier (sterfhuis)   9,14         3,43 12,56
 Melchior Ysebaert     9,55         2,75 12,3
 Franchoijs Speleers     5,04         7,02 12,06
 Lieven Dhaese      6,16         5,51 11,67
 Adriaen Provoost (sterfhuis)   4,1         7,55 11,65
 Engel Vandecaemere     9,4         1,23 10,63
 Franchoijs Ketel      3,61         7  10,61
 Niclaeijs Dhondt      6,39         4,18 10,57
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Mor ze zie mij toch zu gieʼren...
 
En zʼhee mij gisteren were gesmeten
ʻt wa boven mee heur piespot,
en zʼhoe  ̓ter zjuust in gesch...
en alles vloog over mijne kop;
en dan sloeg ze gʼheel den boel in gruis
mee verschrikkelijk gedruis,
zʼho mij dor vast en smeet mij in nen hoek
ʻk hoe  ̓dor iets verloren in mijn broek !

 Abraham Vandenvelde     6,93         3,36 10,29
 Ysack De Vos      3,54         6,71 10,24
 Jan De Loose      5,09         4,72   9,81

Huizen.
Ik telde 93  “huijsteden” waarvan er 83 door de eigenaar bewoond werden, 18 huizen 
zijn gehuurd. Samen met de hofsteden maakt dit 224 woonplaatsen. Die “huijsteden” 
hebben soms ook een grote oppervlakte zodat dit wellicht ook hofsteden zijn. Hieron-
der de “huijsteden” die een oppervlakte hebben die groter is dan 1 ha.
 Straat   Naam    Grootte in ha
 Maelsaecke  Lieven Dhaese    1,36
 Maelsaeckstraete  Pieter Speleers   1,32
 Drabbendriessche  Abseloen Roman (sterfhuis) 1,23
 te Poestem  Franchoijs Dhaene (wed)  1,16
 Ten Delve  Jaeques Vander Bruggen   1,05c
Land.
In het landboek maakt men een onderscheid tussen saeylant en velt (veldeke). In vele 
artikels staat er zelfs geen aanduiding maar we mogen aannemen dat dit gewoon land-
bouwgrond is.
15 percelen met een oppervlakte van 10,79 ha worden beschreven als zaailand.
1.199 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 639,01 ha moeten als veld, of 
land beschouwd worden, samen dus 1.214 percelen met een oppervlakte van 649,80 
ha.
397 percelen met een oppervlakte van 259,88ha (40%) is verpacht, de andere 817 per-
celen hebben een oppervlakte van 389.92 ha (60%).

Meersen en weiden.
78,10 ha, verdeeld over 151 percelen, zijn gecatalogeerd als “geweet” of “mersch”. 
44 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 26,90 ha zijn verpacht (34,44%).
51,20 ha, verdeeld over 107 percelen, zijn eigendom van 78 verschillende eigenaars 
(65,56%).

Bos.
Het bosbestand, 66,57 ha groot, is verdeeld over 12 artikels. De grootste oppervlakte  
heeft “den bosch van Fijnis” (59,82 ha), een bos in eigendom van de graaf Egmont. 
De rest, 6,75 ha, zijn kleinere bosjes variërend van 1,84 ha tot amper 3 are. In de on-
middellijke omgeving van de bos van “Fijnis” liggen nog 6 percelen, samen 4,1451 
ha groot. Verder zijn er bosjes : op “Tiesnaecke”, een bosje van 0,78 ha, “onder de 
Straelbosschen” een bosje van 1,13 ha,  
2 perceeltjes bos “ten Bosseneere” respectievelijk 10 are en 3 are groot, en op de 
“Boscautere” 55 are. 
Broekaegie.
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Uit de liederenschat van Omer De Vos.
DIRK DE MERLIER

Een lied over het huwelijkslief en -leed van Lowie en zijn Pelagie. Wegens de plas-
tische beschrijvingen van Pelagies anatomie en de antropofage fantasieën van Lowie 
niet voor gevoelige oren !

ʻt Hee ter weer schieʼf gezeten
thuis mee mijn Pelagie,
En zʼhee mij ʻn blauw uuʼge gesmeten
jo, mij, heuren broeʼve Lowie.
Alle doeʼgen mokt ze ruzie in mijn huis
mee verschrikkelijk gedruis,
al wa da ze vindt sloeʼg zʼop mijne kop
radikol kapot !

Mor ze zie mij toch zu gieʼren
altijd vol kolieʼre
jo, mijn Pelagie,
jo, ik, Lowie,
ik krijge meer sloeʼgen dan eten
ʻk en mag dan nog nie spreken
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie,
ʻk en mag ook bij her nie meer sloeʼpen
ik moe dor ston goeʼpen
op mijn Pelagie,
Jo, ik, Lowie,
ik hee ʻt leven van een verken
altijd mor vurst werken
veur mijn Pelagie,
Jo, ik, Lowie !

En zʼhee dor twie borsten lijk hespen
en handen gelijk van ne reus
en ze drinkt dor djenever mee flesschen,
da kunde zien aan heure neus.
En heur billen die wegen wel elk tien pond,
zʼhee dor een verschrikkelijk front,
en heur lichaam dat staat heel zwart van haar,
ja, dat is zekers waar !

25,13 ha werd aangeduid als broekaegie of broekaegie en geweet verdeeld over 36 
percelen; 11 van die percelen liggen “ten Bosseneeren”. 
Daarbij zijn er nog 5 percelen met een oppervlakte van 2,12 ha, die als “vaege” aan-
geduid zijn.

Geestelijke en wereldlijke eigenaars.
  Naam    Oppervlakte in ha
  Graaf Egmont     71,08
  Maagdendaele     49,95
  Klooster van Gallelee    30,1
  Armen van Oudenaarde    13,38
  Goed van Liessies    11,31
  Heer van Etikhove    10,36
  Kerk van Etikhove      8,47
  Armen van Etikhove       7,31
  Hospitaal van Oudenaarde      6,32
  Codideanen van Oudenaarde     5,05
  Jezuieten van Oudenaarde      4,97
  Abdij Ename       4,75
  Armen van Maarke      3
  Zwartzusterhuis van Oudenaarde     1,82
  Kapittel van Ronse      1,54
  Armen van Nukerke      1,16
  Kerk van Kerkem       0,63
  Kerk van Maarke       0,62
  Kapel Kerselare       0,54
  TOTAAL   232,36

De andere grootste eigenaars zijn :  
  Eigenaar    Oppervlakte in ha
  Baudewijn De Loose (wed) 18,98
  De Bois (wed)   16,61
  Jacques De Vos fs Joos  15,35
  Jacques De Donder (wed)  13,81
  Lowijs Vander Donckt   13,78
  Adriaen De Loose (wed)  12,39
  Jacques De Vos fs Jans  12,02
  Abraham De Vos    11,00

De grond, niet in eigendom van de vorige geestelijke en wereldlijke eigenaars, is ver-
deeld over 305 eigenaars die hun grond zelf bewerken en 113 eigenaars die hun eigen-
dom in pacht afstaan, samen dus 418 eigenaars.  Die 305 eigenaars bezitten 630 ha, wat 
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KAART VAN ETIKHOVE MET TOPONIEMEN

een gemiddelde geeft van iets meer dan 2 ha per eigenaar. De 113 eigenaars die hun 
grond verpachten bezitten samen 255 ha of gemiddeld 2,25 ha per eigenaar.

Raadplegen van het landboek.
Het landboek is nu uitgegeven en kan geraadpleegd worden in ons documentatiecen-
trum; het kan ook aangekocht worden. Het boek volgt de letterlijke weergave van 
het origineel. Aan ieder artikel gaven we een eigen volgnummer. In de tweede kolom 
noteerden we telkens de naam van het gehucht. Doordat hoofdletters praktisch niet 
voorkomen gaven we aan de persoons- en plaatsnamen een hoofdletter.  Wat betreft de 
eigennamen hielden we ons aan de originele schrijfwijze. Het gebruik van een vaste 
spelling is er zeker niet terug te vinden. Zo werd bijvoorbeeld “zuijdt, suijt, en suijdt, 
kuergoet en cuergoet, Autegem, Hautegem en Tautegem” enz. door elkaar gebruikt. 

De oppervlakte, genoteerd in bunder, dagwand en roeden, heb ik omgezet in ha, are 
en ca. In de kolom van de omschrijving vinden we de letterlijke weergave van het 
origineel met daarbij de naam van de eigenaar, de eventuele pachter, soms de aard van 
de grond (land, weide, meers, hofstede, huis) met de aanpalende eigenaars en de even- 
tuele zichtbare grenzen zoals beken, straten of hofsteden. De latere toevoegingen in 
het landboek werden niet opgenomen. Achteraan voegden we een index met de plaats- 
en persoonsnamen, die verwijst naar de bladzijde waar die naam te vinden is. Bij 
het boek behoort ook een kaart van Etikhove waarop een aantal toponiemen vermeld 
staan, gesteund op het landboek, de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1865)  en van 
de Atlas der Buurtwegen.
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niet voor gevoelige oren !

ʻt Hee ter weer schieʼf gezeten
thuis mee mijn Pelagie,
En zʼhee mij ʻn blauw uuʼge gesmeten
jo, mij, heuren broeʼve Lowie.
Alle doeʼgen mokt ze ruzie in mijn huis
mee verschrikkelijk gedruis,
al wa da ze vindt sloeʼg zʼop mijne kop
radikol kapot !

Mor ze zie mij toch zu gieʼren
altijd vol kolieʼre
jo, mijn Pelagie,
jo, ik, Lowie,
ik krijge meer sloeʼgen dan eten
ʻk en mag dan nog nie spreken
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie,
ʻk en mag ook bij her nie meer sloeʼpen
ik moe dor ston goeʼpen
op mijn Pelagie,
Jo, ik, Lowie,
ik hee ʻt leven van een verken
altijd mor vurst werken
veur mijn Pelagie,
Jo, ik, Lowie !

En zʼhee dor twie borsten lijk hespen
en handen gelijk van ne reus
en ze drinkt dor djenever mee flesschen,
da kunde zien aan heure neus.
En heur billen die wegen wel elk tien pond,
zʼhee dor een verschrikkelijk front,
en heur lichaam dat staat heel zwart van haar,
ja, dat is zekers waar !

25,13 ha werd aangeduid als broekaegie of broekaegie en geweet verdeeld over 36 
percelen; 11 van die percelen liggen “ten Bosseneeren”. 
Daarbij zijn er nog 5 percelen met een oppervlakte van 2,12 ha, die als “vaege” aan-
geduid zijn.

Geestelijke en wereldlijke eigenaars.
  Naam    Oppervlakte in ha
  Graaf Egmont     71,08
  Maagdendaele     49,95
  Klooster van Gallelee    30,1
  Armen van Oudenaarde    13,38
  Goed van Liessies    11,31
  Heer van Etikhove    10,36
  Kerk van Etikhove      8,47
  Armen van Etikhove       7,31
  Hospitaal van Oudenaarde      6,32
  Codideanen van Oudenaarde     5,05
  Jezuieten van Oudenaarde      4,97
  Abdij Ename       4,75
  Armen van Maarke      3
  Zwartzusterhuis van Oudenaarde     1,82
  Kapittel van Ronse      1,54
  Armen van Nukerke      1,16
  Kerk van Kerkem       0,63
  Kerk van Maarke       0,62
  Kapel Kerselare       0,54
  TOTAAL   232,36

De andere grootste eigenaars zijn :  
  Eigenaar    Oppervlakte in ha
  Baudewijn De Loose (wed) 18,98
  De Bois (wed)   16,61
  Jacques De Vos fs Joos  15,35
  Jacques De Donder (wed)  13,81
  Lowijs Vander Donckt   13,78
  Adriaen De Loose (wed)  12,39
  Jacques De Vos fs Jans  12,02
  Abraham De Vos    11,00

De grond, niet in eigendom van de vorige geestelijke en wereldlijke eigenaars, is ver-
deeld over 305 eigenaars die hun grond zelf bewerken en 113 eigenaars die hun eigen-
dom in pacht afstaan, samen dus 418 eigenaars.  Die 305 eigenaars bezitten 630 ha, wat 
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Mor ze zie mij toch zu gieʼren...
 
En zʼhee mij gisteren were gesmeten
ʻt wa boven mee heur piespot,
en zʼhoe  ̓ter zjuust in gesch...
en alles vloog over mijne kop;
en dan sloeg ze gʼheel den boel in gruis
mee verschrikkelijk gedruis,
zʼho mij dor vast en smeet mij in nen hoek
ʻk hoe  ̓dor iets verloren in mijn broek !

 Abraham Vandenvelde     6,93         3,36 10,29
 Ysack De Vos      3,54         6,71 10,24
 Jan De Loose      5,09         4,72   9,81

Huizen.
Ik telde 93  “huijsteden” waarvan er 83 door de eigenaar bewoond werden, 18 huizen 
zijn gehuurd. Samen met de hofsteden maakt dit 224 woonplaatsen. Die “huijsteden” 
hebben soms ook een grote oppervlakte zodat dit wellicht ook hofsteden zijn. Hieron-
der de “huijsteden” die een oppervlakte hebben die groter is dan 1 ha.
 Straat   Naam    Grootte in ha
 Maelsaecke  Lieven Dhaese    1,36
 Maelsaeckstraete  Pieter Speleers   1,32
 Drabbendriessche  Abseloen Roman (sterfhuis) 1,23
 te Poestem  Franchoijs Dhaene (wed)  1,16
 Ten Delve  Jaeques Vander Bruggen   1,05c
Land.
In het landboek maakt men een onderscheid tussen saeylant en velt (veldeke). In vele 
artikels staat er zelfs geen aanduiding maar we mogen aannemen dat dit gewoon land-
bouwgrond is.
15 percelen met een oppervlakte van 10,79 ha worden beschreven als zaailand.
1.199 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 639,01 ha moeten als veld, of 
land beschouwd worden, samen dus 1.214 percelen met een oppervlakte van 649,80 
ha.
397 percelen met een oppervlakte van 259,88ha (40%) is verpacht, de andere 817 per-
celen hebben een oppervlakte van 389.92 ha (60%).

Meersen en weiden.
78,10 ha, verdeeld over 151 percelen, zijn gecatalogeerd als “geweet” of “mersch”. 
44 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 26,90 ha zijn verpacht (34,44%).
51,20 ha, verdeeld over 107 percelen, zijn eigendom van 78 verschillende eigenaars 
(65,56%).

Bos.
Het bosbestand, 66,57 ha groot, is verdeeld over 12 artikels. De grootste oppervlakte  
heeft “den bosch van Fijnis” (59,82 ha), een bos in eigendom van de graaf Egmont. 
De rest, 6,75 ha, zijn kleinere bosjes variërend van 1,84 ha tot amper 3 are. In de on-
middellijke omgeving van de bos van “Fijnis” liggen nog 6 percelen, samen 4,1451 
ha groot. Verder zijn er bosjes : op “Tiesnaecke”, een bosje van 0,78 ha, “onder de 
Straelbosschen” een bosje van 1,13 ha,  
2 perceeltjes bos “ten Bosseneere” respectievelijk 10 are en 3 are groot, en op de 
“Boscautere” 55 are. 
Broekaegie.
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Mor ze zie mij toch zu gieʼren...
 
Mor nui isʼt afgeluuʼpen
mee die verdomde ros !
En ʻk hee mij een bijl weest kuuʼpen
van de nacht gaʼk er op los !
Mee plezier zal ik haar lijk een verkie schieʼn
jo, van kop tot tieʼn !
Zʼhee genoeg gʼhouden mee mij de zot,
van de nacht moe ze kapot !
 
Ik zal afkappen haar borsten,
daarvan maak ik worsten
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie.
Haar voore en haar achterkastieʼlen
zal ik vierendieʼlen
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie.
En heur venijnige tonge
zal ik aan ʻt venster hangen
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie.
En van de reste kookʼek soepe
van her malsche poepe
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie.

M.

 De Bois (wed)   16,61    0 16,61
 Jan Van Mallegem     7,42    8,59 16,01
 Joos De Vos fs Bernaerts    5,33  10,16 15,49
 Jan Van Schoorse fs Raesse   8,88    6,52 15,4

De hofstede van de weduwe van Jacques De Donder ligt op het bunderken (Donderij).  
Ten zuidoosten grenst de boerderij aan de beek en aan de eigendom van Joos de Vos 
Gijsels, ten zuidwesten  aan Pieter Masselier en Abram Maroijen en ten noorden aan de 
straat, ten noordoosten aan Franchoijs van Mallegem, zoon van Franchoijs.
De hofstede van de weduwe van Adriaen De Loose ligt  “onder den Straelbosch”. Ze 
grenst ten oosten aan de straat, ten zuiden aan “ t̓ goet van Lecie”en aan “ t̓ goet van 
Gallelee”, ten westen aan de “Straelbosch” en ten noorden aan “het goet van Gallelee” 
en “'t goet van Maechdendaele”.

Het hof van de weduwe van Baudewijn De Loose is “het hof te Cattebeeke” en ligt 
“int guchte ten Bosseneeren”. In het oosten paalt het hof aan de “Vijlderstraete”, ten 
zuiden ligt de eigendom van Joos Dhaese, ten westen de Veulensweede en ten noorden 
de “ruijmijnge” en aan “den Reckem”.

Het hof van Franchoijs de Vos fs Joos ligt “int guchte te Nederhoolbeecke”. Deze 
boerderij grenst ten oosten aan de straat, ten zuiden aan “dʼExpae”, ten westen aan 
“dʼHoochcautere” en ten noorden aan de eigendom van Joos de Donder, zoon van 
Jaeques.

Hofsteden met een oppervlakte tussen de 10 en 20 ha.
 Naam    Eigendom    Gepacht Totaal
 Lowijs Vander Donckt   13,78         5,96 19,74
 Abraham De Vos    11         7,95 18,95
 Jacques De Vos fs Jans  12,02         5,55 17,57
 Pieter Vandeputte     3,92       13,63 17,55
 De Bois (wed)   16,61          0,00 16,61
 Jan Van Mallegem     7,42         8,59 16,01
 Jan Van Schoorse fs Raesse   8,88         6,52 15,4
 Joos De Vos fs Bernaerts    5,33         8,35 13,68
 Ysaak De Merlier (sterfhuis)   9,14         3,43 12,56
 Melchior Ysebaert     9,55         2,75 12,3
 Franchoijs Speleers     5,04         7,02 12,06
 Lieven Dhaese      6,16         5,51 11,67
 Adriaen Provoost (sterfhuis)   4,1         7,55 11,65
 Engel Vandecaemere     9,4         1,23 10,63
 Franchoijs Ketel      3,61         7  10,61
 Niclaeijs Dhondt      6,39         4,18 10,57
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155 Hoogmeersch   303 ʻt Ros
158 Bodem    305 Bunderken
160 Cordierbodem   308 ʼt Veld te Plassche en Frijns
160 Kaeshoek   310 Cleij
164 Duijfhuijs   319 Meersch ten daele
167 Nederholbeke Musschestraet 321 omtrent de Fijnisbosch
175 Expae    326 Ciersveld
179 Gemeneveld   329  Boschcauter

Hofsteden.
Ik telde 131 hofsteden die door 121 landbouwers werden uitgebaat. Eén landbouwer 
(Jan De Merlier) had er 4, Jacques De Vos 3 en Baudewijn De Loose (weduwe), Fran-
chois Speleers, Pieter Vanmallegem, Jan Van Schoorse, Abraham Vandevelde, Fran-
chois Ysebaert en Melchior Ysebaert elk 2. Acht hofsteden werden gepacht en al de 
andere hofsteden waren eigendom van de landbouwer zelf.

De grootste hofsteden.
Straat of gehucht Naam Omschrijving ha
onder den Bovenberch Baudewijn Hofstede met al het land in het gehucht ter Lijnden 4,21
  De Loose (wed)
ontrent den bosch van Fijnis Abraham Vandenvelde hofstede grenst te noordwesten anden Cleij 3,52
  en Jan Crupenijnck 
Ten Bosseneeren Joos Dhaese  hofstede grenst in het westen aan de hofstede 2,87
  te Kattebeke
Ten Bosseneeren Baudewijn  hofstede te Kattebeke 2,78
  De Loose (wed)
onder de Straelbosch Adriaen De Loose  hofstede grenst aan het goed van Liessies,  2,39
 van Gallelee en
 van Maagdendale

De grootste uitbatingen (eigendom + pacht): oppervlakte in ha > 15 ha.

 Naam    Eigendom   Pacht   Totaal
 Jacques De Donder (wed)  13,81  13,12 26,93
 Adriaen De Loose (wed)  12,39  13,59 25,98
 Baudewijn De Loose (wed) 18,98    4,67 23,66
 Jacques De Vos fs Joos  15,35    5,41 20,76
 Lowijs Vander Donckt   13,78    5,96 19,74
 Abraham De Vos    11,00    7,95 18,95
 Jacques De Vos fs Jans  12,02    5,55 17,57
 Pieter Vandeputte     3,92  13,63 17,55

Een kanonskogel gevonden
te Maarke-Kerkem.

PEDRO PYPE

Ongeveer 20-25 jaar geleden, tijdens de restauratie van de Ter Borchtmolen, werd door 
de toenmalige eigenaar Jonkheer Dʼhoop de Synghem een gietijzeren kanonskogel 
aangetroffen1.
De watermolen is gelegen op de Maarkebeek, zoʼn 700 m westwaarts van de kerk, 
nabij de wijk Ter Borcht. Volgens de overlevering zou de molen in de 12de eeuw ge-
schonken zijn door Arnaud van Oudenaarde aan de abdij van Ename, samen met nog 
twee andere watermolens in de buurt2. In de tweede helft van de 16de eeuw was de 
molen in bezit van de graaf van Lalaing. Olivier Ketele pachtte ze toen voor 8 mud en 
6 halsters koren per jaar. 
In 1912 werd er een stoommachine geplaatst, maar die is intussen reeds verdwenen. 

De vondst:
Het projectiel is vervaardigd uit 
massief gietijzer door middel 
van een dubbele gietmal. Ken-
merkend is de aanwezigheid 
van een malnaad, een dunne 
licht verheven naad rond de 
omtrek van de kogel. De kogel 
heeft een diameter van 98 mm 
en een gewicht van 3,9 kg. 
Aan de hand van het gewicht 
kan de kogel in verband ge-
bracht worden met een Franse 
8 ponder bestemd voor veldge-
schut. De 8-ponder werd samen 
met de 32-, 24-, 16-, 12- en 4- 
ponder geïntroduceerd bij de 
hervormingen van de artillerie 
door Louvois in 1679 en zal in gebruik blijven tot in de eerste helft van de 19de eeuw. 

1. Mondelinge mededeling M. Vuylsteke (Businarias).
2. Bauters 1986, 38.
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 Iij meye 1694 op den heere pastoor van Etichove
 Nu Joos Vandeputte pachter.

De juistheid van de oppervlakteberekening moet wellicht niet al te strikt geïnterpre-
teerd worden en hing af van de technische vaardigheid van de landmeter. Bij dit land-
boek behoorden geen kaarten. 

Vooraan in het boek vinden we een index met de namen van de gehuchten en wijken. 

f° 1 Coppenberg   181 Middelveld
4 Hondsteirt   183 Puttene
8 Gabriel    189 Buijcksveld
10 Robijn    195 Etichovemeersch
11 ʻt Hautegem & Geetenhoek 196 Hooreveld & Langeveld
16 ʻt Hautegemveld pont  198 Muijnkeveld
18 Grootendries   201 Langcauterken
47 Steenveld   203 Buijnswinkel
54 Ten Berghe   209 ʻt Ruweleveld, Baeserije
57 Dries te Maercke   211 De Ceunebroeck Cauter
58 Ruijtersveld   212 Baeveld
61 Scheppersveld   214 Becq aende Spoele
63 aen de Maelzaekstraete  216 Ten Delve
72 Camerijksveld   222 Hautieveld & Verberrende sté
75 Dijnghemeersch   224 Beukel
78 Straelboschveld   227 Beck aende Wulfstraete
82 Neerheijtje   228 Bossenaer Cauter
84 Hoogheijtje   232 NW Poesthemstr naar molen
87 St Marieborre   235 NW houten peird
94 Steenbeke driessche  247 gehuchte ten Bosseneere 
99 Maelsaeke   252 Onderbossenaere
111 Winkelken   258 Vrijnde & Meermans
114 Kerskauter   260 Tissenaeke & veldbeke
115 Streekt    262 Bovenberg
116 Cruijsweg   269 Poesthem
118 Gansbeke   273 Drabbendries
124 Dapmeersch veld   277 Hoogstraete
126 Winkelmeersch te Gansbeke 280 Onderdrabbendries &
      Hoogstraet
128 Plaetse of bij de kerke  284 Geenensveld
133 Sottegemveld   289 Gheijnst
135 Hoogcauter   292 Steenen en Gheenensmeersch
146 Heuverot   291 Cromgracht
150 Excauter    294 Baertshoek

Een immigrant uit Schorisse naar Argentinië.1

MARC VUYLSTEKE

Migratie is van alle tijden en heeft plaats over de hele wereld. Mensen migreren al 
zolang als de mensheid bestaat. Onze verre voorouders trokken zo ʼn veertigduizend 
jaar geleden vanuit Afrika naar het noorden, richting Europa en Azië en dan verder 
naar Amerika. Men zocht voedsel, een gunstig klimaat en een beter leven. En ook 
nu verlaten mensen hun thuis op zoek naar een beter leven. Niemand ontvlucht zijn 
land voor zijn plezier. Men trekt weg uit zijn eigen land omdat men geen werk, geen 
toekomst, geen leven heeft. Iets meer dan 120 jaar geleden trok ook Judocus Vander-
donckt weg uit Schorisse op zoek naar een betere toekomst.

Wie was Judocus Vanderdonct ?

Vooral in de tweede helft van de 19de eeuw maar ook in het begin van de 20ste eeuw 
emigreerden honderden Vlamingen naar Wallonië, Amerika, Canada en Argentinië.
Eén van hen was Judocus Vanderdonckt. Hij werd te Schorisse geboren op 23 mei 
1867 als zoon van Odo2 en Cordula Aelvoet. Het gezin met vier dochters3 en één 
zoon woonde te Schorisse op een kleine hofstede in de "Marquettestraat", samen met 
Theophiel, de broer van Odo. Via de kadastrale leggers die behoren bij de Poppkaart 
van Schorisse weten we dat ze geen eigenaar waren van de hoeve waarop ze woonden. 
Samen hadden ze wel 1,73 ha landbouwgrond. Moeder Cordula stierf op 23 november 
1871 (45 jaar oud) kort na het overlijden van Octavie, hun oudste dochtertje. Vader 
Odo stierf drie jaar later op 9 oktober 1874 (54 jaar oud). De vier weeskinderen, al-
lemaal jonger dan 12 jaar, werden opgevoed door de oom Theophiel die kort daarvoor 
gehuwd was met Benedicta Hubau.
Enige jaren later, op 17 mei 1885, verhuisden de 3 dochters naar Ronse. Ze waren toen 
22 jaar, 20 jaar en 15 jaar. Judocus, 18 jaar oud, bleef bij zijn oom op de boerderij.

1. Een bewerking van een onuitgegeven tekst van Hugo De Clercq uit Argentinië, aangevuld met persoonlijk 
opzoekingswerk.

2. Odo Vanderdonckt °Schorisse op 16 november 1820, zoon van Judocus en Scholastica Vanderdonckt. Hij 
huwde te Schorisse op 2 januari 1861 met een dienstmeid Cordula Aelvoet (°Etikhove op 3 april 1830 en 
dochter van Augustinus en Fredrica Quembeke).

3. Octavie (°21 april 1861 en †12 april 1871),  Maria-Theresia (°20 januari 1863),  Marie-Clemence (°18 
juni 1865), Maria Sylvia (°20 maart 1870), allen te Schorisse geboren.
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Naar Argentinië.

Op het einde van de 19de eeuw kampte Argentinië met een bevolkingstekort. Dank zij 
de immigratiepolitiek werden er rond 1880 niet minder dan 15 immigratiekolonies ge-

sticht: zes kolonies met Spanjaarden, vijf jood-
se, één Duitse, één Franse en één Belgische. 
Eugeen Schepens uit Welden, een student aan 
de Leuvense Universiteit, was het idee van 
een ʻvolksplanting  ̓ zeer genegen. Hij wou 
een Vlaamse landbouwkolonie stichten in de 
provincie Entre-Rios in Argentinië en gaf dan 
ook talrijke voordrachten in de streek Oude-
naarde-Ronse. “Zijnen eersten oproep aan de 
landbouwers van het arrondissement Oude-
naarde” deed hij op 28 mei 1881 in De Schel-
degalm. Onmiddellijk opende hij een lijst met 
“verhuizersgezinden naar den Entre-Rios”.

Een eerste groep vertrok uit Oudenaarde sa-
men met Eugeen Schepens op zondag 31 ok-
tober 1881. ʼs Anderendaags scheepten ze in 

te Antwerpen op het stoomschip “Teniers” van de maatschappij Lamport en Holt. In 
de Scheldegalm van 4 december 1881 staan de namen van de families die emigreerden, 
o.a. Modest en Désiré Baert uit de Ellestraat te Maarke, Petrus De Clerck en vrouw 
Mathilde Aelvoet met hun 3 kinderen uit de Koekamer te Schorisse, Joseph en Vincent 
Van Hauvaert uit Schorisse, Henri en Francies Willems uit Maarke, e.a. Na iets meer 
dan één jaar keerde Schepens terug naar Vlaanderen en ontscheepte te Antwerpen op 
3 januari 1883. Kort daarop huwde hij met Julia De Vos uit Paulatem. Opnieuw gaf hij 
talrijke voordrachten en zocht hij nieuwe landverhuizers en eind oktober van datzelfde 
jaar vertrok hij met nieuwe emigranten naar Argentinië. De "Colonia Belga" werd een 
der voornaamste en meest bloeiende koloniës uit Argentinië.

Judocus Vanderdonckt naar Argentinië.

Judocus waagde ook zijn kans en vertrok op 1 november 1887 uit zijn dorp 
Schorisse naar Villaguay. Hij was toen drieëntwintig jaar. Zes jaar eerder, op 21 april 
1881 waren Jules Van Hauvaert (Koekamer, Louise-Marie) en Seraphine Van Den 
Daele (Schorisse), Delanghe N. (Nukerke) en Fenaux N. (Ellezelles) eveneens naar 
Villaguay uitgeweken. Hij kende in Villaguay de familie Van Hauvaert en wellicht 
ook Henri en Francies Willems uit Maarke. Eugeen Schepens publiceerde tot 1884 in 
“De Scheldegalm” de talrijke brieven die vanuit Argentinië geschreven werden door 

Het landboek berustte tot eind augustus 2009 onder nr. 161 in het oud gemeentear-
chief van Etikhove in het voormalige Rijksarchief te Ronse. Dit werd immers op 31 
augustus opgedoekt en alle archiefstukken behorende tot het Ancien Régime worden 
nu bewaard in het Rijksarchief te Gent.

Het landboek werd “gemeten ende gemaeckt bij mr Abraham vanden vijvere geswo-
ren lantmeter ten jaere sesthienhondert 79 ende 80”. Het landboek telt 1651 artikels 
verdeeld over 337 folios of 674 paginaʼs. Volgens de opmeting in 1679-1680 had Etik-
hove toen een oppervlakte van 783 bunder, 2 dagwand en 55,5 roeden of 963,88 ha.

De landmeter Abraham Vanden Vijvere noteerde voor elk perceel de naam van pachter 
of eigenaar van het perceel met daarbij de aangrenzende percelen ten noorden, ten oos-
ten, enzoverder alsook de oppervlakte uitgedrukt in bunder, dagwand en roeden.

Excerpt van een artikel van folio 4 van het landboek.

      hontstirt
franchoijs ketel kuergoet van etichove geleghen op den hontstirt noort oost sijn sijn 
erffe suijdt oost ande groenstraete ende west Jan de Loose groot 1 dachtt xxiij roen.

Het landboek werd in de loop de jaren verder aangevuld. 
Voor dit artikel : 
 18 7bre 1787 op Jacobus Vanden Bossche
 18 8bre 1760 op de we pr Vandenbossche
 Xxvij febre 1733 op pieter cruypenijnck fs raesse
 Xiij 8 bre 1704 op Raesse cruijpennijnck fs ph
 Xxij 8 bre 1701 op franchoijs de loose fs Jans
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de emigranten met niets dan lof over hun nieuwe verblijfplaats. Judocus zal dat zeker 
geweten hebben. In Schorisse had hij geen toekomst en begeesterd door al wat hij ge-
hoord en gelezen had over zijn dorpsgenoten in Argentinië is ook hij vertrokken.

De eerste landverhuizers kregen bij hun aankomst een aantal hectaren land om te ont-
ginnen en te bewerken. Elk huisgezin kreeg een chacra (32 ha) gratis grond, de vrijge-
zellen een halve chacra (16 ha).  Na 1882 werd die gunstmaatregel reeds afgeschaft. 

In 1881 trokken amper 50 landverhuizers naar Argentinië terwijl dat in 1887 reeds 
opgelopen was tot niet minder dan 900 om dan in 1889 toe te nemen tot 9.000.

Juárez Celman werd in 1886 de nieuwe president van Argentinië en onder zijn be-
stuur nam de immigratie van allerlei mensen uit Italië, Spanje, Nederland en België 
sterk toe. Onmiddellijk na de machtsovername keurde men een wetsvoorstel over de 
gesubsi-dieerde overtochten goed. Overzeese propaganda-agentschappen werden op-
gericht om zoveel mogelijk arbeidskrachten voor de landbouw te importeren. Tussen 
mei 1888 en september 1889 schreef men bijvoorbeeld 78.962 overtochten uit. Door 
dit systeem geraakten de kolonisatiecompagnieën maar ook individuen aan goedkope 
arbeidskrachten. Propagandisten van allerlei slag werden aangezocht om het land te 
promoten. Verder werkten agenten van de scheepvaartmaatschappijen mee, zij werk-
ten op commissieloon en werden betaald per emigrant die ze konden strikken. Daarbij 
hanteerden ze vaak frauduleuze praktijken. Duizenden en duizenden emigreerden, de 
meesten kwamen ook in hun nieuwe land in de grootste armoede terecht. 

Judocus kon ginder echter bij vrienden en kennissen terecht zodat hij van de grootste 
problemen verlost was. Hij werd gastvrij ontvangen bij Jules Van Hauvaert die gehuwd 
was met Eudoxie Aelvoet uit Ronse. Ik vermoed dat Eudoxie Aelvoet familie moet 
geweest zijn van Judocus, zijn moeder was immers Cordula Aelvoet. Hij hielp op de 
hoeve en kreeg zelfs 8 ha om zelf te bewerken. Ze lieten hem ook hun ploeg gebruiken 
en een span ossen om het land te ontginnen. 

Het ploegen met ossen verliep niet zoals in Vlaanderen. Charles Louis Creteur uit 
Nokere, uitgeweken op 1 november 1781, schreef op 28 augustus 18824 naar zijn broer 
Honoré in Nokere : “de ossen steken met hunnen kop, in plaats van trekken met hunne 
schouders, en daarmee moet ik den ploeg begeleiden en onze knecht, Remi Gyselinck 
begeleid de vier ossen. Ziehier hoe zij aangespannen zijn : het voorste koppel is aange-
spannen met een stuk hout, dat achter hunne hoorens gebonden wordt, met eenen riem 
van acht meters lang en twee centimeters breed. De os die op de handzijde ligt wordt 
begeleid met een zeelke dat aan zijn oor gestropt is, en voor breidel dient. Het andere 

Etikhove telde rond 1570 ca. 1.000 inwoners waarvan slechts een derde overbleef 
na de periode 1576-1585 (godsdiensttroebelen). Na 1585 volgde een voortdurende 
bevolkingstoename tot ca. 1670. Het aantal inwoners bedroeg rond 1680 reeds11252. 
Hieronder een overzicht van het aantal dopen en huwelijken in die periode.
  Jaar dopen huwelijken
  1677 28   5
  1678 24   3
  1679 33   7
  1680 22 14
  1681 29   7
  1682 28 10

Het landboek van Etikhove uit 1679-1680.
Vooral in de 17de en 18de eeuw werden in talrijke gemeenten land-(kaart)boeken opge-
maakt. In Etikhove gebeurde dit in de jaren 1679-1680. Een landboek is bijzonder be-
langrijk, vooral voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geografie, de bodemkunde, 
de toponymie en de geschiedenis van een dorp tijdens het Ancien Régime, maar ook 
voor de genealogen.  

2. De Brouwer J. : Demografische evolutie van het Land van Aalst 1570-1800, Pro Civitate, Historische 
Uitgaven, 1968 p. 23.

4. Vlaamse Volksplanting in Entre-Rios door Eugeen Schepens, Oudenaarde, Stoomdrukkerij Bevernaege-
Van Eechaute, Leuven, Drukkerij en boekhandel van Karel Fonteyn, blz. 77.
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koppel komt er achter. Ze zijn aan de ploeg gespannen met eene keten die tusschen hen 
hangt en zij worden vermaand met eene pirse, op wier uiteinde een nagel steekt, opdat 
de ossen ze algauw zouden gewaar worden.”
Vol vertrouwen zag hij de toekomst tegemoet en werkte met veel enthousiasme. Bij 
Jules Van Hauvaert leerde hij diens schoonzus Maria Odilla Aelvoet kennen, met wie 
hij enkele jaren later trouwde.

Judocus Vanderdonckt sticht de "Colonia Vázquez".

Hij kon goedkoop chacras pachten die dichtbij de Villaguay-stroom lagen. Die gron-
den verkocht hij later door aan Gomaar Willems en Kamiel Vandevoorde. Die gronden 
vond hij niet zo best als zaailand want de Villaguay-stroom trad regelmatig buiten zijn 
oevers en zette zijn land onder water. Op zoek naar andere chacras ontmoette hij op één 
van zijn zoektochten een zekere Mijnheer Vázquez, een eigenaar van een estancia5 in 
de buurt van Villa Elisa. Deze veehouder wou gedeeltelijk overschakelen op landbouw 
en bood Judocus land aan opdat hij zich op zijn landgoed zou vestigen. Judocus aan-
vaardde het voorstel en behaalde buitengewone oogsten. 
Vázquez stelde hem dan voor om een kolonie te stichten zodat ook meerdere gezinnen 
op zijn eigendom zouden komen wonen. Ook deze nieuwe uitdaging nam hij aan en 
hij werd zo de stichter van de "Colonia Vázquez". Die buurt staat vandaag nog altijd 
bekend als "Colonia Vázquez". Na enkele jaren keerde hij terug naar Villaguay en 
pachtte er gronden, nu dichtbij de rivier Gualeguay gelegen, van een zekere mijnheer 
Gomez. Aan het hoofdhuis van de "Colonia Vázquez" werd een gedenksteen opgericht 
als dankbetuiging voor zijn werk. Op de bronzen plaat werd zijn naam aangebracht en 
werd hij als de stichter van de "Colonia Vázquez" omschreven. In 1981 trokken twee 
kleinkinderen, Pedro en Walter O. Van Derdonckt6 naar die plek, maar de plaatselijke 
bevolking kon alleen nog de resten van de fundering tonen. Van de gedenksteen bleef 
niets over en men vertelde hun dat de bronzen plaat door zigeuners was meegeno-
men.

Het patronaatsrecht werd uitgeoefend door de abdij van Liessies samen met de pastoor 
en de abdij van Maagdendale te Oudenaarde. De opbrengst van de tienden werd als 
volgt verdeeld :
 3/9 voor de wereldlijke heer
 3/9 voor de abdij van Maagdendale
 2/9 voor de abdij van Liessies
 1/9 voor de pastoor van Etikhove.

De feodale structuur is vrij ingewikkeld en onduidelijk. Binnen de gemeente lagen 
de heerlijkheden Etikhove, Ladeuze e.a. zoals Maalsake, Drappendries en Fiennes. 
Eerstgenoemden waren de belangrijkste, ze hingen af van dezelfde heer van Ladeuze. 
De heerlijkheid Etikhove hing af van de baronie “Het land tussen Marke en Ronne”. 
De baron van Pamele hield dit gebied, begrensd door twee bijrivieren van de Schelde, 
in het noorden door de Maarke en in zuiden door de Ronne, in leen van de heren van 
Heinsberg in Duitsland. Het foncier van het Land tussen Marke en Ronne werd ge-
vormd door de heerlijkheden van de dorpen Melden en Nukerke.

De meer belangrijke heerlijkheid Ladeuze was afhankelijk van het Henegouwse “terre 
et seigneurie dʼArbre en Attre” en uiteindelijk van het grafelijk leenhof van Bergen. Fe-
odale heren die als familienaam «van Etikhove» droegen kent men niet. De juridische 
toestand werd nog ingewikkelder toen Philippe de Locquenghien, heer van Pamele en 
ook van Etikhove, op 23 december 1589 de heerlijkheid Etikhove verkocht aan Frans 
de Ladeuze. De heren van Ladeuze waren Nederlandstalig wat blijkt uit het door Jan II 
de Ladeuze bijgehouden dagboek. Het geslacht de Ladeuze bezat een omwald kasteel-
goed ten noorden van de Maarkebeek. Na het overlijden in 1669 van zijn oom Geraert 
de Ladeuze erfde Joos vande Kerckhove (gehuwd 15 april 1671 met Marie Jeanne 
della Faille), de oudste zoon uit het huwelijk van Jacqueline de Ladeuze met Jean-Bap-
tiste vande Kerckhove, de heerlijkheid Ladeuze. De familie vande Kerckhove bleef in 
het bezit van deze heerlijkheid tot het einde van het Ancien Régime. In de parochie-
kerk, gewijd aan Sint-Britius, hangt nog het prachtige epitaaf van Geraert de Ladeuze. 
Bestuurlijk ressorteerde Etikhove onder de kasselrij van het Land van Aalst.

Op het einde van de 17de eeuw werden de Zuidelijke Nederlanden nog altijd van uit 
Spanje bestuurd. Na het overlijden van Filips IV brak de Devolutieoorlog (1667-1668) 
uit. Hoewel Lodewijk XIV afstand had gedaan van zijn rechten op de Spaanse kroon,  
bezette hij een deel van de Zuidelijke Nederlanden. De heerszucht van de Zonnekoning 
Lodewijk XIV is algemeen bekend. De Vrede van Aken (2 mei 1768) waar hij genoe-
gen moest nemen met o.a. de steden Rijsel, Douai, Doornik, Aat, Binche, Charleroi, 
Kortrijk, Oudenaarde, Aalst en Veurne stilde zijn honger niet. De Zuidelijke Neder-
landen bleven een oorlogsterrein, waarbij de Franse troepen regelmatig in onze regio 
verschenen (bijvoorbeeld zoals op 23 maart 1684, de beschieting van Oude-naarde) en 
dit tot 1708, de slag bij Oudenaarde, waar ze definitief verslagen werden. 5 Estancia is een groot veebedrijf.

6. Van Derdonckt : de familienaam wordt nu in Argentinië zo geschreven.
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Enkele maanden later vertrok hij samen met zijn schoonbroers Jules Aelvoet en Jules 
Van Hauvaert naar België om daar een maaidorser te kopen. Natuurlijk ging hij dan 
ook de familie en de vrienden bezoeken te Schorisse. Bij die gelegenheid werd dan zijn 
vertrek naar Argentinië terug opgerakeld, toen hij alleen de kleren om het lijf en een 
paar franken bezat. Terug in zijn dorp gaf hij er zich wel degelijk rekenschap van dat 
het hem goed gegaan was.
 
Vele van die en volgende verhalen vertelden de kleinkinderen tijdens de bijeenkomsten 
van het feestcomité ter voorbereiding van het eeuwfeest. Eén van hen was Eriberto De-
vetter die de anekdotes neerschreef in het boek “Wat is er van hen geworden”7.Hierin 
wordt de geschiedenis verteld van de eerste Belgische families en hun wedervaren in 
de eerste jaren van de "Colonia Belga".

Walter O. Van Derdonckt vertelde dat de maaidorser werd ingescheept naar Buenos 
Aires. Daar laadde men de zware machine, zonder wielen, op een rivierschip dat alles 
naar Concordia bracht. De dorsmachine naar Villagauy vervoeren was een veel grotere 
opdracht. Ze werd op een grote slede vastgemaakt en dan door ossenspannen naar Vil-
laguay gesleept. Bijna halfweg sloegen ze hun eerste kamp op. ʼs Nachts vielen puma's 
hun ossen aan, die verschrikt langs allen kanten wegvluchtten. Verschillende dagen 
hadden ze nodig om hun dieren opnieuw te verzamelen. De wegen waren slechts kar-
rensporen. Ze moesten over kleine riviertjes en dus zochten ze plaatsen waar de oevers 
niet te steil waren. Ze legden stokken in de rivierbeddingen en al glijdend geraakten ze 
aan de overkant en uiteindelijk op hun bestemming. 

Na enkele vruchtbare jaren kocht hij nog 64 ha grond bij in het centrum van de 
"Colonia Belga", iets te noorden van de Lourdeskapel. Hij placht te zeggen: “Nu ben 
ik eindelijk op den hogen”, want hij had zolang in de laagte, bij beken en rivieren 
gewerkt.

Judocus was nu eigenaar van 256 ha. Hij was een man met een soliede positie en 
uiteindelijk zou hij 300 ha bezitten. Zijn echtgenote, María Odilia Aelvoet, waarmee 
hij 12 kinderen kreeg stierf korte tijd nadien. Eenmaal dat hij dat verlies te boven was 
gekomen maakte hij samen met zijn kinderen zijn tweede reis naar België. 

Een paar maanden na zijn terugkeer uit België hertrouwde hij met Maria Lalanda. In 
dit twee huwelijk kreeg hij 13 kinderen zodat hij vader was van niet minder dan 25 
kinderen. Vóór dit huwelijk had hij al zijn land verdeeld onder zijn kinderen, met uit-
zondering van 80 ha, waar zijn woning op stond.

Het landboek van Etikhove 1680.
MARC VUYLSTEKE

De naam “Etikhove” kwam voor het eerst voor in 1116. Het is eveneens het jaar waarin 
de St.-Lambertusabdij te Liessies1 (Noord-Frankrijk) in het bezit kwam van de altaar-
rechten van de kerk van Etikhove. De naam “Atingohoua” is een Germaanse neder-
zettingsnaam, wat “hof van de lieden van Ato” betekent. De streek was reeds vroeger 
bewoond, dat blijkt uit de prehistorische voorwerpen en overblijfsels van Gallo- 
Romeinse en Merovingische oorsprong die er gevonden werden. Een vertakking van 
de heirbaan Tongeren-Bavai, de Aatse heerweg, vormt de grens met de gemeente 
Maarke-Kerkem. 

De St.-Lambertusabdij verwierf in 1240 de tienden te Etikhove en in 1270 gronden in 
ruil voor de stichting van een kapel in de kerk. Tienden werden ook geheven door de 
lokale heer en de abdij van Maagdendale te Oudenaarde.

1. De Benedictijnerabdij van Liessies werd in 751 gesticht door Wilbert, graaf van Poitou. Gevlucht voor 
de hertog van Aquitaine, kwam hij in het midden van de VIIe eeuw in de streek rond Philippeville terecht. 
Op jacht doodde hij een beer en op de plaats waar het dier zou neergevallen zijn stichtte hij een abdij. De 
bisschop Alberic van Kamerijk consacreerde de abdij die de St.-Lambertusabdij genoemd werd. Tijdens de 
XVIe en XVIIe  eeuw kende de abdij haar grootste bloei. In 1791 werd ze opgeheven, gedeeltelijk verwoest 
en verkocht als “zwart goed”. Liessies ligt juist over de Belgisch-Franse grens dicht bij de stad Beaumont.

7. Qué fue de ellos, Hechos protogonizados per inmigrantes Belga illegados a Villaguay a partir de 1882, 
Eriberto W. Devetter.
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Judocus op latere leeftijd.

Op een goede dag, toen Judocus aan de stamtafel in een drankslijterij in een ruzie 
geraakte met een andere klant, raakten de gemoederen zodanig verhit, dat het tot een 
handgemeen kwam. Judocus gebruikte zijn zweep gedurende het gevecht. De tegen-
strever deed hem een proces aan.  Judocus verloor en  moest de schade betalen met de 
verkoop van 32 ha land.

Hoewel hij niet meer zo jong was, bleef hij niet bij de pakken zitten. Judocus bleef 
een ondernemend man. Hij kocht een tractor op krediet en voegde die bij zijn andere 
landbouwwerktuigen. Maar voor de landbouw kwamen er moeilijke jaren en door 
de misoogsten had hij problemen bij de jaarlijkse aflossingen van zijn schulden. Een 
nieuw proces was het ge-
volg en hij speelde al zijn 
overblijvend land kwijt. 
Hij verloor ook het huis, 
waar hij een groot deel 
van zijn leven doorge-
bracht had. Hij moest 
opnieuw beginnen met 
gronden te pachten in de 
buurt van de Villaguay-
stroom. Maar zijn tijd 
was om en hij stierf korte 
tijd nadien.

Er is misschien niets dat 
hem speciaal onderscheidde en hij werd niet belangrijk, maar deze dappere immigrant 
was een vechter, die meewerkte aan de groei van een nieuw land, ondermeer met de 
bijdragen van zijn 25 Argentijnse kinderen.

Eén van de Van Derdoncktʼs is een grote bieruitzetter van de streek  (W.O. Van 
Derdonckt & Cia. S.A, L Herrera 312 - Villaguay, Entre-Ríos). Een andere afstamme-
ling, Liliana Van Derdonckt is directrice van de middelbare school van de Immacu-
lada Concepción8 opgericht in 1908 door de Gentse Franciscanessen van Crombeen in 
Villaguay. 

De Eredekens van de Arbeid

“De kandidaten voor de benoeming van de Eredekens van de Arbeid worden alleen 
voorgedragen door organisaties die vertegenwoordigd zijn in het Nationaal Organi-
serend Comité van de betrokken sector. De kandidatuur van de voorgedragen kandi-
daat moet unaniem goedgekeurd worden binnen het Nationaal Organiserend Comité 
en deze beslissing dient ook aanvaard te worden door de Commissaris-generaal der 
Regering. De waardigheid van Eredeken van de Arbeid wordt toegekend op basis van 
de professionele waarde van de kandidaat en zijn vermogen om de tradities en de 
waarden van zijn beroep of functie uit te dragen. Bovendien dient hij in staat te zijn 
het moreel en sociaal prestige van zijn vakgebied of functie te verpersoonlijken. De 
titularis krijgt een representatieve opdracht met in principe een looptijd van vijf jaar. 
Het aantal benoemingen tot Eredeken van de Arbeid is strikt vastgelegd per sector. De 
Eredekens die hun mandaat beëindigd hebben en hun taak hebben vervuld, kunnen 
worden toegelaten tot het emeritaat.

De Eredekens en de Emeriti-Eredekens worden verenigd in het Koninklijk College 
der Eredekens van de Arbeid van België, dat nauw samenwerkt met het Instituut. Hun 
Raad van Bestuur is belast met het jaarlijks inrichten van activiteiten en met het on-
derhouden van de onderlinge communicatie door middel van een nieuwsbrief.”

Nevenstaande foto toont het halssnoer 
waarmee de Eredeken van de Arbeid 
wordt omgord. 

Dat halssnoer kreeg ook Jan De Roose. 
Reden om in Etikhove een feestje te 
bouwen. En zoals de traditie het in die 
tijd wou, moest het groots worden op-
gevat. De feestelijke Maarkendries zou 
er sedert die dag nooit meer zó hebben 
uitgezien. De fanfare, toespraken, ere-
wijn, volksspelen, “tooverachtige ver-
lichting”, verrassingen... lang geleden.

Deze huldiging mag terecht worden genoemd. Is Jan De Roose immers niet de enige 
Etikhovenaar die ooit tot Eredeken van de Arbeid werd benoemd?

8. Hermana Franciscanas de Gentse Crombeen – La Immaculada, Herrera 21 y Luis, 3240 Villaguay.



1134

Dankzij de belangeloze inzet van 2.500 Comitéleden kwam in 1935 een tweede 
Nationale Arbeidstentoonstelling tot stand. De tentoonstelling werd op imposante wijze 
afgesloten met een nationaal feest van de arbeid in het Heizelstadion te Laken op 21 
juli 1935 in aanwezigheid van Koning Leopold III en Koningin Astrid, de Koninklijke 
Familie, de leden van de Regering, het diplomatiek korps en 70.000 andere bezoe-
kers.
Tijdens deze tweede tentoonstelling werden de titel van Laureaat van de Arbeid en de 
titel van Cadet van de Arbeid verleend aan ongeveer 14.000 kandidaten. Er werden 
tevens 250 nieuwe Ambachtsdekens benoemd.”

Het was tijdens deze tentoonstelling dat Jan De Roose als één van 250 tot Deken van 
de Arbeid werd benoemd waarvoor hij later te Etikhove zou worden gehuldigd. 

Foto uit 1935:
Overhandiging van de erekentekens tijdens de tweede Nationale Arbeidstentoonstelling

en hoewel het nergens geschreven staat lijkt de gehuldigde toch wel een beetje op Jan De Roose.

Nacht van de Geschiedenis.
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

In het kader van de zesde “Nacht van de Geschiedenis” had op 23 maart 2010, in 
samenwerking met het Davidsfonds Maarkedal, een voordracht plaats in De Wante te 
Schorisse, met als onderwerp “Emigratie uit de Vlaamse Ardennen naar Argentinië, 
eind 19de eeuw”.

We werden in stemming gebracht met het liedje “Don t̓ cry for me Argentina”.
Na een korte verwelkoming door Fernand Maes, voorzitter van het Davidsfonds nam 

Marc Vuylsteke, voorzitter van de 
Heemkundige Kring Businarias, het 
woord.
Hij schetste in het eerste deel in het 
kort het waarom van de emigratie en 
de situering van het emigratiegebied.
Immers, van oudsher bestaat emi-
gratie. Denken we aan mensen die 
opzoek gaan naar o.a. vruchtbare 
grond, werk, of mensen die de oor-
log ontvluchten. Kortom, vooral 
sociale- en economische motieven 
liggen aan de basis van emigratie.
Argentinië heeft momenteel een be-

volking van meer dan 38 miljoen mensen en een oppervlakte van 90 maal België. 
De hoofdstad Buenos Aires werd in de 19de eeuw “het Parijs van Zuid-Amerika” ge-
noemd. Toen was de slagzin van de regering “Gobernar es poblar” (regeren is bevol-
ken). Ze wilde een modelstaat naar Europees model maken.

“De Volksplanting” zoals de emigratie genoemd werd, trok naar de provincie 
Entre-Rios, gelegen tussen de rivieren de Paraña en de Uruguay. Villaguay werd de 
belangrijkste nederzetting. Eugeen Schepens (geboren te Welden, 1853) had het land 
bezocht en werd uiteindelijke de stichter van de ʻColonia Belga  ̓ in Villaguay. Daar 
kregen de inwijkelingen een stuk grond gratis om te bewerken. Vanuit onze streek 
vertrokken vier jongelieden als eersten met de stoomboot op 24 april 1881 naar de 
"Colonia Belga".

Het tweede deel werd een kennismaking met enkele families van Maarkedal en omge-
ving, die uitgeweken waren. Aan de hand van fotoʼs, kaarten, het voorlezen van enkele 
brieven, schetste Marc Vuylsteke op een boeiende manier de levenswijze van enkele 
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organiseerde de selectie van de kandidaten. In deze Technische Comités zetelden meer 
dan 950 juryleden, die bijgestaan werden door een nog groter aantal deskundigen. 
Zij waren nodig om alle kandidaten te kunnen laten deelnemen aan een schiftingsproef, 
en de geslaagden daarna aan een definitieve proef.

De promotoren van de eerste arbeidstentoonstelling waren echter van mening dat hun 
initiatief onvolledig zou zijn, indien de jeugd er niet bij zou worden betrokken. Dit re-
sulteerde in de creatie van de titel en de ster van Cadet van de Arbeid. Een Nationaal 
Comité onder het voorzitterschap van Commandant de Gerlache de Gomery en onder 
de leiding van P. Vlaemminck, Directeur-generaal van het Technisch Onderwijs, selec-
teerde hiervoor de beste leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs. Bovendien 
werd een project uitgewerkt om de oude waardigheid van “Ambachtsdeken” te doen 
herleven, weliswaar aangepast aan de nieuwe tijdgeest. In vroegere tijden werden de 
ambachtsdekens namelijk verkozen uit een oligarchie van gegoede, rijke meesters. Zij 
genoten een groot aanzien en hadden de opperste beslissingsmacht in hun gilde. Met 
dit nieuwe project ging men echter op zoek naar personen die zich in hun vakgebied 
lieten opmerken wegens hun vakkennis en ondernemingsgeest. Ze moesten tevens be-
wijzen over persoonlijke en sociale kwaliteiten te beschikken, zodat de sector hen kon 
vereren met de eretitel van Ambachtsdeken en hen kan laten gelden als na te volgen 
voorbeeld.

Koning Albert I en Koningin Elisabeth waren aanwezig op de eerste Nationale 
Arbeidstentoonstelling van zondag 12 oktober 1930. Tijdens de plechtigheid in de 
grote hal van het Halfeeuwfeestpaleis werd aan 8.500 personen de titel van Laureaat 
van de Arbeid toegekend, onder wie 7.000 met bronzen erekenteken, 1.000 met zilveren 
erekenteken en 500 met gouden erekenteken. 500 leerlingen kregen de ster van Cadet 
van de Arbeid en aan 100 personen werd het halssnoer van Ambachtsdeken uitge-
reikt.

Vanwege het grote welslagen werd er beslist om de uitreiking van de erekentekens, 
om de vijf jaar te laten plaatsvinden, en deze telkens te koppelen aan een nationale 
arbeidstentoonstelling.”

Het was tijdens deze tentoonstelling dat Jan De Roose zijn kennis van de weefkunde 
kon demonstreren.

21 juli 1935: de tweede Nationale Arbeidstentoonstelling

“In de maanden volgend op het afsluiten van de eerste tentoonstelling werd door de 
Nationale Comités en de Technische Comités gestart met de voorbereiding van de 
volgende arbeidstentoonstelling.

families in de ʻColonia Belgaʼ. Ook het onderwijs en de beleving van godsdienst al-
daar kwamen aan bod, met o.a. als belangrijke figuur priester Adolf Frederik Marichals 
(cfr. brief aan G. Gezelle).

Ter afsluiting werd de DVD “Flamencas, 125 año de la colonización belga en 
Villaguay” gemaakt in 2009 ter gelegenheid van de feestviering in Villaguay, gepro-
jecteerd. Dit werd in de zaal met enthousiasme begroet door de talrijke aanwezige 
familieleden van de emigranten.

Na het dankwoord van Fernand Maes werd een foto van de aanwezige familieleden 
genomen door Marijke Van Welden.
 
Kortom Marc Vuylsteke bezorgde ons opnieuw een ongelooflijk boeiende en onverge-
telijke avond en toonde aan hoe mensen zich kunnen integreren in een nieuwe thuis-
basis.
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1930:  de eerste Nationale Arbeidstentoonstelling

In bovenstaand artikel lezen wij dat “hij in 1930 de schietspoel hanteerde voor den 
Koning ... tijdens de tentoonstelling van den Arbeid te Brussel in het Jubelpark”. Waar-
over gaat het hier?
Enig zoekwerk bracht ons bij het “Archief van het Koninklijk Instituut der Eliten van 
de Arbeid”. In “Eer aan de arbeid. Eretekens voor werknemers 1830-1980, Brussel, 
1982 van Borné André” konden we een en ander lezen.

“Er werd vastgesteld dat, zoals ten tijde van Leopold I, men slechts kon rekenen op een 
beperkte groep van bekwame arbeiders met een ontwikkeld verantwoordelijkheids- 
gevoel. Om hen aan te moedigen werd in 1927 de basis gelegd van de hernieuwde 
technische en vakkundige proeven. Iedere arbeider zonder onderscheid van rang of 
functie zou kunnen deelnemen. Het voornemen was om de ontwikkeling van de vak-
kennis en de zin voor initiatief en vervolmaking te stimuleren bij alle arbeiders via het 
erkennen van hun inspanningen. Ook hoopte men zo een band te scheppen tussen de 
beste arbeiders uit alle streken van het land, behorend tot eenzelfde vakgebied.

Met dit doel in gedachten rees het plan om in 1930 een nationale arbeidstentoonstel-
ling te houden ter gelegenheid van het eeuwfeest van de natie. Het was een ideale 
manier om het volk bij de viering van het honderdjarig bestaan van België te betrekken 
en de tentoonstelling zou niet onopgemerkt blijven.
Het voorstel werd ingediend door Paul Lacoste, die later benoemd werd tot 
Commissaris-generaal der Regering. Hij had in Frankrijk gezien welk groot succes 
de “Meilleurs Ouvriers de France” kenden met de organisatie van hun “Expositions 
Nationales du Travail ”. Hij kreeg de steun van Fernand van Ackere, die toen volks-
vertegenwoordiger was in de Kamer. Het idee werd besproken en goedgekeurd door 
de regering, en kreeg de Hoge Bescherming van Koning Albert I. Deze stond achter 
het initiatief, aangezien de na te streven doelstellingen in de lijn lagen van de verzuch-
tingen, geformuleerd door de arbeiders van de Borinage. Zij hadden de koning tijdens 
zijn bezoek namelijk uitgelegd dat respect en erkenning van hun arbeid het harde wer-
ken in de mijnen draaglijker zouden maken.
Zodoende werd bij het koninklijk besluit van 14 maart 1929 de organisatie van een 
nationale arbeidstentoonstelling aangekondigd. Paul Lacoste, benoemd op 30 april 
1929 tot Commissarisgeneraal der Regering werd de eerste organisator. Het uitvoe-
rend Comité van de Nationale Arbeidstentoonstelling stelde een algemeen reglement 
op en besliste over de modellen van de erekentekens en medailles, die de erkenning van 
de verdiensten van de laureaten door de nieuwe instelling zouden symboliseren.

Er werd een oproep gedaan tot de beroepsverenigingen, werkgevers- en werknemers-
organisaties. In elke specialiteit werden twee commissies aangesteld. Een studie-
commissie was belast met het opstellen van de reglementen, en een technisch comité 

Een paardenziekte “het strangeloin” (1748).
MARC VUYLSTEKE

Het Stadsarchief van Aalst beschikt over een omvangrijk aantal handgeschreven ar-
chiefstukken van o.a. de vier deelgemeenten van Maarkedal met daarin een schat aan 
informatie uit en over het verleden. Een viertal documenten handelt over de opeisingen 
van paarden en karren van Nukerkse landbouwers tijdens de Oostenrijkse Successie-
oorlog.

De Oostenrijkse Successieoorlog 1740-1748.

De Oostenrijkse Successieoorlog woedde sinds 1740 ook in onze streken; de Zuide-
lijke Nederlanden waren toen immers in Oostenrijkse handen. De Oostenrijkse succes-
sieoorlog ging om twee zaken: de hegemonie van Engeland of Frankrijk in de wereld-
economie, en de strijd tussen Pruisen en Oostenrijk om de macht in Midden-Europa 
(Silezië). De naburige mogendheden Engeland, de Republiek van de Noordelijke 
Nederlanden en Oostenrijk vochten samen tegen Frankrijk en Pruisen. De Fransen 
behaalden de ene overwinning na de andere: de slag bij Fontenoy(1) in 1745, de slag 
bij Rocourt in 1746 en de slag bij Lafelt(2) in 1747. Het zijn vooral de Staatse troepen 
(Noordelijke Nederlanden), die in de barrièresteden(3) in de Oostenrijkse Nederlanden 
gevestigd waren, die tegen de Fransen streden.

Een jaar later, op 18 oktober 1748, werd de Vrede van Aken ondertekend. Dit verdrag 
maakte een einde aan de Oostenrijkse Successieoorlog. Keizerin Marie-Theresia be-
hield het bewind over de Zuidelijke Nederlanden maar moest o.a. Parma en Piacenza 
afstaan aan het Spaanse koningshuis Bourbon en Silezië aan Pruisen. De Engelsen 
hadden vooral op zee gewonnen, en de Fransen op het land. Uiteindelijk konden de 
Fransen de gebiedswinst (de Zuidelijke Nederlanden) niet vasthouden door hun zwak-
ke positie op zee.

In de vierschaar van Nukerke werden op  8 juni 1750 de verklaringen van Pieter 
Vanden Abeele en Louis Aelvoet, omtrent de dood van een paard van Maurus de Woor-
me, opgetekend. Zij hebben die “ghedeclareert, ende onder eede gheaffirmeert ter ken-

1. Fontenoy is een deelgemeente van de Henegouwse gemeente Antoing.
2. Lafelt is een klein dorpje in het Zuid-Limburgse Haspengouw. Het maakt deel uit van de gemeente Riemst 
en het ligt op enkele kilometer van Maastricht. De Slag bij Lafelt is ook bekend als de “Slag om Maastricht” 
waar de stad belegerd en ingenomen werd door de Fransen.
3. De barrièresteden waren toen Namen, Doornik, Menen, Waasten, Ieper en Veurne alsmede het fort van  
Knocke. De vestingwerken van die steden waren echter sterk verwaarloosd, zodat de Fransen een aantal 
ervan gemakkelijk konden innemen.
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nissen van dheer Jan Baptiste Lucas Vandendriessche, bailliu, Pieter Francis Vanmal-
legem, burgemeester,  Joannes Vandereecken ende Augustijn Vandeputte, schepenen”.
In opdracht van "de gedeputeerde van de twee steden ende de lande van Aelst" moest 
Maurus de Woorme van 22 april tot 17 mei 1748 met een wagen en twee paarden “op 
convoij” van Gent naar Tongeren. Hij werd opnieuw opgeëist om met die wagen en 
drie paarden mee te helpen bij een konvooi dat van 9 tot 19 mei van Dendermonde naar 
Tienen trok. De drie paarden waren ziek thuis gekomen en één is daarna gestorven. 
Pieter Vandenabeele en Louis Aelvoet zijn de getuigen.
De talrijke opeisingen van wagens en paarden in opdracht van “de gedeputeerde van 
de twee steden ende lande van Aelst” waren het gevolg van de oorlogssituatie in die 
jaren.

Het strangeloin.

Maurus de Woorme, zoon van Franciscus, woonde samen met zijn moeder op een 
boerderij gelegen langs de Ommegangstraat te Nukerke (hoek Ommegangstraat en 
Keizerij).

Drie paarden van de Woorme waren van hun opdracht ziek thuis gekomen. Hun  ziekte 
“het strangeloin” besmette daarbij de andere paarden. Een van de paarden waarvan de 
geschatte waarde twaalf "ponden grootte" was, is daarna gestorven. Men begrootte 
de onkosten ter verzorging van de zieke paarden en de geleden schade op 25 "ponden 
grootte". Twee buren, Pieter Vanden Abeele en Louis Aelvoet, traden op als getui-
gen. Pieter woonde op de boerderij gelegen in de omgeving van het huis nr 11 in Ten 
Abeele. Louis Aelvoet woonde te Ronse.

Burgemeester Pieter Vanmallegem woonde in de Kappellestraat (nu Pontstraat 62) 
op de boerderij waar vroeger de windmolen “ter Gheynst” stond. De boerderij is nu 
bewoond door de familie Guy Heuvick-Willems.

Schepen Joannes Vandereecken  woonde op de boerderij gelegen op de plaats waar 
nu het huis staat op het Nukerkeplein nr 7 (het huis werd onlangs aangekocht door 
Marc Rogge, hoofdconservator van het Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke). 
Schepen Augustijn Vandeputte, bewoonde de boerderij gelegen op de hoek van de 
Dieriksstraat en de Keistraat, de overkant van huisnummer 12 waar vroeger de familie 
Van der Eecken-Verhellen woonde. De plaats waar de boerderij stond is nu gewone 
landbouwgrond geworden.
De woonplaats van de baljuw Lucas Vandendriessche kon ik niet achterhalen.

Jan was handwever. Na de eerste wereldoorlog, toen Valerius De Saedeleer te Etik-
hove, in samenwerking met de gebroeders Paul en Luc Haesaerts en zijn dochter Eli-
sabeth hun tapijtweefatelier oprichtte, kon ook Jan De Roose als thuiswerker in hun 
opdracht werken. Het “zachtroze gordijn, dat het altaar van de sacristie afschermt in 
de basiliek van Koekelberg” (uit “Basiliek Koekelberg: art-decomonument” door Jos 
Vanderbreeden, Raoul Maria de Puydt, Lannoo, 2005, p. 130) zou door Jan De Roose 
in opdracht van het atelier De Saedeleer zijn geweven. 

Jean Baptiste overleed te Etikhove op 13 februari 1954 in het rusthuis, wijk Puttene. 
Zijn echtgenote was reeds overleden op 11 september 1949.

Zijn weefgetouw werd na zijn dood lange tijd bewaard in het schrijnwerkersatelier Van 
Nieuwenhuyze in de Nederholbeekstraat, omdat zij de makers waren van de weefge-
touwen voor het atelier De Saedeleer, ook nog toen Elisabeth haar atelier naar Ukkel 
had overgebracht. Het werd in de jaren negentig overgemaakt aan het Huis De Lalaing 
te Oudenaarde.

Jan De Roose aan zijn weefgetouw
(Uit “De Handweefkunst”, Elisabeth De Saedeleer, eigen beheer, 1947, p. 8)



Hieronder volgt de integrale tekst van de verklaring.

“Compareerden voor Bailliu, Burgemeester ende schepenen der prochie van 
Nukercke in persoonen Maurus de Woorme filius Francies, inwoonende met 
zijne moeder op dese prochie welcken comparant onder solemnelen eede in 
onse handen ontloken heeft verclaert dat hij van op den tweeentwingsten april 
tot den sevensten meije seventhienhondert achtenveertigh gheweest zijn met 
de waeghen ende twee peerden vande selve zijne moeder in het convoij van 
ghent op tongheren, midtgaders van op den neghensten derselve maend meije 
tot ende met den negenthienden dito met deselven waeghen ende drij peerden 
oock competerende aen de voornoemde zijne moeder in het convoije van den-
dermonde op thienen van het letste convoij twee vande selve peerden, ende 
van het eerste convoij een peerd thuijs ghecommen zijn met het Strangeloin, 
ende dat zij de selve plaeghe ghecommuniqueert hebben aende ander peerden, 
tot zoo verre datter een van de letste peerden is commen te sterven tenminsten 
werdigh twaelf ponden grootte, alsmede dat de selve zijne moeder daer en 
boven nogh heeft gheleden ten minsten vijfentwintigh ponden grootte intrest 
door de ghemelde plaege aen haere peerden, begrepen den costen van het 
curreren ende alhier oock mede gecompareert zijde Pieter Vanden Abeele, fi-
lius Joos inwoonder deser voorseijde prochie, ende Louijs Aelvoet, filius Jans 
woonende op de jurisdictie van Ronsse inde naere ghebuerte vanden compa-
rant hebben tzijnen versoucke ingsgelijckx onder solemnelen eede verclaert 
dat zij de gemelde peerden met de voorseijde plaegen hebben besmet ghe-
sien, ende weten curreren, alsmede oock wel weten een vande voorschreven 
letste peerden daer van is ghestorven, gevende voor redenen voor wetenschap 
degene resulterende uijt hunnen voorseijde respective declaratie hebben de 
selve onderteeckent met offer vanden selven hunnen eedt te sullen rijtireren 
voor alle hoven ende weth  aensocht zijnde.”

Handtekeningen van : Pieter Vanden Abeele en tmerc + van Louijs Aelvoet 
fs Jans

Aldus ghedeclareert, ende onder eede gheaffirmeert ter kennisse van dheer 
Jan Baptiste Lucas van den Driessche bailliu, Pieter Francies van Mallegem 
burghemeester, Joannes van der Eecken, ende Augustijn Vandeputte, Schepe-
nen in vierschaere desen achsten junij 1750

Handtekingen van : Jan Baptiste Lucas van den Driessche, Pieter Francies van 
Malleghem, Joannes van der Eecken, Augustijn Vandeputte.
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Het huis aan de Marieborrebeek, thans Etikhovestraat 27.

Jean Baptiste De Roose

Jean Baptiste De Roose (dit zijn de officiële voornamen, maar iedereen noemde hem 
Jan) werd geboren te Etikhove op 14 mei 1870. Zijn vader was Romanus De Roose, 
een dagloner die tijdens de geboorte van zijn zoon in Frankrijk verbleef. Zijn moe-
der Melanie De Poortere, een kantwerkster, was afkomstig van Moregem. Het gezin 
woonde toen op de Onderbossenare te Etikhove. 

Jean Baptiste huwde op 22 november 1899 met Maria Zulma Emma Hoefman, gebo-
ren op 21 oktober 1876 te Maarke-Kerkem. Het echtpaar kreeg vijf kinderen: Anna ge-
boren te Maarke-Kerkem op 2 augustus 1898, Martha geboren te Maarke-Kerkem op 
13 juli 1900, Maria geboren te Leupegem op 6 december 1903, Alber, geboren te Etik-
hove op 7 juni 1908 en Lea Anna Maria, geboren te Etikhove op 11 februari 1912.

Bekende neven van Jan waren Michel De Roose, uitbater van het café “In den trap 
op”, gelegen langs het voetpaadje dat van het gemeentehuis van Maarkedal naar de 
Holbeek loopt en Gilbert en Cesar De Roose in “Het café du Commerce” op de Maar-
kendries woonden. Beide cafés bestaan thans niet meer.

Einde van de twintiger jaren betrok het gezin het huisje aan de Marieborrebeek, toen 
nog Maarkendries 4, dat tot dan bewoond was door het gezin Charles Thienpont en 
Marie Commere met hun veertien kinderen. 
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Zes maand later, op 25 januari 1751, werd een nieuwe verklaring afgenomen van 
Maurus de Woorme en van de twee buren. De inhoud is identiek dezelfde. Op die dag 
was de baljuw Jean Baptiste Lucas van den Driessche echter niet aanwezig, er staat 
“in dʼabsentie van de Bailliu”. Deze zin werd achteraf doorstreept, ook de datum van 
“25 january 1751” is doorstreept. Midden de tekst werd de naam van de baljuw tussen 
geschreven en als datum staat nu “achtsten maerte 1751”.
 

Aldus ghedeclareert, ende onder eede gheaftermeert ter kennisse – dheer Jan Baptiste 
Lucas van den Driessche Balliu – van sieurs Pieter Frans van Malleghem, Joannes van 
der Eecken, ende Augustijn Vandeputte Burghemeester ende schepenen in dʼabsentie 
van den Bailliu, welke – Bailliu – Burghemeester ende scepenen verclaeren dat de 
voornoemd wed Franciscus de Worme over aldus geene recompese en heeft genoten, 
ter ordinaire vergaederinghe desn 25 januarij 1751 achsten maerte 1751.
Handtekening van : Jan Baptiste Lucas van den Driessche, Pieter Frans van Malle-
ghem, Joannes van der Eecken en Augustijn Vandeputte.

Op 26 maart beslisten de “gedeputeerden der twee steden ende Lande van Aelst” het 
bedrag van 12 "ponden grootte" courant uit te betalen. Deze informatie werd in de 

Jan De Roose, eredeken van de arbeid.
JOZEF BOURDEAUDHUI

In een vorige bijdrage had ik het reeds over 
de fotografeerziekte van Marc Vuylsteke. 
Ook nu weer kreeg ik een paar fotoʼs toe-
gespeeld uit het gewezen Ronsisch Rijksar-
chief: een artikeltje, vermoedelijk uit “De 
Ronsenaar”, een regionale krant, maar zon-
der verdere gegevens over de datum van 
de uitgave (volgens Marc vermoedelijk uit 
1935 of 1936). 

Dit artikeltje beschrijft de huldiging van 
Jan De Roose uit Etikhove ter gelegenheid 
van zijn benoeming als Eredeken van de 
Belgische Handwevers. Eerder, in 1930, 
was hij reeds aanwezig op de Tentoonstel-
ling van de Arbeid in Brussel, waar hij de 
handweefkunst demonstreerde. 

Het bovenstaande is voldoende om de no-
dige nieuwsgierigheid op te wekken om op 
zoek te gaan naar meer ...
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Een tijdje zat hij aan de drank. Een keer pakte een ouder caféwijf hem vast. Ze scheen 
hem te willen tonen hoe het moest, ze waren alleen, ze had goeste zei ze. En het kon 
geen kwaad meer. 
Voor de oorlog, tijdens de mobilisatie, wou hij plotseling naar het leger. Hij was al 
lang buiten de jaren, maar ze zouden wel iets hebben voor hem, hij wou weg, zover 
mogelijk weg.
Maar zijn moeder begon te blijten, ze zou doodgaan als hij dat deed. Hij deed het uit-
eindelijk niet, om haar. Maar zij ging wel dood. 
Nu zat hij met zijn vader alleen, twee zwijgers te samen in een huis vol stilte.
 
Op een keer zag hij Griet weer. Ze was ook nog altijd niet getrouwd, teveel keuze ge-
had. Misschien had ze eigenlijk maar één kortstondige echte liefde gekend. Toor. Maar 
waarom was het dan zo verlopen?
Ze klaptegen wat, ze dronken een glas, ze zaten vol belegen gevoelens die ze niet kon-
den uiten. En ze waren niet zo jong meer. Ze gingen uiteindelijk weer uiteen.
Ik ben daarvoor niet gemaakt, dacht hij. Ik ben gemaakt om muren te metselen, van de 
morgen tot de avond. En, als ik gekreveerd ben van lang genoeg in regen en wind te 
staan, om dan dood te gaan en tussen vier planken in de grond te worden gestopt.
   
Toen vonden ze hem aan dien appelpote. Hij was nog hier en daar te zien geweest, de 
zondagavond. Niemand had iets abnormaals aan hem gemerkt.
Ze knoopten hem los en haalden de paster erbij. 
ʻIk kan niets doen,  ̓zei de paster. ʻHet leven dat God aan de mens heeft geschonken, 
mag hij zichzelf niet ontnemen. Die man is te eeuwigen dage verdoemd.ʼ
Hij kreeg geen rouwdienst en moest op ongewijde grond begraven worden. Dit alle-
maal volgens de wetten van onze moeder de Heilige Kerk.
De grafdelver maakte een diepe put, in de verste hoek van het kerkhof, voorbij het 
dodenhuisje. Morgen zou Toor erin naar beneden worden gelaten en toegedekt.
Maar diezelfde avond, toen het al bijna donker was, kwam een vrouw langs de graven 
gedwaald. Een donkere schim met een snuitdoek om. Ze liep zogezegd wat doelloos 
rond, maar bij de kuil waar Toor zou worden ingestopt, bleef ze staan. Ze haalde een 
flesje water vanonder haar snuitdoek. Wijwater. Daarmee begon ze het open graf te 
besprenkelen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Moge hij rusten in gewijde grond, dacht zij, hij was een beter mens dan veel anderen. 
Hij was een man die niet uit zijn woorden kwam, niet kon dansen, niet kon liefheb-
ben. 
Heer, vergeef mij, dat ik hem pijn heb gedaan.

Er waren, naast de oude vader van Toor, nog zeven anderen op de begrafenis. Een 
van hen was de vrouw met de donkere snuitdoek. De enige die weende. Ze was van 
Maarke. Ze werd herkend als eentje waarop Toor nog ooit zijn zinnen had gezet.
   

kantlijn op de eerste bladzijde neergeschreven. "Bij ordonnantie vande gedeputeer-
den van de twee steden en de Lande van Aelst sal den ontvanger van de prochie van 
Nukerke laeten vallideren aen Wed Francies de Worme de somme van twaelf ponden 
grooten over het verlies van ʻt peird bij dese vermeld ende sal vallideren mits dese 
ende acquit ... 26 maerte 1751''.
Tenslotte staat onderaan “De onderschreven bekent ontfangen te hebben soo in afreke-
ninghe als in gelde de somme van twaelf ponden groote courant hier vooren vermelt 
desen 6e april 1751.” Met het teken I D.W (de Woorme)
"Den inhaut van de voorenstaende ordonnacy door mij voldaen gerestituert door den 
heer ontfanger ... desen 7 junij 1751 P De Bisschop".

Uiteindelijk, drie jaar na de dood van het zieke paard,  kreeg de moeder van Maurus 
de Woorme, de twaalf "ponden grootte". De andere gevraagde 20 ponden heeft ze wel-
licht nooit gekregen. Ook toen maalde de administratieve molen tergend langzaam. Of 
... niets nieuw onder de zon.
 
Niet alleen Maurus de Woorme had paarden en wagens geleverd, ook Lieven De Waele 
zoon van Pieter moest dit doen. Lieven De Waele “compareerde voor Bailliu, burge-
meester ende schepenen der phie van nukerke, welke in onse handen ontloken heeft 
verclaert, dat hij in den somer van den jaere 1746 ghelevert hebbende drij peerden 
in differente convoijen...  de selve drij peerden sieck, ende met plaeghen zijn thuijs-
gecomen, ende dat hij om de voorseijde peerden te genesen, geemployeert hebbende 
Joannes de Clootere peerdemeeste tot Ellezelles, ende Jooseph van Schoorise peerde-
meester op dese prochie, benevens eenen franschen peerdemeester..” De twee andere 
paarden is hij “uijt vreese dat sij de selve plaeghe sauden gecommuniqueert hebben 
aen zijn voordere peerden, ghenootsaect gheweest wegh te geven aen eenen peerdevil-
ler.” Het gestorven paard, een “swarte ruijn” en een ander “wegh geven peerd oock ge-
weest zijnde een swarten ruijn zijn tenminste tsaemen weerdigh de somme van veertigh 
ponden grootte.” Het derde paard, “eene swarte meire ten minste weerdigh was acht 
ponden grootte.” Daarbij moest dan nog een vijftig gulden bij gerekend worden voor 
“het cureren van de selve peerden.” Als getuigen  zijn “alhier ghecompareert Pieter 
vanden Abeele ende Simoen de Donder, praeter der selve prochie".
Op 27 april 1751 ontvangt Lieven De Waele “uijt dʼhanden van Pieter Francies 
De Bisschop, ontfanger der prochie van Nukercke de somme van twintigh ponden 
grootte courant”.

“Het strangeloin” : welke ziekte was dit ?

Het strangeloin is een van de vele verbasteringen van estranguillon; andere zijn strang-
wilsoen, strangeljoen, straljoen, strengel. In de veterinaire recepten, daterend uit de 
jaren 1477, heet de ziekte strynechghel. “Item jeghel den strynechghel sal men nemen 
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gepland, voor als haar dochter zou trouwen. Ze moest dan geen huis gaan zoeken, dat 
van hun was groot genoeg. Een plaats laten bijbouwen, een apart deurgat laten kappen, 
elk zou zijn eigen potje kunnen koken. Wat dachten ze, zou dat niet ideaal zijn, bijeen 
en vaneen wonen? Natuurlijk was dat ideaal. 
Na zijn normale werkuren en ten ontijde, begon Toor aan de werken, funderingen ste-
ken, steengruis kloppen en mengen met zavel en cement, tot een stevige beton. En dan 
metselen. Moeder en dochter hielpen, ze waren potig volk. De vader zat toe te kijken 
op een stoel, hij was nekeer van den delte gevallen en had daar een gebroken rug aan 
overgehouden.
Toor werkte gratis voor niets, voor een goed lief doet ge veel. Het kwam er voor hem 
op aan, veel bij haar te zijn. Ze werkten zelfs op zondag, tot de late namiddag, tot het 
tijd werd om dan toch nekeer hun zinnen te verzetten en eventjes uit te gaan. Renelde 
waste, poeierde en kamde zich, Toor reed naar huis, deed zijn baard af, trok zijn zon-
dagskostuum aan en kwam terug. Ze vertrokken. Ze dronken ergens iets, ze wandelden 
wat en kusten een beetje. Ze dronken nog ergens iets. De tijd was rap om. Maar in de 
week zagen ze elkaar dikwijls genoeg. Hij sloeg haar gade, terwijl hij metselde en zij 
mortel maakte en stenen bijbracht. Ze was stevig gebouwd, hij zou er een goede pak 
aan hebben, dacht hij. Als het eenmaal zover zou zijn. Soms gebeurde het dat Odile 
achter of voor was en ze eventjes uitrustten in het schuurtje.
ʻKom in mijn armen, dat ik u een tootje geef,  ̓zei hij dan.
Hij mocht haar een tootje geven, hij mocht zelfs een beetje verder gaan, maar niet ver 
genoeg volgens hem. Waarom had een vramens al die aantrekkelijke dingen waar hij 
niet mocht aankomen? Maar Toor had geduld, het huis schoot goed op en dan zouden 
ze trouwen.
Maar daar zat het hem precies, hij had meer dan een jaar veel gewerkt en een beetje 
gevrijd, het huis was klaar om te betrekken, maar met trouwen moest nog even worden 
gewacht. Kwestie van het feest te kunnen betalen. Maar er was nog iets: Odile was 
minder vriendelijk geworden dan voortijds en Renelde was af en toe een beetje ziek en 
in de week konden ze mekaar niet meer zien, omdat er niets meer te doen was.
Om het kort te houden, Toor werd bedankt voor bewezen diensten en Renelde trouwde 
kort daarop met een rijke boer. 
Zoude godverdomme niet doodvallen!
Hij had gelijk een slag van de molen gehad. De avond dat hij de bons had gekregen 
dronk hij helegans alleen een halve bak bier uit, thuis in het alaamkot, gezeten op een 
bak vol rommel. Zijn peerke en zijn meerke, al oudere mensen, sliepen al. Hij dronk 
en vloekte in zijn eigen en dronk nog meer. Toen vielen zijn ogen op de sirene die daar 
stond en die sedert de scharminkelinge van Roonkerze Monk niet meer gebruikt was 
geweest. Hij voelde zich plotseling in staat om de hele wereld omver te schreeuwen. 
Hij haalde het ding naar buiten, het was twaalf uur ʼs nachts, en begon aan de zwengel 
te draaien, zo hard, zo geweldig en de sirene loeide zo luid, dat het tot alle dorpen van 
de omgeving te horen was. Dan schopte hij het tuig de berm af en liep weg. Hij doolde 
de hele nacht.
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Met wie ze dan maar meeging, de dansvloer op, eigenlijk om hem een beetje jaloers 
te maken. Haar pleujrokske zwierdege en haar bloot komende benen waren om in te 
bijten zo schone. Maar Toor was niet van zijn stoel te krijgen. Hij zat daar maar te 
watertanden en zijn kas op te fretten. 
Zij moest om tien uur thuis zijn, maar ze waren al om negen uur verdwenen. Die an-
dere gasten dachten djeloes en met heel veel goeste dat wat zij hadden klaargemaakt, 
hij nu mocht afwerken. Ze begrepen niet dat zoʼn finentig kind gelijk Griet met een 
droogstoppel gelijk Toor kon optrekken.
Iemand, een van die gasten die met haar hadden gedanst, was ook vroeger weggegaan 
te Cloviezen, om nekeer te zien wat er zou kunnen te zien zijn. 
Het was een nog jonge, maanheldere avond. Hij zag het koppel de Berg ten Houte naar 
beneden fietsen en bleef zelf op afstand volgen. Daar ieverst achter het bosselke zou-
den ze misschien blijven staan om te vrijen, het zou curieus zijn om dat te zien. Maar 
zo gebeurde het niet, het koppel reed tot in Kerkem, tot aan café Den Hert. Daar zetten 
ze hun velo tegen de muur en gingen naar binnen. De ander stond daar op zijn honger. 
Hij had in die maanlichte nacht op zijn minst een stoeipartij verwacht in het hoge gras, 
ginder in den Berg ten Houte. Hij had in zijn verhitte verbeelding haar bloeske zien 
hangen op het paaltje van de wei en Griet achterover zien liggen en Toor zijn gebeden 
horen opzeggen. 
Hij bleef onbeslist staan wachten, daar aan café Den Hert, een hele lange tijd. Dan ging 
hij toch naar binnen. Toor en Griet zaten in een hoek te klappen. Hij ging aan de toog 
staan, waar hij meteen werd aangeklampt door gasten van Etikhove.
Tegen den tienen, was het vrijerskoppel plotseling weg. Ze hadden niet gevrijd, maar 
geklapt en aan hun grimassen was te zien geweest dat het over serieuze dingen had 
gegaan.
De zondag daarna was Griet niet met Toor, maar met vriendinnen te Cloviezen op het 
bal. Ze danste eerst niet, ze zat daar precies maar treurig te zitten, terwijl de vriendin-
nen kletsten en dansten. Op den duur liet ze zich toch overhalen voor een foxtrot en 
daarna voor een tango. Ze werd niet gerust gelaten en danste de hele avond, maar nooit 
met dezelfde vent. Ze stonden bij manier van spreken rootje te schuiven om in haar 
gratie te komen. Genoot ze van dat succes? Waarschijnlijk niet, ze zat met Toor in haar 
hoofd, er was iets gebeurd tussen die twee.
Met Toor werd ze nooit meer gezien.

De strafste toer die hij meemaakte, was met de vrijage met Stuiks Renelde. Er werd ge-
zegd dat hij eigenlijk nog meer vrijtege met Odile, de moeder van Renelde. Het waren 
alle twee geen bijzondere schoonheden, maar ze deden er wat aan, vooral als ze iets 
op het oog hadden. Te gepaste tijde wat pommade gebruiken en zo. Heel de week met 
krulspelden in hun haar lopen, om de zondag een schone coiffure te hebben. 
Toor was geen slechte partij, ziet ge, hij was een goede stielman, een metselaar die ook 
kon timmeren, hij zou goed zijnen boterham verdienen, dat was het voornaamste.
Odile was vooruitziend en voortvarend tegelijk. Ze had verbouwingen aan het huis 

enen cnoep die men daer toe maken sal ende lechghen onder die kele als men den 
cnoep bestreken heeft met poepelier”(4)

De Boʼs “West-Vlaamsch Idioticon” leert ons dat “het straljoen” een geweldige keelon-
steking is. In onze tekst is er sprake van “het strangeloin”. 

Volgens het “Woordenboek van de Vlaamse Dialecten – vragenlijst nr 24, juni 1980” 
is strangeljoen een dialectbenaming voor droes. Het is een besmetting door streptokok-
ken, meestal bij jonge dieren (van 6 maand tot 2 jaar) waarbij het paard koorts krijgt 
als gevolg van een ontsteking van de neus en oogslijmvliezen. Daarna gaan de klieren 
in de keel zwellen en er ontstaat een absces dat na een zestal dagen openbreekt. Ge-
woonlijk verloopt de ziekte goedaardig. Bij complicaties kunnen etteringsprocessen 
voorkomen in de longen en andere inwendige organen.

In een oud boekje “Den LUST-HOF 
van het cureren der PEERDEN” ge-
schreven door Mr Jacobus de Smet, 
Peerde-Meester in Borgerhout, ver-
schenen te Antwerpen in 1717,  vond ik 
meer uitleg. Eerst beschrijft de peerde-
meester het “Strangelioen ofte Crop-
pen der Kele, haer teeckenen met alle 
toevallen ende curen”. 
“Het strangelioen is soo veel te seg-
gen als oft men wilde seggen een ver-
worginge, die het dien naem ghegeven 
heeft, hy heeft het seer wel ghenaemt, 
want gelyck het blijckt hoe dickmaels 
dat sy verworght zyn, ende somtijdts ten 
vollen geworght blyven. Het ontsteeckt 
by naer ghelijck de peste, naementlyck 
onder het jonck bloedt, dat veel teer-
der is als dat van de oude peerden ende 
principalijck in den somer als ʻt heet 
weder is loopt dat voorts, soo dat de 
gheheele stallen zal over gaan...”

4. Een handvol recepten voor ziekten van het paard : J.B. Berns in “Cultuurhistorische Caleidoscoop”  
aangeboden aan Prof. Dr. Willy Braekman, (blz 33) Gent Stichting Mens en Cultuur.
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

Tuiten Toor had zichzelf van kant ge-
maakt. Op een maandagmorgen hing hij 
aan een simpel zeel, aan de onderste tak 
van een appelpote. Het was maar een 
raar zicht.
ʻDat is altijd een raar zicht,  ̓zei Pee. ʻZe 
steken gewoonlijk hun tong uit en dat is 
zo al niet schoon.ʼ
Pee had ooit nekeer geholpen om een 
vramens los te snijden die daar zo hing, 
met haar haar voor haar ogen en haar 
kousen afgeslodderd.
ʻToor had zijn zondagskostuum nog aan,  ̓
zei Nard.
ʻHij had van zijn zoveelste lief de bons 
gekregen.ʼ
ʻMaar daarom moet ge u toch niet op-

hangen.ʼ
ʻGe weet niet wat er in zo iemand omgaat.ʼ

Tuiten Toor was altijd een mens van weinig woorden geweest. Hij was overal bij, maar 
werd zelden opgemerkt. Behalve als hij zat was, dan kon hij beginnen zingen, hoewel 
hij weinig veus had. Als ze hem dan wilden kloten, dan werd hij kwaad. Maar hij was 
niet dikwijls zat. Hij leefde geren maar het leven zat hem tegen. En daar was weinig 
aan te doen, ge leert daar zelfs mee leven.
Hij was ooit stekezot geweest op Tieste Gomerkies Renne, het schoonste meiske van 
de parochie. Alle jonge gasten waren weg van dat jonk, maar Roonkerze Monk, een 
getrouwde vent, trok ermee naar Parijs. We hebben die historie al eerder verteld en de 
scharminkelinge die gehouden werd toen ze terugkwamen. Van pure chagrijn en ran-
cune had Toor toen de sirene van zijn vader uit het alaamkot gehaald, het ding tegen de 
voordeur van Monk gezet en het doen loeien, dat het was alsof de wereld verging.

Een tijdje later zat Toor bij een meiske, in het bal te Cloviezen. Het was een pertig 
kind, ze had een pleujrokske aan en een bloeske van satijn. Griet, heette ze. Hij had 
haar opgescharreld (of zij hem?) enkele weken tevoren in Maarke. Ze was serieus 
verliefd, zo te zien. Ze kon lonkend haar kopke laten hangen, om hem van onderop te 
bekijken, Toor zijn herte kloptege zeerder. 
Hij danste niet, zij des te liever. Ze werd niet gerust gelaten door ander mannenvolk. 

Hoe de ziekte behandelen ? (het curreren van het strangelioen)

“Ten eersten soo sult ghy nemen een half loot meer ofte min fijn gestooten Peper en 
dat doen in een glas ofte daer ontrent van den sterken Azijn, en het peerdt door den 
neus ghegoten, ende wat tijdts om hooghe houdende ende alsoo door den horen, desen 
naervolghende drank in geven.
Neemt wat triakel van Deatesserum, ende wat Venegryck (Grieks hooy) en Comijn 
(keuken-kruid) fijn gestooten wesende, met wat Jalap senepoyer (een purgeer-wortel 
ingevoerd uit Indië) met ontrent een pinte Bier warm inghegeven, tʼis eenen seer goe-
den dranck want het Snot sal door den neus uytrysen binnen dry ofte ses uren daer 
naer, ende also van den grooten brand ontlast worden.”

Triakel van “deatesserum” is een samenstelling van “vierderley dingen”.  Men neemt 
“Gentian versche bakelaers, Mirrha ende ronden holle wortel, van elkx twee oncen 
seer wel drooghe wesende, alles in eenen mortier fijn ghestooten zynde, door een fijne 
sift ghejaeght? Neemt dan twee pont wel ghesoden ende geschuymden honinck en roert 
alles onder een ende bewaertse in steenen potten”.
 
Gentiaan groeit op hoge en onbebouwde grond. De gedroogde wortel was overal bij 
de apothekers te koop. “Dese wortel gepulveriseert met wyn ingenomen is een son-
derlinge remedie tegen de peste niet alleen der menschen maer oock alle beesten, sy 
is een oprechte remedie tegen alle fenyn ende een bewarenisse tegen alle rottinghe 
van humeuren, daerom dat oock de switsers van desen wortel doen soo wel onder hun 
eygen spyse als onder de voyeratie van de beesten om dat sy in goede gesondheydt 
souden blyven”

In dit boekje staat echter veel meer o.a. "Waerschouwen van de drancken in het stran-
gelioen, om een peerd te doen purgeren zonder perykel, andere dranken tegen het 
strangelioen, diversche poeyers tot het ophoesten in ʻt strangelioen, ofte ander ge-
breken der loose (longen), andere remedieen tegen het strangelioen, ader laten in het 
strangelioen".
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Voorwoord.
MARC VUYLSTEKE

Met fierheid blikken we terug op 14 jaar werking. Businarias is een begrip geworden 
en is bekend, niet alleen in Maarkedal. Tussen de 48 andere Oost-Vlaamse heemkun-
dige kringen slaan we zeker geen slecht figuur en hopelijk blijft dat zo !

U ontvangt nu het laatste nummer van de lopende jaargang en opnieuw staat het 
boordevol interessante wetenswaardigheden. Maar, het moest er eens van komen: het 
lidmaatschap zal vanaf 2011 ietsje duurder zijn. Veertien jaar lang bleef de bijdrage 
onveranderd. De prijs van het papier is de laatste jaren sterk gestegen alsook de 
portkosten. De oorspronkelijke 28 paginaʼs zijn vervangen door 32, later door 36 en 
nu reeds meerdere malen door 44 die (niet zonder moeite) gevuld worden met aller-
lei interessante bijdragen over Maarkedal. Vooral dank zij de vele steunende en ere- 
leden konden we zo lang wachten om de prijs aan te passen. Even dankbaar zijn we het 
gemeentebestuur dat ons al die jaren materieel en financieel steunt. 

Vanaf 2011 tot ? (wellicht opnieuw 14 jaar) bedraagt het lidgeld: leden 10 euro, steu-
nende leden 15 euro en ereleden 30 euro.  Velen zijn reeds lid van bij de start, anderen 
sloten in de loop der jaren aan. Wij zijn ervan overtuigd dat u begrip zal opbrengen 
voor deze geringe verhoging. Uw trouwe bijdrage steunt ons om op de ingeslagen weg 
verder te gaan; onze werking zal er wel bij varen. Uiteraard hoeft u vandaag nog niet 
te betalen, al is dat natuurlijk niet verboden. Begin december krijgt u een uitnodigings-
brief in de bus.

Wij blijven verder werken op de manier waarop we bezig zijn: drie keer per jaar 
verschijnt het tijdschrift, we leveren onze bijdrage aan en ondersteunen Erfgoed-
dag, de Nacht van de Geschiedenis en Open Monumentendag. En last but not least, 
willen we ons documentatiecentrum verder uitbouwen. Elke zondagvoormiddag komt 
gemiddeld een twaalftal geïnteresseerden naar ʻTer Maelsaeckeʼ. Men zoekt er infor-
matie over zijn stamboom, bekijkt de grote fotoverzameling of brengt zelf informatie 
aan.  Maar ... zoals steeds, hebben we handen te kort. Wie met ons een gemeenschap-
pelijke interesse deelt, wie belangstelling heeft voor de plaatselijke geschiedenis, voor 
de eigen leefomgeving, wie zich geroepen voelt om onze werking te ondersteunen is 
meer dan welkom. Met vernieuwde dynamiek werken alle bestuursleden samen om 
van 2011 opnieuw een uitstekend werkjaar te maken.
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

 In ʼt jaar 43, midden in den oorlog, binst 
dat overal in Europa het bloed vloeide 
mee immers, ging in oez gebuurte ei-
genlijk alles zijn gewone gang. Het is te 
zeggen, in de plaats van tarwebrood aten 
de mensen roggebrood, een boterham 
werd een smouterham, een haring of een 
ei dienden als toespijs, als kloekso. Voor 
de rest werd en gevrijd en getrouwd, 
kirmesse gehouden, gevochten, doodge-
gaan. 
Maar er was armoe en veel dingen wa-
ren ʻbegerigʼ, gelijk da ze zeggen, of 
ze waren gewoon niet te krijgen. Voor 
wat wel te krijgen was, had ge rantsoen- 
zegels nodig, maar die waren rap op 
en wat deed ge dan? Ergens een konijn 

stropen, als het kon, noten eten, hoarkies roopen op de stoppelvelden voor een bakte 
brood, een roape uittrekken bij de boer, om ze te schrepen en op te knijnzelen. Nogal 
rijns en niet erg gevoeiïg, maar het vulde de maag. Pierkies Treze had een haring 
boven de stove hangen, ze trok hem elke dag nekeer tussen haar boterham door, voor 
de goede geur (het gedacht doet veel) en de vrijdag at ze hem op.
Enfin, iedereen trok zijn plan en bijna niemand had nen dokteur nodig.
ʻHet is een schoon dingen dat het allemaal voorbij is,  ̓zei Nard.
ʻHet is nog niet voorbij,  ̓zei Pee. ʻIn dʼArdennen wordt er nog altijd gevochten, het 
schijnt dat de sneeuw er rood ziet van het bloed.ʼ
Te Boerzen Toors was er een radio, waar ze, met hun gat naar de stove gekeerd en een 
dreupel djenever in de hand, het nieuws konden beluisteren, om het daarna met kennis 
van zaken te bespreken.
ʻIk krijg de rezel van erop te peinzen, hoe die soldaten ginder afzien. Het zijn altijd 
iemands kadeeën.ʼ
ʻHitler is stekezot, hij zou het anders al lang opgegeven hebben.ʼ
ʻDen Amerikaander zal hem wel klein krijgen.ʼ
ʻMee keren kunt ge ʼs nachts honderden bommenwerpers horen overvliegen. Het moet 
ginder in Duitsland, waar ze hun lading afgooien, nogal een massacre zijn.ʼ
Nard had in Berlijn gezeten, hij kende die stad, hij had er van alles en nog wat moeten 
repareren en verven, kassijnen, deuren, korniesen, houtie barakken. Als hij over zijn 
belevenissen in Duitsland begon, was hij niet meer te houden.
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Maar Clementiene wou het over iets anders hebben, ze schonk hem nog nen dreupel 
ʻBlauwe Duif  ̓in en begon over het nuus van ter plootse, bijzonderlijk over iets wat 
haar nogal nauw aan het hart lag. De historie van Trienekies Lieske en haar kind. 
  
Lieske was een paar jaar jonger dan Clementiene, maar ze hadden nog samen school 
gelopen in Louise. Het jonk was, zoals algemeen geweten, ooit bedrogen geweest en 
tende raad in Elzele, op de Queneau, bij een engeltjesmaakster terechtgekomen. Maar 
dat was al lang geleden gebeurd en niemand sprak er nog over. 
Lieske zelf zat nog altijd met de wroeging vanbinnen. Ze wist maar al te goed, dat ze 
destijds een enkel dooske was geweest, een droef schoap dat niet wist hoe de wereld 
ineenzat.
Haar moeder had ze nooit gekend en haar vader, de katsieër, had voor haar geen tijd 
gehad. Hij werkte tot hij doodging en daarna zat ze alleen. Ze nooidege voor meneer 
Louis, kweekte geiten en had verder met niemand veel afdroagies. Ze was intussen 
vooraan in de veertig, vreesde dat ze zou opgoan voor zoad en begon uit te kijken naar 
wat er in de wereld nog van occasies te koop liep. Loopt ze toch wel diezelfde gast 
tegen het lijf zeker, den dienen van de Steenbeke, die haar indertijd met een pakske had 
gezet! Santiel, heette hij, Treemieze Santiel. Hij had nen toer alomme gedaan om haar 
te zien en voor ze het wist waren ze beginnen te klappen. Hij zei haar dat ze nog altijd 
een pertig jonk was en dat hij haar nog altijd geren zag. 
ʻHadt ge mij geren gezien, ge hadt mij niet laten zitten,  ̓zei ze. ʻStap het maar af!ʼ
Hij was het niet afgestapt.
ʻIk werk niet meer in de koolputten,  ̓zei hij, ʻmaar in Ronse in de Teinturerie Belge, 
den TeeBee gelijk da ze zeggen. En thuis heb ik twee koeien, we zouden goed aan ons 
brood komen.ʼ
Hij was al verder dan toe, zij zat al koeien te melken en tussenin hendies te nooien, 
binst dat hij naar de fabriek ging. En of ge het gelooft of niet, hij sprak alweer van 
keentsies maken.
ʻSteekt dat laatste maar zeker uit uw hoofd,  ̓blokte ze af. ʻEr komt gene vent meer aan 
mijn lijf.ʼ
Dat was het nochtans waar hij het meest mee in gedachten liep. Hij was altijd ne froet-
ten geweest, hij was er zeker van, als hij er een beetje werk zou van maken, dat Lieske 
voor zijn avances zou bezwijken.
Zij van haar kant, liet hem zijn gebeden opzeggen, maar de absolutie kreeg hij niet. Hij 
hield zijn handen thuis (hij zou anders wel wat meegemaakt hebben!) maar hoe meer 
ze het koud konijn speelde, hij meer goeste hij kreeg.
Om zijn verstand niet te rap helegans te verliezen, liet hij haar al-mee-nekeer staan. Hij 
had ingezien dat haast en spoed zelden goed is, dat hij geduld moest hebben.
Hij liet er een week over gaan en stapte dan naar haar huizeke toe. 
  
Het lochtinghekkie pieptege, het katsieboontje naar de voordeur, afgezoomd met bloei-
ende stoffeliers, was vers geveegd, de deur stond open. Hij riep, maar er kwam geen 
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antwoord. Hij treutselde wat en zette zich dan op de zulle. Ze zou wel opdagen, dacht 
hij. Misschien was ze voor een presseetje naar t̓ vertrek gemoeten. Hij zag een braak-
houwele liggen, waarmee ze tussen de andjuins moest bezig geweest zijn. Over de 
haag zag hij iemand voorbij stappen en wreed naar binnen kijken. De mensen gaan 
zeggen: wat zit den dienen daar op Trienekies Lieske haar zulle te zitten? 
Wat ze zeggen, kan mij niet schelen, maar Lieske zal ik hebben!
Hij ging naar de houwele toe, pakte ze vast en begon te schoffelen, kwestie van haar 
het werk uit handen te nemen, haar goed te stemmen en de mensen die passeerden met 
nog een grotere neus te zetten.
  
Om een lang verhaal kort te houden, ze trouwden zes maand later. Niet wreed met haar 
goeste. Die Treemies, wat voor volkje was dat? Ze waren een toeveel jaren geleden in 
de Steenbeke komen wonen, maar ze kwamen van verderop, van Elst of ginder ieverst. 
Lieske had toegegeven aan zijn avances, eigenlijk om van de straat te zijn. In haar 
achterhoofd dacht ze, als ze nog een kind wou, dat het hoogtijd was. Maar uit haar huis 
wou ze niet weg. Hij kon met zijn twee koeien naar hier komen, ze had nog plaats in 
de stal vanachter, waar de geiten stonden. 
Het was in den uitkomen van het jaar 44.
  
En nu komen we aan dat kind en de historie eraan verbonden. Negen maanden nadat 
Santiel met Lieske getrouwd was, zette zij ne ferme kadee van drie kilo negenhonderd 
op de wereld. Het was putje winter, de sneeuw lag een halve meter dik. De vroed-
vrouw, een corpulent en potig mens, werd er op een hondengetruk rap rap bijgehaald. 
Ze kwam maar juist intijds, het water was gebroken en Lieske lag in zweet en tranen 
naar Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand te roepen. Santiel, ne roestie met 
een klein hertje, ging van pure grouwel sneeuw gaan scheppen. 
Hij scheptege gelijk ne zot. Er ging van alles door zijn kop, híj was de schuld van heel 
het geval, hij zou het nooit meer doen - allee, ʼt is te zeggen. Hij begon te lezen, alle 
gebeden die hij bij de pastoor had moeten opzeggen, om te mogen trouwen. En dan 
begon hij te vloeken, dat lag hem beter. Waarom moest godverdomme een vramens zo 
afzien om de wereld voort te zetten? 
Hij had sneeuw geschept van hier tot aan de stalling en van daar naar het kiekieskot, 
toen hij geroepen werd.
Hij haastte zich naar binnen, schopte zijn kloefen in de hoek, hoorde de boreling krij-
ten. Zijn hart sloeg dubbel. Hij schuifelde op zijn kousen de kamer in.
Daar stond hij dan, schaapachtig te kijken. Hij voelde dat hij iets moest zeggen, het 
duurde een poosje en dan kwam het:
ʻHee t̓ zeere gedoan, Lieske?ʼ
ʻNeent jonk,  ̓krijste de vroedvrouw schamper, ʻeen kind kopen, dat is dezelfde leute 
als er een maken.ʼ
  
Lieske lag heel bleekjes te glimlachen in het bed.

Ledenlijst.
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ʻHet is ne zeune,  ̓fluisterde ze. En ze voegde er meteen aan toe dat ze hem Fredje wilde 
noemen, omdat haar vader zo heettege. 
Ze had het wichtje in haar armen, in doekjes gewikkeld. Hij kwam naderbij, keek en 
raakte vertederd.
En toen fezelde ze, alleen hoorbaar voor hem: ʻHet ander was een meiske...  ̓Er zat een 
traan in ieder van haar ogen.
Hij begreep het zacht verwijt en er ging een steek door zijn eeltig hart. Ze had jaren ge-
leefd met de pijn om dat ʻanderʼ, dat een meiske was geweest. En hij, de stommekloot, 
had daar geen benul van gehad.
ʻHet werd zondag achternoen gedoopt,  ̓zei Clementiene, met haar voeten op de stove. 
ʻMet dat klein buuntje zijn ze door de sneeuw naar de plootse gestapt.ʼ
 
In één van de nachten na de geboorte had Lieske een slechte droom gehad, waarin ze 
gestraft werd om wat ze met haar eerste kindje had gedaan. Fredje schreeuwde haar 
wakker en bleef grienen, wat ze ook deed. Wel tien keer moest ze hem oppakken en 
de buste geven. Terwijl Santiel sliep gelijk een os. Nog best. Voor zoʼn dingen was hij 
niets waard. En ʼs anderdaags moest hij tijlik op, de beesten geven en per velo door de 
sneeuw naar zijn werk schaverdijnen. 
Op het einde van de nacht, toen het kind haar eindelijk gerust liet en zij uitgeput in 
slaap was geraakt, stak die boze droom opnieuw de kop op, en de hele dag daarna bleef 
hij haar gedachten teisteren. Toen haar man ʼs avonds thuiskwam, zat ze te tsiepen. Zij 
zei hem dat er iets ging gebeuren met hun kind. En hij zei dat ze zot was, dat er geen 
gezonder kind was dan Fredje. 
Maar ze had geen geduren meer, het kind moest zo rap mogelijk gedoopt worden. Stel 
u voor dat het sterft zonder van de erfzonde verlost te zijn, dan kan het in de hemel 
niet binnen. Dan komt het daar ieverst in een voorgeborchte terecht en mag het nooit 
bij Ons Heere zijn. 
ʻIngeval van nood mag en moet iedereen dopen,  ̓wierp Santiel op. 
Hij kende zijn catechismus nog, ge kunt het u niet voorstellen!
Maar Lieske was niet van haar voornemen af te brengen, Fredje zou zo rap mogelijk 
officieel in de kerk gedoopt worden.
  
Verhellen Elza was meetje en droeg het kind. Mielie, de broer van Santiel, mocht 
peetje zijn. Juul en Simonne, de enige familie van Lieske, waarmee ze het altijd goed 
gedaan had, waren ook mee. Met hun zondagse kleren aan en op hun kloefen trokken 
ze op. Een troep donkere figuren in de eindeloze, windstille wittigheid. De mannen 
liepen voor, in de met sleien doorploegde sneeuw, Elza droeg het ingebusselde kind 
tegen haar boezem, onder haar warme snuitdoek, Simonne liep achteraan.
Het was iets warmer in de kerk dan buiten, omdat daar in een buizenstove nog een 
beetje vier zat. Ze bleven wachten achteraan, naast de wijwaterbak, het kind mocht 
immers het huis van God niet in, voordat het gedoopt was. 
De paster kwam trottend opgedoken. Hij had een berechting moeten doen, zei hij, het 

Zangkoor sinds 1884 ? !

Opgemaakt volgens de betrouwbare bronnen en inlichtingen van de oudste zanger 
Gomar DʼHaeyer.

“De Kerkzangers” : zo klonk de naam van het kerkkoor.
Gomar was in 1884 aangesloten bij het koor. Later werd hij koorleider.
Nevenstaande foto werd genomen op de koer van het toen bestaande klooster (de hui-
dige basisschool) door Henri Demedts (alias Mateetsiesen Henri) bij het afscheid van 
onderpastoor Dewulf op 5 september 1908.

Ook de lap- of roepnamen staan vermeld :

Gomar D'Haeyer   Molzen Gomar (koorleider)
Victor D'Haeyer   Dhaeyerzen Vitoor
Petrus D'Haeyer   Peer Dhaeyer
Victor De Geyter   Beytersen Vitoor
Leo Roos   Streuseleere
Theoduul Roos   Rozenduul
Theofiel Roman   Blauwzen Fiel
Edmond Reynaert  Waterratten Monk
Edmond Lagneau   Monkske Lagnoo
Octaaf Monsieur   Schuiten Taaf
Edmond Vanderdonckt  Wieten Verdonksen Monk
Henri Van Wambeke  Wambeeken Henri
Henri Demedts   Mateetsiesen Henri
Octaaf Van Wijmeersch   Schuiten Taaf
Jules Van Wijmeersch  Schuiten Jules
Leon Vanpevenaege   Soodzen Leonk
Jozef D'Haeyer   Peer Dhaeyerzen Jef
Henri De Tandt   Tanzen Henri
Arthur De Tandt   Tanzen Tuur
Adhemar Stevens   koster – orgelist
Florent Merchie   Mersiezen Florank (burgemeester)
Max Merchie   Mersiezen Max
Armand Van Wambeke  Wambeeken Armand (later koster)
Florent  Monsieur  Schuiten Florent
Cyriel Monsieur    Schuiten Cyriel

Genoteerd op 30/08/2001.
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Heilig Oliesel toedienen aan enen die van zijnen delte gevallen was. Hij haastte zich 
naar de sacristie en kwam verkleed terug, al kuimen en hoeksten en zijn neus snuiten.
Dat is niet goed voor het kind, dacht meetje Elza, maar ze zei niets.
Ze werden in de doopkapel geleid, de plechtigheid begon en ging op een drafje door, 
met namen zeggen en gebeden afdreunen, de pastoor die driemaal in het gelaat van 
het kind blies, als teken van de eerste duivelbezwering, handoplegging en opnieuw 
gebeden lezen, gewijd zout in de mond van het kind brengen, als teken van een tweede 
duivelbezwering. Heel de ziemneezie, met verzaking aan de duivel, zijn listen en zijn 
werken, tot en met de eigenlijke doop, waarbij het kind luidkeels duidelijk maakte dat 
het nu genoeg was geweest.
  
In De Kring, gingen ze zich opwarmen, wat uitrusten en nen dreupel drinken. Zich de 
felicitaties laten welgevallen en nog nen dreupel drinken. Te Kobies moesten ze perse 
binnen, omdat meetje Elza moest pissen en het kind aan een verse poonke toe was. 
Juul begon te blozen en Mielie zever te verkopen. 
Te Moeder Stienen gingen ze binnen omdat Fredje bleef schrimmen.
ʻHet kind heeft honger, we moesten al thuis geweest zijn,  ̓roonkte Elza.
ʻDe keel opensteken is teken van gezondheid,  ̓vond Santiel. 
ʻGe zoudt beter op ou wijf peizen, die nu haar kot zit op te fretten, omdat we zolang 
weg zijn.ʼ
ʻNog énen dreupel en we zijn voort.ʼ
Elza werd kwaad. ʻEn Fredje kan intussen verhongeren,  ̓knorde ze. 
ʻOezen anderen heeft ne zeune, daar mogen we toch iets op drinken,  ̓vond Mielie.
ʻAls iedereen drinkt, de kleinen dan ook,  ̓besloot Simonne.
Ze had zelf nog een zuigeling van zes maanden oud. Ze installeerde zich neffiest de 
stove, deed haar bloes open en legde aan. Ze was voldoende besteld om meer dan één 
kind te gerieven.
Het schrimmen was op slag gedaan. De kleine tsoesdege aan die grote, witte borst dat 
het een lieve lust was. En daarna moest hij boerkies laten en diende er op zijn rugske 
geklopt te worden. Tegen dat het allemaal gedaan was, hadden de anderen een aller-
laatste dreupel gedronken.
Nu was het wel hoogtijd om voort te gaan. ʻWe zullen voor den donkeren niet thuis 
zijn.ʼ
  
ʻHet zou u niet moeten verwonderen,  ̓ zei Clementiene bezorgd, ʻdat da buuntje er 
wat aan overhoudt.  ̓Ze wist te zeggen dat den dokteur al twee dagen achtereen naar 
Trienekies was gekomen.
  

Zangkoor Schorisse 1905. 
MARC VUYLSTEKE

Bovenste rij : Florent Monsieur, Cyriel Monsieur, Armand Van Wambeke, Jozef 
D'Haeyer, Arthur De Tandt, Jules Van Wijmeersch en Edmond Lagneau.

Middenste rij : Edmond Reynaert, Victor De Geyter, Theopiel Roman, Henri Van 
Wambeke, Octaaf Monsieur, Henri Demedts en Henri De Tandt.

Onderste rij : Edmond Vanderdonckt, Leo Roos, Florent Merchie, Adhemar Stevens, 
Petrus D'Haeyer en Leon Vanpevenaege.

Niet op de foto : Gomar D'Haeyer, Octaaf Van Wijmeersch, Max Merchie en Theoduul 
Roos.

Reeds overleden : Victor D'Haeyer †1905.

Foto : Bernadette D'Haeyer.
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"Elvire",  de 10de roman van Paul Baekeland.
MARC VUYLSTEKE

In Businarias verschijnt, en dat vanaf 1997, drie keer per jaar 
de ʻVertelsels bij de Leuvense Stove  ̓van de hand van Paul 
Baekeland. Hij is ook de auteur van een aantal romans.
ʻElvireʼ, zijn tiende roman is nu vers van de pers en werd aan 
het publiek voorgesteld op zaterdag 26 juni om 20 uur in de 
kerk van Louise-Marie.

Elvire, de vrouw van Geerard Bovendijk, werd te Schorisse 
geboren. Zij leerde er Geerard uit Ronse kennen en samen 
belandden ze in Brussel en raakten er nooit meer weg. Hij 
werd beroepsmilitair en maakte als Vlaams officier de Tweede 
Wereldoorlog mee, geraakte gekwetst en kwam naderhand als 
krijgsgevangene in het kamp van Luckenwalde terecht. Een-

maal terug in België moest hij zijn gezin opnieuw verlaten om via de fameuze ont-
snappingslijnen dwars door Frankrijk en Spanje via Gibraltar naar Londen te trekken 
om van daaruit ingezet te worden bij de landing in Normandië. Na de oorlog werd hij 
omwille van zijn zogenaamde samenwerking met de vijand (Vlaamsgezindheid!), zijn 
deelname aan de Vlaamse studiegroep in het kamp van Luckenwalde, gebroodroofd. 
Repressie en alle gevolgen van dien werden zijn deel.

Dit is geschiedenis. Dit is het wat de auteur al gedurende jaren niet meer losliet en wat 
hij vroeg of laat eens moest neerschrijven. Paul Baekeland vertrekt van waar gebeurde 
feiten, het (oorlogs)verhaal van iemand die hij zeer goed gekend heeft, en maakt er een 
persoonlijke werkelijkheid van, een literaire fictie. Zijn ervaringen en herinneringen, 
zijn kennismaking met het echte levensverhaal van “Geerard Bovendijk”  transfor-
meert en verdicht hij tot een prachtige roman. In deze roman mag de aanzet tot het 
schrijven ervan het verhaal van “Geerard Bovendijk” zijn, Paul Baekeland ventileert 
er zijn ideeën in over de maatschappij van de twintigste eeuw, die begint met de Grote 
Oorlog en eindigt met de implosie van de Sovjet-Unie. Via zijn protagonist, verteller 
en personages onthult hij zijn kijk op de werkelijkheid, zijn keuze voor een maatschap-
pijbeeld, hoe hij zichzelf en wereld ziet of duidt. Het boek is een weergave van zijn 
gedachten. Hij herschrijft de feiten die hem inspireerden. Het blijft daarbij zijn zorg de 
gebeurtenissen in hun juiste context te houden. ̒ Naar het verleden kun je kijken met de 
ogen van nu of van toen,  ̓zegt hij. ʻDat laatste is het moeilijkste, het vergt inlevings-
vermogen en zelfs historici hebben dat niet steeds.ʼ
Het verhaal is fictie en gaat niet alleen over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over 
de hele naoorlogse evolutie in dit land en in de wereld. De groeiende welvaart die na 

landbouw te importeren. Tussen mei 1888 en september 1889 werden er bijvoorbeeld 
78.962 overtochten uitgeschreven. Door dit systeem geraakten de kolonisatiecompa-
gnieën maar ook individuen aan goedkope arbeidskrachten. Propagandisten van al-
lerlei slag werden aangezocht om het land te promoten. De gebroeders Marichal uit 
Beernem zijn typische exponenten ervan. Verder werkten agenten van de scheepvaart-
maatschappijen mee, zij werkten op commissieloon en werden betaald per emigrant 
die ze konden strikken. Daarbij hanteerden ze vaak frauduleuze praktijken. Duizenden 
en duizenden emigreerden, de meesten kwamen echter ook in hun nieuwe land in de 
grootste armoede terecht.
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de oorlog van start gaat, de verfransing van Brussel, de eerste gastarbeiders, de mondi-
alisering, de multiculturele chaos van nu. Al deze dingen doordesemen deze ongewoon 
boeiende roman. Dit is vooral een boek met levensechte mensen, vier generaties, met 
hun twijfels en hun zekerheden, met hun liefde en hun leed, met hun eigen kijk op de 
dingen. Een goede roman is vermakelijk, onderhoudend en boeiend : "Elvire" is zo 
een roman.
De persoonlijkheid van de schrijver, zijn ideeën, observaties en interpretaties bezorgen 
ons een origineel boek. 

Het is een brok lectuur van 424 bladzijden. Het boek kan op een zondagvoormiddag 
aangekocht worden in ons documentatiecentrum ʻTer Maelsaeckeʼ. Kostprijs 26,50 
euro. 

Gedurende de hitste uren der warmste zomerdagen, t̓ is te zeggen van 11 ure tot 2 à 
3 ure nanoen, verblijven de bewoners over het algemeen onder dak en nemen eenen 
noenslaap. De nachten die erop volgen zijn zoo frisch en zoo aangenaam dat ik veel 
liever onder den blauwen hemel dan onder een dak sliep. ʻs Winters hebben we hier 
allerschoonste lentedagen gelijk in België in de meimaand.” 

Overzicht emigratie van Belgen naar Argentinië tussen 1857 en 190015.

Argentinië was wellicht het meest Europese land van Latijns-Amerika. Vanaf de ja-
ren tachtig van de negentiende eeuw werd Argentinië bevolkt door een massa van 
gelukzoekende Europese immigranten. Het aantal immigranten vanuit België bleef 
gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw vrij constant; hoogstens bedroeg 
dit enkele honderden. Zoals de grafieken laten zien was er vanaf het jaar 1883 een 
merkbare stijging om dan in het jaar 1888-1889 heel fors te stijgen toen meer dan 
11.000 Belgen emigreerden16. 
In 1886 werd president Roca opgevolgd door Juárez-Celman en onmiddellijk werd 
het wetsvoorstel over de gesubsidieerde overtochten goedgekeurd. Overzeese propa-
ganda-agentschappen werden opgericht om zoveel mogelijk arbeidskrachten voor de 

15. Van Vlaskutser tot Franschman,  Luc Schepens.
16.  De Argentijnse Koorts. De Belgische emigratie naar Argentinië 1889-1889, Hannes Camerlinckx, 
thesis academiejaar 2003-2004, p 4.
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Wie kent er Landerzen Taaf ?
 PAUL BAEKELAND

Prangende vraag, beste lezer. Het probleem kwam maanden geleden aan de orde, maar 
raakt niet opgelost. Wie de man was, weet men nog wel, maar niemand herinnert zich 
nog zijn eigenlijke naam. Je moet al serieus peinzen om te weten hoe Pijke-Fiedze-
Robbie heette, of Demieze-Pee, Buries-Siezen-Tapke, Zoppen-Dorie, Goten-Dietje, 
Pistolen-Marie en zoveel anderen. Het zijn maar voorbeelden van figuren die onder 
ons hebben geleefd, wiens naam geschreven staat in de palm van Gods hand en in stof-
fige geboorteregisters, maar waarbij – godgeklaagd! – de lapnaam niet werd vermeld, 
die dus met halve identificatie opgegaan zijn in de nevel der tijden. Het zijn eigenlijk 
allemaal mensen die eerherstel verdienen!
 
Landerzen Taaf is zoʼn geval. Ik heb hem nog gekend, hij was een ouder wordend man, 
toen ik als eerste broekje school liep in Louise. Hij had het postuur van een getaande, 
ietwat ruwe landman en hij leefde letterlijk op grote voet, want zijn kloefen waren de 
grootste die Klopperze Santiel ooit heeft gekapt. Ik kan me nog het doeninkske voor 
de geest halen waar hij woonde, daar op Louise-Marie in het straatje achter ʻhet kapel-
lekeʼ, de huidige Landschapsstraat.
Maar hoe hij eigenlijk heette? Sla me dood, ik weet het niet.
 
Maar op ne goeie keer, enkele maanden geleden, was het ineens dan toch gekend. 
Landerzen Taaf, dat was Octaaf De Jonghe, volgens ik weet niet meer wie, maar het 
was zo zeker als twee keer twee vier is! De zaak kon dus eindelijk geklasseerd worden. 
Zo dacht ik dat zou gebeuren. Maar, o wee!
 
Kom ik daar nu verleden week, op de markt in Oudenaarde, Plakze-Georges (Georges 
Gosseye) tegen. Joviaal gelijk altijd begint hij een klapke te doen. Hij had, als ik het 
goed gehoord heb, iemand op bezoek gekregen uit Gent, die gestuurd was door Marc 
Vuylsteke, onze voorzitter, de man die heel de Vlaamse Ardennen en verre omstreken 
al omgewoeld heeft, op zoek naar dode zielen1 en andere vervlogenheden.
Zegt Georges Gosseye tegen mij: ʻLanderzen Taaf,  ̓zegt hij, ʻdat is ooit onze dichtste 
gebuur geweest, toen ik nog op Louise woonde, maar vraag mij niet hoe zijn eigenlijke 
naam was.ʼ
ʻOnlangs,  ̓zo gaat hij verder: ̒ was ik echt gebeten geraakt om het te weten. Ik begon te 
bellen naar mensen van mijn geboortedorp, waar ik nog altijd geren kom en nog heel 
veel mensen ken. Ik belde naar André-den-beenhouwer, naar Pinnekies Marcella, naar 

1. Niet verwarren met de ʻDode Zielen  ̓van Gogol.

gronden zijn er in gansch Belgie niet te vinden... De gronden liggen hier verdeeld in 
vierkante partijen elk van 16 hectaren en die men Chacras noemt...”
Het stuk land dat hun toegewezen werd lag niet gebruiksklaar en het ontginnen was 
natuurlijk zwaar werk.

Het klimaat in de provincie Entre Rios. 
In het zuidelijk halfrond zijn de seizoenen door de kanteling van de aardas tegenge-
steld aan die op het noordelijk halfrond. Rond 23 september staat de zon boven de 
evenaar en beweegt ze schijnbaar verder naar het zuiden tot rond 21 december. Het is 
de langste dag van het jaar en dan begint de zomer.

In één van zijn voordrachten had Schepens het over het klimaat in de streek van Entre 
Rios.
Gemiddelde temperatuur   Gemiddelde neerslag
 

“Als het hier in België winter is dan is het ginder zomer... De gemiddelde tempera-
tuur in de maand juli, de koudste is 8°, soms daalt de temperatuur in de winter 1 tot 
2 graden onder nul. De winter is daar gelijk onze lente wat de temperatuur betreft. Te 
midden de winter heb ik erwten vinden bloeien; de luzerne is vol gewassen, stond in 
sommige plaatsen eene knie lang, de aardappelen en andere groensel groeien het gan-
sche jaar door. De gemiddelde temperatuur in januari, warmste maand van het jaar 
is 24°. De hitte van den zomer, alhoewel wat sterker dan in België, is voor de Belgen 
hoegenaamd niet te vrezen. Met ontdekt hoofd mag men in de zon op het land werken, 
zonder gevaar van zonneslagen; er is bijna altijd wind die het hittegevoel merkelijk 
vermindert... Men ontvangt er een weinig meer regen dan in ons land. In de lente 
valt er meest regen en dat is zeer voordelig voor het opwassen der oogsten. De herfst 
komt op tweeden rand en de zomer op de derde. De winter, het tijdstip van ploegen en 
zaaien, is de droogste der vier jaargetijden. Wat kan een landbouwer beter 
wenschen.”

Louis Creteur schreef in diezelfde brief van 8 mei 1882 dat “het klimaat zeer gezond 
en voordeelig is voor den landbouwer. De hitte van de zomer is heer verdraagelijk en 
s̓ winters, zegt men, is er noch vorst noch sneeuw die gedurende 24 uren aanhoudt. 
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Klonties Rachel. De één beweerde dat Landerzen Taaf inderdaad Octaaf De Jonghe 
heette, de ander meende zich de naam Van Hoolandt te herinneren en de derde had het 
over Van Lancker.ʼ
ʻHij heette Van Hoolandt, zeg maar dattekik gezeid heb,  ̓beweerde Rachelke. 
ʻHij heette De Jonghe,  ̓zei Marcella, ʻIk zaltekik wel weten zeker, het was nog verre 
familie van mij. Ik ga meer zeggen: hij is binst den oorlog neergeschoten!ʼ
ʻEen beetje nuance, Marcella, ik heb na den oorlog nog met Taaf in ʼt bestuur van de 
voetbal gezeten.ʼ
Discussie, het kan niet meer! Als het zo voortgaat, gaan ze daar op Louise, bij manier 
van spreken, nog vechtend over de straat rollen, over de naam van Landerzen Taaf! 
Niet te doen, niet te doen! 
Georges was over andere dingen beginnen te klappen. Over Okermans Aza, die in de 
kerk een cordon sanitaire rond zich had (die van Louise weten waarom). Over Schoe-
nie en Mol en Carnak en andere kadeeën en wat voor toeren er allemaal gebeurden op 
Louise in die tijd.
ʻO ja,  ̓dat wou hij nog kwijt: ʻTaaf en zijn Mathilde,  ̓zei hij, ʻhadden in de hoek van 
hun slaapkamer een ladder staan, speciaal om hun hennen op te slapen. De beesten 
zaten er warm en legden elk iederen dag hun ei.
Gelooft ge het niet? Vraag het aan... Godmiljaar, aan wie moet ge het nog vragen? Ze 
zijn allemaal dood!ʼ
Hoe Taaf heettege, dat riskeert in der eeuwigheid een raadsel te blijven.
 

Twee weken na wat hierboven beschreven staat, drink ik een pint met Roger Ketels, 
Louisenaar in hart en nieren.
ʻIk weet wie Octaaf De Jonghe is!  ̓zegt hij.
Lap, daar gaan we weer.
ʻLanderzen Taaf en Octaaf De Jonghe, dat waren dezelfste niet. De Jonghe was een 
pensjager, hij woonde aan de rand van het Muziekbos. Ik zal het u uitleggen: vanaf de 
Boekzitting loopt ge het wegelingske naar beneden, richting Louise, als ge het bos uit 
komt, daar rechts op de hoogte, daar woonde hij. Ideale uitvalsplek voor nachtelijke 
tochten met lichtbak en schietgeweer.  ̓
Vader Ketels, gendarm, en collega De Cré werden geregeld midden de nacht uit hun 
bed gehaald, door commandant Claeys.
ʻEr wordt weer geschoten in het bos! Ga dien bandiet bij zijn schabernak pakken.ʼ
Bevel was bevel. Ze kregen vijf minuten de tijd om in hun uniform te schieten, hun 
getten aan te doen, hun kepie en hun reevovèr te pakken en de deur uit te zijn. Met een 
lang gat trokken ze de duisternis in. Ze kenden de paden in het bos, ze wisten waar 
Taaf zijn strikken zette, ze straalden met hun sterke zaklampen tussen de bomen, links 
en rechts, op en neer. We komen eraan, maak dat ge wegkomt! Voor alle zekerheid 
hielden ze hun lamp ver zijdelings van zich af, ge weet maar nooit dat de ander zou 
schieten.

den voormiddag van Allerheiligen. Sidonie is de drij à vier eerste dagen der zeereis, 
wat ongesteld geweest. Ik heb alleenlijk wat licht hoofdzeer gehad, van korten duur... 
Onderwege zijn wij eenige uren stil gebleven aan het overschoon eiland Madera, waar 
we op geweest zijn, waar wij allerbeste appelcienen gekocht hebben en drij liters zeer 
lekkeren Maderawijn.... Wat is de Oceaan tocht uitgestrekt... Beeldt u in dat wij om-
trent vier weken lang gevaren hebben, alle dagen meer dan 80 uren verre, altijd recht-
uit, zonder land te zien, uitgenomen de eilanden Madera en die der Groen Kaap. ... In-
gescheept te Antwerpen den 1 november, ontscheepten wij te Buenos-Ayres, hoofdstad 
van de Argentijnse Republiek den 3 December... Bij onze ontscheping te Buenos-Ayres 
waren al de kolonisten in bloeiende gezondheid: Mijnheer Schepens integendeel, was 
sedert vijf dagen zeer ziek : zonder hem konden wij onze reis niet voortzetten en hij was 
veel te slecht om verder de gaan. Wij vreesden dat hij naar de eeuwigheid trok.”

Aangekomen in Buenos Aires logeer-
den ze in het “Hotel de immigrantes”. 
Het hotel was cirkelvormig en in hout 
opgetrokken. Het telde 3 verdiepingen 
en elke verdieping telde 8 tot 10 kamers 
of zalen. Deze verschilden nogal van 
grootte, er waren kamers waar 50 men-
sen konden overnachten, andere konden 
er honderd herbergen. De bedden waren 
van hout en stonden met 2 op elkaar. De 
vloer was van steen. Grote ramen zorg-

den voor voldoende verlichting en verluchting. In de zalen was er eveneens elektrische 
verlichting. Schepens bleef echter meer dan een maand ziek zodat een aantal kolonis-
ten buiten de stad werk zochten bij de boeren. Ze verdienden vier frank per dag en hun 
kost. Een paar kolonisten keerden echter naar België terug.
Op 10 januari 1883 konden ze hun reis verder zetten naar Villaguay. Met het stoom-
schip “Jupiter” vaarden ze stroomopwaarts eerst op de Platastroom en daarna op de 
Uruguay en arriveerden de volgende ochtend in het stadje Colón. Van Colón ging het 
via Elisa naar Villaguay. Met 10 karren en 50 paarden trokken ze op weg, 103 km ver. 
En op 13 januari kwamen ze aan in het beloofde land. In de rivier ʻVillaguay Grande  ̓
waste iedereen zich, men trok de zondagse kleren aan en het nieuwe leven kon begin-
nen. Stoetsgewijs trokken ze naar het stadhuis van Villaguay waar ze werden verwel-
komd door het stadsbestuur. De gemeentesecretaris, de heer Espíndola, sprak hen aan 
in een voor hen onbegrijpelijk Spaans met de woorden: “Welkom, dat gij Pelgrims der 
Arbeid moogt zijn.” Elk huisgezin kreeg gratis 32 ha grond, de vrijgezellen 16 ha.
In dezelfde brief van Louis Creteur lezen we: “Ik en Sidonie hebben hier eene partij 
land uitgekozen tusschen vele anderen van twee-en-dertig hectaren grootte en die wij 
in volle bezit hebben, zonder eenen cent uitgave : t̓ is een geschenk door mijnheer 
Schepens bekomen ten voordeele zijner eerste kolonisten. Schoonere, vettere, rijkere 
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Taaf heeft nooit naar de gendarmen geschoten en zij hebben hem ook nooit gepakt. Tot 
ongenoegen van hun commandant.

ʻMaar Landerzen Taaf,  ̓zegt Roger, ʻdat was nen anderen en zeker genen De Jonghe. 
Ik heb altijd gedacht dat hij Van Laethem heette. Om zeker te zijn heb ik het nekeer aan 
Leo De Croo gevraagd, de diaken van Louise, die kon in de parochieboeken kijken, hij 
zou het normaal moeten weten. Niet natuurlijk! De archieven van de parochie zitten 
in Gent...
Wie trekt er eens naar Gent? Ik niet. Want als het probleem opgelost is, dan is meteen 
de lol eraf.
 
Kleine rechtzetting om te sluiten. Marcella beweerde dat Taaf geschoten werd op het 
einde van de oorlog. Dat klopt, maar dood was hij niet. Het gebeurde toen in ̓ t jaar ̒ 44, 
in de buurt van ʼt Wolfgat, Duitse vrachtwagens en oorlogsmateriaal vanuit de lucht in 
brand werden geschoten door Britse mitrailleurs. Spektakel tot en met, ik herinner het 
mij zeer goed, wij zaten thuis onder de tafel gekropen. Maar Landerzen Taaf, curieus 
als hij was, was naar het schijnt te dicht bij de vuurlinie gekomen en heeft toen een 
kogel in zijn gat gekregen.
Niet waar, het was in zijn bil, beweert iemand anders.
Laten we het houden bij zijn gat, dat spreekt meer tot de verbeelding. Er werd zelfs 
verteld dat die kogel nooit uit het getroffen lichaamsdeel van Taaf werd weggehaald. 
Maar de mensen zeggen veel! 
 
Wat zei ik hierboven: kleine rechtzetting om te sluiten? Er is van sluiten nog geen 
sprake. Ik ontmoet namelijk opnieuw Georges Gosseye.
ʻEr zijn er in Louise twee die Octaaf De Jonghe heetten,  ̓zo beweert hij nu. Het was 
hem voor de vaste waarheid verteld. ʻDe een was niet alleen wildstroper maar ook 
boswachter, dat ging samen in die tijd. De ander was den dienen die deur aan deur met 
mijn ouders woonde.ʼ
Sorry mensen, maar ik volg niet meer.
Georges ook niet. ʻZe beginnen zelfs mij nu Landerzen Taaf te noemen,  ̓zegt hij.
ʻDan zijn er al drie,  ̓zeg ik, ʻhet komt helemaal in orde.ʼ
 
Voorlopig einde. Mochten er nog nieuwe gegevens aangaande deze heikele kwestie 
aan het licht komen, beste lezer, dan houden we u zeker op de hoogte.
 
PS : Marc Vuylsteke loopt met de gedachte het dossier naar zich toe te halen. Wedden 
dat er dan klaarheid komt!   ???
 

                Paul BAEKELAND
(die kadee van Gurkieze Cyriel en Boerzemers Marietje)
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De grote koffers (bij voorkeur 0,80 m lengte - 0,55 m breedte - 0,60 m hoogte), waarin 
men alles opborg wat men gedurende de reis niet nodig had, moesten kloek gemaakt 
zijn en voorzien van sterke sloten. In kleinere koffers (0,50 m lengte – 0,40 m breedte 
– 0,30 m hoogte) werd het materiaal opgeborgen dat men onderweg wou gebruiken 
zoals :
“Eenen blikken waschschotel, stukjes zeep, scheerzeep, scheerbekken, scheermes, 
handdoeken, kam, enz., blink, schoen- en kleerborstels.
Eenige versche hemdens, zondagskleederen of (indien men zijn zondagkleederen aan 
het lichaam heeft) eene costuum werkdagkleederen, eenige versche neusdoeken, enz.
Eenen lepel, mes, vorket, tinnen telloor, blikken kroes.
Een stuk drooge hesp of eenen filet van Antwerpen, een kleinen hollandsche kaas, een 
matje vijgen of een pakje gedroogde rozijnen, eenen lekkerkoek, ...
Wisth- en jaskaarten, eenige aangename of nuttige leesboeken, eenen spaansche 
spraakkunst en een zakwoordenboek voor degenen die fransch spreken (ik zal op reis 
lessen geven over de Spaansche taal), voor de smoorders pijpen en gerief van tabak, 
voor de vrouwen sayette, breinaalden en andere dingen om haren tijd op aangename of 
nuttige wijze over te brengen. De vrouwen zouden wel doen een waschkuipken, groene 
zeep, droogkoorden, houten spelden, strijkijzers, enz., mede te nemen, om onderweg 
aleens eenen wasch te slaan, te droogen en te strijken''.

Een nieuwe bijeenkomst had veertien dagen later (23 oktober) plaats in het Hof van 
Vlaanderen te Oudenaarde. Alle administratieve documenten werden daar afgegeven 
en zij die het wensten kregen een nieuwe inenting tegen de pokken. Zaterdag 29 ok-
tober bracht men de koffers naar het station te Oudenaarde zodat men zondagmorgen 
met de trein naar Antwerpen kon vertrekken. En op Allerheiligen (dinsdag 1 novem-
ber) kon dan rond 9.30 uur het grote avontuur beginnen.

4. De overtocht en aankomst in Villaguay.
Met het stoomschip Teniers van 
de maatschappij Lamport en 
Holt, met als kapitein Watson, 
reisde men onder Belgische 
vlag naar Amerika.
Hoe de wekenlange reis verliep 
komen we te weten via een brief, 
geschreven door Louis Creteur 
aan zijn nonkel en tante geda-
teerd Villaguay 8 mei 1882.
“Korts na den middag kwamen 
wij te Antwerpen toe... In een 
hotel te Antwerpen hebben wij 

goed eten en slapen gehad en voor weinig geld. Wij scheepten in met ons reisgoed in 

Omer Wattez 75 jaar geleden overleden.
MARC VUYLSTEKE

Omer Lodewijk Wattez werd op 9 februari 1857 
te Schorisse geboren. In de geboorteakte, op-
gesteld door burgemeester Pieter Desmet, staat 
Louis, Homère. Hij is het oudste kind in het 
gezin van Camiel en Perpetua Vandermeyns-
brugge. 

In één van zijn novellen schrijft hij : “Ik ben ge-
boren op negen februari 1857 in het huis met de 
drie grote dakvensters, waarin de brievenpost is 
gevestigd, en waarin mijn grootvader woonde: 
Ludovicus, Deodatus Wattez, kastelein van het 
Oud-Klooster. Mijn grootvader was bakker en 
herbergier tegelijk; daar kreeg men logies te 
voet en te paard. Het opschrift luidde “Het Oud 
Klooster”. 

In 2007 kon Omer Wattez eens in de volle schijn-
werpers staan. 150 jaar na zijn geboorte mocht 
dat wel. Een grote tentoonstelling opgesteld in 
het Administratief Centrum Valerius De Saede-
leer, twee lezingen en een gedichtenwandeling 
waren de in het oog springende activiteiten.
In Zuid-Oost-Vlaanderen is zijn naam be-
kend via de Stichting Omer Wattez, nu 
Milieufront Omer Wattez. Bij de meeste mensen 
reikt de kennis echter niet veel verder of toch 
... velen weten wellicht dat hij de uitvinder, de 
naamgever van onze mooie streek “De Vlaamse 

Ardennen” is. Als promotor van het toerisme zullen enkelen hem ook wel kunnen 
situeren en dan zien ze hem afgebeeld met wandeltas en wandelstok.
Hij was echter ook leraar en volksopvoeder, schrijver, dichter en vertaler, criticus en 
polemist, pionier voor het toerisme en natuurliefhebber, en ook en vooral een over-
tuigde Vlaming.

Een beknopte samenvatting van zijn leven :
- Hij werd geboren te Schorisse op 9 februari 1857.
- Studeerde aan de Staatsnormaalschool te Gent voor onderwijzer.
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2. Geraamde kostprijs van de overtocht naar Argentinië.
Fier kon Schepens begin september 1881 bekendmaken dat er reeds meer dan 20 land-
bouwfamilies ingeschreven waren. Daarbij waren er nog een aantal kloeke landbou-
werszonen die als werklieden het avontuur waagden zodat het totale aantal op 1 au-
gustus opgelopen was tot 84 personen. De expeditie zou dus zeker doorgaan en plaats 
hebben op 31 augustus 1881. De emigranten kenden ook de kostprijs13:
“Prijzen en voordeelen vergund aan de landverhuizers:
 - Reiskosten van Audenaarde naar Antwerpen.
 Voor volwassen, fr 1.65 in plaats van fr. 3.30. Daarbij kosteloos vervoer van 
 50 kg reisgoed.
 Voor kinderen beneden de 3 jaren, kosteloos vervoer.
 - Reiskosten van Antwerpen naar Buenos-Ayres.
 Voor eten, drinken, slapen, geneesheer, enz., alles medebegrepen, voor vol- 
 wassenen, 125 fr. in plaats van 175 franks. Daarbij kosteloos vervoer van 10 
 kubieke voeten reisgoed.
 Voor kinderen van 1 à 12 jaren 65 franks. Daarbij kosteloos vervoer van 5 
 kubieke voeten reisgoed. Voor kinderen beneden het jaar, gratis.
 - Reiskosten van Buenos-Ayres tot de plaats onzer bestemming in Entre- 
    Rios.
 1. Ontscheping op kosten van t̓ Argentijnsch gouvernement.
 2. Vijf dagen eten, drinken, slapen, in het Hotel der Landverhuizers, te
     Buenos-Ayres op kosten van t̓ Argentijns gouvernement.
 3. Alle mogelijke inlichtingen in de “Officina de la Inmigration”
    (of inwijkingsbureel) op de kosten van t̓ Argentijnsch gouvernement.
 4. Herinscheping en vervoer van Buenos-Ayres ter onzer bestemming in
    Entre-Rios op kosten van t̓ Argentijnsch gouvernement.

3. Andere belangrijke raadgevingen en praktische schikkingen14.
Een eerste keer kwamen de landverhuizers samen op zondag 9 oktober 1881. De 
noodzakelijke administratieve documenten zoals een bewijs van hun identiteit, een 
bewijs van goed gedrag en zeden werden nagekeken. Verder gaf Schepens allerlei 
raadgevingen om de overtocht en de aankomst in Argentinië zo goed mogelijk te laten 
verlopen. 
De Argentijnse staat aanvaardde geen papieren geld dus moesten de emigranten hun 
papieren geld laten omwisselen in goudstukken van bijvoorbeeld 20 fr. of 25 fr.  Dat 
gouden geld konden ze, eenmaal aan boord van het stoomschip, afgeven aan de kapi-
tein van het schip, die het zorgvuldig zou bewaren tot op de dag van de ontscheping. 
Eenmaal in Buenos Aires aangekomen mochten ze dan het geld afgeven aan de Belgi-
sche Consul die het zou bewaren tot op de dag dat ze het nodig hadden om belangrijke 
betalingen uit te voeren voortkomende uit de aankoop van paarden, koeien, landbouw-
alaam, enz.
13. De Scheldegalm, 17 september 1881.
14. De Scheldegalm, 16 oktober 1881.

- Werd benoemd als hulponderwijzer op 20 december 1876 aan de gemeentelijke la-
gere school van Schorisse.
- Omwille van de schooloorlog van 1879-80, waardoor de school te weinig leerlingen 
telde, werd hij in 1880 hoofdonderwijzer te Heurne.
- Hij huwde te Heurne met Cordula Elodia Vanderstraeten.
- In 1883 verhuisde hij naar Doornik waar hij als leraar Germaanse talen in het Ko-
ninklijk Atheneum werd aangesteld. 
- Op 21 juni 1905 werd hij verkozen tot briefwisselend lid van de Vlaamse Academie 
voor Taal en Letteren. Later, op 24 september 1913, werd hij verkozen als werkend lid 
en in 1922 werd hij aangeduid als bestuurder.
- Ook in 1905 verscheen onder de schuilnaam Louis Germain het pamflet ̒ L̓ âme belge 
et le peuple flamand  ̓waarin hij vooral de verfransing van het onderwijs in Vlaanderen 
enerzijds en het gebruik van uitsluitend Frans op alle bestuurlijke niveauʼs in België 
aanklaagde. Jozef Bourdeaudhui vertaalde voor Businarias dit werkje in het Neder-
lands.
- Jan de Beers volgde hij op als leraar Nederlands in 1907 aan het Koninklijk Athe-
neum van Antwerpen.
- In augustus 1914 werd hij door de Belgische regering te Antwerpen verhoord over 
zijn pro-Duitse sympathieën en werd vrijgesproken van elke verdenking. Vanuit 
Antwerpen vluchtte hij naar zijn huis in Nieuwpoort, en vandaar naar belandde in 
Parijs. Al zijn tijd was in beslag genomen door de Belgische school met ʻleergangen 
door middel van briefwisseling voor officieren en soldatenʼ. Die school had hij zelf, 
samen met de secretaris van de Minister Poullet in het leven geroepen. 
- Na de oorlog, in 1919 kon hij op rust. Later schreef hij hierover “Ik nam daarna 
rust als leraar, maar zette onverpoosd mijn letterkundig werk voort in de Koninklijke 
Vlaamsche Academie en in tijdschriften en nieuwsbladen.”

In al zijn activiteiten stelde Omer Wattez de culturele ontvoogding en de verheffing 
van het Vlaamse volk centraal.
Na een kortstondige ziekte overleed hij op 78-jarige leeftijd in zijn woning aan de 
Kruisdagenlaan te St.-Lambrechts-Woluwe op 26 maart 1935. Hij behoorde tot de 
generatie schrijvers die een zeker gezag uitoefenden toen “Van Nu en Straks” opkwam 
en een nieuwe periode in de Vlaamse literatuur inluidde. Vanuit zuiver literair stand-
punt kwam zijn naam als schrijver, precies door de opkomst van de groep “Van Nu 
en Straks”, in het gedrang. Zijn verdiensten als strijder voor de Vlaamse zaak op het 
gebied van de cultuurbeweging zijn veel te weinig gekend. Op dat terrein was hij een 
noeste werker en een man van betekenis. Zijn verdienste lag ook vooral in de veelzij-
digheid van zijn belangstelling: haast geen gebied van kunst en literatuur of het was het 
voorwerp van zijn aandacht of van zijn ijverige studie. In geen enkel geschrift, zelfs 
niet in zijn gedichten, is de gedachte afwezig dat, door wat hij schreef, hij zijn volk 
moest dienen en ook diende. Dit tekent de man Wattez en zijn ideaal. 
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“Ik wil uwe zonen en dochters verlossen van een gedwongen, en dikwijls hartverscheu-
rend of onteerend celibaat, met hen te plaatsen op schoone en oneindig vele boerde-
rijen waar zij in weelde en gedurig familiegenot talrijke kinderen kunnen opvoeden, 
die volwassen zijnde, op hunne beurt allerbest zullen geplaatst worden.
Ik wil het toekomende getal ongelukkigen, wanhopigen, krankzinnigen, zelfmoorders, 
kindermoorders, dronkaards, dieven verminderen.
Ik wil met één woord den stoffelijken en zedelijken toestand mijner landgenoten ten 
hoogste verbeteren.”10 

Wie kwam in aanmerking om mee met Schepens naar Argentinië te emigreren? 
Hij stelde vijf voorwaarden11:
1. De huisgezinnen moesten, landbouwers zijn, ʻeerlijk van gedrag zijn, vredelievend, 
werkzaam, spaarzaam, vrij hun land te verlaten en voorzien zijn van ten minste 3.000 
franks.” Dat groot beginkapitaal hadden ze nodig omdat ze zich daar onmiddellijk 
onafhankelijk moeten kunnen vestigen. (Een gewone werkman verdiende  toen 1,50 
fr./dag en kost en inwoon.) Liefst verkoos hij huisgezinnen die samengesteld waren uit 
een vader, moeder en talrijke zonen en dochters waarvan enkele reeds in staat waren 
om te werken. “Eerlozen, vechters, luiaards en verkwisters trekken de eenen na de an-
deren naar het gevang of naar de bedelarij; zulke kerels aanvaard ik niet.”
2. Minimaal moesten er 20 huisgezinnen zijn die wilden emigreren want zij moesten 
samen de reiskosten van Schepens betalen; “hoe grooter de hoop, hoe beter koop”. 
Zijn reiskosten en verblijfkosten bedroegen 1.000 fr. zodat elke huisgezin 50 fr. moest 
bijdragen. De reis van Oudenaarde tot de plaats van bestemming in Entre Rios bedroeg 
160 fr. Hij wees er tevens op dat huisgezinnen uit dezelfde streek zich gemakkelijker 
aan hun nieuw verblijfplaats zouden aanpassen en dat ze mekaar ook onderling gemak-
kelijker zouden ondersteunen.
3. Zij moesten tijdig ingeschreven zijn; eventuele geheimhouding tot op de dag van 
vertrek was mogelijk.
4. De verhuizende landbouwer mocht werkvolk meenemen voor wie hij eventueel de 
reiskosten van 150 fr. kon voorschieten. De werkman zou dan, eenmaal op de nieuwe 
plaats aangekomen, 100 dagen gratis werken mits kost en inwoon.
5. Bij het vertrek moest de familie 3.000 fr. in goudstukken mee hebben.

“Op Vlamingen! Niet gevreest voor schijngevaren! Verlaat het oude en uitgeputte 
Europa en trek mee met mij in massa naar het nieuwe Europa, dat den naam Amerika 
draagt en eene onuitputtelijke vruchtbaarheid bezit. Scheidt uit van koeboerkes te zijn 
en maakt u ginder groote boerderijen voor u en uwe kinderen. Ik zal u leiden, u helpen 
en bij u blijven tot dat mijne tegenwoordigheid u nutteloos geworden zij!” 

10. Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken nr. 3004.
11. De Scheldegalm, 29 mei en 5 juni 1881.

In de Sint-Britiuskerk te Etikhove hangen in de nok van de toren twee bronzen 
klokken. 
De grote klok weegt ongeveer 950 kg en heeft een maximale diameter van 1,15 m. 
Aan de basis kan volgende tekst worden gelezen: “Ick behoore eenige ingezetenen van 
Etichove volgens acte van den XXIII November. – N. Simon en C. Drouot hebben mij 
gegooten – sChIsMate se Dato ConCIeo”(1). Deze laatste zin geeft het jaartal weer 
in Romeinse cijfers CIMDCCI = 1802 (2) (wiskundigen zullen wel een beetje moeite 
hebben met de volgorde van de lettertjes, maar ik kan me niet voorstellen dat de heren 
Simon en Drouot daar zwaar aan tilden – aan de klok wel).
Deze grote klok heeft ook een klein broertje, de “kleppe”, een handklok, die slechts 
een dertigtal kilogram weegt (3). Over deze kleine dreumes is weinig gekend, alleen 
dat ze ouder is dan haar veel grotere zus (technisch klopt hier iets niet, maar laten wij 
dit als een vorm van dichterlijke vrijheid beschouwen). 
Wel is het zo dat het kleine ding het leven van die grote zus heeft gered...

In 1942 rommelde allerlei geschut in onze streken. De Tweede Wereldoorlog was vol-
op gaande in Europa. Voor de munitie was veel brons nodig. En dat brons hing voor 
het rapen (nou ja) in de kerktorens. De Duitse agressor had dit begrepen en droeg 
de arrondissementscommissarissen op een inventaris door te geven aan de “Kreis-
kommandanturen” van alle klokken welke zich bevonden in de kerken in Vlaanderen. 
Maar, goede katholieken als de Duitsers wel waren, mocht er in elke kerk toch één klok 
blijven hangen. De inventaris moest hierover uitsluitsel geven. In een schrijven van 8 
april 1942 van de arrondissementscommissaris van Oudenaarde aan de Kommandan-
tur te Aalst lezen we dat er slechts één klok hangt in de Sint-Britiuskerk te Etikhove. 
De commissaris verduidelijkte zelfs welke klok er hing, en gaf daarbij een duidelijke 
beschrijving van de grote klok zoals hierboven beschreven, en zelfs waarvoor de klok 
er hing: “voor het luiden en kleppen ter gelegenheid der kerkelijke diensten alsmede 
voor het slagen der uren”. Dergelijke klok was uiteraard onmisbaar. Alleen ..., wist 
de commissaris van het bestaan van de kleppe, en loog hij dan, of wist hij er niet van, 
en was er dan maar één klok...? Maar waar was die kleppe dan? Immers, de Duitsers 
zouden toch wel komen nakijken of de verstrekte informatie wel klopte? En ik kan me 
niet voorstellen dat ze met foute informatie zouden kunnen lachen. Hoe kunnen we dit 
uitleggen?

In die periode was Franz Thienpont, vader van onze huidige burgemeester Peter 
Thienpont, schepen te Etikhove. Hij was het blijkbaar, die in 1942, de “goedgelovige” 
arrondissementscommissaris wijsmaakte dat er in Etikhove slechts één klok hing. Dit 
blijkt uit een rapport van 5 september 1944, opgesteld door Franz Thienpont en gericht 
aan de toenmalige Procureur des Konings Matthys, waarvan zich een kopie bevindt 

... En er was maar één klok.
JOZEF BOURDEAUDHUI
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Waarom heeft Schepens Entre Rios uitgekozen ?
"Omdat Entre-Rios de vruchtbaarste is en best voorzien van brand- en timmerhout, ligt 
het dichtst bij Buenos-Ayres en Montevideo en dus, de gemakkelijkste voor het vervoer  
van alle landbouw en nijverheidsvoortbrengselen. Men kan er gronden koopen à 50 fr 
per hectare of pachten aan 1.50 fr per ha. enz.
Nog iets dat zeer voordeelig is voor onze Vlaamsche landbouwers is dat zij hunne 
ploegen en ander landbouwgerief  in Buenos-Ayres kunnen kopen aan goede hoeda-
nigheid en aan prijzen die weinig verschillen met de onze. Dus verhuizen de landbou-
wers, we kopen onze alaam ginder dan ze van hier mede te nemen en eenigszins groot 
uitgaven te doen voor transport.9 "

Het vertrek van de eerste expeditie was vastgesteld te Oudenaarde op 31 oktober 1881 
om in te schepen te Antwerpen op Allerheiligen – 1 november.
De inschrijvingslijst werd afgesloten op 14 oktober.

Schepens gaf openbare en kosteloze voordrachten op diverse plaatsen in de Vlaamse 
Ardennen.
24 juli 1881:  in herberg het Meuleke – St.-Kornelis-Horebeke 
28 augustus : in den Drijhaard – Zegelsem
5 september :  in het Theater – Berchem 
8 september :  in 't Hof van Vlaanderen – Oudenaarde
11 september :  in het Gemeentehuis – Schorisse
12 september :  in het Gemeentehuis – Mater (10 uur)
                     in het Gemeentehuis – Wortegem (17 uur)
18 september :  in het Gemeentehuis – Petegem 
19 september :  in het Gemeentehuis – Eine (10 uur)
            in het Gemeentehuis – St.-Maria -Horebeke (17 uur)
25 september :  in het Gemeentehuis – Melden
26 september :  in het Gemeentehuis – Maarke-Kerkem
2 oktober :  in het Gemeentehuis – Nukerke
3 oktober :  in het Gemeentehuis – Zingem 
9 oktober :  in het Gemeentehuis – Etikhove
13 oktober :  in ʻt Hof van Vlaanderen – Oudenaarde.

In een pamflet zette hij eveneens zijn beweegredenen en doelstellingen op een rijtje. In 
België heerste er een grote landbouwcrisis waarvan niemand het einde kon bespeuren. 
Aan de mensen die het avontuur wilden wagen beloofde hij, in plaats van uitgeputte 
gronden en hoge pachten, uiterst vette en bijna onuitputtelijke gronden zodat ze eige-
naars in plaats van pachters zouden worden.

9. De Scheldegalm, 7 augustus 1881.

in de privé-archieven van Peter Thienpont. Daarin lezen wij onder punt 7 onder de 
hoofding “Zaak der klokken”: “De afmeting, gewicht, aantal en inscriptie der klokken 
moest opgegeven worden. Ik heb het initiatief genomen maar een klok op te geven en 
de andere te verstoppen. Zoo heeft de kerk van Etikhove de twee klokken behouden.” 
Zo weten we nu al wie de aanstichter was voor het bedrog, maar wie waren de uitvoer-
ders?

De daders waren met drie. En ʼt was nog familie (4) ook. Jozef Van Nieuwenhuyze(†) 
en twee van zijn zonen, Georges en Rupert(†) (mijn grootvader en twee nonkels) wer-
den door Franz Thienpont gevraagd om de “kleppe” uit de kerk te verstoppen. Als 
voorbeeldige burgers en verknocht aan de kerk en de parochie voerden ze de opdracht 
uit.  

Foto 1 : De draagstoel in de kerktoren, met links de grote klok
en rechts bovenaan (ietwat verscholen) de “kleppe”.

Nonkel Georges, inmiddels 92 jaar, kon mij nog een en ander vertellen over hun 
“criminele gedrag” van toen. De precieze dag kan hij zich niet meer herinneren, maar 
wel weet hij nog dat op die vroege morgen in maart of april 1942 zij met hun drieën de 
spiltrap langs de toren naar boven slopen, om éénmaal op het niveau waar de draag-
stoel van de klok zich bevindt, aan hun opdracht te beginnen. 
Nu heb ik wel enkele bedenkingen. Bekijk foto 1 eens goed. Ziet U daar dat ingewik-
kelde balkengedoe, die wirwar van stevig eikenhout waaraan aan de éne kant een klok 
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offer aangeboden heeft van land, paarden, landbouwalm en al het noodige voor eenen 
boerderij van 40 à 50 hectaren, op de volgende voorwaarden: wij ploegen, zaaien en 
doen de oogsten op. De opbrengst moet in helften verdeeld worden, waarvan de eene 
helft voor de eigenaar is en de andere helft voor ons. Wij hebben onze Belgische consul 
daarover geraadpleegd. Hij heeft ons gezegd dat die heer een braaf man is ...
Wij hebben geen koeien maar we hebben 10 paarden die op hunne beurt elk eenen 
halven dag werken per dag.
Geliefde ouders, wat de tarwe aangaat zij geldt hier gewoonlijk 35 frank de 100 kg, 
de aardappelen 20 fr de 100 kg. Die artikels brengen dus de landbouwer veel geld op, 
maar zij vragen te veel arbeid voor de bewoners dezer streken die over het algemeen 
te lui zijn om te werken en spotten met fortuin.
Wanneer ik gansch in de loop zal gesteld sijn zal ik niet wachten u alhier te roepen om 
te komen? Wij zullen recht naar ons doel gaan en onze toekomst verwezenlijken.
Jules Van Hauvart is in eene goede dienst bij eenen belgische meubelfabrikant. Daar 
hij reeds geplaatst was toen wij overeen kwamen met onzen proprietaris, en daar wij 
maar met drij zijn moesten voor onze boerderij, heeft hij ons niet kunnen volgen, het-
geen ons pijnlijk viel want wij leefden vriendelijk met elkander als vier gebroeders.”

Stichting van de Colonia Belga.

1. Gratis voordrachten.
Schepens stichtte in oktober 1881 een eerste “Vlaamsche landbouwkolonie” in 
Entre Rios; de schoonste, de vruchtbaarste en de best gelegen streek in Argentinië. 
Hij beloofde de gezinnen die zouden verhuizen te vergezellen van Oudenaarde via 
Antwerpen naar Buenos Aires. In zijn talrijke voordrachten beloofde hij : “Ik zal ze 
er bij staan bij de aankoop in vollen eigendom der nodige gronden met wettige akten 
van bezitting, aankoop van paarden, koeien, enz. De landbouwersfamilien mogen alle 
vertrouwen in mij stellen op mij steun maken”. Over de gevaren van de lange zeereis 
moest niemand zich zorgen maken.

“De reis van Antwerpen naar Buenos-Aires per stoomschip levert hoegenaamd geen 
gevaar op, honderd maal min dan die van Audenaarde naar Brussel met de trein. Ik 
ben heen en weder gevaren, heb nergens gevaar gezien, geen ongeluk gehad noch 
zien voorvallen. De tempeesten zelve brengen de stoomschepen in geen gevaar. De 
maatschappij Lamport en Holt bezit 40 zware stoomschepen die gedurig de Oceaan 
doorkruisen en gestadig van de ene haven naar de andere varen.”8.

8. De Scheldegalm, 31 juli 1881.

van bijna één ton hangt en een paar meter verder een klein broertje van 30 kg? Nu vind 
ik toch dat die kleine klok precies toch een beetje verzwaard is in de loop der jaren. Zou 
het kunnen dat mijn oorspronkelijke bron (2) zich hier een beetje heeft vergist? Nonkel 
Georges geeft inderdaad toe dat de kleine klok eerder 50 kg weegt. 
Tweede bedenking: welke circustoeren hebben de drie moeten uithalen om die klok 
van tussen die constructie te halen? En dan nog met dergelijk “lomp” gewicht? En, ... 
ze mochten ook geen lawaai maken, en zeker de klok niet laten luiden... Iemand moest 
ze eens bezig horen!

Een paar uur zijn ze toch bezig geweest met het losmaken van de klok, ze vanuit het 
eikenhouten staketsel te halen en ze dan ... Ja, wat dan? Het ware misschien gemak-
kelijker geweest om bij nacht en ontij met de klok over het dorpsplein te vluchten 
richting ʻeen schuilplaatsʼ, maar het risico om betrapt te worden was toch te groot. 
Ze hadden hun plan echter goed voorbereid – ik zei het al, ze kenden elk hoekje van 
de kerk. Op het niveau waar de torenuurwerken zijn gemonteerd (ongeveer 10 meter 
onder de draagstoel van de klokken) bevindt zich, net voorbij het deurtje dat leidt naar 
de spiltrap, een kleine nis in het metselwerk, net onder een zware balk.

Foto 2 : Het niveau van de torenuurwerken. Rechtsboven, de wijzerplaat welke uitgeeft in de kerk,
links het deurtje naar de spiltrap met daarnaast onder de eiken balk, de kleine nis.

Het zal toch wel een zeker gesleur geweest zijn om met die klok, langs twee steile 
houten, alles behalve rechte, trappen tot bij die nis te geraken. Het is in die nis dat de 
klok het twee jaar heeft volgehouden, alleen, verscholen achter wat steengruis en ander 
stoffig vuil. 
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Vaartwel, vrienden ! God zegene uwe verre reis en uwe ondernemingen, zijt gelukkig 
en voorspoedig, schrijft ons menigmaal nieuws, maar de volle waarheid, en dat al het 
toekomende nieuw ons moge verheugen en aanmoedigen."7

Eenmaal in Buenos Aires aangekomen werden de landverhuizers kosteloos aan wal 
gebracht. Daarbij werden zij, wanneer zij in een andere provincie dan Buenos Aires 
gingen wonen, 10 dagen gelogeerd en gevoed. Met de spoorweg of per schip werden 
zij dan gratis gebracht tot op de plaats waar ze naar toe trokken.
Schepens schreef : “Ware ik met hen in Zuid-Amerika : mijne kennissen en ondervin-
dingen, de hervarenheid  en de behendigheid die er de natuurlijke vruchten van zijn, 
zouden hunne zaken doen draaien gelijk de wielen van eenen sneltrein in volle vlucht. 
Nu dat mijne studien mij hier wederhouden, heb ik mijn best gedaan om hen zoo goed 
mogelijk te onderrichten. Volgen zij stiptelijk mijne raadgevingen, zij zullen allerbest 
gelukken; wijken zij er merkelijk van af hunne uitslagen zullen min voldoende zijn. 
Welke ook de uitkomst weze, ik zal met nauwkeurigheid en zooveel het mij toegelaten 
is aan het belanghebbende publiek mededeelen”. 

Via de brieven die Jules Van Hauvaert en van Serafin Van Den Daele schreven aan hun 
ouders en aan Eugeen Schepens komen we heel wat te weten over hun lange zeereis en 
aankomst in Buenos Aires. Van op het schip in de haven Rio de Janeiro schreef Jules 
Van Hauvaert op 13 mei 1881 aan Eugeen Schepens: 
“...We zijn vertrokken den 21 April. Den 22e varen wij langs de kusten van Engeland; 
het weder is schoon. Den 23e trekken we langs de kusten van Frankrijk. Wij zien een 
oneindig getal eenden en zeeduiven. Het schip waggelt nog al en maakt mij ongemak-
kelijk. Den 24e gelijk den dag te voren. s̓ Nachts daarna elder weder, zonder wind; 
wij trekken de Kaap Finisterre voorbij. Den 25e varen wij langsheen de kusten van 
Portugaal. Voor de eerste maal zien wij meerzwijnen, enz. Zaterdag 14 mei, s̓ mor-
gens, zien we de eerste landen van Brazilië. Wat gaat die dag ras en aangenaam voor-
bij, in het beschouwen dier hooge bergen die tot boven de wolken steken. Om 6 ure 
komen wij te Rio Janeiro toe. Schoone en groote zeehaven, morgen zondag gaan we 
er in wandelen. Ik ben zeer tevreden mij ingescheept te hebben, want wie nooit op zee 
gevaren heeft, heeft nooit iets gezien en sterft alzoo. Ik ben op het schip wat onpasselijk 
geweest, maar nu ben ik hersteld...”

Op  5 juni 1881 schreef Serafin Van Den Daele aan zijn vader Charles Louis uit 
Schorisse:
“Bella Fista, 5 juni 1881.
Beminde Ouders, zusters, enz.
... De 24ste mei zijn wij in volle gezondheid en volkomen bewaard te Buenos Ayres aan-
geland. Na acht dagen verblijf in deze stad hebben wij eenen heer gevonden die ons het 

7. De Scheldegalm, 30 april 1881.

Ik weet niet of de Duitse bezetter ooit is komen controleren hoeveel klokken er hingen 
in de toren. Zo ja, zijn ze blijkbaar toch aan de schuilplaats van de klok voorbijgegaan. 
Waaruit blijkt dat om iets goed te verstoppen, de eenvoudigste plek soms de beste is. 

Foto 3 : De nis waarin de klok verborgen was.

Na de oorlog werd de klok door dezelfde mensen teruggehangen. Niemand heeft in 
die tijd ooit geweten wie de “kleppe” verstopt heeft. Alleen “Bromse Miel” had het 
gezien... maar wie was dat nu weer... ?

Een laatste bedenking: zou nonkel Georges ook weten waar het verdwenen paneel van 
het Lam Gods, “De Rechtvaardige Rechters”, zich bevindt?  Hij verbleef in 1934 toch 
in Oostakker?

1. Letterlijk: Na een scheuring (schisma) breng ik weer samen of: Na een twist breng ik verzoening;
2. Bourdeaudhui J., “De Sint-Britiuskerk te Etikhove”, Businarias, 2002, p.81.
3. Van Nieuwenhuyze A., “Historiek van Etikhove”, 1976, p.105.
4. Bourdeaudhui J., “Schrijnwerkerij Van Nieuwenhuyze uit Etikhove 175 jaar”, Businarias, XI, mei 2007, 
p. 17-23.
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in Brazilië en vormt in haar middenloop de grens tussen Uruguay en Argentinië. In die 
tijd telde Entre Rios ongeveer 180.000 inwoners, hetzij 1,5 per km2, nu zijn er 15 inwo-
ners per km2. Ter vergelijking: de provincie Oost-Vlaanderen telde rond 1880 ongeveer 
290 inwoners per km2.

Eugeen Schepens stelde zijn project tot kolonisatie voor aan de burgemeester van 
Villaguay, de Heer Retamar. Hij vroeg aan het gemeentebestuur dat de Argentijnse 
staat zijn ticket eerste klas zou betalen aan boord van de stoomboot van de compagnie 
Lamport en Holt, en hem een som van 200 sterke pesos zou toekennen voor de propa-
gandakosten in België. 
Daarnaast wou hij ook dat de ontschepingskosten en het vervoer van de Belgische 
kolonisten van Buenos Aires naar Villaguay ten koste van de Argentijnse staat zouden 
vallen, dit in overeenstemming met de immigratiewet van 1876. Hij vroeg 80 percelen 
landbouwgrond in de gemeente Villaguay, van elk 32 ha groot en hij verbond er zich 
toe deze percelen te bevolken vóór 1884 met 80 boerenfamilies. Als bezoldiging vroeg 
hij 8 concessieterreinen voor hemzelf en dit onder dezelfde voorwaarden als die van de 
andere kolonisten. 

De eerste emigranten uit de Vlaamse Ardennen.

Een klein groepje landverhuizers vertrok met het stoomschip ʻPascal  ̓ van de 
maatschappij Lamport en Holt reeds in april 1881. Deze maatschappij had 40 zware 
stoomschepen in bezit die voortdurend aan de oceaan doorkruisten en nog nooit was er 
een zwaar ongeluk, waar mensenlevens te betreuren vielen, gebeurd. De overtocht naar 
Argentinië duurde 33 dagen.

Ik laat Schepens zelf aan het woord:
“Woensdag 24 april 1881, om 4 ure en 6 minuten ʻs middags, na moedvol en zonder 
tranenvloed hun afscheid genomen te hebben van hunne familieleden, zijn te Etikhove 
met den trein vertrokken vier jonge lieden, te weten : Julius Van Hauvart van Louise-
Marie, De Langhe van Nukerke, Fénaux van Ellezelles en Sephérin Van den Daele van 
Schorisse, allen zonen van brave en min of meer begoede landbouwers... Terwijl onze 
vier land- en taalgenooten hun reisgoed naar het stoomschip brachten, schreef ik voor 
hen nog verscheidene aanbevelingsbrieven, bijzonderlijk aan de heeren consuls van 
België te Buenos-Ayres en aan mijnheer Dillon, algemeene inwijkings-commissaris 
van de Argentijnsche republiek. 
Drij uren waren reeds geslagen; de lage tij was voorbij; het water begon de Schelde 
opwaarts te stroomen en het drijmaal herhaalde grof geschuifel der machien liet zich 
hooren. De vrienden en de kennissen, de met de reizigers mede gekomen waren, zeggen 
elkander vaarwel en verlieten het schip. Ik ook zegde een hartelijk vaarwel aan mijn 
moedige landgenooten.

Opendeurdag bij Businarias
in “Ter Maelsaecke”

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Zondag 27 juni 2010 was een feestdag voor de Heemkundige Kring Businarias. We 
vierden namelijk ons 10-jarig verblijf hier in “Ter Maelsaecke” samen met onze leden 
en geïnteresseerden in heem- en familiekunde.
Van 9u tot 12u kon men op het gelijkvloers aan de hand van een powerpoint presenta-
tie, gerealiseerd door onze voorzitter, een idee hebben van onze activiteiten o.a. voor-
drachten, uitstappen, publicatie van boeken, allerlei archiefwerk, ...
In de lokalen op de bovenverdieping kon men allerlei documenten inzien, o.a. lokale 
archieven, fotoalbums, het “Landboek van Nukerke”, talrijke boeken over de streek, 
...
Dit alles ging natuurlijk gepaard met een glaasje Thienpont wijn.
Dankzij de vele enthousiaste leden en sympathisanten is Businarias uitgegroeid tot een 
vereniging met naam en faam, waarvoor onze welgemeende dank. Hopelijk zien we 
elkaar terug op het 15-jarig verblijf hier in “Ter Maelsaecke”.
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Ze scheepten te Antwerpen in op 1 mei 1880 om het ʻbeloofde land  ̓te gaan verken-
nen. Per stoomschip trokken ze naar Zuid-Amerika op verkenning. Eind mei, na 29 
dagen, zetten ze voet aan wal in Montevideo en doorkruisten dan twee en een halve 
maand dat onmetelijke gebied van Entre Rios en Uruguay. Vanuit Buenos Aires vertrok 
Schepens op 15 augustus van datzelfde jaar ; hij kwam te Antwerpen aan op 14 sep-
tember 1880. 

Een eerste voordracht na 
zijn terugkeer uit Argenti-
nië hield hij op paasmaandag 
23 april 1881 in het Hof van 
Vlaanderen op de Grote Markt 
te Oudenaarde. Daar opende hij 
zijn ʻlijst voor verhuizersgezin-
den naar den Entre Riosʼ.

Week na week schreef hij een 
bijdrage in de Scheldegalm 
waarin hij zijn visie uiteenzette. 
“ik heb langs den Uruguay-

stroom gevaren, gereden en gewandeld, die schoone stroom meer dan 1.000 m breed 
en zoo diep dat zware stoomschepen op en af varen”. 
Hij opteerde voor Entre Rios. “De hoogste heuvels in Entre-Rios zijn maar 100 m boven 
de zee. De omstreken van Schoorisse en Ronse bijvoorbeeld zijn veel oneffener. Met de 
grootste overtuiging zeg ik dat brave, verstandige, werkzame en goedgeleide landbou-
wers die het nodige geld bezitten om zich ginder op hunnen eigendom te plaatsen, in 
korte jaren zo niet schatrijk dan toch zeer welstellende mensen zullen zijn, die zonder 
kommer voor hun nageslacht door de wereld zullen zwemmen. De grootste weldaad 

die een vader des huisgezins aan zijn kinderen 
kan bewijzen is van hen naar Amerika te leiden 
en hen daar in schone boerderijen te plaatsen. In 
België is maar weinig toekomst meer, ginder is 
toekomst zonder einde.6” 

De provincie Entre Rios ligt, zoals de naam sug-
gereert, tussen twee rivieren, de Parana en de 
Uruguay. De Parana, 3.282 km lang, heeft één 
van de grootste stroomgebieden van de wereld 
en zorgt voor de afwatering van een deel van de 
oostelijke Andeshelling in Bolivia en Argentinië 
en van een groot deel van het bergland van 
Brazilië. De Uruguay, 1.612 km lang, ontspringt 

6. De Scheldegalm, 1 januari 1881.
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Emigratie vanuit de Vlaamse Ardennen
naar Argentinië (1880-1890).

MARC VUYLSTEKE

Tijdens “De Nacht van de Geschiedenis” van 23 maart 2010 gaf ik een lezing over de 
emigratie vanuit de Vlaamse Ardennen naar Argentinië (1880-1890). Hieronder vindt 
u een bewerking van het eerste deel van die lezing. Dat behandelt de emigratie in het 
algemeen: de voorbereiding en de reis van Oudenaarde naar Villaguay, de regio waar 
de emigranten terechtkwamen. In het volgend nummer zal de aandacht vooral gaan 
naar de Vlaamse families die de overtocht waagden.

Inleiding.

Mensen migreren al zolang als de mensheid bestaat.
Onze verste voorouders vertrokken ongeveer veertigduizend jaar geleden vanuit 
Afrika naar het noorden, richting Europa en Azië en verder naar Amerika. Zij zochten 
smakelijk voedsel, een gunstig klimaat en een beter leven. En ook nu bewegen mensen 
zich over de hele wereld op zoek naar welvaart en geluk. "Nog nooit zijn zoveel men-
sen tegelijk deftig aan het migreren geslagen. Bijna over het hele oppervlak van onze 
planeet trekken honderdduizenden van hot naar her en het ziet er niet naar uit dat er 
gauw verandering zal in komen1".

Een deel van onze voorouders zijn ook migranten geweest. Waarom werd of wordt 
men migrant ? Niemand ontvlucht zijn land voor zijn plezier, immers de meeste men-
sen zijn honkvast. Iemand vlucht omdat hij in eigen land geen werk, geen leven heeft. 
En net om dezelfde redenen trokken Belgen in vroegere tijden hier massaal weg naar 
waar er hoop was. De motieven achter de emigratie zijn dus vooral van sociaal-eco-
nomische aard.
Anne Morelli, professor historische kritiek aan de ULB (Université Libre de Bruxel-
les) en auteur van het boek “Belgische Emigranten” schrijft: “De toestand in het ver-
trekland moet dermate slecht zijn dat ze aanzet tot vertrekken en er moet natuurlijk ook 
een land zijn waar het beter leven is. Hoe dit verder moet? Ach, voor ellende zijn er 
natuurlijk twee oplossingen. Of men elimineert de ellende. Of men ruimt de ellendigen 
zelf uit de weg.” En ze voegt er fijntjes aan toe: “Emigratie is steeds een zachte toepas-
sing geweest van die laatste mogelijkheid.” 

1.  Geert Van Istendael, De Standaard, 13-14 feb. 2010.

In zijn Leuvense studententijd kwam de Argen-
tijnse president Roca naar Leuven er spreken over 
de mogelijke immigratie naar Argentinië. Hij hield 
er een warm pleidooi voor de emigratie naar zijn 
dunbevolkte land. Iedereen die naar Argentinië 
wou komen kreeg van de regering gratis een stuk 
grond om te bewerken. Schepens, die de inhoud 
van de toespraak van president Roca zeker moet 
gekend hebben en die de armoede in Vlaanderen 
zag, was diep onder de indruk en geraakte ervan 
overtuigd dat er voor de arme sukkelaars en kleine 
“boerkes” van zijn streek een betere toekomst in 
Argentinië was weggelegd. 
Wat waren dan de oorzaken van alle ellende in 
Vlaanderen? 

Hij schreef :
1. Voor de nijveraars en koophandelaars is er een gebrek aan aftrek van hunne 
     waren.
2. Voor de landbouwers is er gebrek aan goedkoope en vruchtbare grond. 
De oplossing zag hij door “het stichten van eene landbouwkolonie in eenen goedge-
kozen streek”5. 

In De Scheldegalm schreef hij op 11 april 1880:
"Ik ben Belg, katholiek en Vlaming. Ons land verkeert in een netelige toestand, het 
heeft een te grote bevolking in verhouding tot zijn uitgestrektheid, dus gebrek aan 
werk en armoede. Het zedenbederf neemt toe; de landerijen zijn allemaal bezet, de 
ambachtslieden zijn te talrijk en het werk is schaars. Daardoor kunnen er vele niet 
tijdig huwen en ontstaan oneerlijke toestanden. ʻt Is niet te verwonderen dat menige 
ogen zich beginnen te wenden naar andere kusten en naar middelen om die toestand 
te verhelpen...
ʻt Is een liefdewerk zijn landgenoten te onderrichten nopens de tegenwoordigen toe-
stand en de toekomst van België, en naar middelen uit te zien om die toestand te ver-
helpen. ʻt Is naar dat edel doel dat ik streef. Daarom ben ik zinnens een volksplanting 
in te richten in de Plate, in Zuid-Amerika. Want landbouwers, ik vraag het u met ernst; 
wat moogt gij, wat mogen uwe kinderen hier verwachten van de toekomst ? Slechte 
dagen, ellende, armoede, vernedering, ondergang ?..."

Eugeen Schepens bereidde zijn “volksplanting” ernstig voor. Hij trok zelf, wellicht 
samen met Jules Van Hauvaert uit Schorisse,  naar Argentinië en Uruguay. 

5. De Scheldegalm, 31 oktober 1880.
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Donkere tijden waren het tijdens de 19de eeuw, vanaf het jaar 1840 tot in het begin 
van de 20ste eeuw. Duizenden verpauperde Vlamingen, waaronder ook vele kinderen, 
vonden door armoede, honger en ontbering een vroege dood. En zij die toch in leven 
bleven sleepten zich naar een armzalig einde. Om aan het noodlot te ontsnappen en 
hopend werk te vinden trokken velen weg uit Vlaanderen, hetzij tijdelijk als seizoenar-
beider in Frankrijk, hetzij definitief, vooral dan naar Wallonië en naar Amerika. 

Heel specifiek gaat deze bijdrage over de emigratie naar Argentinië op het einde van 
de 19de eeuw. België was toen het dichtstbevolkte land ter wereld met ongeveer 200 
inwoners per km2. De landbouwoppervlakte was o.a. door de gelijke verdeling van 
het erfrecht versnipperd en de landbouwbedrijven waren kleinschalig. De belangrijke 
crisissen in de landbouw (in de periode 1845-1847 de fameuze aardappelcrisis en in 
1880 de grote graancrisis) troffen daarbij vooral die kleine landbouwer. Daarnaast was 
er nog een omvangrijke groep dagloners die heel moeilijk de eindjes aan mekaar kon 
knopen. Niet te verwonderen dus dat velen op zoek waren naar een betere toekomst.

Eerste georganiseerde emigratiepogingen.

Tussen 1837 en 1842 waren er pogingen tot emigratie naar onder meer Guinea, Nieuw-
Zeeland en Abessinië. In 1844 vertrok Charles Van Lede op verzoek van de Brugse 
Handelsmaatschappij, gesteund door zowel de Belgische als de Braziliaanse regering 
met 108 Belgische emigranten, hoofdzakelijk West-Vlamingen, naar Brazilië om er 
een nederzetting te stichten maar in 1847 ging het project de mist in2. In tegenstelling 
tot de gemaakte afspraken werden de emigranten verplicht om er gronden te ontginnen 
op vele kilometers afstand van de monding van de Itajahi rivier. De sukkelaars weiger-
den, kwamen in opstand, werden aangehouden, veroordeeld en opgesloten. Enkelen 
namen de vlucht en gingen werken in de koffieplantages. Het jaar daarop bleef er van 
de kolonie niets meer over.

Vanop de preekstoel werden de gelovigen in de jaren 1843-1845 aangezet om te emi-
greren naar Guatemala. De voorgaande pogingen waren privéprojecten; dit Guatemala 
project was er een waarin de overheid tussenkwam. Guatemala werd voorgesteld als 
het beloofde land. 

Wie gaat er mee naar Verapas.
Daar moeten we niet werken.

Eten en drinken op ons gemak.
Slapen gelijk een verken.

Het werd ook hier echter een totale mislukking. Het ongunstige klimaat, tropische 

2. Belgisch Kolonisatieproject van Santo-Tomas de Guatemala (1843-1894), Rita Daveloose, Academiejaar 
1977-78, Rijksuniversiteit Gent.

ziekten, de slechte organisatie van het werk en tal van andere ongunstige levensom-
standigheden waren er de oorzaken van. Voor veel Vlamingen, vooral uit de dorpen 
rond Aalst, Ninove, Zottegem en Oudenaarde bleek het schitterende decor van de 
Santo-Tomas een vreselijke nachtmerrie: 
• de honderden mensen die al gestorven waren aan ziekten, protesteerden niet. 
• op 3 juli 1847 werden een 60-tal mensen met de Adèle naar België gerepatrieerd : o.a. 
Eugène Meulenyzer uit Ronse, Bernard Van Damme en Jean en Leopold Walravens 
uit Sint-Maria Lierde, Marie-Thérèse Decnyf en het gezin van Charles Lievens uit 
Erwetegem. 
• een derde deel zwermde uit naar de hoofdstad of andere departementen van het 
land3.  

Emigratie naar Argentinië.

Argentinië werd onafhankelijk in 1816. Een eerste Belgische emigratiepoging startte 
tijdens de jaren 1857-1860 onder leiding van graaf de Berlaymont. Dit project kende 
een begin van uitvoering maar mislukte4. 
Op het einde van de 19de eeuw kampte Argentinië met een bevolkingstekort. Dankzij 
de gevoerde immigratiepolitiek werden er in de tweede helft van de 19de eeuw niet 
minder dan 15 immigratiekolonies gesticht: zes kolonies met Spanjaarden, vijf joodse 
kolonies en een met Volga-Duitsers, een met Fransen en een Belgische. De leidende 
klasse wou van Argentinië een land maken naar Europees model. De plaatselijke mu-
latbevolking wou men geleidelijk vervangen door Europese migranten. De Argentijnse 
immigratiepolitiek werd samengevat in de slagzin “gobernar es poblar”, “regeren is 
bevolken”. Daarbij had de staat rond 1880 de gronden op de indianen veroverd en 
kreeg zo 105.000.000 ha grond in zijn bezit. De kandidaat-landverhuizers moesten 
gelokt worden, men zou ze gratis grond ter beschikking stellen of eventueel aan goed-
kope prijs verkopen.

Het project Eugeen Schepens.

Eugeen Schepens werd in Welden geboren op 5 juni 1853 als achtste kind in een rij 
van 9 in het gezin van Jan Baptiste en Maria Constantia Schamp. De familie woonde 
in de Rijdstraat te Welden. Na zijn lagere school te Welden volgde hij de humaniora te 
Oudenaarde en daarna trok hij naar de universiteit te Leuven. Hij studeerde er genees-
kunde, maar dokter is hij niet geworden; wel behaalde hij de graad van kandidaat in de 
natuurwetenschappen. 

3. Belgisch Kolonisatieproject van Santo-Tomas de Guatemala (1843-1894), Rita Daveloose, Academiejaar 
1977-78, Rijksuniversiteit Gent.
4. Emigratie en kolonisatie van Belgen naar de La Plata-staten : Argentinië, Paraguay en Uruguay (1857-
1914), licentiaatsverhandeling van Magda Van Branden, Rijksuniversiteit Gent, academiejaar 1978-79, 
p.76.
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een nederzetting te stichten maar in 1847 ging het project de mist in2. In tegenstelling 
tot de gemaakte afspraken werden de emigranten verplicht om er gronden te ontginnen 
op vele kilometers afstand van de monding van de Itajahi rivier. De sukkelaars weiger-
den, kwamen in opstand, werden aangehouden, veroordeeld en opgesloten. Enkelen 
namen de vlucht en gingen werken in de koffieplantages. Het jaar daarop bleef er van 
de kolonie niets meer over.

Vanop de preekstoel werden de gelovigen in de jaren 1843-1845 aangezet om te emi-
greren naar Guatemala. De voorgaande pogingen waren privéprojecten; dit Guatemala 
project was er een waarin de overheid tussenkwam. Guatemala werd voorgesteld als 
het beloofde land. 

Wie gaat er mee naar Verapas.
Daar moeten we niet werken.

Eten en drinken op ons gemak.
Slapen gelijk een verken.

Het werd ook hier echter een totale mislukking. Het ongunstige klimaat, tropische 

2. Belgisch Kolonisatieproject van Santo-Tomas de Guatemala (1843-1894), Rita Daveloose, Academiejaar 
1977-78, Rijksuniversiteit Gent.

ziekten, de slechte organisatie van het werk en tal van andere ongunstige levensom-
standigheden waren er de oorzaken van. Voor veel Vlamingen, vooral uit de dorpen 
rond Aalst, Ninove, Zottegem en Oudenaarde bleek het schitterende decor van de 
Santo-Tomas een vreselijke nachtmerrie: 
• de honderden mensen die al gestorven waren aan ziekten, protesteerden niet. 
• op 3 juli 1847 werden een 60-tal mensen met de Adèle naar België gerepatrieerd : o.a. 
Eugène Meulenyzer uit Ronse, Bernard Van Damme en Jean en Leopold Walravens 
uit Sint-Maria Lierde, Marie-Thérèse Decnyf en het gezin van Charles Lievens uit 
Erwetegem. 
• een derde deel zwermde uit naar de hoofdstad of andere departementen van het 
land3.  

Emigratie naar Argentinië.

Argentinië werd onafhankelijk in 1816. Een eerste Belgische emigratiepoging startte 
tijdens de jaren 1857-1860 onder leiding van graaf de Berlaymont. Dit project kende 
een begin van uitvoering maar mislukte4. 
Op het einde van de 19de eeuw kampte Argentinië met een bevolkingstekort. Dankzij 
de gevoerde immigratiepolitiek werden er in de tweede helft van de 19de eeuw niet 
minder dan 15 immigratiekolonies gesticht: zes kolonies met Spanjaarden, vijf joodse 
kolonies en een met Volga-Duitsers, een met Fransen en een Belgische. De leidende 
klasse wou van Argentinië een land maken naar Europees model. De plaatselijke mu-
latbevolking wou men geleidelijk vervangen door Europese migranten. De Argentijnse 
immigratiepolitiek werd samengevat in de slagzin “gobernar es poblar”, “regeren is 
bevolken”. Daarbij had de staat rond 1880 de gronden op de indianen veroverd en 
kreeg zo 105.000.000 ha grond in zijn bezit. De kandidaat-landverhuizers moesten 
gelokt worden, men zou ze gratis grond ter beschikking stellen of eventueel aan goed-
kope prijs verkopen.

Het project Eugeen Schepens.

Eugeen Schepens werd in Welden geboren op 5 juni 1853 als achtste kind in een rij 
van 9 in het gezin van Jan Baptiste en Maria Constantia Schamp. De familie woonde 
in de Rijdstraat te Welden. Na zijn lagere school te Welden volgde hij de humaniora te 
Oudenaarde en daarna trok hij naar de universiteit te Leuven. Hij studeerde er genees-
kunde, maar dokter is hij niet geworden; wel behaalde hij de graad van kandidaat in de 
natuurwetenschappen. 

3. Belgisch Kolonisatieproject van Santo-Tomas de Guatemala (1843-1894), Rita Daveloose, Academiejaar 
1977-78, Rijksuniversiteit Gent.
4. Emigratie en kolonisatie van Belgen naar de La Plata-staten : Argentinië, Paraguay en Uruguay (1857-
1914), licentiaatsverhandeling van Magda Van Branden, Rijksuniversiteit Gent, academiejaar 1978-79, 
p.76.
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Emigratie vanuit de Vlaamse Ardennen
naar Argentinië (1880-1890).

MARC VUYLSTEKE

Tijdens “De Nacht van de Geschiedenis” van 23 maart 2010 gaf ik een lezing over de 
emigratie vanuit de Vlaamse Ardennen naar Argentinië (1880-1890). Hieronder vindt 
u een bewerking van het eerste deel van die lezing. Dat behandelt de emigratie in het 
algemeen: de voorbereiding en de reis van Oudenaarde naar Villaguay, de regio waar 
de emigranten terechtkwamen. In het volgend nummer zal de aandacht vooral gaan 
naar de Vlaamse families die de overtocht waagden.

Inleiding.

Mensen migreren al zolang als de mensheid bestaat.
Onze verste voorouders vertrokken ongeveer veertigduizend jaar geleden vanuit 
Afrika naar het noorden, richting Europa en Azië en verder naar Amerika. Zij zochten 
smakelijk voedsel, een gunstig klimaat en een beter leven. En ook nu bewegen mensen 
zich over de hele wereld op zoek naar welvaart en geluk. "Nog nooit zijn zoveel men-
sen tegelijk deftig aan het migreren geslagen. Bijna over het hele oppervlak van onze 
planeet trekken honderdduizenden van hot naar her en het ziet er niet naar uit dat er 
gauw verandering zal in komen1".

Een deel van onze voorouders zijn ook migranten geweest. Waarom werd of wordt 
men migrant ? Niemand ontvlucht zijn land voor zijn plezier, immers de meeste men-
sen zijn honkvast. Iemand vlucht omdat hij in eigen land geen werk, geen leven heeft. 
En net om dezelfde redenen trokken Belgen in vroegere tijden hier massaal weg naar 
waar er hoop was. De motieven achter de emigratie zijn dus vooral van sociaal-eco-
nomische aard.
Anne Morelli, professor historische kritiek aan de ULB (Université Libre de Bruxel-
les) en auteur van het boek “Belgische Emigranten” schrijft: “De toestand in het ver-
trekland moet dermate slecht zijn dat ze aanzet tot vertrekken en er moet natuurlijk ook 
een land zijn waar het beter leven is. Hoe dit verder moet? Ach, voor ellende zijn er 
natuurlijk twee oplossingen. Of men elimineert de ellende. Of men ruimt de ellendigen 
zelf uit de weg.” En ze voegt er fijntjes aan toe: “Emigratie is steeds een zachte toepas-
sing geweest van die laatste mogelijkheid.” 

1.  Geert Van Istendael, De Standaard, 13-14 feb. 2010.

In zijn Leuvense studententijd kwam de Argen-
tijnse president Roca naar Leuven er spreken over 
de mogelijke immigratie naar Argentinië. Hij hield 
er een warm pleidooi voor de emigratie naar zijn 
dunbevolkte land. Iedereen die naar Argentinië 
wou komen kreeg van de regering gratis een stuk 
grond om te bewerken. Schepens, die de inhoud 
van de toespraak van president Roca zeker moet 
gekend hebben en die de armoede in Vlaanderen 
zag, was diep onder de indruk en geraakte ervan 
overtuigd dat er voor de arme sukkelaars en kleine 
“boerkes” van zijn streek een betere toekomst in 
Argentinië was weggelegd. 
Wat waren dan de oorzaken van alle ellende in 
Vlaanderen? 

Hij schreef :
1. Voor de nijveraars en koophandelaars is er een gebrek aan aftrek van hunne 
     waren.
2. Voor de landbouwers is er gebrek aan goedkoope en vruchtbare grond. 
De oplossing zag hij door “het stichten van eene landbouwkolonie in eenen goedge-
kozen streek”5. 

In De Scheldegalm schreef hij op 11 april 1880:
"Ik ben Belg, katholiek en Vlaming. Ons land verkeert in een netelige toestand, het 
heeft een te grote bevolking in verhouding tot zijn uitgestrektheid, dus gebrek aan 
werk en armoede. Het zedenbederf neemt toe; de landerijen zijn allemaal bezet, de 
ambachtslieden zijn te talrijk en het werk is schaars. Daardoor kunnen er vele niet 
tijdig huwen en ontstaan oneerlijke toestanden. ʻt Is niet te verwonderen dat menige 
ogen zich beginnen te wenden naar andere kusten en naar middelen om die toestand 
te verhelpen...
ʻt Is een liefdewerk zijn landgenoten te onderrichten nopens de tegenwoordigen toe-
stand en de toekomst van België, en naar middelen uit te zien om die toestand te ver-
helpen. ʻt Is naar dat edel doel dat ik streef. Daarom ben ik zinnens een volksplanting 
in te richten in de Plate, in Zuid-Amerika. Want landbouwers, ik vraag het u met ernst; 
wat moogt gij, wat mogen uwe kinderen hier verwachten van de toekomst ? Slechte 
dagen, ellende, armoede, vernedering, ondergang ?..."

Eugeen Schepens bereidde zijn “volksplanting” ernstig voor. Hij trok zelf, wellicht 
samen met Jules Van Hauvaert uit Schorisse,  naar Argentinië en Uruguay. 

5. De Scheldegalm, 31 oktober 1880.
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Ze scheepten te Antwerpen in op 1 mei 1880 om het ʻbeloofde land  ̓te gaan verken-
nen. Per stoomschip trokken ze naar Zuid-Amerika op verkenning. Eind mei, na 29 
dagen, zetten ze voet aan wal in Montevideo en doorkruisten dan twee en een halve 
maand dat onmetelijke gebied van Entre Rios en Uruguay. Vanuit Buenos Aires vertrok 
Schepens op 15 augustus van datzelfde jaar ; hij kwam te Antwerpen aan op 14 sep-
tember 1880. 

Een eerste voordracht na 
zijn terugkeer uit Argenti-
nië hield hij op paasmaandag 
23 april 1881 in het Hof van 
Vlaanderen op de Grote Markt 
te Oudenaarde. Daar opende hij 
zijn ʻlijst voor verhuizersgezin-
den naar den Entre Riosʼ.

Week na week schreef hij een 
bijdrage in de Scheldegalm 
waarin hij zijn visie uiteenzette. 
“ik heb langs den Uruguay-

stroom gevaren, gereden en gewandeld, die schoone stroom meer dan 1.000 m breed 
en zoo diep dat zware stoomschepen op en af varen”. 
Hij opteerde voor Entre Rios. “De hoogste heuvels in Entre-Rios zijn maar 100 m boven 
de zee. De omstreken van Schoorisse en Ronse bijvoorbeeld zijn veel oneffener. Met de 
grootste overtuiging zeg ik dat brave, verstandige, werkzame en goedgeleide landbou-
wers die het nodige geld bezitten om zich ginder op hunnen eigendom te plaatsen, in 
korte jaren zo niet schatrijk dan toch zeer welstellende mensen zullen zijn, die zonder 
kommer voor hun nageslacht door de wereld zullen zwemmen. De grootste weldaad 

die een vader des huisgezins aan zijn kinderen 
kan bewijzen is van hen naar Amerika te leiden 
en hen daar in schone boerderijen te plaatsen. In 
België is maar weinig toekomst meer, ginder is 
toekomst zonder einde.6” 

De provincie Entre Rios ligt, zoals de naam sug-
gereert, tussen twee rivieren, de Parana en de 
Uruguay. De Parana, 3.282 km lang, heeft één 
van de grootste stroomgebieden van de wereld 
en zorgt voor de afwatering van een deel van de 
oostelijke Andeshelling in Bolivia en Argentinië 
en van een groot deel van het bergland van 
Brazilië. De Uruguay, 1.612 km lang, ontspringt 

6. De Scheldegalm, 1 januari 1881.
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in Brazilië en vormt in haar middenloop de grens tussen Uruguay en Argentinië. In die 
tijd telde Entre Rios ongeveer 180.000 inwoners, hetzij 1,5 per km2, nu zijn er 15 inwo-
ners per km2. Ter vergelijking: de provincie Oost-Vlaanderen telde rond 1880 ongeveer 
290 inwoners per km2.

Eugeen Schepens stelde zijn project tot kolonisatie voor aan de burgemeester van 
Villaguay, de Heer Retamar. Hij vroeg aan het gemeentebestuur dat de Argentijnse 
staat zijn ticket eerste klas zou betalen aan boord van de stoomboot van de compagnie 
Lamport en Holt, en hem een som van 200 sterke pesos zou toekennen voor de propa-
gandakosten in België. 
Daarnaast wou hij ook dat de ontschepingskosten en het vervoer van de Belgische 
kolonisten van Buenos Aires naar Villaguay ten koste van de Argentijnse staat zouden 
vallen, dit in overeenstemming met de immigratiewet van 1876. Hij vroeg 80 percelen 
landbouwgrond in de gemeente Villaguay, van elk 32 ha groot en hij verbond er zich 
toe deze percelen te bevolken vóór 1884 met 80 boerenfamilies. Als bezoldiging vroeg 
hij 8 concessieterreinen voor hemzelf en dit onder dezelfde voorwaarden als die van de 
andere kolonisten. 

De eerste emigranten uit de Vlaamse Ardennen.

Een klein groepje landverhuizers vertrok met het stoomschip ʻPascal  ̓ van de 
maatschappij Lamport en Holt reeds in april 1881. Deze maatschappij had 40 zware 
stoomschepen in bezit die voortdurend aan de oceaan doorkruisten en nog nooit was er 
een zwaar ongeluk, waar mensenlevens te betreuren vielen, gebeurd. De overtocht naar 
Argentinië duurde 33 dagen.

Ik laat Schepens zelf aan het woord:
“Woensdag 24 april 1881, om 4 ure en 6 minuten ʻs middags, na moedvol en zonder 
tranenvloed hun afscheid genomen te hebben van hunne familieleden, zijn te Etikhove 
met den trein vertrokken vier jonge lieden, te weten : Julius Van Hauvart van Louise-
Marie, De Langhe van Nukerke, Fénaux van Ellezelles en Sephérin Van den Daele van 
Schorisse, allen zonen van brave en min of meer begoede landbouwers... Terwijl onze 
vier land- en taalgenooten hun reisgoed naar het stoomschip brachten, schreef ik voor 
hen nog verscheidene aanbevelingsbrieven, bijzonderlijk aan de heeren consuls van 
België te Buenos-Ayres en aan mijnheer Dillon, algemeene inwijkings-commissaris 
van de Argentijnsche republiek. 
Drij uren waren reeds geslagen; de lage tij was voorbij; het water begon de Schelde 
opwaarts te stroomen en het drijmaal herhaalde grof geschuifel der machien liet zich 
hooren. De vrienden en de kennissen, de met de reizigers mede gekomen waren, zeggen 
elkander vaarwel en verlieten het schip. Ik ook zegde een hartelijk vaarwel aan mijn 
moedige landgenooten.

Opendeurdag bij Businarias
in “Ter Maelsaecke”

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Zondag 27 juni 2010 was een feestdag voor de Heemkundige Kring Businarias. We 
vierden namelijk ons 10-jarig verblijf hier in “Ter Maelsaecke” samen met onze leden 
en geïnteresseerden in heem- en familiekunde.
Van 9u tot 12u kon men op het gelijkvloers aan de hand van een powerpoint presenta-
tie, gerealiseerd door onze voorzitter, een idee hebben van onze activiteiten o.a. voor-
drachten, uitstappen, publicatie van boeken, allerlei archiefwerk, ...
In de lokalen op de bovenverdieping kon men allerlei documenten inzien, o.a. lokale 
archieven, fotoalbums, het “Landboek van Nukerke”, talrijke boeken over de streek, 
...
Dit alles ging natuurlijk gepaard met een glaasje Thienpont wijn.
Dankzij de vele enthousiaste leden en sympathisanten is Businarias uitgegroeid tot een 
vereniging met naam en faam, waarvoor onze welgemeende dank. Hopelijk zien we 
elkaar terug op het 15-jarig verblijf hier in “Ter Maelsaecke”.
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Vaartwel, vrienden ! God zegene uwe verre reis en uwe ondernemingen, zijt gelukkig 
en voorspoedig, schrijft ons menigmaal nieuws, maar de volle waarheid, en dat al het 
toekomende nieuw ons moge verheugen en aanmoedigen."7

Eenmaal in Buenos Aires aangekomen werden de landverhuizers kosteloos aan wal 
gebracht. Daarbij werden zij, wanneer zij in een andere provincie dan Buenos Aires 
gingen wonen, 10 dagen gelogeerd en gevoed. Met de spoorweg of per schip werden 
zij dan gratis gebracht tot op de plaats waar ze naar toe trokken.
Schepens schreef : “Ware ik met hen in Zuid-Amerika : mijne kennissen en ondervin-
dingen, de hervarenheid  en de behendigheid die er de natuurlijke vruchten van zijn, 
zouden hunne zaken doen draaien gelijk de wielen van eenen sneltrein in volle vlucht. 
Nu dat mijne studien mij hier wederhouden, heb ik mijn best gedaan om hen zoo goed 
mogelijk te onderrichten. Volgen zij stiptelijk mijne raadgevingen, zij zullen allerbest 
gelukken; wijken zij er merkelijk van af hunne uitslagen zullen min voldoende zijn. 
Welke ook de uitkomst weze, ik zal met nauwkeurigheid en zooveel het mij toegelaten 
is aan het belanghebbende publiek mededeelen”. 

Via de brieven die Jules Van Hauvaert en van Serafin Van Den Daele schreven aan hun 
ouders en aan Eugeen Schepens komen we heel wat te weten over hun lange zeereis en 
aankomst in Buenos Aires. Van op het schip in de haven Rio de Janeiro schreef Jules 
Van Hauvaert op 13 mei 1881 aan Eugeen Schepens: 
“...We zijn vertrokken den 21 April. Den 22e varen wij langs de kusten van Engeland; 
het weder is schoon. Den 23e trekken we langs de kusten van Frankrijk. Wij zien een 
oneindig getal eenden en zeeduiven. Het schip waggelt nog al en maakt mij ongemak-
kelijk. Den 24e gelijk den dag te voren. s̓ Nachts daarna elder weder, zonder wind; 
wij trekken de Kaap Finisterre voorbij. Den 25e varen wij langsheen de kusten van 
Portugaal. Voor de eerste maal zien wij meerzwijnen, enz. Zaterdag 14 mei, s̓ mor-
gens, zien we de eerste landen van Brazilië. Wat gaat die dag ras en aangenaam voor-
bij, in het beschouwen dier hooge bergen die tot boven de wolken steken. Om 6 ure 
komen wij te Rio Janeiro toe. Schoone en groote zeehaven, morgen zondag gaan we 
er in wandelen. Ik ben zeer tevreden mij ingescheept te hebben, want wie nooit op zee 
gevaren heeft, heeft nooit iets gezien en sterft alzoo. Ik ben op het schip wat onpasselijk 
geweest, maar nu ben ik hersteld...”

Op  5 juni 1881 schreef Serafin Van Den Daele aan zijn vader Charles Louis uit 
Schorisse:
“Bella Fista, 5 juni 1881.
Beminde Ouders, zusters, enz.
... De 24ste mei zijn wij in volle gezondheid en volkomen bewaard te Buenos Ayres aan-
geland. Na acht dagen verblijf in deze stad hebben wij eenen heer gevonden die ons het 

7. De Scheldegalm, 30 april 1881.

Ik weet niet of de Duitse bezetter ooit is komen controleren hoeveel klokken er hingen 
in de toren. Zo ja, zijn ze blijkbaar toch aan de schuilplaats van de klok voorbijgegaan. 
Waaruit blijkt dat om iets goed te verstoppen, de eenvoudigste plek soms de beste is. 

Foto 3 : De nis waarin de klok verborgen was.

Na de oorlog werd de klok door dezelfde mensen teruggehangen. Niemand heeft in 
die tijd ooit geweten wie de “kleppe” verstopt heeft. Alleen “Bromse Miel” had het 
gezien... maar wie was dat nu weer... ?

Een laatste bedenking: zou nonkel Georges ook weten waar het verdwenen paneel van 
het Lam Gods, “De Rechtvaardige Rechters”, zich bevindt?  Hij verbleef in 1934 toch 
in Oostakker?

1. Letterlijk: Na een scheuring (schisma) breng ik weer samen of: Na een twist breng ik verzoening;
2. Bourdeaudhui J., “De Sint-Britiuskerk te Etikhove”, Businarias, 2002, p.81.
3. Van Nieuwenhuyze A., “Historiek van Etikhove”, 1976, p.105.
4. Bourdeaudhui J., “Schrijnwerkerij Van Nieuwenhuyze uit Etikhove 175 jaar”, Businarias, XI, mei 2007, 
p. 17-23.
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offer aangeboden heeft van land, paarden, landbouwalm en al het noodige voor eenen 
boerderij van 40 à 50 hectaren, op de volgende voorwaarden: wij ploegen, zaaien en 
doen de oogsten op. De opbrengst moet in helften verdeeld worden, waarvan de eene 
helft voor de eigenaar is en de andere helft voor ons. Wij hebben onze Belgische consul 
daarover geraadpleegd. Hij heeft ons gezegd dat die heer een braaf man is ...
Wij hebben geen koeien maar we hebben 10 paarden die op hunne beurt elk eenen 
halven dag werken per dag.
Geliefde ouders, wat de tarwe aangaat zij geldt hier gewoonlijk 35 frank de 100 kg, 
de aardappelen 20 fr de 100 kg. Die artikels brengen dus de landbouwer veel geld op, 
maar zij vragen te veel arbeid voor de bewoners dezer streken die over het algemeen 
te lui zijn om te werken en spotten met fortuin.
Wanneer ik gansch in de loop zal gesteld sijn zal ik niet wachten u alhier te roepen om 
te komen? Wij zullen recht naar ons doel gaan en onze toekomst verwezenlijken.
Jules Van Hauvart is in eene goede dienst bij eenen belgische meubelfabrikant. Daar 
hij reeds geplaatst was toen wij overeen kwamen met onzen proprietaris, en daar wij 
maar met drij zijn moesten voor onze boerderij, heeft hij ons niet kunnen volgen, het-
geen ons pijnlijk viel want wij leefden vriendelijk met elkander als vier gebroeders.”

Stichting van de Colonia Belga.

1. Gratis voordrachten.
Schepens stichtte in oktober 1881 een eerste “Vlaamsche landbouwkolonie” in 
Entre Rios; de schoonste, de vruchtbaarste en de best gelegen streek in Argentinië. 
Hij beloofde de gezinnen die zouden verhuizen te vergezellen van Oudenaarde via 
Antwerpen naar Buenos Aires. In zijn talrijke voordrachten beloofde hij : “Ik zal ze 
er bij staan bij de aankoop in vollen eigendom der nodige gronden met wettige akten 
van bezitting, aankoop van paarden, koeien, enz. De landbouwersfamilien mogen alle 
vertrouwen in mij stellen op mij steun maken”. Over de gevaren van de lange zeereis 
moest niemand zich zorgen maken.

“De reis van Antwerpen naar Buenos-Aires per stoomschip levert hoegenaamd geen 
gevaar op, honderd maal min dan die van Audenaarde naar Brussel met de trein. Ik 
ben heen en weder gevaren, heb nergens gevaar gezien, geen ongeluk gehad noch 
zien voorvallen. De tempeesten zelve brengen de stoomschepen in geen gevaar. De 
maatschappij Lamport en Holt bezit 40 zware stoomschepen die gedurig de Oceaan 
doorkruisen en gestadig van de ene haven naar de andere varen.”8.

8. De Scheldegalm, 31 juli 1881.

van bijna één ton hangt en een paar meter verder een klein broertje van 30 kg? Nu vind 
ik toch dat die kleine klok precies toch een beetje verzwaard is in de loop der jaren. Zou 
het kunnen dat mijn oorspronkelijke bron (2) zich hier een beetje heeft vergist? Nonkel 
Georges geeft inderdaad toe dat de kleine klok eerder 50 kg weegt. 
Tweede bedenking: welke circustoeren hebben de drie moeten uithalen om die klok 
van tussen die constructie te halen? En dan nog met dergelijk “lomp” gewicht? En, ... 
ze mochten ook geen lawaai maken, en zeker de klok niet laten luiden... Iemand moest 
ze eens bezig horen!

Een paar uur zijn ze toch bezig geweest met het losmaken van de klok, ze vanuit het 
eikenhouten staketsel te halen en ze dan ... Ja, wat dan? Het ware misschien gemak-
kelijker geweest om bij nacht en ontij met de klok over het dorpsplein te vluchten 
richting ʻeen schuilplaatsʼ, maar het risico om betrapt te worden was toch te groot. 
Ze hadden hun plan echter goed voorbereid – ik zei het al, ze kenden elk hoekje van 
de kerk. Op het niveau waar de torenuurwerken zijn gemonteerd (ongeveer 10 meter 
onder de draagstoel van de klokken) bevindt zich, net voorbij het deurtje dat leidt naar 
de spiltrap, een kleine nis in het metselwerk, net onder een zware balk.

Foto 2 : Het niveau van de torenuurwerken. Rechtsboven, de wijzerplaat welke uitgeeft in de kerk,
links het deurtje naar de spiltrap met daarnaast onder de eiken balk, de kleine nis.

Het zal toch wel een zeker gesleur geweest zijn om met die klok, langs twee steile 
houten, alles behalve rechte, trappen tot bij die nis te geraken. Het is in die nis dat de 
klok het twee jaar heeft volgehouden, alleen, verscholen achter wat steengruis en ander 
stoffig vuil. 
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Waarom heeft Schepens Entre Rios uitgekozen ?
"Omdat Entre-Rios de vruchtbaarste is en best voorzien van brand- en timmerhout, ligt 
het dichtst bij Buenos-Ayres en Montevideo en dus, de gemakkelijkste voor het vervoer  
van alle landbouw en nijverheidsvoortbrengselen. Men kan er gronden koopen à 50 fr 
per hectare of pachten aan 1.50 fr per ha. enz.
Nog iets dat zeer voordeelig is voor onze Vlaamsche landbouwers is dat zij hunne 
ploegen en ander landbouwgerief  in Buenos-Ayres kunnen kopen aan goede hoeda-
nigheid en aan prijzen die weinig verschillen met de onze. Dus verhuizen de landbou-
wers, we kopen onze alaam ginder dan ze van hier mede te nemen en eenigszins groot 
uitgaven te doen voor transport.9 "

Het vertrek van de eerste expeditie was vastgesteld te Oudenaarde op 31 oktober 1881 
om in te schepen te Antwerpen op Allerheiligen – 1 november.
De inschrijvingslijst werd afgesloten op 14 oktober.

Schepens gaf openbare en kosteloze voordrachten op diverse plaatsen in de Vlaamse 
Ardennen.
24 juli 1881:  in herberg het Meuleke – St.-Kornelis-Horebeke 
28 augustus : in den Drijhaard – Zegelsem
5 september :  in het Theater – Berchem 
8 september :  in 't Hof van Vlaanderen – Oudenaarde
11 september :  in het Gemeentehuis – Schorisse
12 september :  in het Gemeentehuis – Mater (10 uur)
                     in het Gemeentehuis – Wortegem (17 uur)
18 september :  in het Gemeentehuis – Petegem 
19 september :  in het Gemeentehuis – Eine (10 uur)
            in het Gemeentehuis – St.-Maria -Horebeke (17 uur)
25 september :  in het Gemeentehuis – Melden
26 september :  in het Gemeentehuis – Maarke-Kerkem
2 oktober :  in het Gemeentehuis – Nukerke
3 oktober :  in het Gemeentehuis – Zingem 
9 oktober :  in het Gemeentehuis – Etikhove
13 oktober :  in ʻt Hof van Vlaanderen – Oudenaarde.

In een pamflet zette hij eveneens zijn beweegredenen en doelstellingen op een rijtje. In 
België heerste er een grote landbouwcrisis waarvan niemand het einde kon bespeuren. 
Aan de mensen die het avontuur wilden wagen beloofde hij, in plaats van uitgeputte 
gronden en hoge pachten, uiterst vette en bijna onuitputtelijke gronden zodat ze eige-
naars in plaats van pachters zouden worden.

9. De Scheldegalm, 7 augustus 1881.

in de privé-archieven van Peter Thienpont. Daarin lezen wij onder punt 7 onder de 
hoofding “Zaak der klokken”: “De afmeting, gewicht, aantal en inscriptie der klokken 
moest opgegeven worden. Ik heb het initiatief genomen maar een klok op te geven en 
de andere te verstoppen. Zoo heeft de kerk van Etikhove de twee klokken behouden.” 
Zo weten we nu al wie de aanstichter was voor het bedrog, maar wie waren de uitvoer-
ders?

De daders waren met drie. En ʼt was nog familie (4) ook. Jozef Van Nieuwenhuyze(†) 
en twee van zijn zonen, Georges en Rupert(†) (mijn grootvader en twee nonkels) wer-
den door Franz Thienpont gevraagd om de “kleppe” uit de kerk te verstoppen. Als 
voorbeeldige burgers en verknocht aan de kerk en de parochie voerden ze de opdracht 
uit.  

Foto 1 : De draagstoel in de kerktoren, met links de grote klok
en rechts bovenaan (ietwat verscholen) de “kleppe”.

Nonkel Georges, inmiddels 92 jaar, kon mij nog een en ander vertellen over hun 
“criminele gedrag” van toen. De precieze dag kan hij zich niet meer herinneren, maar 
wel weet hij nog dat op die vroege morgen in maart of april 1942 zij met hun drieën de 
spiltrap langs de toren naar boven slopen, om éénmaal op het niveau waar de draag-
stoel van de klok zich bevindt, aan hun opdracht te beginnen. 
Nu heb ik wel enkele bedenkingen. Bekijk foto 1 eens goed. Ziet U daar dat ingewik-
kelde balkengedoe, die wirwar van stevig eikenhout waaraan aan de éne kant een klok 
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“Ik wil uwe zonen en dochters verlossen van een gedwongen, en dikwijls hartverscheu-
rend of onteerend celibaat, met hen te plaatsen op schoone en oneindig vele boerde-
rijen waar zij in weelde en gedurig familiegenot talrijke kinderen kunnen opvoeden, 
die volwassen zijnde, op hunne beurt allerbest zullen geplaatst worden.
Ik wil het toekomende getal ongelukkigen, wanhopigen, krankzinnigen, zelfmoorders, 
kindermoorders, dronkaards, dieven verminderen.
Ik wil met één woord den stoffelijken en zedelijken toestand mijner landgenoten ten 
hoogste verbeteren.”10 

Wie kwam in aanmerking om mee met Schepens naar Argentinië te emigreren? 
Hij stelde vijf voorwaarden11:
1. De huisgezinnen moesten, landbouwers zijn, ʻeerlijk van gedrag zijn, vredelievend, 
werkzaam, spaarzaam, vrij hun land te verlaten en voorzien zijn van ten minste 3.000 
franks.” Dat groot beginkapitaal hadden ze nodig omdat ze zich daar onmiddellijk 
onafhankelijk moeten kunnen vestigen. (Een gewone werkman verdiende  toen 1,50 
fr./dag en kost en inwoon.) Liefst verkoos hij huisgezinnen die samengesteld waren uit 
een vader, moeder en talrijke zonen en dochters waarvan enkele reeds in staat waren 
om te werken. “Eerlozen, vechters, luiaards en verkwisters trekken de eenen na de an-
deren naar het gevang of naar de bedelarij; zulke kerels aanvaard ik niet.”
2. Minimaal moesten er 20 huisgezinnen zijn die wilden emigreren want zij moesten 
samen de reiskosten van Schepens betalen; “hoe grooter de hoop, hoe beter koop”. 
Zijn reiskosten en verblijfkosten bedroegen 1.000 fr. zodat elke huisgezin 50 fr. moest 
bijdragen. De reis van Oudenaarde tot de plaats van bestemming in Entre Rios bedroeg 
160 fr. Hij wees er tevens op dat huisgezinnen uit dezelfde streek zich gemakkelijker 
aan hun nieuw verblijfplaats zouden aanpassen en dat ze mekaar ook onderling gemak-
kelijker zouden ondersteunen.
3. Zij moesten tijdig ingeschreven zijn; eventuele geheimhouding tot op de dag van 
vertrek was mogelijk.
4. De verhuizende landbouwer mocht werkvolk meenemen voor wie hij eventueel de 
reiskosten van 150 fr. kon voorschieten. De werkman zou dan, eenmaal op de nieuwe 
plaats aangekomen, 100 dagen gratis werken mits kost en inwoon.
5. Bij het vertrek moest de familie 3.000 fr. in goudstukken mee hebben.

“Op Vlamingen! Niet gevreest voor schijngevaren! Verlaat het oude en uitgeputte 
Europa en trek mee met mij in massa naar het nieuwe Europa, dat den naam Amerika 
draagt en eene onuitputtelijke vruchtbaarheid bezit. Scheidt uit van koeboerkes te zijn 
en maakt u ginder groote boerderijen voor u en uwe kinderen. Ik zal u leiden, u helpen 
en bij u blijven tot dat mijne tegenwoordigheid u nutteloos geworden zij!” 

10. Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken nr. 3004.
11. De Scheldegalm, 29 mei en 5 juni 1881.

In de Sint-Britiuskerk te Etikhove hangen in de nok van de toren twee bronzen 
klokken. 
De grote klok weegt ongeveer 950 kg en heeft een maximale diameter van 1,15 m. 
Aan de basis kan volgende tekst worden gelezen: “Ick behoore eenige ingezetenen van 
Etichove volgens acte van den XXIII November. – N. Simon en C. Drouot hebben mij 
gegooten – sChIsMate se Dato ConCIeo”(1). Deze laatste zin geeft het jaartal weer 
in Romeinse cijfers CIMDCCI = 1802 (2) (wiskundigen zullen wel een beetje moeite 
hebben met de volgorde van de lettertjes, maar ik kan me niet voorstellen dat de heren 
Simon en Drouot daar zwaar aan tilden – aan de klok wel).
Deze grote klok heeft ook een klein broertje, de “kleppe”, een handklok, die slechts 
een dertigtal kilogram weegt (3). Over deze kleine dreumes is weinig gekend, alleen 
dat ze ouder is dan haar veel grotere zus (technisch klopt hier iets niet, maar laten wij 
dit als een vorm van dichterlijke vrijheid beschouwen). 
Wel is het zo dat het kleine ding het leven van die grote zus heeft gered...

In 1942 rommelde allerlei geschut in onze streken. De Tweede Wereldoorlog was vol-
op gaande in Europa. Voor de munitie was veel brons nodig. En dat brons hing voor 
het rapen (nou ja) in de kerktorens. De Duitse agressor had dit begrepen en droeg 
de arrondissementscommissarissen op een inventaris door te geven aan de “Kreis-
kommandanturen” van alle klokken welke zich bevonden in de kerken in Vlaanderen. 
Maar, goede katholieken als de Duitsers wel waren, mocht er in elke kerk toch één klok 
blijven hangen. De inventaris moest hierover uitsluitsel geven. In een schrijven van 8 
april 1942 van de arrondissementscommissaris van Oudenaarde aan de Kommandan-
tur te Aalst lezen we dat er slechts één klok hangt in de Sint-Britiuskerk te Etikhove. 
De commissaris verduidelijkte zelfs welke klok er hing, en gaf daarbij een duidelijke 
beschrijving van de grote klok zoals hierboven beschreven, en zelfs waarvoor de klok 
er hing: “voor het luiden en kleppen ter gelegenheid der kerkelijke diensten alsmede 
voor het slagen der uren”. Dergelijke klok was uiteraard onmisbaar. Alleen ..., wist 
de commissaris van het bestaan van de kleppe, en loog hij dan, of wist hij er niet van, 
en was er dan maar één klok...? Maar waar was die kleppe dan? Immers, de Duitsers 
zouden toch wel komen nakijken of de verstrekte informatie wel klopte? En ik kan me 
niet voorstellen dat ze met foute informatie zouden kunnen lachen. Hoe kunnen we dit 
uitleggen?

In die periode was Franz Thienpont, vader van onze huidige burgemeester Peter 
Thienpont, schepen te Etikhove. Hij was het blijkbaar, die in 1942, de “goedgelovige” 
arrondissementscommissaris wijsmaakte dat er in Etikhove slechts één klok hing. Dit 
blijkt uit een rapport van 5 september 1944, opgesteld door Franz Thienpont en gericht 
aan de toenmalige Procureur des Konings Matthys, waarvan zich een kopie bevindt 

... En er was maar één klok.
JOZEF BOURDEAUDHUI
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2. Geraamde kostprijs van de overtocht naar Argentinië.
Fier kon Schepens begin september 1881 bekendmaken dat er reeds meer dan 20 land-
bouwfamilies ingeschreven waren. Daarbij waren er nog een aantal kloeke landbou-
werszonen die als werklieden het avontuur waagden zodat het totale aantal op 1 au-
gustus opgelopen was tot 84 personen. De expeditie zou dus zeker doorgaan en plaats 
hebben op 31 augustus 1881. De emigranten kenden ook de kostprijs13:
“Prijzen en voordeelen vergund aan de landverhuizers:
 - Reiskosten van Audenaarde naar Antwerpen.
 Voor volwassen, fr 1.65 in plaats van fr. 3.30. Daarbij kosteloos vervoer van 
 50 kg reisgoed.
 Voor kinderen beneden de 3 jaren, kosteloos vervoer.
 - Reiskosten van Antwerpen naar Buenos-Ayres.
 Voor eten, drinken, slapen, geneesheer, enz., alles medebegrepen, voor vol- 
 wassenen, 125 fr. in plaats van 175 franks. Daarbij kosteloos vervoer van 10 
 kubieke voeten reisgoed.
 Voor kinderen van 1 à 12 jaren 65 franks. Daarbij kosteloos vervoer van 5 
 kubieke voeten reisgoed. Voor kinderen beneden het jaar, gratis.
 - Reiskosten van Buenos-Ayres tot de plaats onzer bestemming in Entre- 
    Rios.
 1. Ontscheping op kosten van t̓ Argentijnsch gouvernement.
 2. Vijf dagen eten, drinken, slapen, in het Hotel der Landverhuizers, te
     Buenos-Ayres op kosten van t̓ Argentijns gouvernement.
 3. Alle mogelijke inlichtingen in de “Officina de la Inmigration”
    (of inwijkingsbureel) op de kosten van t̓ Argentijnsch gouvernement.
 4. Herinscheping en vervoer van Buenos-Ayres ter onzer bestemming in
    Entre-Rios op kosten van t̓ Argentijnsch gouvernement.

3. Andere belangrijke raadgevingen en praktische schikkingen14.
Een eerste keer kwamen de landverhuizers samen op zondag 9 oktober 1881. De 
noodzakelijke administratieve documenten zoals een bewijs van hun identiteit, een 
bewijs van goed gedrag en zeden werden nagekeken. Verder gaf Schepens allerlei 
raadgevingen om de overtocht en de aankomst in Argentinië zo goed mogelijk te laten 
verlopen. 
De Argentijnse staat aanvaardde geen papieren geld dus moesten de emigranten hun 
papieren geld laten omwisselen in goudstukken van bijvoorbeeld 20 fr. of 25 fr.  Dat 
gouden geld konden ze, eenmaal aan boord van het stoomschip, afgeven aan de kapi-
tein van het schip, die het zorgvuldig zou bewaren tot op de dag van de ontscheping. 
Eenmaal in Buenos Aires aangekomen mochten ze dan het geld afgeven aan de Belgi-
sche Consul die het zou bewaren tot op de dag dat ze het nodig hadden om belangrijke 
betalingen uit te voeren voortkomende uit de aankoop van paarden, koeien, landbouw-
alaam, enz.
13. De Scheldegalm, 17 september 1881.
14. De Scheldegalm, 16 oktober 1881.

- Werd benoemd als hulponderwijzer op 20 december 1876 aan de gemeentelijke la-
gere school van Schorisse.
- Omwille van de schooloorlog van 1879-80, waardoor de school te weinig leerlingen 
telde, werd hij in 1880 hoofdonderwijzer te Heurne.
- Hij huwde te Heurne met Cordula Elodia Vanderstraeten.
- In 1883 verhuisde hij naar Doornik waar hij als leraar Germaanse talen in het Ko-
ninklijk Atheneum werd aangesteld. 
- Op 21 juni 1905 werd hij verkozen tot briefwisselend lid van de Vlaamse Academie 
voor Taal en Letteren. Later, op 24 september 1913, werd hij verkozen als werkend lid 
en in 1922 werd hij aangeduid als bestuurder.
- Ook in 1905 verscheen onder de schuilnaam Louis Germain het pamflet ̒ L̓ âme belge 
et le peuple flamand  ̓waarin hij vooral de verfransing van het onderwijs in Vlaanderen 
enerzijds en het gebruik van uitsluitend Frans op alle bestuurlijke niveauʼs in België 
aanklaagde. Jozef Bourdeaudhui vertaalde voor Businarias dit werkje in het Neder-
lands.
- Jan de Beers volgde hij op als leraar Nederlands in 1907 aan het Koninklijk Athe-
neum van Antwerpen.
- In augustus 1914 werd hij door de Belgische regering te Antwerpen verhoord over 
zijn pro-Duitse sympathieën en werd vrijgesproken van elke verdenking. Vanuit 
Antwerpen vluchtte hij naar zijn huis in Nieuwpoort, en vandaar naar belandde in 
Parijs. Al zijn tijd was in beslag genomen door de Belgische school met ʻleergangen 
door middel van briefwisseling voor officieren en soldatenʼ. Die school had hij zelf, 
samen met de secretaris van de Minister Poullet in het leven geroepen. 
- Na de oorlog, in 1919 kon hij op rust. Later schreef hij hierover “Ik nam daarna 
rust als leraar, maar zette onverpoosd mijn letterkundig werk voort in de Koninklijke 
Vlaamsche Academie en in tijdschriften en nieuwsbladen.”

In al zijn activiteiten stelde Omer Wattez de culturele ontvoogding en de verheffing 
van het Vlaamse volk centraal.
Na een kortstondige ziekte overleed hij op 78-jarige leeftijd in zijn woning aan de 
Kruisdagenlaan te St.-Lambrechts-Woluwe op 26 maart 1935. Hij behoorde tot de 
generatie schrijvers die een zeker gezag uitoefenden toen “Van Nu en Straks” opkwam 
en een nieuwe periode in de Vlaamse literatuur inluidde. Vanuit zuiver literair stand-
punt kwam zijn naam als schrijver, precies door de opkomst van de groep “Van Nu 
en Straks”, in het gedrang. Zijn verdiensten als strijder voor de Vlaamse zaak op het 
gebied van de cultuurbeweging zijn veel te weinig gekend. Op dat terrein was hij een 
noeste werker en een man van betekenis. Zijn verdienste lag ook vooral in de veelzij-
digheid van zijn belangstelling: haast geen gebied van kunst en literatuur of het was het 
voorwerp van zijn aandacht of van zijn ijverige studie. In geen enkel geschrift, zelfs 
niet in zijn gedichten, is de gedachte afwezig dat, door wat hij schreef, hij zijn volk 
moest dienen en ook diende. Dit tekent de man Wattez en zijn ideaal. 
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De grote koffers (bij voorkeur 0,80 m lengte - 0,55 m breedte - 0,60 m hoogte), waarin 
men alles opborg wat men gedurende de reis niet nodig had, moesten kloek gemaakt 
zijn en voorzien van sterke sloten. In kleinere koffers (0,50 m lengte – 0,40 m breedte 
– 0,30 m hoogte) werd het materiaal opgeborgen dat men onderweg wou gebruiken 
zoals :
“Eenen blikken waschschotel, stukjes zeep, scheerzeep, scheerbekken, scheermes, 
handdoeken, kam, enz., blink, schoen- en kleerborstels.
Eenige versche hemdens, zondagskleederen of (indien men zijn zondagkleederen aan 
het lichaam heeft) eene costuum werkdagkleederen, eenige versche neusdoeken, enz.
Eenen lepel, mes, vorket, tinnen telloor, blikken kroes.
Een stuk drooge hesp of eenen filet van Antwerpen, een kleinen hollandsche kaas, een 
matje vijgen of een pakje gedroogde rozijnen, eenen lekkerkoek, ...
Wisth- en jaskaarten, eenige aangename of nuttige leesboeken, eenen spaansche 
spraakkunst en een zakwoordenboek voor degenen die fransch spreken (ik zal op reis 
lessen geven over de Spaansche taal), voor de smoorders pijpen en gerief van tabak, 
voor de vrouwen sayette, breinaalden en andere dingen om haren tijd op aangename of 
nuttige wijze over te brengen. De vrouwen zouden wel doen een waschkuipken, groene 
zeep, droogkoorden, houten spelden, strijkijzers, enz., mede te nemen, om onderweg 
aleens eenen wasch te slaan, te droogen en te strijken''.

Een nieuwe bijeenkomst had veertien dagen later (23 oktober) plaats in het Hof van 
Vlaanderen te Oudenaarde. Alle administratieve documenten werden daar afgegeven 
en zij die het wensten kregen een nieuwe inenting tegen de pokken. Zaterdag 29 ok-
tober bracht men de koffers naar het station te Oudenaarde zodat men zondagmorgen 
met de trein naar Antwerpen kon vertrekken. En op Allerheiligen (dinsdag 1 novem-
ber) kon dan rond 9.30 uur het grote avontuur beginnen.

4. De overtocht en aankomst in Villaguay.
Met het stoomschip Teniers van 
de maatschappij Lamport en 
Holt, met als kapitein Watson, 
reisde men onder Belgische 
vlag naar Amerika.
Hoe de wekenlange reis verliep 
komen we te weten via een brief, 
geschreven door Louis Creteur 
aan zijn nonkel en tante geda-
teerd Villaguay 8 mei 1882.
“Korts na den middag kwamen 
wij te Antwerpen toe... In een 
hotel te Antwerpen hebben wij 

goed eten en slapen gehad en voor weinig geld. Wij scheepten in met ons reisgoed in 

Omer Wattez 75 jaar geleden overleden.
MARC VUYLSTEKE

Omer Lodewijk Wattez werd op 9 februari 1857 
te Schorisse geboren. In de geboorteakte, op-
gesteld door burgemeester Pieter Desmet, staat 
Louis, Homère. Hij is het oudste kind in het 
gezin van Camiel en Perpetua Vandermeyns-
brugge. 

In één van zijn novellen schrijft hij : “Ik ben ge-
boren op negen februari 1857 in het huis met de 
drie grote dakvensters, waarin de brievenpost is 
gevestigd, en waarin mijn grootvader woonde: 
Ludovicus, Deodatus Wattez, kastelein van het 
Oud-Klooster. Mijn grootvader was bakker en 
herbergier tegelijk; daar kreeg men logies te 
voet en te paard. Het opschrift luidde “Het Oud 
Klooster”. 

In 2007 kon Omer Wattez eens in de volle schijn-
werpers staan. 150 jaar na zijn geboorte mocht 
dat wel. Een grote tentoonstelling opgesteld in 
het Administratief Centrum Valerius De Saede-
leer, twee lezingen en een gedichtenwandeling 
waren de in het oog springende activiteiten.
In Zuid-Oost-Vlaanderen is zijn naam be-
kend via de Stichting Omer Wattez, nu 
Milieufront Omer Wattez. Bij de meeste mensen 
reikt de kennis echter niet veel verder of toch 
... velen weten wellicht dat hij de uitvinder, de 
naamgever van onze mooie streek “De Vlaamse 

Ardennen” is. Als promotor van het toerisme zullen enkelen hem ook wel kunnen 
situeren en dan zien ze hem afgebeeld met wandeltas en wandelstok.
Hij was echter ook leraar en volksopvoeder, schrijver, dichter en vertaler, criticus en 
polemist, pionier voor het toerisme en natuurliefhebber, en ook en vooral een over-
tuigde Vlaming.

Een beknopte samenvatting van zijn leven :
- Hij werd geboren te Schorisse op 9 februari 1857.
- Studeerde aan de Staatsnormaalschool te Gent voor onderwijzer.
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Taaf heeft nooit naar de gendarmen geschoten en zij hebben hem ook nooit gepakt. Tot 
ongenoegen van hun commandant.

ʻMaar Landerzen Taaf,  ̓zegt Roger, ʻdat was nen anderen en zeker genen De Jonghe. 
Ik heb altijd gedacht dat hij Van Laethem heette. Om zeker te zijn heb ik het nekeer aan 
Leo De Croo gevraagd, de diaken van Louise, die kon in de parochieboeken kijken, hij 
zou het normaal moeten weten. Niet natuurlijk! De archieven van de parochie zitten 
in Gent...
Wie trekt er eens naar Gent? Ik niet. Want als het probleem opgelost is, dan is meteen 
de lol eraf.
 
Kleine rechtzetting om te sluiten. Marcella beweerde dat Taaf geschoten werd op het 
einde van de oorlog. Dat klopt, maar dood was hij niet. Het gebeurde toen in ̓ t jaar ̒ 44, 
in de buurt van ʼt Wolfgat, Duitse vrachtwagens en oorlogsmateriaal vanuit de lucht in 
brand werden geschoten door Britse mitrailleurs. Spektakel tot en met, ik herinner het 
mij zeer goed, wij zaten thuis onder de tafel gekropen. Maar Landerzen Taaf, curieus 
als hij was, was naar het schijnt te dicht bij de vuurlinie gekomen en heeft toen een 
kogel in zijn gat gekregen.
Niet waar, het was in zijn bil, beweert iemand anders.
Laten we het houden bij zijn gat, dat spreekt meer tot de verbeelding. Er werd zelfs 
verteld dat die kogel nooit uit het getroffen lichaamsdeel van Taaf werd weggehaald. 
Maar de mensen zeggen veel! 
 
Wat zei ik hierboven: kleine rechtzetting om te sluiten? Er is van sluiten nog geen 
sprake. Ik ontmoet namelijk opnieuw Georges Gosseye.
ʻEr zijn er in Louise twee die Octaaf De Jonghe heetten,  ̓zo beweert hij nu. Het was 
hem voor de vaste waarheid verteld. ʻDe een was niet alleen wildstroper maar ook 
boswachter, dat ging samen in die tijd. De ander was den dienen die deur aan deur met 
mijn ouders woonde.ʼ
Sorry mensen, maar ik volg niet meer.
Georges ook niet. ʻZe beginnen zelfs mij nu Landerzen Taaf te noemen,  ̓zegt hij.
ʻDan zijn er al drie,  ̓zeg ik, ʻhet komt helemaal in orde.ʼ
 
Voorlopig einde. Mochten er nog nieuwe gegevens aangaande deze heikele kwestie 
aan het licht komen, beste lezer, dan houden we u zeker op de hoogte.
 
PS : Marc Vuylsteke loopt met de gedachte het dossier naar zich toe te halen. Wedden 
dat er dan klaarheid komt!   ???
 

                Paul BAEKELAND
(die kadee van Gurkieze Cyriel en Boerzemers Marietje)
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Klonties Rachel. De één beweerde dat Landerzen Taaf inderdaad Octaaf De Jonghe 
heette, de ander meende zich de naam Van Hoolandt te herinneren en de derde had het 
over Van Lancker.ʼ
ʻHij heette Van Hoolandt, zeg maar dattekik gezeid heb,  ̓beweerde Rachelke. 
ʻHij heette De Jonghe,  ̓zei Marcella, ʻIk zaltekik wel weten zeker, het was nog verre 
familie van mij. Ik ga meer zeggen: hij is binst den oorlog neergeschoten!ʼ
ʻEen beetje nuance, Marcella, ik heb na den oorlog nog met Taaf in ʼt bestuur van de 
voetbal gezeten.ʼ
Discussie, het kan niet meer! Als het zo voortgaat, gaan ze daar op Louise, bij manier 
van spreken, nog vechtend over de straat rollen, over de naam van Landerzen Taaf! 
Niet te doen, niet te doen! 
Georges was over andere dingen beginnen te klappen. Over Okermans Aza, die in de 
kerk een cordon sanitaire rond zich had (die van Louise weten waarom). Over Schoe-
nie en Mol en Carnak en andere kadeeën en wat voor toeren er allemaal gebeurden op 
Louise in die tijd.
ʻO ja,  ̓dat wou hij nog kwijt: ʻTaaf en zijn Mathilde,  ̓zei hij, ʻhadden in de hoek van 
hun slaapkamer een ladder staan, speciaal om hun hennen op te slapen. De beesten 
zaten er warm en legden elk iederen dag hun ei.
Gelooft ge het niet? Vraag het aan... Godmiljaar, aan wie moet ge het nog vragen? Ze 
zijn allemaal dood!ʼ
Hoe Taaf heettege, dat riskeert in der eeuwigheid een raadsel te blijven.
 

Twee weken na wat hierboven beschreven staat, drink ik een pint met Roger Ketels, 
Louisenaar in hart en nieren.
ʻIk weet wie Octaaf De Jonghe is!  ̓zegt hij.
Lap, daar gaan we weer.
ʻLanderzen Taaf en Octaaf De Jonghe, dat waren dezelfste niet. De Jonghe was een 
pensjager, hij woonde aan de rand van het Muziekbos. Ik zal het u uitleggen: vanaf de 
Boekzitting loopt ge het wegelingske naar beneden, richting Louise, als ge het bos uit 
komt, daar rechts op de hoogte, daar woonde hij. Ideale uitvalsplek voor nachtelijke 
tochten met lichtbak en schietgeweer.  ̓
Vader Ketels, gendarm, en collega De Cré werden geregeld midden de nacht uit hun 
bed gehaald, door commandant Claeys.
ʻEr wordt weer geschoten in het bos! Ga dien bandiet bij zijn schabernak pakken.ʼ
Bevel was bevel. Ze kregen vijf minuten de tijd om in hun uniform te schieten, hun 
getten aan te doen, hun kepie en hun reevovèr te pakken en de deur uit te zijn. Met een 
lang gat trokken ze de duisternis in. Ze kenden de paden in het bos, ze wisten waar 
Taaf zijn strikken zette, ze straalden met hun sterke zaklampen tussen de bomen, links 
en rechts, op en neer. We komen eraan, maak dat ge wegkomt! Voor alle zekerheid 
hielden ze hun lamp ver zijdelings van zich af, ge weet maar nooit dat de ander zou 
schieten.

den voormiddag van Allerheiligen. Sidonie is de drij à vier eerste dagen der zeereis, 
wat ongesteld geweest. Ik heb alleenlijk wat licht hoofdzeer gehad, van korten duur... 
Onderwege zijn wij eenige uren stil gebleven aan het overschoon eiland Madera, waar 
we op geweest zijn, waar wij allerbeste appelcienen gekocht hebben en drij liters zeer 
lekkeren Maderawijn.... Wat is de Oceaan tocht uitgestrekt... Beeldt u in dat wij om-
trent vier weken lang gevaren hebben, alle dagen meer dan 80 uren verre, altijd recht-
uit, zonder land te zien, uitgenomen de eilanden Madera en die der Groen Kaap. ... In-
gescheept te Antwerpen den 1 november, ontscheepten wij te Buenos-Ayres, hoofdstad 
van de Argentijnse Republiek den 3 December... Bij onze ontscheping te Buenos-Ayres 
waren al de kolonisten in bloeiende gezondheid: Mijnheer Schepens integendeel, was 
sedert vijf dagen zeer ziek : zonder hem konden wij onze reis niet voortzetten en hij was 
veel te slecht om verder de gaan. Wij vreesden dat hij naar de eeuwigheid trok.”

Aangekomen in Buenos Aires logeer-
den ze in het “Hotel de immigrantes”. 
Het hotel was cirkelvormig en in hout 
opgetrokken. Het telde 3 verdiepingen 
en elke verdieping telde 8 tot 10 kamers 
of zalen. Deze verschilden nogal van 
grootte, er waren kamers waar 50 men-
sen konden overnachten, andere konden 
er honderd herbergen. De bedden waren 
van hout en stonden met 2 op elkaar. De 
vloer was van steen. Grote ramen zorg-

den voor voldoende verlichting en verluchting. In de zalen was er eveneens elektrische 
verlichting. Schepens bleef echter meer dan een maand ziek zodat een aantal kolonis-
ten buiten de stad werk zochten bij de boeren. Ze verdienden vier frank per dag en hun 
kost. Een paar kolonisten keerden echter naar België terug.
Op 10 januari 1883 konden ze hun reis verder zetten naar Villaguay. Met het stoom-
schip “Jupiter” vaarden ze stroomopwaarts eerst op de Platastroom en daarna op de 
Uruguay en arriveerden de volgende ochtend in het stadje Colón. Van Colón ging het 
via Elisa naar Villaguay. Met 10 karren en 50 paarden trokken ze op weg, 103 km ver. 
En op 13 januari kwamen ze aan in het beloofde land. In de rivier ʻVillaguay Grande  ̓
waste iedereen zich, men trok de zondagse kleren aan en het nieuwe leven kon begin-
nen. Stoetsgewijs trokken ze naar het stadhuis van Villaguay waar ze werden verwel-
komd door het stadsbestuur. De gemeentesecretaris, de heer Espíndola, sprak hen aan 
in een voor hen onbegrijpelijk Spaans met de woorden: “Welkom, dat gij Pelgrims der 
Arbeid moogt zijn.” Elk huisgezin kreeg gratis 32 ha grond, de vrijgezellen 16 ha.
In dezelfde brief van Louis Creteur lezen we: “Ik en Sidonie hebben hier eene partij 
land uitgekozen tusschen vele anderen van twee-en-dertig hectaren grootte en die wij 
in volle bezit hebben, zonder eenen cent uitgave : t̓ is een geschenk door mijnheer 
Schepens bekomen ten voordeele zijner eerste kolonisten. Schoonere, vettere, rijkere 
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Wie kent er Landerzen Taaf ?
 PAUL BAEKELAND

Prangende vraag, beste lezer. Het probleem kwam maanden geleden aan de orde, maar 
raakt niet opgelost. Wie de man was, weet men nog wel, maar niemand herinnert zich 
nog zijn eigenlijke naam. Je moet al serieus peinzen om te weten hoe Pijke-Fiedze-
Robbie heette, of Demieze-Pee, Buries-Siezen-Tapke, Zoppen-Dorie, Goten-Dietje, 
Pistolen-Marie en zoveel anderen. Het zijn maar voorbeelden van figuren die onder 
ons hebben geleefd, wiens naam geschreven staat in de palm van Gods hand en in stof-
fige geboorteregisters, maar waarbij – godgeklaagd! – de lapnaam niet werd vermeld, 
die dus met halve identificatie opgegaan zijn in de nevel der tijden. Het zijn eigenlijk 
allemaal mensen die eerherstel verdienen!
 
Landerzen Taaf is zoʼn geval. Ik heb hem nog gekend, hij was een ouder wordend man, 
toen ik als eerste broekje school liep in Louise. Hij had het postuur van een getaande, 
ietwat ruwe landman en hij leefde letterlijk op grote voet, want zijn kloefen waren de 
grootste die Klopperze Santiel ooit heeft gekapt. Ik kan me nog het doeninkske voor 
de geest halen waar hij woonde, daar op Louise-Marie in het straatje achter ʻhet kapel-
lekeʼ, de huidige Landschapsstraat.
Maar hoe hij eigenlijk heette? Sla me dood, ik weet het niet.
 
Maar op ne goeie keer, enkele maanden geleden, was het ineens dan toch gekend. 
Landerzen Taaf, dat was Octaaf De Jonghe, volgens ik weet niet meer wie, maar het 
was zo zeker als twee keer twee vier is! De zaak kon dus eindelijk geklasseerd worden. 
Zo dacht ik dat zou gebeuren. Maar, o wee!
 
Kom ik daar nu verleden week, op de markt in Oudenaarde, Plakze-Georges (Georges 
Gosseye) tegen. Joviaal gelijk altijd begint hij een klapke te doen. Hij had, als ik het 
goed gehoord heb, iemand op bezoek gekregen uit Gent, die gestuurd was door Marc 
Vuylsteke, onze voorzitter, de man die heel de Vlaamse Ardennen en verre omstreken 
al omgewoeld heeft, op zoek naar dode zielen1 en andere vervlogenheden.
Zegt Georges Gosseye tegen mij: ʻLanderzen Taaf,  ̓zegt hij, ʻdat is ooit onze dichtste 
gebuur geweest, toen ik nog op Louise woonde, maar vraag mij niet hoe zijn eigenlijke 
naam was.ʼ
ʻOnlangs,  ̓zo gaat hij verder: ̒ was ik echt gebeten geraakt om het te weten. Ik begon te 
bellen naar mensen van mijn geboortedorp, waar ik nog altijd geren kom en nog heel 
veel mensen ken. Ik belde naar André-den-beenhouwer, naar Pinnekies Marcella, naar 

1. Niet verwarren met de ʻDode Zielen  ̓van Gogol.

gronden zijn er in gansch Belgie niet te vinden... De gronden liggen hier verdeeld in 
vierkante partijen elk van 16 hectaren en die men Chacras noemt...”
Het stuk land dat hun toegewezen werd lag niet gebruiksklaar en het ontginnen was 
natuurlijk zwaar werk.

Het klimaat in de provincie Entre Rios. 
In het zuidelijk halfrond zijn de seizoenen door de kanteling van de aardas tegenge-
steld aan die op het noordelijk halfrond. Rond 23 september staat de zon boven de 
evenaar en beweegt ze schijnbaar verder naar het zuiden tot rond 21 december. Het is 
de langste dag van het jaar en dan begint de zomer.

In één van zijn voordrachten had Schepens het over het klimaat in de streek van Entre 
Rios.
Gemiddelde temperatuur   Gemiddelde neerslag
 

“Als het hier in België winter is dan is het ginder zomer... De gemiddelde tempera-
tuur in de maand juli, de koudste is 8°, soms daalt de temperatuur in de winter 1 tot 
2 graden onder nul. De winter is daar gelijk onze lente wat de temperatuur betreft. Te 
midden de winter heb ik erwten vinden bloeien; de luzerne is vol gewassen, stond in 
sommige plaatsen eene knie lang, de aardappelen en andere groensel groeien het gan-
sche jaar door. De gemiddelde temperatuur in januari, warmste maand van het jaar 
is 24°. De hitte van den zomer, alhoewel wat sterker dan in België, is voor de Belgen 
hoegenaamd niet te vrezen. Met ontdekt hoofd mag men in de zon op het land werken, 
zonder gevaar van zonneslagen; er is bijna altijd wind die het hittegevoel merkelijk 
vermindert... Men ontvangt er een weinig meer regen dan in ons land. In de lente 
valt er meest regen en dat is zeer voordelig voor het opwassen der oogsten. De herfst 
komt op tweeden rand en de zomer op de derde. De winter, het tijdstip van ploegen en 
zaaien, is de droogste der vier jaargetijden. Wat kan een landbouwer beter 
wenschen.”

Louis Creteur schreef in diezelfde brief van 8 mei 1882 dat “het klimaat zeer gezond 
en voordeelig is voor den landbouwer. De hitte van de zomer is heer verdraagelijk en 
s̓ winters, zegt men, is er noch vorst noch sneeuw die gedurende 24 uren aanhoudt. 
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de oorlog van start gaat, de verfransing van Brussel, de eerste gastarbeiders, de mondi-
alisering, de multiculturele chaos van nu. Al deze dingen doordesemen deze ongewoon 
boeiende roman. Dit is vooral een boek met levensechte mensen, vier generaties, met 
hun twijfels en hun zekerheden, met hun liefde en hun leed, met hun eigen kijk op de 
dingen. Een goede roman is vermakelijk, onderhoudend en boeiend : "Elvire" is zo 
een roman.
De persoonlijkheid van de schrijver, zijn ideeën, observaties en interpretaties bezorgen 
ons een origineel boek. 

Het is een brok lectuur van 424 bladzijden. Het boek kan op een zondagvoormiddag 
aangekocht worden in ons documentatiecentrum ʻTer Maelsaeckeʼ. Kostprijs 26,50 
euro. 

Gedurende de hitste uren der warmste zomerdagen, t̓ is te zeggen van 11 ure tot 2 à 
3 ure nanoen, verblijven de bewoners over het algemeen onder dak en nemen eenen 
noenslaap. De nachten die erop volgen zijn zoo frisch en zoo aangenaam dat ik veel 
liever onder den blauwen hemel dan onder een dak sliep. ʻs Winters hebben we hier 
allerschoonste lentedagen gelijk in België in de meimaand.” 

Overzicht emigratie van Belgen naar Argentinië tussen 1857 en 190015.

Argentinië was wellicht het meest Europese land van Latijns-Amerika. Vanaf de ja-
ren tachtig van de negentiende eeuw werd Argentinië bevolkt door een massa van 
gelukzoekende Europese immigranten. Het aantal immigranten vanuit België bleef 
gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw vrij constant; hoogstens bedroeg 
dit enkele honderden. Zoals de grafieken laten zien was er vanaf het jaar 1883 een 
merkbare stijging om dan in het jaar 1888-1889 heel fors te stijgen toen meer dan 
11.000 Belgen emigreerden16. 
In 1886 werd president Roca opgevolgd door Juárez-Celman en onmiddellijk werd 
het wetsvoorstel over de gesubsidieerde overtochten goedgekeurd. Overzeese propa-
ganda-agentschappen werden opgericht om zoveel mogelijk arbeidskrachten voor de 

15. Van Vlaskutser tot Franschman,  Luc Schepens.
16.  De Argentijnse Koorts. De Belgische emigratie naar Argentinië 1889-1889, Hannes Camerlinckx, 
thesis academiejaar 2003-2004, p 4.
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"Elvire",  de 10de roman van Paul Baekeland.
MARC VUYLSTEKE

In Businarias verschijnt, en dat vanaf 1997, drie keer per jaar 
de ʻVertelsels bij de Leuvense Stove  ̓van de hand van Paul 
Baekeland. Hij is ook de auteur van een aantal romans.
ʻElvireʼ, zijn tiende roman is nu vers van de pers en werd aan 
het publiek voorgesteld op zaterdag 26 juni om 20 uur in de 
kerk van Louise-Marie.

Elvire, de vrouw van Geerard Bovendijk, werd te Schorisse 
geboren. Zij leerde er Geerard uit Ronse kennen en samen 
belandden ze in Brussel en raakten er nooit meer weg. Hij 
werd beroepsmilitair en maakte als Vlaams officier de Tweede 
Wereldoorlog mee, geraakte gekwetst en kwam naderhand als 
krijgsgevangene in het kamp van Luckenwalde terecht. Een-

maal terug in België moest hij zijn gezin opnieuw verlaten om via de fameuze ont-
snappingslijnen dwars door Frankrijk en Spanje via Gibraltar naar Londen te trekken 
om van daaruit ingezet te worden bij de landing in Normandië. Na de oorlog werd hij 
omwille van zijn zogenaamde samenwerking met de vijand (Vlaamsgezindheid!), zijn 
deelname aan de Vlaamse studiegroep in het kamp van Luckenwalde, gebroodroofd. 
Repressie en alle gevolgen van dien werden zijn deel.

Dit is geschiedenis. Dit is het wat de auteur al gedurende jaren niet meer losliet en wat 
hij vroeg of laat eens moest neerschrijven. Paul Baekeland vertrekt van waar gebeurde 
feiten, het (oorlogs)verhaal van iemand die hij zeer goed gekend heeft, en maakt er een 
persoonlijke werkelijkheid van, een literaire fictie. Zijn ervaringen en herinneringen, 
zijn kennismaking met het echte levensverhaal van “Geerard Bovendijk”  transfor-
meert en verdicht hij tot een prachtige roman. In deze roman mag de aanzet tot het 
schrijven ervan het verhaal van “Geerard Bovendijk” zijn, Paul Baekeland ventileert 
er zijn ideeën in over de maatschappij van de twintigste eeuw, die begint met de Grote 
Oorlog en eindigt met de implosie van de Sovjet-Unie. Via zijn protagonist, verteller 
en personages onthult hij zijn kijk op de werkelijkheid, zijn keuze voor een maatschap-
pijbeeld, hoe hij zichzelf en wereld ziet of duidt. Het boek is een weergave van zijn 
gedachten. Hij herschrijft de feiten die hem inspireerden. Het blijft daarbij zijn zorg de 
gebeurtenissen in hun juiste context te houden. ̒ Naar het verleden kun je kijken met de 
ogen van nu of van toen,  ̓zegt hij. ʻDat laatste is het moeilijkste, het vergt inlevings-
vermogen en zelfs historici hebben dat niet steeds.ʼ
Het verhaal is fictie en gaat niet alleen over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over 
de hele naoorlogse evolutie in dit land en in de wereld. De groeiende welvaart die na 

landbouw te importeren. Tussen mei 1888 en september 1889 werden er bijvoorbeeld 
78.962 overtochten uitgeschreven. Door dit systeem geraakten de kolonisatiecompa-
gnieën maar ook individuen aan goedkope arbeidskrachten. Propagandisten van al-
lerlei slag werden aangezocht om het land te promoten. De gebroeders Marichal uit 
Beernem zijn typische exponenten ervan. Verder werkten agenten van de scheepvaart-
maatschappijen mee, zij werkten op commissieloon en werden betaald per emigrant 
die ze konden strikken. Daarbij hanteerden ze vaak frauduleuze praktijken. Duizenden 
en duizenden emigreerden, de meesten kwamen echter ook in hun nieuwe land in de 
grootste armoede terecht.
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Heilig Oliesel toedienen aan enen die van zijnen delte gevallen was. Hij haastte zich 
naar de sacristie en kwam verkleed terug, al kuimen en hoeksten en zijn neus snuiten.
Dat is niet goed voor het kind, dacht meetje Elza, maar ze zei niets.
Ze werden in de doopkapel geleid, de plechtigheid begon en ging op een drafje door, 
met namen zeggen en gebeden afdreunen, de pastoor die driemaal in het gelaat van 
het kind blies, als teken van de eerste duivelbezwering, handoplegging en opnieuw 
gebeden lezen, gewijd zout in de mond van het kind brengen, als teken van een tweede 
duivelbezwering. Heel de ziemneezie, met verzaking aan de duivel, zijn listen en zijn 
werken, tot en met de eigenlijke doop, waarbij het kind luidkeels duidelijk maakte dat 
het nu genoeg was geweest.
  
In De Kring, gingen ze zich opwarmen, wat uitrusten en nen dreupel drinken. Zich de 
felicitaties laten welgevallen en nog nen dreupel drinken. Te Kobies moesten ze perse 
binnen, omdat meetje Elza moest pissen en het kind aan een verse poonke toe was. 
Juul begon te blozen en Mielie zever te verkopen. 
Te Moeder Stienen gingen ze binnen omdat Fredje bleef schrimmen.
ʻHet kind heeft honger, we moesten al thuis geweest zijn,  ̓roonkte Elza.
ʻDe keel opensteken is teken van gezondheid,  ̓vond Santiel. 
ʻGe zoudt beter op ou wijf peizen, die nu haar kot zit op te fretten, omdat we zolang 
weg zijn.ʼ
ʻNog énen dreupel en we zijn voort.ʼ
Elza werd kwaad. ʻEn Fredje kan intussen verhongeren,  ̓knorde ze. 
ʻOezen anderen heeft ne zeune, daar mogen we toch iets op drinken,  ̓vond Mielie.
ʻAls iedereen drinkt, de kleinen dan ook,  ̓besloot Simonne.
Ze had zelf nog een zuigeling van zes maanden oud. Ze installeerde zich neffiest de 
stove, deed haar bloes open en legde aan. Ze was voldoende besteld om meer dan één 
kind te gerieven.
Het schrimmen was op slag gedaan. De kleine tsoesdege aan die grote, witte borst dat 
het een lieve lust was. En daarna moest hij boerkies laten en diende er op zijn rugske 
geklopt te worden. Tegen dat het allemaal gedaan was, hadden de anderen een aller-
laatste dreupel gedronken.
Nu was het wel hoogtijd om voort te gaan. ʻWe zullen voor den donkeren niet thuis 
zijn.ʼ
  
ʻHet zou u niet moeten verwonderen,  ̓ zei Clementiene bezorgd, ʻdat da buuntje er 
wat aan overhoudt.  ̓Ze wist te zeggen dat den dokteur al twee dagen achtereen naar 
Trienekies was gekomen.
  

Zangkoor Schorisse 1905. 
MARC VUYLSTEKE

Bovenste rij : Florent Monsieur, Cyriel Monsieur, Armand Van Wambeke, Jozef 
D'Haeyer, Arthur De Tandt, Jules Van Wijmeersch en Edmond Lagneau.

Middenste rij : Edmond Reynaert, Victor De Geyter, Theopiel Roman, Henri Van 
Wambeke, Octaaf Monsieur, Henri Demedts en Henri De Tandt.

Onderste rij : Edmond Vanderdonckt, Leo Roos, Florent Merchie, Adhemar Stevens, 
Petrus D'Haeyer en Leon Vanpevenaege.

Niet op de foto : Gomar D'Haeyer, Octaaf Van Wijmeersch, Max Merchie en Theoduul 
Roos.

Reeds overleden : Victor D'Haeyer †1905.

Foto : Bernadette D'Haeyer.
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ʻHet is ne zeune,  ̓fluisterde ze. En ze voegde er meteen aan toe dat ze hem Fredje wilde 
noemen, omdat haar vader zo heettege. 
Ze had het wichtje in haar armen, in doekjes gewikkeld. Hij kwam naderbij, keek en 
raakte vertederd.
En toen fezelde ze, alleen hoorbaar voor hem: ʻHet ander was een meiske...  ̓Er zat een 
traan in ieder van haar ogen.
Hij begreep het zacht verwijt en er ging een steek door zijn eeltig hart. Ze had jaren ge-
leefd met de pijn om dat ʻanderʼ, dat een meiske was geweest. En hij, de stommekloot, 
had daar geen benul van gehad.
ʻHet werd zondag achternoen gedoopt,  ̓zei Clementiene, met haar voeten op de stove. 
ʻMet dat klein buuntje zijn ze door de sneeuw naar de plootse gestapt.ʼ
 
In één van de nachten na de geboorte had Lieske een slechte droom gehad, waarin ze 
gestraft werd om wat ze met haar eerste kindje had gedaan. Fredje schreeuwde haar 
wakker en bleef grienen, wat ze ook deed. Wel tien keer moest ze hem oppakken en 
de buste geven. Terwijl Santiel sliep gelijk een os. Nog best. Voor zoʼn dingen was hij 
niets waard. En ʼs anderdaags moest hij tijlik op, de beesten geven en per velo door de 
sneeuw naar zijn werk schaverdijnen. 
Op het einde van de nacht, toen het kind haar eindelijk gerust liet en zij uitgeput in 
slaap was geraakt, stak die boze droom opnieuw de kop op, en de hele dag daarna bleef 
hij haar gedachten teisteren. Toen haar man ʼs avonds thuiskwam, zat ze te tsiepen. Zij 
zei hem dat er iets ging gebeuren met hun kind. En hij zei dat ze zot was, dat er geen 
gezonder kind was dan Fredje. 
Maar ze had geen geduren meer, het kind moest zo rap mogelijk gedoopt worden. Stel 
u voor dat het sterft zonder van de erfzonde verlost te zijn, dan kan het in de hemel 
niet binnen. Dan komt het daar ieverst in een voorgeborchte terecht en mag het nooit 
bij Ons Heere zijn. 
ʻIngeval van nood mag en moet iedereen dopen,  ̓wierp Santiel op. 
Hij kende zijn catechismus nog, ge kunt het u niet voorstellen!
Maar Lieske was niet van haar voornemen af te brengen, Fredje zou zo rap mogelijk 
officieel in de kerk gedoopt worden.
  
Verhellen Elza was meetje en droeg het kind. Mielie, de broer van Santiel, mocht 
peetje zijn. Juul en Simonne, de enige familie van Lieske, waarmee ze het altijd goed 
gedaan had, waren ook mee. Met hun zondagse kleren aan en op hun kloefen trokken 
ze op. Een troep donkere figuren in de eindeloze, windstille wittigheid. De mannen 
liepen voor, in de met sleien doorploegde sneeuw, Elza droeg het ingebusselde kind 
tegen haar boezem, onder haar warme snuitdoek, Simonne liep achteraan.
Het was iets warmer in de kerk dan buiten, omdat daar in een buizenstove nog een 
beetje vier zat. Ze bleven wachten achteraan, naast de wijwaterbak, het kind mocht 
immers het huis van God niet in, voordat het gedoopt was. 
De paster kwam trottend opgedoken. Hij had een berechting moeten doen, zei hij, het 

Zangkoor sinds 1884 ? !

Opgemaakt volgens de betrouwbare bronnen en inlichtingen van de oudste zanger 
Gomar DʼHaeyer.

“De Kerkzangers” : zo klonk de naam van het kerkkoor.
Gomar was in 1884 aangesloten bij het koor. Later werd hij koorleider.
Nevenstaande foto werd genomen op de koer van het toen bestaande klooster (de hui-
dige basisschool) door Henri Demedts (alias Mateetsiesen Henri) bij het afscheid van 
onderpastoor Dewulf op 5 september 1908.

Ook de lap- of roepnamen staan vermeld :

Gomar D'Haeyer   Molzen Gomar (koorleider)
Victor D'Haeyer   Dhaeyerzen Vitoor
Petrus D'Haeyer   Peer Dhaeyer
Victor De Geyter   Beytersen Vitoor
Leo Roos   Streuseleere
Theoduul Roos   Rozenduul
Theofiel Roman   Blauwzen Fiel
Edmond Reynaert  Waterratten Monk
Edmond Lagneau   Monkske Lagnoo
Octaaf Monsieur   Schuiten Taaf
Edmond Vanderdonckt  Wieten Verdonksen Monk
Henri Van Wambeke  Wambeeken Henri
Henri Demedts   Mateetsiesen Henri
Octaaf Van Wijmeersch   Schuiten Taaf
Jules Van Wijmeersch  Schuiten Jules
Leon Vanpevenaege   Soodzen Leonk
Jozef D'Haeyer   Peer Dhaeyerzen Jef
Henri De Tandt   Tanzen Henri
Arthur De Tandt   Tanzen Tuur
Adhemar Stevens   koster – orgelist
Florent Merchie   Mersiezen Florank (burgemeester)
Max Merchie   Mersiezen Max
Armand Van Wambeke  Wambeeken Armand (later koster)
Florent  Monsieur  Schuiten Florent
Cyriel Monsieur    Schuiten Cyriel

Genoteerd op 30/08/2001.
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antwoord. Hij treutselde wat en zette zich dan op de zulle. Ze zou wel opdagen, dacht 
hij. Misschien was ze voor een presseetje naar t̓ vertrek gemoeten. Hij zag een braak-
houwele liggen, waarmee ze tussen de andjuins moest bezig geweest zijn. Over de 
haag zag hij iemand voorbij stappen en wreed naar binnen kijken. De mensen gaan 
zeggen: wat zit den dienen daar op Trienekies Lieske haar zulle te zitten? 
Wat ze zeggen, kan mij niet schelen, maar Lieske zal ik hebben!
Hij ging naar de houwele toe, pakte ze vast en begon te schoffelen, kwestie van haar 
het werk uit handen te nemen, haar goed te stemmen en de mensen die passeerden met 
nog een grotere neus te zetten.
  
Om een lang verhaal kort te houden, ze trouwden zes maand later. Niet wreed met haar 
goeste. Die Treemies, wat voor volkje was dat? Ze waren een toeveel jaren geleden in 
de Steenbeke komen wonen, maar ze kwamen van verderop, van Elst of ginder ieverst. 
Lieske had toegegeven aan zijn avances, eigenlijk om van de straat te zijn. In haar 
achterhoofd dacht ze, als ze nog een kind wou, dat het hoogtijd was. Maar uit haar huis 
wou ze niet weg. Hij kon met zijn twee koeien naar hier komen, ze had nog plaats in 
de stal vanachter, waar de geiten stonden. 
Het was in den uitkomen van het jaar 44.
  
En nu komen we aan dat kind en de historie eraan verbonden. Negen maanden nadat 
Santiel met Lieske getrouwd was, zette zij ne ferme kadee van drie kilo negenhonderd 
op de wereld. Het was putje winter, de sneeuw lag een halve meter dik. De vroed-
vrouw, een corpulent en potig mens, werd er op een hondengetruk rap rap bijgehaald. 
Ze kwam maar juist intijds, het water was gebroken en Lieske lag in zweet en tranen 
naar Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand te roepen. Santiel, ne roestie met 
een klein hertje, ging van pure grouwel sneeuw gaan scheppen. 
Hij scheptege gelijk ne zot. Er ging van alles door zijn kop, híj was de schuld van heel 
het geval, hij zou het nooit meer doen - allee, ʼt is te zeggen. Hij begon te lezen, alle 
gebeden die hij bij de pastoor had moeten opzeggen, om te mogen trouwen. En dan 
begon hij te vloeken, dat lag hem beter. Waarom moest godverdomme een vramens zo 
afzien om de wereld voort te zetten? 
Hij had sneeuw geschept van hier tot aan de stalling en van daar naar het kiekieskot, 
toen hij geroepen werd.
Hij haastte zich naar binnen, schopte zijn kloefen in de hoek, hoorde de boreling krij-
ten. Zijn hart sloeg dubbel. Hij schuifelde op zijn kousen de kamer in.
Daar stond hij dan, schaapachtig te kijken. Hij voelde dat hij iets moest zeggen, het 
duurde een poosje en dan kwam het:
ʻHee t̓ zeere gedoan, Lieske?ʼ
ʻNeent jonk,  ̓krijste de vroedvrouw schamper, ʻeen kind kopen, dat is dezelfde leute 
als er een maken.ʼ
  
Lieske lag heel bleekjes te glimlachen in het bed.

Ledenlijst.

ERELEDEN

Bibliotheek Omer Wattez, Maarkedal
Fam. Luc Bothuyne-De Maeseneire, Maarkedal
Fam. Jozef Bourdeaudhui, Maarkedal
Mevr. Bernadette Casiers, Maarkedal
Fam. Romain De Bleeker-Glibert, Ronse
Dhr Sylvain De Lange, Gent-Mariakerke
Dokter Edmond De Meulemeester, Maarkedal
Dhr Stan De Wolf, Ronse
Fam. Chris en Ann Delaere-Dieryckx, Maarkedal
Dhr Guy Duwijn, Maarkedal
Fam. Jozef Eeckhout-Batteauw, Maarkedal
Dhr Jean Foucquet, Maarkedal
Dhr Georges Gosseye, Oudenaarde
Dhr Noel Huysman, Oudenaarde
Fam. Walter Kerckhove, Maarkedal
Fam. Antoine Lefever-Baeke, Maarkedal
Fam. Fernand Maes, Maarkedal
Dhr  Peter Thienpont, Maarkedal
Hr en Mevr. Paul Van Butsele, Ronse
Mevr. Rita Van Caenegem, Maarkedal
Fam. Rudi Van Paemel, Maarkedal
Mevr. Marijke Van Welden, Maarkedal
Mevr. Paula Vander Mijnsbrugge, Maarkedal
Dhr Jean Velghe, Ronse
Fam. Marc Vuylsteke-Casteleyn, Maarkedal

STEUNENDE LEDEN

Fam. Dirk Backeland-De Tavernier, Maarkedal
Fam. Denis Baekeland, Maarkedal
Fam. Paul Baekeland, Maarkedal
Mevr. Beatrijs Baeskens, Maarkedal
Dhr Valeer Bauters, Maarkedal
Fam. Jozef Bauters-Vindevogel, Oudenaarde
Dhr Hilaire Besard, Maarkedal
Fam. Pascal Bothuyne, Maarkedal
Fam. Marc Bourdeaud’hui, Maarkedal
Dhr Fernand Brossé, Brakel
Fam. Jean Capiau, Maarkedal
Dhr Carlo Cierkens, Maarkedal
Dhr Laurent Claeys, Gent
Fam. Eppo-Cools, Maarkedal
Fam. Cosijn-Papegnies, Maarkedal
Dhr Johan Cruypeninck, Maarkedal

Mevr. Agnes Daneels, Ronse
Fam. Germain en Agnes De Bock-Godaert, 
 Maarkedal
Dhr Antoine De Brauwere, Oudenaarde
Dhr Roger De Bus, Maarkedal
Dhr Jacques De Buysscher, Ronse
Fam. Herman De Coker-Descamps,
 Maarkedal
Dhr Joos De Cubber, Oostkamp
Fam. Benoît De Feyter, Maarkedal
Fam. Philippe De Feyter, Ronse
Mevr. Gaby De Geeter, Brakel
Dhr Georges De Jaegher, Oudenaarde
Dhr Philippe De Keyser, Oudenaarde
Dhr Andre De Loenzien, Waregem
Fam. Dirk De Merlier, Maarkedal



4 41

Maar Clementiene wou het over iets anders hebben, ze schonk hem nog nen dreupel 
ʻBlauwe Duif  ̓in en begon over het nuus van ter plootse, bijzonderlijk over iets wat 
haar nogal nauw aan het hart lag. De historie van Trienekies Lieske en haar kind. 
  
Lieske was een paar jaar jonger dan Clementiene, maar ze hadden nog samen school 
gelopen in Louise. Het jonk was, zoals algemeen geweten, ooit bedrogen geweest en 
tende raad in Elzele, op de Queneau, bij een engeltjesmaakster terechtgekomen. Maar 
dat was al lang geleden gebeurd en niemand sprak er nog over. 
Lieske zelf zat nog altijd met de wroeging vanbinnen. Ze wist maar al te goed, dat ze 
destijds een enkel dooske was geweest, een droef schoap dat niet wist hoe de wereld 
ineenzat.
Haar moeder had ze nooit gekend en haar vader, de katsieër, had voor haar geen tijd 
gehad. Hij werkte tot hij doodging en daarna zat ze alleen. Ze nooidege voor meneer 
Louis, kweekte geiten en had verder met niemand veel afdroagies. Ze was intussen 
vooraan in de veertig, vreesde dat ze zou opgoan voor zoad en begon uit te kijken naar 
wat er in de wereld nog van occasies te koop liep. Loopt ze toch wel diezelfde gast 
tegen het lijf zeker, den dienen van de Steenbeke, die haar indertijd met een pakske had 
gezet! Santiel, heette hij, Treemieze Santiel. Hij had nen toer alomme gedaan om haar 
te zien en voor ze het wist waren ze beginnen te klappen. Hij zei haar dat ze nog altijd 
een pertig jonk was en dat hij haar nog altijd geren zag. 
ʻHadt ge mij geren gezien, ge hadt mij niet laten zitten,  ̓zei ze. ʻStap het maar af!ʼ
Hij was het niet afgestapt.
ʻIk werk niet meer in de koolputten,  ̓zei hij, ʻmaar in Ronse in de Teinturerie Belge, 
den TeeBee gelijk da ze zeggen. En thuis heb ik twee koeien, we zouden goed aan ons 
brood komen.ʼ
Hij was al verder dan toe, zij zat al koeien te melken en tussenin hendies te nooien, 
binst dat hij naar de fabriek ging. En of ge het gelooft of niet, hij sprak alweer van 
keentsies maken.
ʻSteekt dat laatste maar zeker uit uw hoofd,  ̓blokte ze af. ʻEr komt gene vent meer aan 
mijn lijf.ʼ
Dat was het nochtans waar hij het meest mee in gedachten liep. Hij was altijd ne froet-
ten geweest, hij was er zeker van, als hij er een beetje werk zou van maken, dat Lieske 
voor zijn avances zou bezwijken.
Zij van haar kant, liet hem zijn gebeden opzeggen, maar de absolutie kreeg hij niet. Hij 
hield zijn handen thuis (hij zou anders wel wat meegemaakt hebben!) maar hoe meer 
ze het koud konijn speelde, hij meer goeste hij kreeg.
Om zijn verstand niet te rap helegans te verliezen, liet hij haar al-mee-nekeer staan. Hij 
had ingezien dat haast en spoed zelden goed is, dat hij geduld moest hebben.
Hij liet er een week over gaan en stapte dan naar haar huizeke toe. 
  
Het lochtinghekkie pieptege, het katsieboontje naar de voordeur, afgezoomd met bloei-
ende stoffeliers, was vers geveegd, de deur stond open. Hij riep, maar er kwam geen 
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

 In ʼt jaar 43, midden in den oorlog, binst 
dat overal in Europa het bloed vloeide 
mee immers, ging in oez gebuurte ei-
genlijk alles zijn gewone gang. Het is te 
zeggen, in de plaats van tarwebrood aten 
de mensen roggebrood, een boterham 
werd een smouterham, een haring of een 
ei dienden als toespijs, als kloekso. Voor 
de rest werd en gevrijd en getrouwd, 
kirmesse gehouden, gevochten, doodge-
gaan. 
Maar er was armoe en veel dingen wa-
ren ʻbegerigʼ, gelijk da ze zeggen, of 
ze waren gewoon niet te krijgen. Voor 
wat wel te krijgen was, had ge rantsoen- 
zegels nodig, maar die waren rap op 
en wat deed ge dan? Ergens een konijn 

stropen, als het kon, noten eten, hoarkies roopen op de stoppelvelden voor een bakte 
brood, een roape uittrekken bij de boer, om ze te schrepen en op te knijnzelen. Nogal 
rijns en niet erg gevoeiïg, maar het vulde de maag. Pierkies Treze had een haring 
boven de stove hangen, ze trok hem elke dag nekeer tussen haar boterham door, voor 
de goede geur (het gedacht doet veel) en de vrijdag at ze hem op.
Enfin, iedereen trok zijn plan en bijna niemand had nen dokteur nodig.
ʻHet is een schoon dingen dat het allemaal voorbij is,  ̓zei Nard.
ʻHet is nog niet voorbij,  ̓zei Pee. ʻIn dʼArdennen wordt er nog altijd gevochten, het 
schijnt dat de sneeuw er rood ziet van het bloed.ʼ
Te Boerzen Toors was er een radio, waar ze, met hun gat naar de stove gekeerd en een 
dreupel djenever in de hand, het nieuws konden beluisteren, om het daarna met kennis 
van zaken te bespreken.
ʻIk krijg de rezel van erop te peinzen, hoe die soldaten ginder afzien. Het zijn altijd 
iemands kadeeën.ʼ
ʻHitler is stekezot, hij zou het anders al lang opgegeven hebben.ʼ
ʻDen Amerikaander zal hem wel klein krijgen.ʼ
ʻMee keren kunt ge ʼs nachts honderden bommenwerpers horen overvliegen. Het moet 
ginder in Duitsland, waar ze hun lading afgooien, nogal een massacre zijn.ʼ
Nard had in Berlijn gezeten, hij kende die stad, hij had er van alles en nog wat moeten 
repareren en verven, kassijnen, deuren, korniesen, houtie barakken. Als hij over zijn 
belevenissen in Duitsland begon, was hij niet meer te houden.
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Voorwoord.
MARC VUYLSTEKE

Met fierheid blikken we terug op 14 jaar werking. Businarias is een begrip geworden 
en is bekend, niet alleen in Maarkedal. Tussen de 48 andere Oost-Vlaamse heemkun-
dige kringen slaan we zeker geen slecht figuur en hopelijk blijft dat zo !

U ontvangt nu het laatste nummer van de lopende jaargang en opnieuw staat het 
boordevol interessante wetenswaardigheden. Maar, het moest er eens van komen: het 
lidmaatschap zal vanaf 2011 ietsje duurder zijn. Veertien jaar lang bleef de bijdrage 
onveranderd. De prijs van het papier is de laatste jaren sterk gestegen alsook de 
portkosten. De oorspronkelijke 28 paginaʼs zijn vervangen door 32, later door 36 en 
nu reeds meerdere malen door 44 die (niet zonder moeite) gevuld worden met aller-
lei interessante bijdragen over Maarkedal. Vooral dank zij de vele steunende en ere- 
leden konden we zo lang wachten om de prijs aan te passen. Even dankbaar zijn we het 
gemeentebestuur dat ons al die jaren materieel en financieel steunt. 

Vanaf 2011 tot ? (wellicht opnieuw 14 jaar) bedraagt het lidgeld: leden 10 euro, steu-
nende leden 15 euro en ereleden 30 euro.  Velen zijn reeds lid van bij de start, anderen 
sloten in de loop der jaren aan. Wij zijn ervan overtuigd dat u begrip zal opbrengen 
voor deze geringe verhoging. Uw trouwe bijdrage steunt ons om op de ingeslagen weg 
verder te gaan; onze werking zal er wel bij varen. Uiteraard hoeft u vandaag nog niet 
te betalen, al is dat natuurlijk niet verboden. Begin december krijgt u een uitnodigings-
brief in de bus.

Wij blijven verder werken op de manier waarop we bezig zijn: drie keer per jaar 
verschijnt het tijdschrift, we leveren onze bijdrage aan en ondersteunen Erfgoed-
dag, de Nacht van de Geschiedenis en Open Monumentendag. En last but not least, 
willen we ons documentatiecentrum verder uitbouwen. Elke zondagvoormiddag komt 
gemiddeld een twaalftal geïnteresseerden naar ʻTer Maelsaeckeʼ. Men zoekt er infor-
matie over zijn stamboom, bekijkt de grote fotoverzameling of brengt zelf informatie 
aan.  Maar ... zoals steeds, hebben we handen te kort. Wie met ons een gemeenschap-
pelijke interesse deelt, wie belangstelling heeft voor de plaatselijke geschiedenis, voor 
de eigen leefomgeving, wie zich geroepen voelt om onze werking te ondersteunen is 
meer dan welkom. Met vernieuwde dynamiek werken alle bestuursleden samen om 
van 2011 opnieuw een uitstekend werkjaar te maken.

Fam. Roland Pieters-Van Der Donckt,
 Vloesberg
Fam. Etienne Pieters-Veys, Maarkedal
Dhr Michel Polet, Oudenaarde
Fam. Marc Provost-Roman, Maarkedal
Fam. Pedro Pype-Langen, Maarkedal
Dhr Francis Raman, Maarkedal
Mevr. Armand Redelé, Maarkedal
Dhr Michiel Roman, Ronse
Fam. Nery en Mariette Roman , Maarkedal
Dhr Robert Roman, Oudenaarde
Dhr Bernard Ryheul, Schorisse
Dhr Hubert Saveyn, Oudenaarde
Dhr José Schoorens, Maarkedal
Mevr. Inge Schoorens, Maarkedal
Fam. P. en K. Spileers-Lodens, Maarkedal
Fam. Roger Spileers-Willems, Maarkedal
Fam. Steenhoudt-Debrabandere, Maarkedal
Fam. Frederic Thomaes-Lodefier, Brussel
Dhr Jonny Thomas, Maarkedal
Dhr Luc Thomas, Maarkedal
Dhr Wim T’Hooft, Oudenaarde
J. Story-Scientia BVBV tijdschriftenafdeling,
 Gent
Mevr. Paulette Trenteseaux, De Panne
Dhr Herman Tulleken, Oudenaarde
Dhr Theo Valck, Avelgem
Dhr Adelin Van Coppenolle, Maarkedal
Dhr Roland Van Coppenolle, Ronse
Fam. Wim Van Coppenolle-Baekeland, Ronse
Fam. Van Den Berghe-De Clercq,
 Kruishoutem
Dhr Jos Van Eeckhout, Oudenaarde
Mevr. Ann Van Effelterre, Oostende
Dhr Adrien Van Heddegem, Maarkedal
Dhr Georges Van Nieuwenhuyze, Maarkedal
Dhr Stefaan Van Nieuwenhuyze, Maarkedal
Fam. Bertrand Van Overmeiren-De Vos,
 Maarkedal
Mevr. Nathalie Van Overwaele, Leuven

Mevr. Nelly Van Paemel, Lierde
Dhr Remi Van Schoorisse, Maarkedal
Dhr Willy Van Schoorisse, Horebeke
E.H. Frans Van Schoorisse, Gent
Dhr Koen Van Wambeke, Maarkedal
Dhr Pierre Van Wijnen, Ronse
Dhr Eric Vandamme, Maarkedal
Mevr. Mady Vandekerckhove, Maarkedal
Dhr Roger Vandenabeele, Oudenaarde
Dhr Jacques Vandenabeele, Ronse
Fam. Herwig Vandenabeele-De Merlier,
 Maarkedal
Dhr Julien Vandendriessche, Oudenaarde
Dhr Marcel Vandenheede, Kluisbergen
Dhr Paul Vandensteene, Groot-Bijgaarden
Dhr Paul Vander Donckt, Maarkedal
Mevr. Gisèle Vanderkimpen, Blankenberge
Dhr Norbert Vanderkimpen, Ronse
Fam. Hendrik Vanderkimpen-Martens,
 Maarkedal
Fam. Vandewalle-Desmaele, Maarkedal
Dhr Pieter-Jan Vanhaesebrouck,
 Kluisbergen
Dhr Luc Vanhelleputte, Maarkedal
Dhr Johan Vanhuffel, Oudenaarde
Mevr. Zoë Vanpevenaeyge, Oudenaarde
Dhr Robert Vanpevenaeyge, Maarkedal
Mevr. Rachel Vansmevoorde, Oudenaarde
Fam. Luc Vermeulen-Besard, Maarkedal
Fam. Frans Vervaecke-Deconinck,
 Nieuwpoort
Mevr. Jacqueline Victor, Maarkedal
Dhr Romain Vindevogel, Wortegem-Petegem
Mevr. Adrienne Wauters-Gijselinck, Horebeke
Dhr Rudy Weyts, Oudenaarde
Mevr. Hilde Wieme, Maarkedal
Fam. Joseph Willems-Verhellen, Maarkedal
Fam. Paul Willen-Pot, Maarkedal
Dhr Robert Ysebaert, Maarkedal
Fam. Gilbert Ysebaert-Cierkens, Maarkedal
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Dit is het laatste nummer van de veertiende jaargang. 

Wie nu al zijn lidgeld voor 2011 wil betalen kan het 
gekozen bedrag overschrijven op het nummer 
747-5160450-77 van de Heemkundige Kring Businarias, 
met vermelding:

  Lid        € 10,00 
  Steunend lid   € 15,00 
  Erelid :        € 30.00 

Met dank bij voorbaat.
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