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Voorwoord
Marc Vuylsteke

We leven in een tijd van veranderingen met automatisering, globalisering, 
mondialisering, vermenging van culturen en nog zoveel meer. Alles om ons 
heen verandert, waarden die zo vanzelfsprekend waren lijken ineens niet 
meer gerespecteerd. Vroeger waren er ook veranderingen maar ze verliepen 
veel langzamer en minder opvallend. De ouderen onder ons dachten tien 
jaar geleden nog "het zal onze tijd wel nog duren" maar velen beginnen er 
anders over de denken. 
Een jaar is zo voorbij en bij een jaarwissel is het een uitgelezen moment om 
achterom te kijken maar onze blik moet vooral op de toekomst gericht zijn. 
Businarias bestaat nu 20 jaar en we hebben dus wat te vieren.
Eerst en vooral wensen we u en uw familie een voorspoedig 2016. Een nieuw 
jaar met nieuwe dromen, alleen maar positieve dingen, veel vriendschap en 
vooral een goede gezondheid. 
2014 was voor onze heemkundige kring een druk jaar; het voorbije jaar 
2015 was eerder kalm; geen spectaculaire tentoonstellingen, geen lezingen 
of voordrachten en zelfs onze jaarlijkse uitstap viel dit jaar in het water. 
Dat wil evenwel niet zeggen dat onze werking stil lag, wel integendeel. Ons 
tijdschrift verschijnt telkens stipt op tijd en bevat een gevarieerde inhoud. 
Zoals de voorbije jaren werkten we ook dit jaar mee aan "De Nacht van 
de Geschiedenis" en aan Erfgoeddag. Elke zondagvoormiddag bezoekt 
er gemiddeld een tiental belangstellenden ons documentatiecentrum en 
maandelijks vergadert de dialectwerkgroep waardoor onze verzameling aan 
dialectwoorden gestadig aangroeit. Onze betrachting is dialectwoorden, 
zinswendingen, uitdrukkingen, zegswijzen, merkwaardige namen van 
personen, gehuchten, straten, pleinen, enz. te verzamelen, te noteren en 
te archiveren. Het archief in ons documentatiecentrum breidt steeds maar 
verder uit met allerlei foto’s en documenten geschonken door onze leden 
en sympathisanten. Wij danken hier dan ook iedereen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks meehelpt aan de werking van Businarias en ons allerlei 
materiaal ter beschikking stelt. Ook al kampen we met plaatsgebrek, toch 
wordt er nog altijd een oplossing gevonden om alles een plaatsje te geven. 
We hopen dat anderen hun voorbeeld mogen volgen en zo meehelpen aan 
het bewaren van ons patrimonium. 
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Ons documentatiecentrum zal, als alles volgens plan verloopt, wellicht volgend 
jaar (?) tegen de grond gaan en de nieuwe locatie zal nog een tijdje op zich 
laten wachten. Op de gemeenteraad van dinsdag 27 oktober 2015 werd het 
voorontwerp van het te bouwen "Jeugd- en bewegingscentrum" voorgesteld 
waarin ook ons documentatiecentrum zal worden in ondergebracht. 
Ondertussen moeten we een ander onderkomen vinden. We zijn nog altijd op 
zoek naar een geschikt gebouw waarin we tijdelijk ons documentatiecentrum 
kunnen inonderbrengen. Suggesties zijn altijd welkom.
Tot binnenkort op één van onze volgende activiteiten.

Dit is het eerste nummer van de twintigste jaargang.

Wie zijn lidgeld voor 2016 nog niet betaald heeft, kan het gekozen 
bedrag overschrijven op het nummer BE80 7475 1604 5077 van 
de Heemkundige Kring Businarias, met vermelding lidgeld 2016.
   Lid  € 10
   Steunend lid € 15
   Erelid  € 30
Met dank bij voorbaat.
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Lieske had de pastoor gevraagd om Santiel 
te komen belezen.
"Ik ga dat niet doen," had de pastoor gezegd, 
"maar ik zal ne keer met hem klappen, ik zal 
hem ne keer zijn biecht horen zonder dat hij 
het zelf beseft".
Dat liep verkeerd af, natuurlijk. 
Den dienen van hierboven, als er daar al enen 
is, als hij dan zo almachtig is, zou moeten 
meer op zijn spel letten en ervoor zorgen dat 
de mensen genoeg te eten hebben en dat 
hij ons Fredje, het kindje van brave mensen, 
niet laat sterven als het nog maar juist 
geboren is, hij zou er moeten voor zorgen 
dat die godverdomschen eurleuge stopt. Dat 
die godverdomschen Hitler met zijn kloten 
aan… enz.
"Dat is allemaal godslastering," zei de pastoor. 

"De mensen hebben de kans om het allemaal goed te doen, maar ze verknoeien het. Gij hebt 
gij ook niet geleefd zoals het hoort, hé Santiel. Gij hebt met Lieske in zonde geleefd en haar 
dan laten zitten, zo proper was dat niet hé. Zoude gij niet beter…"

Vertelsels bij de Leuvense stove 
Paul Baekeland

Meneer pastoor moest zich haasten dat hij van den bijgank was.
"Gij zijt niet alleen een eeuwige spelmaker en goestendoender," jankte 
Lieske, "maar ook een gemene godslasteraar, ons Heere zal u straffen, ge 
vliegt regelrecht naar d’helle."
"En gij moet zwijgen, of ik doe malheuren" beet hij terug.
Hij liep het huis uit, smeet de deur toe en weg was hij. Ze hoorde het 
klopperen van zijn kloefen op de verharde lochtingwegel en dan op de katsie 
van de straat. Ik zie hem in geen uren nog weer, dacht ze. 
Het huis was doodstil. De stove was dood, de koekoeksklok die dag en nacht 
tikte zweeg.
Lieske sloeg een kruis en begon te lezen. De paternosterbollekies gleden 
door haar eeltige vingers, haar lippen prevelden aan een stuk door, haar 
gedachten vlogen door alle compartimenten van de hemel, maar ons Heere 
was er niet. 
Ik had het niet moeten doen, dacht ze. Ik had meneer de paster er 
moeten buitenhouden. Maar ze was tenden raad geweest. Als christen 
mens opgescheept zitten met enen die standvastig in doodzonde leeft, dat 
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verdraagt niet. Waarom bennekik ooit met hem getrouwd? Uit liefde? Mijn 
oore! Ik was een simpeldooze, die dacht dat hij haar geren zag, ik was een 
rijige konte, die in brand stond en geblust moest worden. En als ik dan 
in positie was, heb ik de grootste doodzonde begaan die een mens kan 
bedenken, de gezegende toestand kwaadwillig verbreken. 
Ik ga die zwartrok een kloot aftrekken, dacht Santiel. Hij liep dagenlang te 
dubbezeren over hoe hij dat zou aanpakken. Bij nacht en ontij het slot van 
de kerkdeur volstoppen met tootsen of wat dan ook, zodat niemand noch 
in noch uit kon. Een verpakte kattenstront in de brievenbus van de pastorij 
stoppen. Met ru’miene een blote madam schilderen op het poortje van de 
pastorijtuin.
Hij bedacht de stomste dingen en besloot uiteindelijk het toch maar properder 
te houden. Hij zou het deurtje van de volire van de paster open te zetten, en 
zijn collectie peruchen, waarop hij geweldig kon stoefen, de vrijheid geven. 
Om elf uur in de nacht, onversaagd en gesterkt door een toeveel djurekies 
bier van brouwer Merchie, kroop hij, vanuit een tronke langs de beekkant, 
over de muur van de pastorijtuin. Aan de overkant vond hij vastigheid op 
een stapel houtblokken en sprong vandaar de donkere pastorijtuin in.
Met een ding had hij geen rekening gehouden, de pastoor had een hond, 
geen knuffelbeest maar een kruising van dobermann en rottweiler. Een 
onbetrouwbare, komorige, chagrijnige knijnzelire. Zelfs de morte en de 
onderpaster waren er schou van. Overdag zat hij in zijn kennel, maar sedert 
het begin van de oorlog werd hij ’s nachts in de ommuurde pastorijtuin 
losgelaten. Dat laatste had Santiel niet geweten en niet ingecalculeerd, 
anders had hij wel drie keer nagedacht. Sedert hij als kleine gast door ne 
palullenhond van niemandal, zo’n flapoor-met-tanden, gebeten werd, was 
hij met honden groot en klein altijd op zijn hoede geweest. Nu had hij niet 
anders gedacht, dan dat die gevaarlijke jongen van de pastoor ook ‘s nachts 
in zijn kot zou zitten.
"Slechts één keer per dag mag hij een halfuur loslopen, binst dat ik mijn 
brevier lees," had de pastoor aan Santiel zelf verteld, een jaar of drie 
geleden, de keer toen hij zijn gebeden was moeten komen opzeggen, om 
met Trienekies Lieske te mogen trouwen. 
Tussen haakjes, dat gebeden opzeggen had een ramp kunnen worden. Veel 
verder dan " 'svaders-'szoons-heilige geestes " was hij niet geraakt. Maar 
hij had het probleem voorzien en haalde uit zijn binnenmaole een vers 
geschoten patrijs, speciaal voor meneer de paster meegebracht. Kwestie 
van hem goed te stemmen. 
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En inderdaad, zo gaat het in de wereld, het een plezier is het ander waard, 
meneer de paster deed de catechismusboeken toe en klaptege nog een beetje 
in ‘t algemeen over het heilig sacrament van het huwelijk. En naderhand 
ook over andere dingen. Onder andere over zijn hond, waarvan hij alle 
eigenschappen wist op te sommen. Een daarvan was onvoorwaardelijke 
trouw aan zijn baas, aan hemzelf dus, maar gevaarlijk voor elk ander levend 
wezen. 
Nu, de hond zat in zijn kennel en tegen dat hij zou wakker schieten en 
beginnen lawijt maken, zo had Santiel in zijn onnozelheid gedacht, had 
hij al lang het peruchenkot opengezet en was hij weer de muur over en 
verdwenen. Het verliep anders en bliksemsnel.
Santiel sprong en de hond, die ongezien ter plekke was, beet zonder bassen. 
Santiel gaf een grauwelijke schreeuw, kreeg daarna geen asem meer, geen 
enkel geluid, bleef versteend ter plekke. De tanden van het monster zaten, 
als een metalen springklem, dwars door zijn broekspijp in zijn kuit. En losten 
niet. Dat eerste moment was hij totaal verlamd, daarna kreeg hij een stoot 
adrenaline door zijn lijf, greep een stuk gekloven hout van de stapel en sloeg 
ermee op de kop van het beest. Er kraakte iets. Was de hond een seconde 
verdeuzeld? Hij loste in ieder geval zijn greep, net lang genoeg om zijn 
slachtoffer de kans te geven weg te komen, de houtstapel weer op. Verwoed 
slaande met het knoestige stuk hout. De hond knakte opnieuw, kreeg de 
broekspijp van Santiel vast, rukte, loste niet. Santiel schodderde ei zo na 
weer naar beneden. Gelukkiglijk scheurde een flinke lap van de broekspijp 
eraf. Binnen dezelfde seconde zat Santiel bovenop de muur. Toen pas begon 
de hond voor het eerst als een razende te bassen. 
Er floepte licht aan, op de bovenverdieping van de pastorij, aan twee 
vensters tegelijk. De pastoor verscheen in onderbroek, de onderpastoor 
in zijn hendesleppe. Het was geen zicht. De dobermann, die eigenlijk een 
rottweiler was, ging nu tekeer alsof de hele parochie in brand stond. Santiel 
zat seconden later met zijn voeten in het koele water van de beek, de pijn 
te verbijten, te bekomen van duizend doorstane angsten.
"Ik werd aangevallen door een loslopende hond," zei hij.
Lieske wist niet wat ze er moest van denken. Of ze moest uitvliegen of 
compassie hebben. De wonde zag er vreselijk uit, ze was als bloederig 
aangebrand spek dat dreigde af te slodderen. Het was alle mensies zien 
niet. Ze ging bijkanst van haren tselfsten, maar vond de kracht om zich te 
herpakken.
"Kijk naar die broek!" zei ze, "is dat niet godzondejammer!" 
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Ze wou den dokteur laten komen, maar daar wilde hij niet van horen. Ze 
wou met een prop watte wat mercurocrom aan de wonde doen, om te 
ontsmetten. Maar hij sprong omhoog van het zeer.
"Schei ervan uit!" jankte hij. "Het zal van zijn eigen genezen." 
Hij beet op zijn tanden, maar kon geen oog dichtdoen, lag de hele nacht te 
woelen. ’s Anderdaags zat hij, met zijn omzwachteld been op een stoel, te 
wachten tot het van zijn eigen zou genezen. 
"Ik geloof er niet in," zei Lieske. "Het zal van kwaad nog erger worden."
De gespecialiseerde wijven van ’t gebuurte kwamen te naargange. Daar 
werd hij dan helemaal ziek van.
"Booien met treksels uit kaaskieskruid," mekkerde de een.
"Lelieblaren opleggen," tetterde de ander.
"Instrijken met kloosterzalf, dat is nog het beste, dat is goed voor alles." 
"Kloosterzalf, wat is dat? Smeer van afgesmolten nonnen?"
"Gij zijt zot, gij" zei Lieske. "Met u kunt ge niet klappen." 
Met prot van ouwe wijven ben ik niet gediend, dacht hij. 
Ze moesten hem met rust laten. Hij kroop de voutekamer op en ging bovenop 
zijn bed liggen.
"Het is een ongelooflijke koppigaard, hij wil noch ter roe noch ter hand," 
kloeg Lieske.
Een dag later liep hij al petjanken het huis uit, om ieverst ne straffen dreupel 
te gaan drinken, als het nodig was twee. Om zijn mizerie te vergeten.
Een ding wist hij zeker, hij zou die godverdomschen hond van de pastoor 
kapotmaken! Liefst levend vierendelen! Hoe dat moest wist hij niet. Daarom 
bedacht hij uiteindelijk wat anders. Hij zou een kneute vlees met rattenvergif 
over de muur van de pastorijtuin smijten!
Het had gekund, maar het gebeurde niet. De omstandigheden werkten 
tegen.
Het ging zo.
Het liep als een vierke dat Treemieze Santiel gebeten werd door een 
loslopende hond. Te midden van de nacht! 
Die straatloper is ook nooit thuis! 
Het schijnt dat hij wreed toegetakeld is. Een peze af of zoiets. Er wordt 
gezegd dat hij misschien wel zou manken voor de rest van zijn leven. 
Treemies gasten hadden blijkbaar iets met honden. Mielie was bijna zijn neus 
kwijt geraakt, ginder ieverst in de Walenpays, weet ge dat nog?
En nu dat geval met Santiel.
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Uit wat hij er zelf over klaptege, over waar en hoe het gebeurd was, kon je 
niet wijzer worden. 
Dat hij die avond te Schuitsies pinten had zitten drinken, kon hij niet 
ontkennen, er waren nog meer tooghangers geweest. Die gasten vegen 
hun gat aan de avondklok. Anderzijds hadden de mensen van de plootse de 
hond van de pastorij horen tuilewuiten. En, je zou er niet op letten, maar de 
morte van de paster had een herkenbaar stuk textiel gevonden, waar bloed 
aan kleefde. Moeten we daar een tekeninske bij maken?
Santiel liet het allemaal zeggen. Het was de onderpastoor nog wel die hem, 
heel toevallig, van zijn snode plannen om de hond kapot te maken afbracht.
Onderpastoor Hendrickx, zo heette hij, was Putten Djeef, die stervende was, 
komen bedienen. Het was een zaterdag na de noen. Met Ons Here tegen 
zijn herte, was hij den Doorn omhoog komen gestapt. Een misdienaar liep 
met bel en flambouw voorop. De mensen die buiten waren knielden. 
Nu was het zo dat Djeef, met één voet in ’t graf, bezoek had van een paar 
kameraden, al ouwere gasten, die normaal op zaterdag kwamen kaarten. 
Ze hadden binst de berechting hun klak afgepakt, het hoofd gebogen en 
één knie op de grond gezet. Agnes, de vrouw des huizes, had kaarsen 
aangestoken en zat gebedekies te prevelen. Nadat de stervende 'bediend' 
was en rustiger geworden, de onderpastoor zijn kazuifel had afgelegd, het 
lichtje van de flambouw was gedoofd, maakte ze koffie en deed er nen 
dreupel in. De misdienaar kreeg een glazeke water. 
De mannen slurpten en keuvelden wat, de jongen verveelde zich en vond 
naderhand enig vermaak in het strelen van de kat. Hij liep achter haar aan 
naar het voortuintje. 
Het was binst het verstild geklapsel van de mannen dat Djeef opeens iets 
mummelde, tussen zijn droge lippen en met zijn ogen toe… Dat ze maar 
moesten doen zoals naar gewente, er lag een boek kaarten op tafel... Meneer 
den onderpaster kon in zijn plaats meespelen.
Onderpastoor Hendrickx was gene contrarie vent, hij liep veel onder het 
gewone volk. Te veel volgens de pastoor, waarmee hij niet zo beste vriendjes 
was. Tussen haakjes, de pastoor was eerder van rijk volk en las de Libre 
Belgique, terwijl de onderpastoor in den duik nog lid was geweest van het 
VNV en geabonneerd op Volk en Staat. Maar dit allemaal doet hier niets 
ter zake.
De mannen bekeken elkaar en op hun gezichten verscheen een monkellach. 
Wat zou een mens al niet doen om een stervende ter wille te zijn, dachten 



9

ze. Maar om te kaarten moesten ze wel met vier zijn. Agnes kon het niet, 
ze had het nog nooit gedaan.
Het was toen dat Treemieze Santiel, als van God gezonden, te naargange 
kwam en meteen werd aangezocht om mee te spelen. Eerst was hij niet 
scheutig. Samen met den onderpaster kaarten, zijde gij zot?! Maar hij dierf 
gelijk niet refuseren. Er ging hem plotseling een licht op en hij maakte ter 
plaatse in zijn gedachten nen drooi van honderdtachtig graden. Er wordt 
nogal over mij geklapt, dacht hij, over die geitenhistorie en zo, over de 
hond van de pastoor die mij maleunder heeft gebeten, binst dat ik aan het 
inbreken was. Prietprot natuurlijk, waar halen ze het! Over den uit van die 
dingen weet niemand iets, ik heb er zelf nog met geen woord gerept. Santiel 
is op zijn gat niet gedoopt, als ge dat maar weet!
Kaart spelen met een geestelijke, het kwam eigenlijk goed uit. Hij kon erdoor 
bewijzen dat hij tot het rechtschapen deel van de mensheid behoorde. Het 
kon degenen die hem verdachten en beklapten voor al wat niet schoon was 
met een neus zetten. Als Lieske het zou te weten komen, zou hij misschien 
weer een beetje in haar gratie vallen. Eigenlijk stuurde hij daar al een tijdje 
op aan, het was al zo lang geleden dat hij haar nog een keer had mogen 
pakken…
"Goed. Ik speel met meneer den onderpaster," zei hij resoluut.
"Een boomke toch," aarzelde de geestelijke, "daarna moet ik weg."
De kaarten werden geschud en verdeeld. 
Ze gingen geleidelijk op in hun spel. Agnes gaf Djeef middelerwijl een beetje 
te drinken, een zwelgske af en toe, lindethee. Maar Djeef slikte niet, het 
vocht liep naast zijn kin naar beneden. Ze bleef hem zorgzaam nabij en bad 
in stilte dat hij alsnog zou mogen genezen. 
De misdienaar zat buiten in de zon verveeld te wachten. De kat was op het 
muurtje gevlucht. Er dokkerde een kar over de straatstenen voorbij.
Het kaartspel had iets sacraals, vooral in het begin. Er werd niet op tafel 
gebuist, weinig commentaar gegeven, de doodzieke Djeef was immers 
vlakbij. De spelkansen gingen gelijkmatig op. Tot een van de tegenspelers 
werd betrapt op vertijken. Hij had zijn pijkezot moeten uitspelen, maar hem 
achtergehouden. Het had op lichte ambras kunnen uitlopen, maar met de 
onderpastoor erbij, hou je je manieren. Het onverschil werd bijgelegd.
Uiteindelijk waren het de onderpastoor en Santiel die het partijtje wonnen.
Djeef lag stil. Heel stil, alsof hij bij hun geklapsel in slaap was gevallen. Agnes 
was eventjes iets gaan halen geweest, ze wist niet meer wat.
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"Ik peize dat hij slaapt," zei ze.
Zo rustig als hij daar lag. Zo vreselijk stil. Het was alsof…
Meneer de onderpastoor stond op en ging naar de bedstee toe. Hij zei iets 
wat de anderen niet verstonden, maar er kwam geen antwoord. Ze keken 
halsreikend toe, er was iets… Ze zagen hoe de onderpastoor de pols van de 
zieke had vastgenomen. Ze zagen de zeer ernstige trekken op zijn gezicht 
en hoe Agnes plotseling naar haar herte greep.
"Och heregod," hoorden ze haar zeggen.
"Jozef is naar de hemel," zei de onderpastoor. "Hij is uitgegaan gelijk een 
keerske."
De smalle schouders van Agnes begonnen te schudden, haar hoofd ging 
naar beneden en ook haar keutje begon te schudden.
"Een schone dood, kind," zei de onderpastoor en hij lei zijn hand op haar 
schouder. "Een schone dood. We zullen een paternoster bidden, voor zijn 
zielenzaligheid."
Hoe het met de vreselijke wraak, die Santiel voor de hond van de pastoor 
had bedacht, verliep, zullen we de volgende keer vertellen. 

De schrijfwijze van veel van onze dialectklanken is niet makkelijk weer te geven. U leest een 
vereenvoudigde versie. Voor de meer deskundige schrijfwijze kunt u surfen naar "Heemkundige 
Kring Businarias / Ons alfabet".
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De knipsels van Roger
Jozef Bourdeaudhui

Inleiding
Deze artikelreeks omvat een selectie uit het uitgebreide krantenknipselarchief 
van de Heemkundige Kring. We vermelden niet uit welke krant of uit wiens 
journalistieke pen het artikel komt. (Wij voelen ons wel niet verantwoordelijk 
als er in het aangehaalde artikel fouten door de reporter zouden zijn gemaakt). 
We bladeren gewoon eens in de mappen, halen er enkele rubrieken uit die we 
al dan niet kort samenvatten en soms (olijk) becommentariëren - eventueel 
met de oorspronkelijke bijgaande afgedrukte foto (sorry voor de kwaliteit).
Nog één technische opmerking: de schuin gedrukte teksten zijn telkens 
letterlijke uittreksels uit het artikel.

Wat gebeurde er in Maarkedal in 1988?
1988 kwam toch al aan bod in het vorige boekje van september 2015? 
Inderdaad. Maar Roger heeft zoveel knipsels uit dat jaar... En hoe raar ook, 
van 1989 tot 1992 heeft hij slechts 3 knipsels in zijn archief??? En zulke 
sprongen wil ik nog niet direct maken. Dus terug nog een beetje Maarkedalse 
geschiedenis uit 1988.

Maarkedal, mei 1988
"De Maarkedalse gemeentevaderen zijn razend op loslopende honden, 
en vooral op de schijnbaar levensgevaarlijke pitbullterriër. In twee 
politiereglementen willen ze trouwens komaf maken met twee problemen: 
loslopende honden zullen voortaan op kosten van de eigenaars gevangen 
worden en pitbullterriërs moeten de gemeente uit." Zulke koppen trekken 
uiteraard de aandacht. Overvolle gevangenissen en uitwijzingen... waar doet 
mij dat aan denken? Speelde Maarkedal hier een voortrekkersrol? Toch 
maar verder lezen... "Niet iedereen is blijkbaar akkoord met de supersnelle 
beslissing om de bijters de laan uit te sturen. Dat bleek zeer goed tijdens 
de jongste gemeenteraadszitting. Maar burgemeester Langie zet door en wil 
zelfs samen met andere leden van het schepencollege op jacht gaan naar 
loslopende honden." De reporter van dienst vroeg zich af of dit eigenlijk wel 
een cumuleerbare functie was. Op dat ogenblik waren er nog geen foto’s van 
de jachtpartijen beschikbaar maar wel een veelzeggende tekening, waarbij 
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de burgemeester en een schepen op heterdaad werden betrapt terwijl zij 
een hond probeerden te vangen.
Raadslid Roger Capiau vond dat de burgemeester overhaast te werk ging. 
Langie repliceerde echter dat hij zich door kenners had laten overtuigen 
dat de pitpulls levensgevaarlijk zijn en dat voor hem de veiligheid van 
de bewoners en vooral van de kinderen zijn grootste zorg was. Raadslid 
Peter Thienpont trad hem daarin bij, nadat tijdens een programma op 
de Nederlandse televisie, ook daar gewezen werd op het gevaar van dit 
hondenras.
De reporter ging voor zijn artikel dan maar te rade bij Marc De Kind, 
secretaris en africhter van de Maarkedalse hondenclub "Woef Company". 
"Ik begrijp natuurlijk de bezorgdheid van beleidsmensen, maar eigenlijk 
is zo een maatregel wel bij het haar getrokken. ... Er zijn inderdaad veel 
agressieve honden, maar dat hangt niet zozeer van het ras af. Wanneer je 
een bijter wil kweken, dan is dat niet moeilijk. Het is gewoon een kwestie 
van opvoeding. Wat is er dan zo speciaal aan een pitbullterriër? Hij heeft een 
sterk kaakbeengestel en als het toeklapt blijft de prooi er als bij een schaar 
in geklemd. Terriërs zijn honden die gefokt worden om prooien op te sporen 
en ermee te vechten tot de dood er op volgt. Dus ook de pitbull. ... Er zit 
één voordeel aan vast: als je één beet krijgt, zal de pitbull niet meerdere 
keren toehappen. Een dobberman bijvoorbeeld geeft op een paar seconden 
tijd een hele reeks beten." Marc De Kind heeft ook nog deze informatie: "Ik 
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denk dat er maar tien tot twintig pittbulls in ons land te vinden zijn, dus is 
er weinig kans dat Maarkedal zijn politiereglement zal moeten toepassen." 
De reporter stelt zich verder de vraag wie, indien er toch zo’n beest zou 
rondlopen op het grondgebied, het dan zal vangen? Immers het nieuwe 
politiereglement zegt dat een loslopende hond zal gevangen worden op 
kosten van de eigenaar. Burgemeester Langie: "We zullen wel een beroep 
doen op iemand, desnoods een lid van het gemeentebestuur die er samen 
met de veldwachter op uittrekt. Deze verklaring lokte bij raadslid Hilaire 
Besard de bemerking uit dat een hond zijn identiteitskaart niet bij zich heeft. 
Het wordt dus moeilijk de eigenaar op te sporen. ... In elk geval stemden alle 
raadsleden in met het wijs besluit. Maarkedalers moeten dus op hun hoede 
zijn en hun hond aan de leiband houden." Een volgend agendapunt op deze 
raadzitting handelde over het plaatsen van een lichtbron op het kerkhof van 
Schorisse teneinde vandalenstreken te voorkomen. "Volgens raadslid Frans 
Lust kan vandalisme ook voorkomen worden door er ‘s nachts een pitbull 
op wacht te zetten."

Schorisse, februari 1988
Wie herinnert zich nog de "Kluivers", muzikale lolbroeken uit het begin 
der tachtiger jaren van vorige eeuw? "In 1980 lieten vijf trouwe vrienden 
uit Schorisse voor het eerst van hun muzikale talenten proeven in de 
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Ontdek-de-ster wedstrijd van de Vlaamse Ardennenfeesten. Alle vijf leerden 
ze sindsdien de accordeon bespelen en een paar maken deel uit van ‘t 
Schuussies Muziekske. Momenteel zijn ze aan een nieuwe uitdaging toe. In 
drie weken tijd leerden ze nu blaasinsrumenten bespelen en zaterdag gaven 
ze al hun eerste optreden weg in Louise-Marie. De Kluivers, want zo noemt 
dit kwintet zich, zijn intussen de muzikale lolbroeken van elk dorpsfeest 
geworden. Zuivere natuurtalenten, die voor niets uit de weg gaan, zelfs niet 
voor een bak bier." In 1980 ging het vijftal met mekaar de weddenschap 
aan dat ze zouden zingen op een zangwedstrijd in Schorisse. Wat zijn 
jullie kluivers kregen ze als repliek van een plaatselijke schone te horen, 
en hun naam was gemaakt. Volgens Van Daele is een kluiver een dwaze. 
"De spitsbroeders wilden verder muziek maken en ze leerden de accordeon 
bespelen. Elie Geenens was zelfs een tijdje aangesloten bij De Bijenkorf in 
Etikhove. Veel muziektheorie kwam er echter niet aan te pas bij Jean-Marie 
Dhondt, Jo Wieme, André Van Wijmeersch en Eric Desmaele." In drie weken 
tijd hebben ze leren spelen op een blaasinstrument. De toneelmaatschappij 
‘t Vergeet-ons-nietje had hen gevraagd een kleine fanfare uit te beelden. 
Blaasinstrumenten kregen ze van oudere mensen die hen ook inwijdden in de 
blaaskunst. "Zoals de meeste fanfares, zo is ook het kwintet van de Kluivers 
begonnen. Met een tuba, een trompet en een piston schudden ze aardig 
wat volksliedjes uit hun mouwen. Muziek lezen komt er niet aan te pas? Ze 
beschikken over een echt natuurtalent want zelfs jazzdeuntjes halen ze uit 
hun koperwerk. Voor de gelegenheid worden ze versterkt door de fluitisten 
Steven Van Maelsaeke en Katrien Van Daele.... Plannen hebben we altijd, 
maar het voornaamste is dat we vrienden blijven en ons amuseren. Zolang 
er jonge mensen en cafés bestaan zullen de Kluivers plezier blijven maken."

Maarkedal, september 1989
In 1989 mochten de Etikhoofse boeren "de feestbanier hijsen". "Vijftig 
jaar geleden zetten enkele durvers de eerste stappen voor wat toen de 
Boerenbond heette. Georges De Clercq werd in 1939 de eerste voorzitter. 
Hij nam zijn taak zesenveertig jaar lang waar, tot een nieuwe generatie de 
fakkel overnam."
In de jaren dertig van vorige eeuw bestond er in Etikhove wel al een 
Boerenjeugdbond (BJB) maar eigenaardig genoeg geen Boerenbond. 
Volgens erevoorzitter Georges De Clercq waren er wel reeds pogingen 
ondernomen om een Etikhoofse bond op te richten, maar dan wel zonder 
het medezeggenschap van de overkoepelende Boerenbond uit Leuven. 
Enkele handelaars in landbouwproducten aanzagen de Boerenbond als een 
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concurrent, want in elk dorp vestigde zich na de oprichting van een bond 
ook een zaakvoerder die landbouwproducten van de Boerenbond verkocht. 
Er kwam weliswaar grote druk vanuit Leuven. Toenmalig onderpastoor Devos 
- onderpastoors bestonden toen nog en waren vrij actief, om niet te zeggen 
soms bemoeiziek - sprak Georges De Clercq alsook Jan Erregat aan, en het 
drietal trok naar Leuven, waar ze door de Boerenbond werden overtuigd. 
"Een aantal boeren steunden dan het initiatief en met behulp van Maurice 
Vande Kerckhove, Achiel De Merlier, Emiel Provost, Frans en Jozef Antrop, 
Jan Van Damme en Jozef Den Haerynck werd het eerste bestuur gevormd."

De reporter citeert De Clercq: "Ook al was ik pas 28 jaar, toch werd ik tot 
voorzitter verkozen. Niemand anders van de boeren wilde te veel tegen de 
borst stoten van de familie De Donder die een handel in landbouwproducten 
uitbaatte, of tegen de clan van de toenmalige burgemeester Blommaert. Jan 
Erregat en ikzelf waren echter doordrongen van de idealen die Leuven ons 
voorhield." Zou men nu niet eerder het woord "geïndoctrineerd" gebruiken?
Enkele Etikhoofse boeren waren reeds aangesloten bij de Boerenbond van 
Leupegem of Nukerke. Toch trokken De Clercq en Erregat naar hen om ze 
een lidkaart van de Etikhoofse Boerenbond aan te bieden. "Meestal baatten 
zij kleine boerderijen uit. In die tijd leerden de landbouwers de stiel van vader 
op zoon en gingen maar tot veertien jaar naar school. Een organisatie als 
de Boerenbond was meer dan nodig om onze leden meer stielkennis bij te 
brengen." Na enkele jaren telde de bond honderd leden. Elke maand werd er 
een voordracht gehouden waarbij telkens een ander aspect van de landbouw 
behandeld werd. Een evolutie kan echter niet worden tegengehouden. Talrijke 
kleine bedrijven vielen weg door gebrek aan opvolging of werden opgedoekt 

De jubilerende Landelijke Gilde met voorzitter Luc Vanhaesevelde (met medaillonbrood) 
naast EH Deken, EH Proost Vanderkimpen, oud-proost EH Van Belle en erevoorzitter Georges 
De Clercq.
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door de grootschaligheid ten gevolge van de mechanisatie. Een nieuwe 
generatie heeft nu de fakkel overgenomen. De naam van de vereniging is 
sedert enkele jaren gewijzigd in "Landelijke Gilde". De Clercq: "Toch meen 
ik dat de Landelijke Gilde nog echt een reden van bestaan heeft, maar de 
accenten liggen op een ander vlak." Vandaag bestaat de Landelijke Gilde 
nog altijd en is zij springlevend...

Louise-Marie, oktober 1988
"Laurent Verdonckt wordt in Louise-Marie niet alleen beschouwd als een 
dorpsfilosoof, maar hij is vooral natuurliefhebber bij uitstek." Ik heb met 
Laurent, intussen overleden, uren staan kletsen om te proberen samen de 
"plaatselijke" wereldproblemen op te lossen. Het is ons nooit gelukt. Genoten 
heb ik toen wel. Het was de tijd dat zijn zoon Johan de Opel garage uitbaatte 
op de Rubberigtsbank. Nu is er het Koetsenmuseum gevestigd. Maar hetgeen 
waarover de reporter het heeft in zijn artikel is toch wel nieuw voor mij. 
"Dokters heeft hij in geen veertig jaar over de dorpel van zijn huis gezien. 
In zijn natuurlijke omgeving en in zijn tuin staan wel 250 kruiden die hem 
helpen tegen alle kwaaltjes van de oude dag."

In het begin van de jaren tachtig van vorige eeuw 
kwamen er regelmatig jeugdgroepen kamperen op 
de weide achter de garage. Het gebeurde al eens 
dat Laurent met enkele jongeren een wandeling 
maakte in de omgeving om hen de schoonheid van 
zijn Louise-Marie te leren kennen. Hij stelde echter 
vast dat hij steeds minder bergop kon stappen. Toen 
enkele kampeerders hem dan eens meenamen op 
een kruidenwandeling raakte hij in de ban van de 
geneeskundige krachten van kruiden. En onder het 
motto "baat het niet, het schaadt ook niet" kocht 
hij enkele kruidenboeken. "Dat werd voor Laurent 
het begin van een nieuw gezonder leven. Wie nu 
met hem meestapt heeft in geen geval het idee 
met een man van bijna zeventig mee te lopen. Wie 
hem dagelijks aan het werk ziet, dankt evenmin 
dat de ouderdom vat op hem heeft." Nu kan hij 

filosoferen over de remedie van zijn grootmoeder, de theepot. "De mensen 
wachten tot ze ziek genoeg zijn om er een dokter bij te halen. Dan betalen 
ze liefst zoveel mogelijk voor een hoop kunstmatige medicamenten, die het 
ene verbeteren en het andere kapot maken. Alleen al de aanwezigheid van 
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de dokter maakt hen meestal al een stuk gezonder." Het gevoel dat men 
heeft wanneer men met hevige tandpijn bij de tandarts gaat. Dat gaat ook 
dikwijls over als je de wachtzaal binnengaat... 
En Laurent verwijst naar zijn voorouders. "Zij hadden dikwijls het geld niet 
om een dokter te betalen. Ze probeerden hun kwalen te verhelpen door het 
gebruik van kruiden. Ik geef toe dat ze geen wonderen konden doen. Ook 
een dokter kan dit niet, maar toch slaagden ze er dikwijls in om zichzelf te 
genezen met planten die wij nu doodsproeien als onkruid."
Verdonckt waarschuwt ook voor kwakzalverij, waarbij alle soorten middeltjes 
gebruikt werden. Hij houdt het bij zijn kruidenboeken. Ook de homeopathie 
neigt volgens hem een beetje te veel naar "commerce". "Men bereidt 
druppeltjes en flesjes waarin de kracht van de kruiden zodanig verzwakt 
is dat ze heel traag of bijna niet meer werkt. Planten uit de natuur, vers 
geplukt, zijn veel beter. Maak er thee van of gebruik ze zoals ze zijn. ... De 
natuur is er om er gebruik van te maken."
Laurent blijft maar doorgaan. Volgens hem helpen de middelen van de 
dokters wel vlugger maar is de genezing dikwijls van korte duur, waardoor 
men hervalt, terug naar de dokter moet, of dan toch overgaat naar een 
alternatief, kruiden dus. Het probleem is volgens hem dat de mensen geen 
geduid hebben. "Kruiden hebben niet onmiddellijk een effect. Wie het echter 
volhoudt, zal merken dat de genezing ook langer stand houdt."
Een nadeel van het gebruik van kruiden is natuurlijk de verkeerde toepassing 
ervan. "In het kruidenboek staat dat slapen op hoppebelletjes prima is voor 
het genezen van migraine. Iemand zei me dat deze remedie geen vat op 
hem had. Hij had de plantjes gewoon onder zijn oorkussen gelegd. Hij vergat 
echter dat hij zijn hoofdkussen moest opvullen met dat kruid." 
Laurent Verdonckt haalt zijn kruiden meestal in zijn omgeving. "De vele 
glooiingen in de Vlaamse Ardennen zorgen voor typische noord- en 
zuidkanten. Op het platteland bestaat zo’n diversiteit niet. Het landschap 
staat dus borg voor talrijke soorten kruiden. Tijdens de kruidentochten 
ontdek ik alleen al rondom mijn erf een 250-tal soorten." Je moet dus niet ver 
zoeken. Hij moet lachen als hij dan leest over zoiets als "Zweedse kruiden". 
"Je ziet dat het dan gaat om doodgewone planten die je ook in Louise-Marie 
aantreft. Die kosten alleen zoveel niet..."
Je hoeft volgens Laurent geen geleerde te zijn om je theepot met de juiste 
kruiden te vullen. Met een goed kruidenboek de natuur intrekken en je 
leert het vanzelf. "Een middeltje tegen hoofdpijn? Wilgentopjes natuurlijk. 
Ze bevatten salicylzuur. Je kan ook aspirines kopen waarin het product 
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kunstmatig is verwerkt. maar mijn remedie is eenvoudiger. Pluk ze van de 
bomen en maak er thee van..."
Ook van zijn levenswijze maakt hij geen geheim: "... werken, wandelen, 
bewegen en eten gaan samen. Naast dat alles moet je er een gewoonte van 
maken de theepot in alle seizoenen op het vuur te laten pruttelen."
Een wijze raad zeker?
Laurent Verdonckt werd 92 jaar.

Etikhove, november 1988
Velen zullen zich nog Rupert Van Nieuwenhuyze herinneren, al was het maar 
omdat hij als schrijnwerker steeds met de fiets en zijn "alaamzak" op de rug 
naar zijn werk ging. Hij was een kozijn van Laurent Verdonckt, hiervoor in 

deze bijdrage vermeld, maar ook een van 
mijn ooms, afgebeeld op een van de foto’s 
van Johan, ook hier in deze uitgave. 
"Onlangs mocht pastoor Jan Vanderkimpen 
uit Etikhove het gouden ereteken ‘St.-Bavo’ 
opspelden bij Rupert Van Nieuwenhuyze. 
Deze geboren en getogen Etikhovenaar is 
al 60 jaar het manusje-van-alles in de Sint-
Britiuskerk en dat jubileum was blijkbaar de 
geestelijke overheid niet ontgaan." 
Volgens het knipsel doorzwom hij ongeveer 
alle taken die een gewone mens in een kerk 
kan en mag uitvoeren. "Als kleine knaap 
van amper negen jaar werd Rupert reeds 
misdienaar... Zijn taak bestond echter niet 
alleen uit het klaarzetten van de wijn of 
het rondlopen met het wierookvat. In het 
zweet zijns aanschijns moest hij tijdens de 

eucharistievieringen ook zorgen voor ‘de wind’ op het orgel. Dat werd zestig 
jaar geleden nog niet elektrisch aangedreven... Het doksaal zou later steeds 
een speciale aantrekkingskracht blijven uitoefenen. Onder impuls van Pascal 
Norga trok hij na zijn periode als misdienaar nog steeds naar boven om 
vandaar de eucharistievieringen wat vocale kracht bij te zetten." Rupert 
studeerde aan het college te Oudenaarde, waarna hij in de schrijnwerkerij 
van zijn vader Jozef en oom Florent werd opgenomen. "Wanneer een 
Etikhovenaar het tijdelijke met het eeuwige wisselde, kon Rupert zich dus 
gemakkelijk een paar uurtjes vrijmaken om de man of vrouw met Gregoriaans 
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gezang naar zijn of haar laatste rustplaats te begeleiden. Aanvankelijk waren 
ze met drie om de begrafenisdiensten op te luisteren... Nadien bleven we 
nog met twee en toen zo’n 10 jaar geleden Jozef Erregat overleed, heb ik 
het alleen moeten zien te klaren, samen met de koster van dienst". Vanaf 
toen werd hij ook "kattekoster". "Reeds al die jaren is het klaarzetten van 
de kandelaars, het aansteken van de kaarsen en het luiden van de klokken 
nu een vast ritueel geworden voor Rupert... Ondertussen geniet Rupert Van 
Nieuwenhuyze zelf van een welverdiende rust en zijn helpende hand in de 
kerk zal hij nog een tijd blijven uitsteken".
Rupert overleed op 3 juli 2000. Hij werd 80 jaar.

In het kader van 20 jaar Businarias.
Vrijdag 18 maart 2016 om 20.00 h. 

Dirk Musschoot, bekend onderzoeksjournalist, vertelt over 
zijn nieuw boek "Belgen maken bommen" in het Marca te 
Maarke. Hierin schrijft hij over de Belgen die tijdens WOI 
in Berkley (Groot Britannië) in een munitiefabriek waren 
tewerkgesteld.
Er zal vooral ook worden ingegaan op de bijdrage van - 
toen nog - majoor Hilloné Noterman uit Etikhove, die daar 
een tijd commandant was (zie Businarias nummer 55 van 
januari 2015).
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De Leuvense stoof
Clothaire De Deken

Sinds jaren verschijnt in ons ledenblad de "Vertelsels rond de Leuvense 
stove". De Leuvense stoof, bron van warmte en gezelligheid, was in vorige 
eeuw niet uit de Vlaamse huiskamer weg te denken, evenmin als de koolbak 
en bijhorende schop. Thans is deze buisstoof nog sporadisch in gebruik en 
duikt ze reeds als verzamelaarsitem op bij rommelmarkten. Elk heemmuseum 
heeft er één in zijn collectie. Ouderen onder onze lezers hebben ze weten 
verdwijnen ten voordele van de "continu" of vulhaard: een vuur dat dag en 
nacht bleef branden dank zij een kolenreservoir dat de antracietkooltjes naar 
behoefte in de vuurhaard liet vallen. Later kwam de centrale verwarming met 
in elke ruimte een radiator en de verwarmingsketel in kelder of garage. Weg 
dus die gezellige drukte rond de "stove", maar die nood werd dan al vlug 
gelenigd door de houtverslindende open haard in alle vormen, ingebouwd 
of vrijstaand, al dan niet voorzien van vuurvast glas, ventilator en extra 
warmterecuperatiekanalen. Het rijtje wordt sinds een vijftal jaar afgesloten 
met de pelletkachel. 
Omdat verwarmen en koken met de Leuvense stoof samengingen wil ik eens 
op zoek gaan naar de bedrijvigheid rond dat middelpunt van de huiskamer, 
de latere "living". In Maarkedal woont een fervente verzamelaar van talrijke 
attributen uit de vorige eeuw, die in zijn klein museum de gezelligheid van 
´t Hof Wijmenier uitmaken. 
Daar staan de zware genummerde gietijzeren strijkijzers in verschillende 
groottes en gewichten. Zo weegt een nummer 5 al 1,750 kg, nummer 6 
weegt 2 kg en nummer 7 haalt reeds 2,250 kg. Opwarmen op de buis, 
vastnemen met een isolerende lap stof of een houten handvat, even glijden 
over een met kaarsvet ingestreken bruin papier, en de strijk kon beginnen. 
Ook de holle voorganger daterend uit de tijd van de echte open haard 
bestaat. Hij werd gevuld met gloeiende houtskool, en bezat een toeklapbaar 
deksel met gaatjes voor de zuurstoftoevoer en een kleine schouw voor de 
rookgassen.
De stoof bestond uit een horizontaal deel, de buis met aan beide zijden een 
reling. Achteraan werd ze in de schoorsteen geschoven en vooraan steunde 
ze op de ronde vuurkom die via een halsstuk op de trommel overging. 
Deze trommel bevatte een uitschuifbare asbak en had vier sierlijke poten 
die meestal op glazen onderzetstukken steunden. Zo kwam het ijzer niet in 
contact met het zeepsop van de wekelijkse schuurbeurt van de woonkamer. 
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Onderaan de buis hing de verschuifbare oven voorzien van neerwaarts 
openklapbare deuren met handvat. En de uitsparing vooraan had de vorm 
van een kom met halsstuk om maximum warmte bij te houden bij het 
broodbakken. 
De opstapeling van roet en assen in de buis van de stoof en in het 
schoorsteenkanaal noodzaakten een groot jaarlijks onderhoud. Een bundel 
soepele groene samengebonden twijgen, verzwaard met gewichten werd 
aan een touw enkele keren neergelaten van op de nok in de schoorsteen en 
maakten het aangekitte roet los dat zich dan opstapelde onderaan. Langs 
een kleine roetschuif konden daarna een paar emmers met eventueel het 
karkas van een dode kraai uitgeschept worden. Roet werd best regelmatig 
verwijderd daar koolstof een zeer goede geleider is voor elektriciteit. 
Alleenstaande huizen met hoge schoorsteen vormden favoriete plaatsen voor 
blikseminslag en bij onweer hield men zich verder af van de ijzeren stoof. 
Verhalen over bolbliksems die in de huiskamer rondraasden worden nu nog 
steeds doorverteld. Het zware horizontale deel werd met mankracht aan de 
relingen buiten gedragen en even loodrecht gezet en met een bebladerde 
tak gereinigd. Nu werd ook de toestand van de leemvulling in de kop van de 
stoof nagegaan en desnoods bijgewerkt. De leem vormde een buffer tegen 
de te grote hitte dicht bij de gloeiende kolen en spaarde het verchroomde 
kopgedeelte van blauwe, soms blijvende aanloopkleur. Tevens werd de 
klep achteraan, die zorgde voor de regeling van de trek, op werking en 
roestvorming nagekeken. 
De stoof was de warmtebron om te koken, om voedsel warm te houden of te 
laten sudderen of garen naarmate de rode geëmailleerde gietijzeren potten 
en pannen verder van de vuurkom op de buis geschoven werden. Handig 
als vader na de zondagsmis wat te lang was blijven kaarten. 
Nadat de kom op barsten was gecontroleerd werd alles terug gemonteerd. 
Omdat er veel modellen bestonden werden we naar de plaatselijke 
ijzerwinkel gestuurd met een stokje waarop de twee diameters gekerfd 
waren. Deze diameters waren iets kleiner dan de opening in de buis om 
de uitzetting van de hete stoofkom op te vangen. Vooral de zondag werd 
door de huisvrouw wit fijn zand gestrooid. Met een stokje tekenden we 
er figuren in. We kennen ook nog de tubes stoofzwart van Negrito met 
een pikzwarte neger als logo. Als de stoof even koud stond werd de kom 
zwartglimmend gemaakt. Plezierig was ook het observeren van het schichtig 
heen en weer schuiven van een gemorste waterdruppel die dan sissend van 
de platte buis verdween. Pas later leerden we over actie en reactie en hoe 
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een stoomkussentje de druppel droeg. Bij aansteken van de stoof paste 
de huisvrouw ook de drie voorwaarden van de verbranding toe. De asbak 
in de trommel werd deels uitgeschoven en de sleutel plat gezet: perfecte 
trek en zuurstoftoevoer. Fijne verdeeldheid van de brandstof ontstond door 
gekapt aanmaakhout of gedroogde dennenappels. Rekening houdend met de 
nodige ontstekingstemperatuur werd onderaan verfrommeld en gemakkelijk 
vuurvattend dagbladpapier geplaatst. Daarboven aanmaakhout en na een 
poosje de moeilijker ontvlammende steenkool. 
In de nabijheid van de stoof bevond zich steevast een met zand gevulde 
spuwbak. Pruimtabak was jarenlang fel in de mode en speken in de kolenbak 
was niet zo aangewezen. Na de Engelse aanwezigheid tijdens de oorlog was 
er een volks gezegde als men vroeg "Do you speak english?" Het antwoord 
klonk dan "No, I speek in de koolbak." 
Over de reling hingen minstens de koterhaak, de kolentang, de pannenlap en 
de drogende keukenhanddoeken, ook kousen die in de klompen gemakkelijk 
vochtig werden. Met het platte uiteinde van de koterhaak kon men tussen 
de ribben van de rooster koteren en zo de assen van tussen de kolen 
verwijderen. Ook handig om de verschillende ringen van boven de vuurkom 
te nemen naargelang de doormeter van de braadpan. Met de kolentang 
konden grote sintels die zich gevormd hadden, uitgenomen worden.
Tijdens de wintermaanden lagen achteraan op de buis enkele bakstenen 
op te warmen die dan gewikkeld in bruin papier of doeken meegenomen 
werden naar bed om de koude lakens wat aangenamer te maken en om 
voor warme voeten te zorgen. 
Om kleuters die hun eerste stapjes zetten te beschermen tegen brandwonden 
was er rond de stooftrommel een ijzeren of houten omheining geplaatst. Die 
had wel de handige hoogte om de voeten erop te laten rusten als men in 
een kring rond de stoof zat. Sommige stoven hadden zelfs een vernikkelde 
of gechromeerde korf rond de hete kom. 
Niet weg te denken was de koffiekan en de moor op de buis. Zo was er 
steeds warme koffie. Traditioneel werden de koffiebonen met de koffiemolen 
tussen de knieën gemalen. Deze was dus steeds binnen handbereik in de 
omgeving van de stoof te vinden, op het schouwblad of soms vastgehecht 
aan een muur. Moor en kan waren meestal met email bedekt. Later kwamen 
er fluitketels en kannen in aluminium. Tijdens en na de oorlog verscheen er 
op de Leuvense stoof een door de plaatselijke smid of plaatslager gemaakte 
draaibare trommel om zelf thuis gesnipperde cichoreiwortel te branden die 
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als vervangmiddel voor koffiebonen moest doorgaan. Desnoods werd zelfs 
gerst gebruikt. 
Binnen handbereik stond in ontelbare variaties, de kolenkit of kolenbak met 
koolschop. Deze noodzakelijke attributen waren zelfs spiegel van de welstand 
van de bevolking. Betere burgers hadden mooie gietijzeren kolenbakken 
met deksel in reliëf of met Delftse geglazuurde zijplaten. Deze zijplaten en 
figuren evolueerden dikwijls mee met de gangbare kunstrichtingen zodat de 
vloeiende lijnen van de Art Deco tot in de betere huiskamer doordrongen. 
Zelfs de buiskanten en de deuren van de oven en de trommel kregen soms 
overmatige versieringen. Ook de steel van de schop was in porselein en de 
schop zelf in zwaar koper. Een kijkje op internet bij Google afbeeldingen 
en plattebuiskachel leveren mooie beelden op van de betere en duurdere 
uitvoeringen. 
Als de oogst binnen was en de laatste schoof op de schelf was geplaatst 
werd het wafelijzer te voorschijn gehaald. Het ijzer kon wentelen in een 
ronde draagplaat die rechtstreeks boven het vuur lag. Het deeg stond te 
rijzen naast de stoof en het bakken kon beginnen nadat het hete ijzer 
even werd ingesmeerd met een stuk buikspek van het varken. De bonte 
bende aardappelrapers kon er ook op rekenen dat een wafelbak als gezellige 
afsluiter rond de Leuvense stoof op het menu stond. 
De brandstof voor de stoof was meestal de grove vette steenkool die 
ongezonde rook gaf en veel sintels. Antracietkool of magere steenkool was 
duurder maar gaf meer warmte en was verkrijgbaar in kleinere brokjes. 
Bekend waren ook de eitjeskolen. Ook werd ietwat natgemaakt kolengruis 
verkocht onder de naam slam om te hevig vuur te temperen en ietwat te 
smoren. 
De verschuifbare oven was een omnivalent attribuut van de stoof. 
Dichtgeschoven tegen de kom maakte hij broodbakken mogelijk en achteruit 
staande diende hij om zowat alles te drogen. Zo werd selder gedroogd tot hij 
verpulverd kon worden om in de winter de soep te kruiden. De broodmandjes 
met het deeg vonden er een plaats om het deeg te laten rijzen voor het 
naar de grote houtoven ging. 
Er zijn ongetwijfeld nog heel wat aspecten rondom deze warmtebron die 
decennia lang zowat het hart van talloze huiskamers was, die in deze korte 
bijdrage niet aan bod zijn gekomen. Allicht kan een volgende nostalgische 
getuigenis hieraan een oplossing bieden.
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De kapel Sint-Vincentius te Maarke als relict van de 
Vlaamse Reconquista in Portugal (12de-13de eeuw) - 
deel I

K. Van Hoecke

1. Inleiding
Op de zuidflank van een heuvel te Maarke staat een kapel gewijd aan 
de heilige Vincentius.1 Rond deze stenen reliek uit de hoge Middeleeuwen 
(ca. 1000-1250) op de Kapellenberg hangt een waas van mysterie, want 
tot nu toe bleef de oorsprong van deze Sint-Vincentiuskapel giswerk.2 De 
eerste die er zich aan waagde, was tevens de spectaculairste of was hij de 
speculatiefste? We laten J. Murez aan het woord:

"Hoe de devotie tot de H. Vincent, die vooral wordt aanroepen tegen 
krampen en maagziekten, te Maarke ontstond, blijft een open vraag. 
Evenwel doet het verhaal de ronde, als zou een Middeleeuwse ridder 
omstreeks 1100 van een kruistocht teruggekeerd, de stoot hebben 
gegeven tot de oprichting van een kapel. Rond 1100 werd de kapel, 
amper enkele meters lang, door de landbouwers uit de streek met 
veldstenen opgetrokken." 3

Als historici zijn wij gebonden aan geschreven bronnen, en bij gebrek eraan, 
moeten wij onze toevlucht zoeken tot de contextuele bepalingen van tijd 
en ruimte. Eigenlijk wil dit niet meer zeggen dan dat wij ons ook gaan 
wagen aan een beredeneerd gokje. Uit ons jarenlang archiefonderzoek 
moeten wij immers de vaststelling van de inventaris van het architecturaal 
cultuurbezit in Vlaanderen, gepubliceerd onder de naam 'Bouwen door de 
eeuwen heen', volmondig beamen. Met name, er zijn geen archivalische 
bronnen omtrent de oorsprong, stichters of andere elemen ten in verband 
met de oprichting overgeleverd.4 Het standaardwerk dateert evenwel op 
basis van architectonische bevindingen de gehele kapel, en niet enkel het 
koor zoals men vroeger dacht, als vermoedelijk twaalfde-eeuws. De jongste 
restauratie zou immers aan het licht hebben gebracht dat niet enkel het 
koor, maar de gehele kapel structureel tot de Romaanse periode teruggaat. 

1 De kapel staat ter hoogte 70 m boven de zeespiegel met 97,5 m als hoogste punt. De 
Edelareberg vormt de westflank van de heuvel.

2 Castelain, Maarke en Kerkem, 13. Wieme, Maarke-Kerkem, 39. De Vos, De Sint-
Vincentiuskapel, 51. Murez, Maarke-Kerkem, 57-58. [De Deken], Bijdrage tot de 
geschiedenis.

3 Overgenomen door Wieme, Maarke-Kerkem, 39 van Murez, Maarke-Kerkem, 57-58.
4 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, 15n2, 72-74. 
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Vooral het gebruik van Doornikse breuksteen en de lokale zandsteen met 
ijzersteen voor het opgaand metselwerk, naast andere bouwsporen wijzen 
op een twaalfde-eeuwse constructie.5 

2. De context in ruimte

2.1 De ligging: de wereldlijke overheid
Wereldlijk gezien lag de kapel Sint-Vincentius of de kapel ten Berge in Maarke. 
Het dorp Maarke maakte in de twaalfde eeuw deel uit van de heerlijkheid 
van het Land tussen Maarke en Ronne. De Maarke en de Ronne zijn twee 
beken die beide uitmonden in de Schelde. Het Land tussen Maarke en 
Ronne omvatte een negental dorpen: Berchem, Zulzeke, Kwaremont, Ruien 
(toen nog een gehucht), Melden, Nukerke, Etikhove, Kerkem en Maarke.6 
Het gebied werd omgeven door het bezit van de abdij van Sint-Kornelis-
Inde, waar de heer van Oudenaarde voogd over was. Deze abdij had in 
Vlaanderen en Henegouwen domeingoederen te Hérinnes, Russeignies, 
Amougies, Michelbeke, Schorisse, Etikhove, Leupegem en de zeven dorpen 
die in 1280 door Gwijde van Dampierre werden gekocht, met name Ronse, 
Ellezelles, Wodecq, Acren, Sint-Kornelis-Horebeke, Brakel en Kain.7 
Eigenaar van deze heerlijkheid van het Land tussen Maarke en Ronne was 
de heer van Pamele, gezegd heer van Ou denaarde, die het in leen hield van 
de heren van Heinsberg in Duitsland. In ons recent artikel 'Het adellijk huis 
van Oudenaarde'8, formuleerden wij de hypothese dat Gerard, kamerling 
van Vlaanderen en Mathilde van Oudenaarde, die rond 1130 met elkaar 
huwden, beiden afstamden uit het huis van Aalst, voogden van de Sint-
Pietersabdij te Gent en dat de beide familietakken goederen bezaten op 
de rechteroever van de Schelde.9 Wij konden dan ook verklaren hoe de 
5 De Vos, De Sint-Vincentiuskapel, 49: "Omstreeks 1914 bracht men een buitencementering 

aan en werd het interieur volledig bepleisterd en beschilderd. Pas met de laatste 
restauratiewerken (1985) kwamen de muren terug vrij en kon enige analyse verricht 
worden. Na de ontmanteling bleek dat het gebouw essentieel uit Doornikse breuksteun 
bestond. De benedenkerk en het bijna even lang maar iets smaller koor lijken tot éénzelfde 
bouwfase te behoren."

6 Castelain, De bezittingen en rechten van de heer van Pamele, 5-30.
7 Verriest, Le polyptique illustré, lX. 
8 Van Hoecke, Het adellijk huis van Oudenaarde (10de-12de eeuw), Geschied – en 

Oudheidkundige Kring, van Oudenaarde, deel XLIX, 2012, p. 259-364.
9 Van Hoecke, Het adellijk Huis, 278-280 (huwelijk tussen Mathilde van Oudenaarde en 

kamerling Gerard); 299-302 (afkomst van het Huis van Petegem uit het Huis van Aalst); 
336-344 (afkomst kamerling Gerard uit het Huis van Aalst); 337-338 (eigendommen van 
kamerling Gerard in het Land tussen Maarke en Ronne enerzijds en de baronie van Pamele 
anderzijds).
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latere erfelijke kamerlingen van Vlaanderen leengoederen hadden te Maarke. 
Kamerling Gerard was vermoe delijk eerder gehuwd met Alix van Grammene 
en liet het kamerlingambt en -ambacht na aan zijn en haar erfgenamen. Zo 
hing het goed ter Tont in Maarke af van de heerlijkheid van Grammene en 
dus niet van het Land tussen Maarke en Ronne. De heer van ter Tont bezat 
voor zijn domein ook een derde van de grote tienden van Maarke. Dit is niet 
zonder belang in dit verhaal. Het goed ter Tont is 29 tot 30 bunders groot 
en grensde ten noorden aan de kapel van Sint-Vincentius. De stichter van 
de Sint-Vincentiuskapel bedacht de kapel met goederen in de vorm van 4 
tot 6 bunder land en de tiende op het "vlierkenveld te vliergote" (1593).10 
Dit is in de directe omgeving van de kapel.
Ter Tont, gelegen in het noordoosten van de gemeente Maarke, was ook 
niet de enige heerlijkheid die niet viel onder de heerlijkheid van het Land 
tussen Maarke en Ronne. In het noordoosten van het dorp lag de heerlijkheid 
Lefremis die in eigendom was van het aalmoezenierschap van de Gentse Sint-
Pietersabdij. Beide heerlijkheden, ter Tont en Lefremis lagen ook ten noorden 
van de Maarkebeek. Hetzelfde geldt voor Etikhove, waar de dorpsheerlijkheid 
werd gehouden van het Land tussen Maarke en Ronne, terwijl de heerlijkheid 
Ladeuze, gelegen ten noorden van de Maarkebeek, afhing van de heerlijkheid 
Arbre et Attre in Henegouwen. De vraag luidt dan ook of het gebied in 
Maarke ten noorden van de Maarkebeek wel tot het oorspronkelijke Land 
tussen Maarke en Ronne behoorde. Met andere woorden, moeten we de 
naam tussen Maarke en Ronne letterlijk nemen? De enige tegenindicatie 
die we vonden, was de heerlijkheid Maarke-ter-Borg, die rechtstreeks afhing 
van de heerlijkheid van het Land tussen Maarke en Ronne, met het centrum 
dichtbij de stenen brug over de Maarkebeek en de molen op de noordelijke 
oever. Deze heerlijkheid Maarke-ter-Borg zou wel goederen ten noorden van 
de beek hebben gehad die tussen Lefremis en ter Tont in lagen.11 De vraag 
blijft echter overeind. Was de Maarkebeek de grens? Wie kan met zekerheid 
stellen dat er in de volle middeleeuwen, toen de leenhoven nog in volle 

10 De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van het godsdienstig leven, 108: 17 dagwanden 
en tienden op het Vlierkensvelt te Vliergote. De Brouwer citeert uit een eigentijds document 
van 1593. Dit komt overeen met de gegevens uit de penningkohieren van Maarke. 
Volgens de gegevens van Rik Castelain was kapellengoed in vroegere pachtcontracten 
groter: in 1524 was het goed 6 bunder groot (7,38 ha) en in 1571 op basis van de 20ste 
penningkohieren nog slechts 4,36 ha in 7 percelen. Omgekeerd weten we niet zeker of 
deze goederen van deze ene onbekende stichter kwamen. De ligging van de overblijvende 
goederen in de directe omgeving doen dit evenwel vermoeden.

11 Zie de kaart die door Businarias werd meegegeven met het boek van Daniel Wieme. Het 
is een reproductie van de kaarten in het privébezit van de familie d’Hoop de Synghem 
eigenaars van Maarke-ter-Borcht.
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ontwikkeling waren, niet een aantal allodiale12 goederen werden toegevoegd 
aan een bepaald leenhof of leengoederen van leenhof wisselden, wanneer 
de leenheer dezelfde was. 
Wij vermoeden aldus dat de kapelgoederen afkomstig waren van de allodiale 
eigendommen die kamerling Gerard (1115-1144) in het huis van Oudenaarde 
bracht. Een deel van deze allodiale goederen werd vervolgens afgesplitst 
van zijn domein om het goed Ter Tont te vormen, ressorterende onder de 
heerlijkheid van Grammene. De kapel goederen werden pas later door een 
erfgenaam van kamerling Gerard aangesneden om de kapel te stichten en 
te financieren. Deze hypothese wordt niet uitgesloten door de volgende 
vaststelling.
Vast staat dat de kapel van Sint-Vincentius later onder de dorpsheerlijkheid 
van Maarke viel. De heer van Maarke bezat volgens een denombrement13 
van de heerlijkheid van Maarke uit 1532 het collatierecht14 van de kapel 
van Sint-Vincentius, evenals het collatierecht van de kastrale kapel in het 
hof te Kerkem en van de kosterij in Maarke.15 Voor de vraag wie nu de 
initiatiefnemer van kapelstichting was, is de vraag of het collatierecht bij 
aanvang behoorde tot de heerlijkheid van Maarke of dat zij pas later eraan 
werd toegevoegd, van essentieel belang. Was de stichting het werk van de 
familieclan van Oudenaarde, van de oude familieclan van Maarke of nog 
andere hoge plaatselijke heren? 

2.2 De ligging - de kerkelijke overheid
Kerkelijk gezien, lag de kapel ten Berge in de parochie van Maarke. Burchard, 
bisschop van Kamerijk had het patro naat16 van de parochie van Etikhove in 
1117 geschonken aan de abdij van Liessies. In 1129 kreeg dezelfde abdij 
het patronaat van de belendende parochie Maarke.17 Deze abdij van Liessies, 
werd eind 11de eeuw (ca. 1095) heropgericht door Diederik van Avesnes. Het 
lijkt ons onwaarschijnlijk dat een verre abdij het als een prioritaire noodzaak 
aanzag om een kapel op te richten in één van haar perifere bezittingen.

12 Allodiaal : privé-bezit van een heer, niet leenroerig.
13 Denombrement: een verslag waarin de staat van het leen wordt beschreven.
14 Collatierecht: het recht om een geestelijke, een pastoor voor te dragen ter benoeming.
15 Van Twembeke, Lijst der heerlijkheden, 167.
16 Patronaatsrecht was in de feodale tijd het recht dat inhield dat men een voorstel voor de 

benoeming van een pastoor voor de parochie mocht doen dat dan evenwel nog door de 
bisschop moest bekrachtigd worden. 

17 Jacquin, Étude sur l’abbaye de Liessies, 367 (nr. 15) en 377 (nr. 26). 
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Wie wel in de omgeving veel gronden had, was de abdij van Ename. We 
vinden echter niet direct een reden waarom de abdij een kapel zou oprichten 
daar de cijnshouders gemakkelijk terecht konden in Leupegem, Edelare, 
Volkegem of Sint-Maria-Horebeke, waarvan de abdij van Ename wel het 
patronaat bezat.18 Desondanks is er een aanwijzing dat de abdij van Ename 
betrokken was bij de Sint-Vincentiusverering (zie 3.3.).

3. De context in tijd

3.1 Sint-Vincentius 19

De heilige die in de kapel in Maarke-ten-Berge wordt vereerd is Sint-
Vincentius van Saragossa en dus niet te verwarren met de H. Vincentius 
Madelgarius (°607-+677), stichter van de abdij van Hautmont en Zinnik 
(Soignies) of met de H. Vincentius a Paulo (°1581-+1660), patroonheilige 
van onder meer de ziekenhuizen.
Vincentius stamde uit Huesca (regio Aragon) en was diaken van de 
heilige bisschop Valerius van Saragossa. Tijdens de vervolgingen van 
keizer Diocletianus werden beide mannen in 304 naar Valencia ontboden, 
waar zij werden gevangengezet op bevel van rechter Dacianus. De oude 

18 Vanden Bussche, Mémoires sur les relations, 47.
19 Claes, Claes en Vincke, Geneesheiligen in de lage landen, 145-146. 
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bisschop werd verbannen, maar Vincentius werd na een lang verhoor aan 
verschrikkelijke martelingen onderworpen: zijn vlees werd met ijzeren haken 
van zijn lichaam gescheurd, hij werd op een bed met glasscherven gewenteld 
(die evenwel in bloemen veranderden) en tot slot werd hij op een gloeiende 
rooster verbrand. Toen hij eindelijk aan de martelingen bezweek, werd zijn 
lichaam in een moeras gegooid waar het door een raaf tegen wilde dieren 
werd verdedigd. Om van het lijk af te zijn, verzwaarden de beulen het met 
een molensteen (variant: stenen mijlpaal), maar dat verhinderde niet dat 
het lichaam op het strand aanspoelde, zodat het in Valencia begraven kon 
worden.
Om het uit de handen van de oprukkende Moren te houden, zou men het 
stoffelijk overschot in de achtste eeuw overbrengen naar het zuidwestelijkste 
punt van het Europese vasteland, met name naar de kaap die zijn naam 
draagt 'Cabo São Vicente' in het bergland van de Algarve. Er werd daar 
een schrijn over het graf gebouwd. Dit schrijn werd volgens de Arabische 
geograaf Al-Idrisi altijd door raven bewaakt en daarom de kerk van de raven 
genoemd. 
De H. Vincentius wordt doorgaans afgebeeld als diaken in dalmatiek met 
een martelaarspalm in de hand. Mogelijke attributen zijn een rooster, een 
ijzeren haak, een boek, een wierookvat, bloemen, een ketting, een schip, 

Foto: Tom Van Elsuwé - FOTO-NESTO, Oosterzele met dank aan Ilse Minnebo 
en Marijke Van Welden
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een molen steen, een gevangenistoren of een druiventros als patroon van 
de wijnbouwers (vanwege zijn naam: vin-centius).
In de kapel te Maarke hangt al heel lang een naïef volks schilderij uit de 
19de eeuw met in het midden de H. Vincentius en tweemaal drie kleinere 
afbeeldingen van de verschillende folteringen die de heilige onderging of van 
taferelen uit zijn leven. Op de achtergrond staat de Vincentkapel van Maarke. 
De glasramen uit 1920, creaties van E.P. Colpaert van Brussel, bevatten 
eveneens taferelen van de marteldood van Sint-Vincentius.20 
De feestdag van H. Vincentius valt op 22 januari en hij wordt aanroepen tegen 
maagpijn, buikpijn, hoofdpijn, ziekten van de ingewanden, brand, koorts en 
voor het terugkrijgen van gestolen goederen. Hij is de schutspatroon van 
de azijnmakers, dakdekkers, houthakkers, kuipers, matrozen, pottenbakkers 
en wijnbouwers.

3.2 De verering van Sint-Vincentius in Vlaanderen
Het patrocinium21 Sint-Vincentius is in het vroegere graafschap Vlaanderen 
vrij zeldzaam: Sint-Vincentius was patroon heilige van de parochie Eeklo, 
van de parochie Ramskapelle (bij Knokke-Heist)22, van de kapel Maarke-
ten-Berge en van de parochie Haverskerque in Noord-Frankrijk. Daarnaast 
werd Sint-Vincentius op verschillende plaatsen vereerd. De verering van 
Sint-Vincentius werd voor het bisdom West-Vlaanderen vluchtig onderzocht 
door Michiel English (°1885-+1962), historicus en archivaris van het bisdom 
Brugge23 en door historicus Dom Nicolas N. Huygebaert (°1912-+1982). 24 
Huyghebaert schetste in ditzelfde artikel ook de evolutie van de verering 
van Sint-Vincentius, die we hier kort weergeven. De devotie tot de Spaanse 
diaken is ongetwijfeld zeer oud in het Frankische rijk. Omstreeks 543 bracht 
koning Childebert de stola en een arm van de heilige uit Saragossa naar 
Parijs. Om deze schat te bewaren, bouwde hij er de Sint-Vincentiusabdij, later 
herdoopt tot Saint-Germain-des-Prés. Daarnaast zou volgens de legende, 
koningin Bru nehildis de Sint-Vincentiusabdij te Laon hebben gesticht op 
de heuvel die later het laatste bolwerk van de Karolingers zou worden. De 

20 Vandeputte O, Gids voor Vlaanderen 2007, Lannoo, Tielt.
21 Het patrocinium: de heilige aan wie de bescherming van de kerk bij haar wijding is 

toevertrouwd en tot wiens of wier ere de kerk haar naam ontvangt.
22 Er is een tweede Ramskapelle, bij Nieuwpoort, met als patroonheilige Sint-Laurentius. 

Ramskapelle bij Heist hoorde in de Middeleeuwen samen met Dudzele en Koolskerke tot 
het Ambacht van Dudzele. Zie: Sanderus, Verheerlykt Vlaandre, I, 190 en 210-211. 

23 English, Sint Vincent, 98-103.
24 Huyghebaert, Het appoort van Sint Vincentius, 29-35.
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oorsprong van dit klooster is Merovingisch. Geen wonder dan ook dat de 
eerste Vlaamse graven, die uit de streek van Laon afkomstig waren, een 
zekere devotie tot de Spaanse martelaar blijken te hebben gehad: graaf 
Arnulf de Grote schonk erfelijk goederen aan de Sint-Vincentiusabdij te 
Laon. Het is dan ook geen louter toeval, dat wij de eerste vermelding van 
een Sint-Vincentiusverering in Vlaanderen ontmoeten in de grafelijke abdij 
van Sint-Ber tijns. De monniken aldaar vierden reeds lang het feest van de 
heilige, toen op het einde van de tiende eeuw, "tempore Otberti abbatis" 
(986-1007), hun klooster uit de brand werd gered dankzij de voorspraak van 
de martelaar van Saragossa. Uit dankbaarheid wijdde abt Otbert hem een 
altaar in de nieuwe Sint-Pieterskerk toe (de latere Sint-Bertinuskerk). Toch is 
het niet duidelijk of deze devotie een weerklank vond buiten het beluik van 
de abdij: in geen enkele van de talrijke parochies die onder het patronaat 
van Sint-Bertijns stonden, zowel in het bisdom Terwaan als in het bisdom 
Doornik, is er een spoor van een Sint-Vincentiusverering te ontdekken, aldus 
Huyghebaert. Dit laatste geldt slechts voor de periode vóór de elfde eeuw. 
In 1119 ontving de Sint-Bertijnsabdij het collatierecht over de kerk van 
Neerwaasten en de daarvan afhankelijke kerk van Haverskerque. De kerk 
van Haverskerque was gewijd aan Sint-Vincent, maar het is ons niet helemaal 
duidelijk wanneer deze aan de patroonheilige werd opgedragen en of de abdij 
van Sint-Bertijns daartoe heeft bijgedragen. Opmerkelijk is wel de stelling 
van Huyghebaert dat de Sint Bertijnsabdij nooit een Vincentiusrelikwie schijnt 
te hebben gehad.

3.3 De verering van Sint-Vincentius te Maarke
Wij weten niet of de kapel in Maarke-ten-Berge onmiddellijk werd gewijd 
aan Sint-Vincentius, maar er is geen enkele aanleiding om dit anders te 
vermoeden. De kapel had eigen kapelmeesters en een bedevaart ter ere van 
de H. Vincentius. Tussen 22 en 20 januari vindt nog jaarlijks in Maarke de 
Vincentiusnoveen plaats met 'geutelingenbak.' Het had tevens een kapelanie 
ter ere van Onze-Lieve-Vrouw. In de kapel waren drie altaren, waarvan één 
in 1580 samen met de kapel werd vernield.25

Naast Sint-Vincentius werden er in de kapel dus nog twee andere heiligen 
vereerd. Hoogst waarschijnlijk is de tweede de maagd Maria die een eigen 
kapelanie had en de derde, even hoogst waarschijnlijk, de H. Antonius van 
Padua. In de kapel wordt heden ten dage met name ook nog Sint-Antonius 

25 De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van het godsdienstig leven, 108. Devos, De 
Sint-Vincentiuskapel, 49.
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Abt vereerd, maar vermoedelijk rust dit op een foute identificatie van de 
oorspronkelijke verering van Sint-Antonius van Padua. In de twaalfde eeuw 
ontstond vanuit Portugal een heropleving van de verering van Sint-Vincentius. 
Hij stond symbool voor de Reconquista van Portugal of zelfs het gehele 
Iberische schiereiland op de Moren. Daar kwamen snel een aantal heiligen 
bij met hetzelfde thema van de Reconquista op de Moren als achtergrond. 
Op deze Portugese connectie komen wij direct zeer uitgebreid terug.
Zeer opmerkelijk is dat de kapel op Maarke-ten-Berge in de zestiende eeuw 
wel een reliek bezat van de H. Vincentius,26 evenals de abdij van Ename 
in 1569.27 Dom Nicolas N. Huygebaert had het op zijn beurt opmerkelijk 
gevonden dat er bij de vroeg middeleeuwse verering van Sint-Vincentius 
in de Sint-Bertinusabdij geen relieken aanwezig waren, hier vindt men op 
een boogscheut van elkaar twee kerkelijke instellingen met relieken. Wij 
vermoeden dat van de afzonderlijke relieken van de kapel Maarke-ten-Berge 
en de abdij van Ename, de ene reliek een afsplitsing is van de andere en dat 
de schenker van de twee relieken dezelfde is.
De Enaamse abdij bezat in 1569 twee houten armen. In de ene arm een 
gebeente van Sint-Vincentius en van Sint-Antonius, in de andere arm een 
rib van Sint-Stefaan. Sint-Antonius van Padua is ook een Portugese heilige. 
Geboren te Lissabon op 15 augustus 1195 en gestorven te Padua op 13 
juni 1231 als minderbroeder onder de leiding van Franciscus van Assisi. Als 
theoloog en kerkleraar werd hij reeds heilig verklaard op 30 mei 1232.28 Dit 
stelt natuurlijk vragen bij de verwerving van de twee relikwieën. Zijn deze op 
één moment verworven door de abdij? In dit geval kan de relikwie nooit de 
aanleiding hebben gegeven tot de bouw van de kapel. De kapel was ouder 
dan de heiligverklaring van Sint-Antonius. Werden ze later bij elkaar gevoegd? 
Zij wijzen wel op relaties tussen de abdij van Ename en de Christelijke 
gemeenschap in Portugal. Hetzij, eventueel vertegenwoordigd door haar 
voogd, de heer van Oudenaarde of andere belangrijke beschermheren en/of 
weldoeners van de Enaamse abdij.

3.4 Conclusie: de revival van Sint-Vincentius in de twaalfde 
eeuw

We onthouden vooral dat Sint-Vincentius vrij laat zijn intrede in Vlaanderen 
deed als patroonheilige, met name op een moment dat de parochies al waren 

26 De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van het godsdienstig leven, 108.
27 De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van het godsdienstig leven, 49.
28 De Macedo, A guide to Lisbon, 147-148.
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gevormd. Het gevolg is dat we hem slechts in jonge parochies terugvinden, 
zoals in (West-)Eeklo (1241) en in Ramskapelle of als patroonheilige in 
kapellen, zoals in Maarke-ten-Berge en in Beselare (1222). Even merkwaardig 
is dat de devotie van Sint-Vincentius in Eeklo, Beselare en Maarke-ten-Berge 
gepaard gaan met ommegangen. Dom N. Nicolas Huyghebaert belichtte 
uitvoerig de ommegang in Beselare. Ook Luc Stockmans citeerde vroege 
stadsrekeningen met betrekking tot een dergelijke ommegang te Eeklo. 
Ook J. De Brouwer en C. De Deken beschrijven een dergelijke bedevaart en 
ommegang naar de kapel op Maarke-ten-Berge.29 

4. De Portugese Reconquista

4.1 De tweede kruistocht en de verovering van Lissabon in 
1147

Op vrijdag 23 mei 1147 vertrok in het kader van de twee grote kruistocht 
(1147-1149) een kruisvaardersvloot van 164 vaartuigen uit de haven van het 
Engelse Dartmouth. In de Golf van Biskaje brak bij nacht een storm uit en 
de vloot werd volledig uit elkaar geslagen. Enkele dagen later, op maandag 
14 juni, voeren een aantal Vlaamse schepen de monding van de Douro op 
en gingen zij voor anker te Porto. Zij werden er begroet door de bis schop 
van Porto, die het bevel van de koning van Portugal had ontvangen hen 
op te wachten en hen gastvrij te ontvangen. Hij moest hen overtuigen om 
samen met de Portugese koning te strijden tegen de Moren. Op dinsdag 1 juli 
namen de kruisvaarders hun posities in. De troepenmacht van de christelijke 
naties werd in drie verdeeld. De Vlamingen en de Lotharingers zetten hun 
tenten op de heuvel aan de oostzijde van de stadsmuren. Ze overwinterden 
in Portugal. Op 1 februari 1148 zeilden de Vlamingen en de Duitsers verder 
naar het Heilig Land. De Engelsen deden dit iets later, begin april.30

4.2 De oprichting van de São Vicente de Fora te Lissabon
Tijdens de prille belegering met het vallen van de eerste doden, bouwden 
respectievelijk de Anglo-Normandische naties enerzijds en de Vlaamse en 
Duitse naties anderzijds elk hun kerk langs beide zijden van Lissabon, waar 
hun respectievelijke kamp was gevestigd, om er hun doden te begraven.31 

29 De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van het godsdienstig leven, 108. [De Deken], 
Bijdrage tot de geschiedenis. 

30 Livermore, The 'conquest of Lisbon', 7.
31 David, De expugnatione Lyxbonensi, 132-135.
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Belangrijk voor ons verhaal is de bouw van de kapel op de plaats waar 
tijdens het beleg een tijdelijk altaar, hospitaal en kerkhof was opgericht 
aan de oostzijde van Lissabon, dus waar de Vlaamse en de Duitse naties 
waren gelegerd. Over de precieze plaats van de vestiging van de kapel, 
verhaalt 'De expugnatione Lyxbonensi' dat het op de plaats was waar er 
zich een mirakel voordeed. Twee kruisvaarders die stom waren bij geboorte 
kregen er hun spraakvermogen. Deze kapel werd gewijd aan de H. Maagd 
Maria, evenals aan Sint-Vincentius. Ook deze kapel werd door de koning 
van Portugal toevertrouwd aan de augustijner monniken. De kapel werd 
onder de bewoners vooral gekend onder de naam 'São Vicente de Fora'.32 
Volgens de Portugese historicus Manuel Faria y Souza (°1590-+1649) zou de 
koning zelfs een Vlaamse kolonie hebben gesticht en een Vlaamse monnik 
Walter hebben aangesteld als prior van de kapel Sint-Vincentius.33 Met andere 
woorden, de invloed van Engelsen en Vlamingen verdween niet onmiddellijk 
na de verovering van Lissabon. Op 1 november 1147 was Gilbert van Hastings 
bisschop van Lissabon geworden. De Vlaamse invloed bleef hangen rond 

32 De Macedo, A guide to Lisbon, 39 en 134. De term 'de Fora' werd door de bewoners 
toegevoegd omdat deze kapel of kerk buiten de stadsmuren stond.

33 De Reiffenberg, Coup d’oeil sur les relations, 7. Vanden Bussche, Mémoires sur les relations, 
42. Beide auteurs verwijzen naar de historicus Manuel Faria y Souza (°1590-+1649). 
Indiculum fundationis monasterii S. Vincentii, 90-93 en meer specifiek p 93: "Cogitante 
interea rege, ut prediximus, de constituendo ibi collegio, ecce quidam summe sanctitatis 
Abbas nomine Galterus flamengus natione ulixbonam aduenit, comitantibus se quatuor 
sui ordinis fratribus."
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de kapel Sint-Vincentius of zoals Charles Wendell David het liet optekenen 
dat: "The northerners evidently remained for some time dominant in the 
monastery of Sint Vincent de Fore at Lisbon."34 
Het is ons niet helemaal duidelijk of de verering van Sint-Vincentius dateert 
vanaf de opbouw in 1147 of pas later, aan de oorspronkelijke toewijding aan 
Onze-Lieve-Vrouw werd toegevoegd. Volgens een oude reisgids werd bij de 
renovatie van de kapel en het klooster in haar huidige stijl door Filips II van 
Spanje, die voor een korte periode het koningschap van Spanje en Portugal 
verenigde, een steen gevonden met het volgend opschrift: 35

"HOC TEMPLUM AEDIFICAVIT
REX PORTUGALIAE ALFHONSUS I IN HONOREM
BEATAE MARIAE VIRGINIS
ET SANCTI VICENTI MARTYRIS XI CALEND.
DECEMBRIS SUB ERA MCLXXXV"

Het jaartal 1185 moet worden gecorrigeerd in 1147. In de middeleeuwen 
werd er op het Iberisch schiereiland gebruik gemaakt van een andere 
tijdsrekening, waarbij de jaartelling begon in 38 voor Christus. Deze steen 
zou erop wijzen dat de verering van Sint-Vincentius vanaf haar oprichting 
in 1147 ingang vond. 
In het ander geval, schuiven wij 1173 naar voor. In dat jaar moet de 
christelijke aanwezigheid tot het uiterste, zuidwestelijke puntje van Europa 
in de nog Moorse Algarve zijn doorgedrongen. In 1173 liet koning Afonso I 
Henriques de relieken van de heilige Sint-Vincent opgraven uit het schrijn 
op de kaap van Sint-Vincentius en liet deze per schip overbrengen naar 
Lissabon, welke 'translatio'36 werd gevierd in de kathedraal (Santa Sé) 
van Lissabon op 15 september 1173.37 38 Zo werd St-Vincentius in 1173 
de patroonheilige van Lissabon. De overbrenging van de resten van Sint-
Vincentius per schip, vergezeld van twee raven werd ook vereeuwigd in het 
stadswapen van Lissabon. In 1188 werd er naast de kapel São Vicente een 

34 David, De expugnatione Lyxbonensi, 181, noot 1.
35 De Macedo, A guide to Lisbon, 134-136.
36 Translatio: Het verplaatsen van de relieken van een heilige van de ene plaats naar de 

andere.
37 Translatio et miracula S. Vincentii, 95-101 en meer specifiek 97.
38 Het stoffelijk overschot van H. Vincentius werd vervolgens bewaard in het koor van de 

kathedraal Santa Sé te Lissabon, maar deze zijn in een brand gebleven die onmiddellijk 
volgde op de grote aardbeving van 1755. Nu worden de assen van de H. Vincentius bewaard 
in een van de kapellen achter het koor van Santa Sé. Zie: De Macedo, A guide to Lisbon, 
115. 
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klooster opgericht.39 In de kantlijn merken wij op dat Lissabon pas in 1255 
de hoofdstad van Portugal werd.
Verder merken wij op dat in de kapel São Vicente de Fora er een zijkapel werd 
opgericht, gewijd aan Sint-Antonius van Padua. De H. Antonius, geboren 
te Lissabon in 1195 uit een adellijk geslacht startte immers op vijftienjarige 
leeftijd zijn geestelijke carrière als Augustijner kanunnik in het klooster 
verbonden aan deze kapel.40 Met andere woorden, in deze kerk vinden we 
de drie heiligen terug die ook in de kapel van Maarke-ten-Berge werden 
vereerd: Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Vincentius en Sint-Antonius van Padua.41 
We mogen dus besluiten dat de heropleving van de verering Sint Vincentius 
in de twaalfde en de dertiende eeuw, zowel in Portugal als in Vlaanderen, 
teruggaat op de symboliek van het marteldom van Sint-Vincentius voor het 
sneuvelen van de christenen tegen de ongelovige Moren in de Portugese 
Reconquista. Het Vlaamse aandeel van deze Portugese Reconquista bleef 
immers niet beperkt in de herovering van Lissabon in 1147.

4.3 De derde kruistocht en de verovering van Silves in 1189
Ook in de derde kruistocht waar onder meer de Engelse prins Richard 
Leeuwenhart, de Franse koning Filips II August en de Duitse keizer Frederik 
I Barbarossa en de Vlaamse graaf Filips van de Elzas deel namen waren 
Vlamingen actief. Eind mei 1189 waren 55 Duitse en Vlaamse schepen vanuit 
Lissabon vertrokken om het kasteel van Alvor in te nemen en daar werden 
5.600 inwoners zonder onderscheid van leeftijd of geslacht over de kling 
gejaagd. Graaf Filips van de Elzas, intussen rond 1183 voor een tweede maal 
gehuwd met een dochter van de eerste Portugese koning Afonso I Henriques 
(+1185) en een zus van de toenmalige koning Sancho I (+1212), Teresa 
van Portugal (+1218), waarvan de naam bij haar aankomst in Vlaanderen 
werd omgedoopt tot 'Mathilde'. In het gevolg van Mathilde van Portugal zou 
een kolonie van Portugezen zich in Vlaanderen hebben gevestigd. Filips van 
de Elzas zelf bereikte het Heilig Land via een andere weg, maar een groot 
deel van de Vlaamse krijgsmacht bereikte het Heilig Land via de omvaart 
van het Iberisch schiereiland, aldus de getuigenis van een Duitse monnik42. 
Ze hielpen mee met de verovering van de stad Silves. Na de val van de stad 

39 David, De expugnatione Lyxbonensi, 50.
40 De Macedo, A guide to Lisbon, 147.
41 Dit trio treffen we vaker tezamen aan. Zo vinden we in Eeklo Sint-Vincentius als 

patroonheilige voor de parochiekerk, met de kapel Onze-Lieve-Vrouwe-ten-Doorn en de 
kapel Sint-Antonius in de wijk Balgerhoeke.

42 Slaughter, The conquest of Silves, 25-44 en 50-51. 
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werd een Vlaamse priester verkozen tot bisschop van Silves maar op 20 juli 
1191 viel de stad opnieuw in handen van de Moren. 

5. Voorlopig besluit: Sint-Vincentius en de minderbroeders
Door de heropleving van de verering van Sint-Vincentius te Portugal in 
de twaalfde eeuw kunnen we nauwkeurig bepalen op welk moment de 
kapel Maarke-ten-Berge werd opgericht. De stichter van de kapel en/of 
diegene waarvoor de kapel werd opgericht was zeer nauw betrokken bij de 
Reconquista in Portugal. 
Zoals we hebben gezien dateerde de 'translatio' van de relieken van Sint-
Vincentius van de Cabo São Vicente naar Lissabon van 1173 (zie 4.2.). 
Gezien de aanwezigheid van de relieken van Sint-Vincentius in de kapel 
Maarke-ten-Berge en in de abdij van Ename, zoeken we de stichter eerder 
in de tweede campagne van de Portugese Reconquista, met name bij de 
verovering van Silves in 1189 dan in de eerste Portugese campagne bij de 
verovering van Lissabon in 1147. 
Het samenvoegen van de relieken van Sint-Vincentius en van Sint-Antonius 
van Padua in de abdij van Ename in een houten arm als reliekhouder lijkt 
dan weer van een latere datum, ten vroegste na 1232. De minderbroeder 
Antonius van Padua, afkomstig uit Lissabon werd nog geen jaar na zijn 
overlijden te Padua op 13 juni 1231 heilig verklaard. De verering van Sint-
Vincentius in Vlaanderen dateert van vóór de aankomst van de eerste 
minderbroeders in Vlaanderen.43 Voor de Sint-Vincentiuskapel in Beselare is 
dit ten laatste in het jaar 1222. 
We willen de stelling formuleren dat de minderbroeders bij hun eerste 
vestigingen in onze streken konden rekenen op de milieus die in een of 
meerdere campagnes in de herovering van Portugal op de Moren waren 
betrokken en die reeds eerder de verering van de H. Vincentius in Vlaanderen 
hadden gepromoot.44 De verering van Sint-Vincentius ging de minderbroeders 
vooraf. 
In Deel II proberen we een antwoord te geven op de vraag: wie stichtte de 
Sint-Vincentiuskapel?
43 De Franciscanen gingen pas na 1217 ten noorden van de Alpen missioneren. Zie: Simons, 

Bedelordekloosters, 49, noot 18.
44 Het graafschap Vlaanderen telde rond 1300 met zes een groot aantal franciscaner- 

kloosters (Gent, Rijsel, Brugge, Douai, Ieper en Oudenaarde) tegenover slechts twee in 
het graafschap Henegouwen (Valenciennes en Bergen). Zie: De Maesschalck, De graven 
van Vlaanderen, 202-203, met inbegrip van de kaart. Op deze kaart ontbreekt evenwel 
het franciscaner klooster te Arras (graafschap Artois).
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Het gruût Schuûsies dictee 
Paul Baekeland

Al van bij de oprichting van Businarias werd ons dialect onbetwistbaar als 
heemkunde beschouwd. De Leuvense stove werd aangestoken in 1997. Op 
dat ogenblik was ikzelf al meer dan twintig jaar bezig met het optekenen (in 
een carneetje, ofte een callepijntje) van woorden die dreigden te verdwijnen, 
terwijl ik ze zo mooi vond. Ze waren echt van bij ons, niet eens altijd dialect, 
maar niet aanvaard door Nederland…
Een jaar of zeven geleden, de vertelsels liepen dan al meer dan tien jaar, 
werd onze werkgroep "dialect" opgericht. Onder supervisie van mevrouw 
Veronique De Tier van de Universiteit Gent werd er een dialectalfabet 
opgesteld, waarbij al de moeilijk te schrijven dialectklanken een specifieke 
spelling kregen. Eerder was dat nog niet gebeurd, de woorden werden bij 
benadering gespeld, regels waren er niet. Al de woorden die al eerder de 
vertelsels doorspekten, plus de woorden die de leden van de werkgroep 
aanbrachten, werden van dan af gedigitaliseerd.
Nu, in de zomer van 2015, kwamen de niet van chauvinisme gespeende 
Heeren van Schoorisse op het idee, het Schuûsies dialect tot wereldtaal te 
verheffen. Het inrichten van een "Gruût Schuûsies" dictee zou een eerste 
stap daartoe zijn. 
Wij schrokken een beetje, dit was een serieuze steen in de kikkerpoel! 
Wellicht onbewust hebben die gasten hiermee de stap gezet die wij nog 
niet eens hadden overwogen.
Tot nog toe hadden wij met "woorden" gespeeld, nu moesten "zinnen" 
worden neergeschreven en, wees maar zeker, dat was andere koek.
Een geknipte tekst voor het dictee was al vlug klaar, in de vorm van een 
"vertelsel". Maar dan begon het grote werk: spelregels en eenvormigheid 
vastleggen. Wij zijn per slot van rekening geen filologen, weet je wel. We 
spendeerden er nogal wat avondlijke vergaderingen aan.
Hoe schrijf je in het Schuûsies?
Hieronder een kleine greep uit ons dialectalfabet.
Het verwoorden van de klanken is het moeilijkst. 

ê: hêkie (hek), nêfiest (naast), ês (is), 
uî: huî’pe (hulp)
iê: biên (been) tiên (teen))
ô: reutô’n (reutelen)
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oâ: woâter (water) boâzîne (bazin), poâle (paal),koâve (schouw), woâr 
(waar)

 (oa zonder ^is de taal die vaak gebruikt wordt in soaps, bv. Frank 
Bomans in "Thuis".)

uû: kuûle (kool) Schuûse, tuû’n (tonen), muûr (moor)
 (uu zonder ^ is Ronsisch)
î: blîk (bleek), kîr (keer), wrîd (wreed), hîr hand’n (haar handen)
oo: Loonke, kwoom (kwam)
 ‘t ês te zegg’n         trekk’n 
 weet’n, versleet’n, gegoot’n (gegoten), gebrook’n (gebroken)
 woâr da dat was (waar dat dat was), wa moest’n ze (wat moesten 

ze);
 ‘k wee nie (ik weet niet)

Het resultaat krijgt u hieronder te lezen. Het eerste deel werd op een groot 
scherm geprojecteerd zodat de deelnemers kennis konden maken met de 
schrijfwijze. Het tweede deel was dan het echte dictee.

Loonke in ‘t ouwmanekieshuis
Loonke is oud en versleet’n, ie klapt uit de rote moâr zwijgt mîstepart, 
’t ês te zegg’n, ie klapt in zijn eig’n en klakverkîr zit ie in zijn eig’n te 
vloek’n. Ie kan vloek’n lijk nen buûmkapre. Ie weunt in Schuûse in ’t 
hospitô, ’t ouwmanekieshuis. 
‘k Zal explikeer’n woâr da dat ês, of liever woâr da dat was, want ’t ês 
tsestig joâr geleen woârover da’k het hier hee. De kerke van Schuûse 
hee nooit in ’t midden gestoân, moâr ondertsjuss’n êster ’t în en ’t 
ander wîggesmeet’n en stoât ze nog mîr an de kant.
Rond de kerke lag ’t kerkhof, da was bekanst overal azu. Z’en doâr 
ondertsjuss’n tarmak over gegoot’n, ’t monument van de gesneuvôld’n 
uit de weege gezet en ne zullezîtter in berost ouw ijzer kwoom in de 
plootse.
Nêfiest ’t kerkhof (woâr da nui d’apetekeresse weunt) lag den buûgord 
van ’t kluûster. Die liep tot woâr da nui Kosterze Geert weunt. 
En doâr nêfiest, van an de beeke tot uûk ginter achter Kosterze Geert, 
was de lochtink van ’t kluûster. 
Of dat er rond g’hîl dien’n eigendom ne gemetste muur stond, of 
geweun ’n duûrnie hoâge, ben ik vergeet’n. 
Wat da’k me wel nog rapeleere is dat de gebouw’n van ’t 
ouwmanekieshuis tot te midd’n de stroâte stond’n. ’t Zelfste gelijk de 
pasterijmuur al den andere kant van de kerke. 
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Dat ’n derangeerdege niet, de stroâte was brîd genoeg veur ’n 
boerekare, nen trakteur van vijftien perr’n en af en toe nen oto. 
’t Ouw hospitô hoâ de voorme van ’n vierkantege boerderije. 
D’ ouwe dook’n die doâr weundeg’n, beschikteg’n elk over een eig’n 
komerke, ’n bedde mee ne kafzak, ’n toâfô en ne stoel, ’n stove en 
‘n dresse. Ze kreeg’n op tijd t’eet’n en te drink’n, wa moest’n ze mîr 
hen! Ze moest’n wel ’n beetje in de lochting en den buûgord werk’n. 
Of ’t verkieskot kuis’n. Om êre kroet’n te verdien’n.
Moâr de gruût’n boâs, moeder Flavie van ’t kluûster, was ’n goe mens, 
die veel deur de vingers zag. En zuster Thimothé, die kooktege en 
baktege veur die gast’n, en êre lobberinge en kwijnselinge opkuistege, 
was van gedacht da ze hiermee hîr’n hemel verdiendege.
De soepe die ze kooktege was wel moâr piezewiet, veural in de 
weke, ge koest er ou keentsje in zien. Moâr t’s zondoâgs loâg’n er 
brokskies vlîs in. En kreeg’n ze friet’n mee apôtrut. Of vês geringold 
mee andjuinsause.
Op ne kîr (en ’t ês dat da’k hier eigenlijk wildege vertell’n) moest 
Loonke van moeder Flavie buidz’n moâk’n in den buûgord. Ie deed 
da gewîleg, kwestie van goe te stoân mee de boâzîne. 
Moâr aas z’ hir gat gedrooid was, lei Loonke er ‘t bijlke bij neere en 
keek ie uit hoe dat ie den hof af zoe geroâk’n. Ie hoâ ’n goe reed’n 
bepeisd: de pikkô van zijne puûtersstoel was gebrook’n, ie was dus 
veurluûpeg werkluûs. 
En da getruk repareer’n, da was zijn werk niet. 

Het dictee
Ie geroâktege op de stroâte en zetteg’hem op zijn gat tegen de muur 
van van Boerkies, in de zônne. Wrîd gerust was ie niet, ie wist dat ie 
zijn keet’n afgetrokk’n hoâ en dat er doâr straff’n op stond’n. 
Ie begost zijn eig’n op te frett’n en teeg’n zijn eig’n te kneut’n. Van 
kneut’n kwoom zwîr’n en vloek’n. Da verlostege, da was zijn maniere 
om zijn zeems te kalmeer’n.
‘Godmiljardedjuû aas Flavie peist da ‘k ik mij goâ kreveer’n, mee 
buidz’n te moâk’n, aas ze zij peist da ze mee nen ouwen dook zijn 
kluût’n kan speel’n, dan kent ze Loonke nog niet’! Ze zoe moet’n 
weet’n da wie Loonke te veel ambeteert, nen hef onder zijn voore 
kan krijg’n. Aas ze zij vlaamenstegodverdôme peist…’ 
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En op da moment ziet ie moeder Flavie an ’t hêkie stoân, mee hîr 
hand’n in hîr heup’n en ’n weez’n gelijk ’n onweerte.
‘Geluûfd zei Dsiezus Kriestus,’ zei Loonke. 
Ie was zû verschoot’n, dat ie op slag, blîk gelijk ‘k wee nie wat’n, 
rechte kloâverde, op zijn kloefen de stroâte over klepperde en hem 
hoâstege om, nêfiest moeder euverste, ’t hêkie binn’n te geroâk’n.
Moeder Flavie hoâ geen woord gezeid. Ze zoe ’s noâvies in de kapelle 
ne weesgegroet leez’n veur Loonke, vergiffenesse vroâg’n veur al da 
vloek’n en zwîr’n en die plantrekkerije. Loonke lîgt doâr ieverst nêfiest 
de kerke begroâv’n, moâr niemand wee woâr, want er ês tarmac over 
gegoot’n. 

Verder was er op het groot Schuûsies feest nog meer heemkundig moois 
te rapen.
Lutgart Desmet had een film gemaakt waarin naast mooie landschappen 
en "monumenten" door mensen van ter plekke een aantal "figuren" van 
Schorisse werden herinnerd. Dorieze Georges, Mateetsies Gabriël, Tanteurs 
Lena, Tsjoelie enz.
Laten we dit niet in de vergetelijkheid laten verdwijnen… In één van de 
volgende nummers komen we hierop terug.

Een beeld van de deelnemers aan het dictee.



42

Opmerking.
De aandachtige lezer - en Businarias heeft er geen andere - zal allicht opmerken 
dat de schrijfwijze van dit dictee in het "Schuussies dialect" meer dan serieus 
afwijkt van de schrijfwijze die gebruikt wordt door de dialectwerkgroep van 
Businarias, zoals die te zien is op de website http://www.businarias.be. De 
schrijfwijze van het dictee heeft er dan ook niets mee te maken. Het is een 
eigen manier van de auteur van het dictee om zijn dialect weer te geven in 
geschreven taal, iets waar trouwens niets mis mee is.
Bedoeling van deze opmerking is duidelijk te maken dat de schrijfwijze 
gehanteerd op de website een eigen fonetische weergave is van onze 
Maarkedalse dialecten. Hetgeen u daar leest, is een weergave van de 
klanken. Wij verwijzen graag naar het "alfabet": 
http://dialect.businarias.be/index.php?mnu_keuze=schrijfwijze. 

Daar zie je dat er gepoogd werd om maar liefst 31 klanken weer te geven in 
een schrijfwijze, die mits een beetje oefening en goede wil, zeker te vatten 
is. De perfecte weergave zou zijn officiële fonetische taal te gebruiken. Maar 
dat zou verschrikkelijk ingewikkeld worden, en is enkel weggelegd voor 
echte specialisten.

Jozef Bourdeaudhui
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De foto’s van Johan
Jozef Bourdeaudhui

Johan Vanhuffel houdt zich bij Businarias bezig met het inventariseren van 
foto’s uit de oude doos. 
Het is de bedoeling om in elke uitgave van Businarias enkele foto’s te 
publiceren, daarrond één en ander te vertellen (wij schrijven dus geen 
artikel rond deze foto’s) en indien gewenst, de lezer te vragen mee te helpen 
bij de identificatie van de personen welke op de foto’s voorkomen of de 
omstandigheden waarin de foto is gemaakt te becommentariëren (vergeet 
niet het referentienummer van de foto te vermelden), en … opbouwende 
kritiek is steeds welkom. Daartoe kan u steeds terecht bij de archivarissen 
van Businarias, via mail naar "Ter Maelsaecke", of kom eens langs naar de 
Maalzaakstraat te Maarkedal (alle nodige gegevens daartoe zijn te vinden 
in dit boekje of op de website www.businarias.be). Hebt u zelf nog oude 
foto’s, breng ze bij Johan in "Ter Maelsaecke". Daar worden ze ingescand 
en geïnventariseerd. Uw originelen krijgt u steeds terug.

Maarke-Kerkem foto 0251
Wij kregen een reactie van Etienne Pieters uit Maarke bij de foto die wij 
in vorig nummer publiceerden met het gezin van Michel D’Hondt, volgens 
het archief van Johan, veldwachter te Maarke-Kerkem. Er was reeds het 
vermoeden dat het hier niet om een veldwachter ging. In het boek "Maarke-
Kerkem in de maalstroom der tijden" stond ene Jozef D’Hondt als veldwachter 
aangegeven. 
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Volgens de overlijdensakte van Jacobus d’Hondt van 29 juli 1805 is het 
inderdaad diens zoon Jozef die in dat jaar veldwachter was te Maarke 
("Joseph D’Hondt, garde-champêtre domicilié à Maercke"). Ik kan mij niet 
voorstellen dat reeds in dat jaar dergelijke foto’s werden gemaakt. En vermits 
er geen Michel D’Hondt in de lijst der veldwachters voorkwam... zal Johan 
het woord "veldwachter" moeten verwijderen uit zijn archieffiche.

Schorisse foto 1937
Johan heeft blijkbaar een zwak voor foto’s met mensen op een rijtje. Het was 
dan ook een klassieke opstelling in die tijd: vader en moeder en in volgorde 
van leeftijd namen de kinderen plaats. Hier de kinderen van de familie De 
Geyter uit Schorisse; vader en moeder zijn niet afgebeeld. Heeft er een lezer 
een idee uit welke periode de foto dateert?
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Op de foto staan van links naar rechts: De Geyter Ivo, Clémence, Maria, 
Basiel, Marguerite, Alfons en Ursmaar.

Etikhove foto 2517

Op 16 oktober 1921 werd Charles Blommaert officieel ingehuldigd 
als burgemeester van Etikhove. In een herdenkingsboekje dat toen 
werd uitgegeven (Businarias-archiefnummer B6-A19) staat te lezen: 
"Zondag 16 Oktober beleefde het schilderachtige dorpje Etichove, in de 
heuvelachtige streek rond Audenaerde, een heugelijken dag. Men vierde 
er met buitengewonen luister de inhuldiging van den jongen Burgemeester 
Charles Blommaert, oud-strijder, zoon van de in de streek alomgekende en 
gewaardeerde familie Hippoliet Blommaert - Vandergauwen."
Een stoet werd gevormd op de Markt te Oudenaarde. "Negen vrouwelijke 
wielrijders, in sierlijke kleedij de Belgische en Fransche kleuren verbeeldend, 
vormden ‘n bijzonder lieve groep en werden zeer toegejuicht." Is er iemand 
die hier nog een van zijn sportieve betovergroottantes herkend?

Etikhove foto 630
Om Johan een plezier te doen plaatsen we er nog een rijtje kinderen bij. 
Het zijn de kinderen van Jozef Van Nieuwenhuyze en Maria Verdonckt, mijn 
grootouders aan moeders kant.
Schitterend toch: de meisjes in eenzelfde kleedje, een gelijkaardig halskettinkje 
en een enorme strik in het haar en de jongens in een marinepakje (een col 
marin). 
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Het zijn van rechts naar links: mijn moeder Paula, Elisabeth, Albert, Georges, 
Rupert en Marguerite. De foto moet genomen zijn in 1923.
Daarna werden er nog twee kinderen geboren in het gezin: Gerard en 
Marie-Thérèse. Marguerite is thans 94 en Marie-Thérèse 89. De anderen 
zijn overleden.
Etikhove foto 1217
Beweren dat er in Etikhove een lange toneeltraditie bestaat is een open 
deur intrappen. Die Winterroose is daar het meest recente voorbeeld 
van. Johan haalde een groepsfoto boven gemaakt ter gelegenheid van de 
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opvoering van "De Nacht van Suzy Bernstein" van auteur Bernard Farell. 
De opvoeringen hadden plaats op 21, 22 en 23 maart 1986. De regie was, 
traditiegetrouw toen, in handen van Omer Van Welden (centraal op de foto). 
De acteurs poseerden rond hem: Frans De Rodder, Marijke Van Welden, 
Julien Schiettecatte, Erna De Voet, Willy Bodequin, Christine Van Welden 
en Peter Lambrecht.

Maarke-Kerkem foto 106
Deze laatste foto toont de familie Annick-Van Glabeke. En deze maal niet 
uitgelijnd.
We volgen de cijfertjes: 1: Isidoor, 2: Urbain, 3: Napoleon, 4: Alice, 5: Victor, 
6: Josephus, 7: vader Charles-Louis Annick, 8: moeder Maria-Adolphina Van 
Glabeke, 9: Bertha, 10: Julia.
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Vertelsels bij de Leuvense stove 
Paul Baekeland

Treemieze Santiel had van de pastoor een 
goedbedoelde preek gekregen, maar dat had 
een averechts effect gehad. Hij was in zijne kam 
gebeten en had van alles bedacht en beraamd 
om "die zwarte kloot" van antwoord te dienen. 
Bij nacht en duisternis, gekker kon het niet, was 
hij over de muur van de pastorijtuin gekropen, 
om de volière met peruchen (door de pastoor 
nog meer gekoesterd dan het tabernakel 
in zijn kerk) open te zetten en de beroemde 
kwetteraars de vrijheid te schenken. De 
stommerik had evenwel zonder de loslopende 
hond gerekend, hij werd zwaar gebeten en had 
nu op slag een nieuwe, duizend keer gevaarlijker 
vijand, namelijk die godverdomsen hond. Die 
moest op een of andere manier kapot! Oog om 
oog, tand om tand. Santiel was niet anders dan 
de wereldleiders die oorlog voerden. Of toch? 

Hij sliep niet goed, draaide en keerde in bed, dommelde weg en schrok weer 
wakker. Opeens klaarwakker na een korte, zotte droom. Hij had een rat 
gevangen, een viezige, vette, dicht behaarde rat met een lange, schurftige 
staart. Hij had ze met de blote hand uit de val gehaald (als ge ze bij het 
nekvel grijpt, kunnen ze enkel gapen, niet bijten). Hij had ze in een blikken 
koekjesdoos gestopt en was er midden de nacht mee naar de pastorij gestapt. 
Hij had zich op zijn knieën voor het kelderluikje gezet, het luikje geopend, 
de rat naar binnen gegooid en het luikje weer dicht gedaan. Toen had daar 
plotseling achter hem een gendarm gestaan, die zijn snode handelingen had 
gade geslagen. Een norse gendarm, pistool op hem gericht. Santiel was zijn 
asem kwijt, hij had ter plekke dood kunnen vallen, van het danig verschieten.
Lieske vroeg wat er scheelde.
"Ik heb een stomme droom gehad," zei hij, "maar ik weet niet meer over wat."
Hij draaide zich naar de andere kant en begon weer diep in zijn eigen te 
peinzen. En kwam uiteindelijk tot het besluit dat hij de pastoor en zijn hond en 
heel die santenboetiek uit zijn kop moest zetten. Dat het allemaal niet zoveel 
waard was. Zijn toegetakeld been, waarmee hij een tijdje had gekwelsterd, was 
aan het genezen. Lieske ook, ze was weer appetijtelijk. Ze had hem verzorgd 
en dat had zijn ruwe ziel vertederd. En dan was er de onderpastoor geweest. 
Treemieze Santiel had zowaar een kaartje gelegd met de onderpastoor! Kunt 
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ge u dat voorstellen? Hij had moeten vaststellen dat die man een mens was 
gelijk wij, die alleen maar geen wijf had en betaald werd om de mis te doen 
en te brevieren en zonden te vergeven.
Binst dat ze samen aan het kaarten waren, was Djeef stilletjes gestorven.
Veel te jong.
Doodgaan was veel erger dan gebeten worden door een hond.
Agnes had toch zo wreed geweend. De begrafenis was toch zo triestig 
geweest. Santiel en nog een paar kadeeën hadden naderhand een toeveel 
dreupels nodig gehad, om al dat leed weg te spoelen. Eerst in de Kring op 
de plootse, dan in ‘t Wolfgat. Met niettemin het goed gevoel van: wij zijn 
er godzijdank nog bij, Djeef zit onder de zoden. Dat hij ruste in vrede. Geef 
ons nog iets. 
Djeef was bij de Witte Bende geweest, zo werd gezegd. Moeilijk te geloven, 
zo een zachte mens! Meulies Tuurke wist het nochtans van een goed part. 
En Wietieze Leo had hem, kort voor hij ziek werd, gezien op de markt in 
Ronse, in gezelschap van de veel besproken Leon Dynamiet. Diezelfde nacht 
werd den ijzerweg opgeblazen.
"Ge kunt daar uw eigen gedacht over hebben, over al dat mollenwerk van de 
zwarten en de witten. Ik weet een ding, dat de oorlog duurt en blijft duren."
"Niets blijft duren. Hoorde gij iedere nacht die Engelse bommenwerpers 
overvliegen?! Het schijnt dat den helft van Duitsland al plat ligt."
"En de Russen komen van de andere kant dichterbij, wordt gezegd." 
"Als die Bolsjewieken tot hier geraken, zijn we helemaal gezegend." 
"Schenk nog een keer in, Marie."
Op straat reed er een colonne Duitse legerauto’s voorbij. Geëscorteerd door 
moto’s met siedekarre.
Ze stonden achter het gordijn naar buiten te loeren, hun glas in hun hand.
"Die grauwbozzen hangen mij de keel uit."
"Mij nog veel meer. Het leven wordt alsmaar moeilijker. Ge komt niet waar 
ge wilt, voor alles en nog wat moet ge een 'Schein' hebben, de ravitaillering 
laat het afweten, de rantsoenzegels zijn op. Er is geen werk. Elk normaal 
leven is naar de kloten."
"Maar wel niet voor iedereen, de boeren hebben geen rantsoenzegels nodig. 
Zij eten wittebrood en alle dagen verkiesvlees! Wij moeten ons content 
stellen met roggebrood met smout, godverdomme! En brimbezies."
"Of okkernoten, gelijk de eekhoorns." 
"Ge moet af en toe een konijn kunnen stroppen. Of, gelijk Loodsieze Juul, 
ne stuiver bijverdienen met blauwen."
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"Ze hebben hem wel al een paar keren bij zijne kollee gepakt. Vroeg of laat 
loopt het verkeerd af."
"Zolang het rekt, scheurt het niet, zei ons moeder altijd."
"Dat wijf van ‘t Roozie Perdeke zegt dat ook. Hoeveel moffen hebben er al 
op gezeten?" 
"Ze staan rootje te schuiven." 
"Een hoere gelijk een perd! Hebt ge dat mens al ne keer goed bekeken?"
"Wie niet!"
"Wacht maar tot den eurleuge gedaan is, ze zal wat meemaken!"
"Lang zal het niet meer duren, ik heb zo van die voorgevoelens. Op een 
goeie keer zijn de Engelsmans daar."
"Och, we wachten al zo lang. We zullen oude mensen zijn…"
"Ik denk eraan weer naar de koolputten te gaan werken," zei Santiel opeens.
Was dit een vlaag van waanzin? 
De drank zat er wel voor iets tussen, maar toch meende hij wat hij zei. Lieske 
had het hem nog weer voorzichtig ingefluisterd. 
Hij wist dat koolputterswerk zware toebak was. Niets meer voor mij, wat 
denkt ze wel, had hij eerst gedacht. 
Naderhand had hij ingezien - het moest een keer gebeuren - dat het eigenlijk 
feitelijk nog zo’n zot idee niet was. Hij zat altijd op droog zaad, Lieske hield 
de vinger op de knip en misschien had ze gelijk, hij dronk te veel en had 
te veel tijd om stommiteiten uit te halen de laatste tijd. Het was zijn schuld 
dat het niet goed meer ging in zijn huishouden, er zat voor het minste een 
scheete verkeerd. Een tijdje hard labeur en wat geld verdienen zou daar 
verandering in brengen. 
Kort gezegd, er was iets met hem gebeurd, waar hij zelf geen raad mee 
wist. Hij was gelijk Paulus die van zijn paard werd gesmeten en het licht uit 
de hemel had gezien. 
Ge zult misschien elke dag afgedjakt thuiskomen, ging het door zijn hoofd, 
maar ‘t wijveke zal content zijn. En als ze content is, is ze ook gewilliger 
en dan kan ze een engel zijn. Hij herinnerde zich de momenten dat ze een 
engel kon zijn…
Ben ik zot aan het worden?
Ba neen ik! Ik zie haar nog altijd geren, ik heb er altijd spijt over gehad, 
dat ik haar dien eerste keer heb laten zitten. Ik heb ook op mijn manier 
getreurd vanbinnen, toen ons Fredje gestorven was. Maar een mannemens 
laat dat niet blijken…
Hij dronk zijn glas uit en zei: "Ik heb stillekies aan mijnen buik vol van thuis 
te lopen. In de koolputten kunt ge grof geld verdienen."
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Hij zag hoe ze dachten: Treemie opnieuw in de koolputten! Verstaat gij dat 
nu? Hij is nooit ne wreed froetten geweest, zijn Lies is rijk genoeg. Hij kan 
desnoods die andere geit van haar ook verkopen! En te Boerzen Berties is 
er af en toe wat scheef te slaan! 
Ze denken wat ze willen, Santiel doet zijn goesting.
Maar toch bleef hij trutselen en stelde hij van de ene week naar de andere 
uit. Intussen keerde de oorlog, de Engelsmans kwamen effectief. Niet meteen 
met wittebrood, maar de hoop op een nieuwe tijd groeide. 
Op een zaterdagavond trok hij naar Gusties. Stance was alleen thuis, zo 
liet ze hem verstaan. Het geklets over haar zoon, Nard, die voor den Duits 
had gewerkt en die werd beklapt voor tootentrekker, voor enen die op het 
gepaste moment zijn hekkie naar de wind hing, had haar zeer gedaan en 
haar nog meer mensenschou gemaakt dan ze al was. 
"Ik weet op geen honderd uren wanneer hij thuis zal komen," zei ze.
Op hetzelfde moment stak hij de deur open!
"Hoe later op den avond, hoe schoonder volk," zei hij. "Zet u Santiel."
"Ik ga mij niet zetten," zei Santiel, maar hij deed het toch.
Hij wou meteen van wal steken, maar het duurde een beetje.
"De tijden zijn van slecht naar onzeker geworden, maar God weet hoe lang 
het nog duurt eer in Ronse de werkinge herpakt," draaide hij rond de pot.
Om een lang verhaal heel kort te houden, hij wou een tijdje opnieuw naar 
de koolputten gaan en misschien kon Nard hem daarbij helpen. 
"Gij kent de bazen ginder in de Borinage," zei hij.
Er trok dagelijks een hele charge mannenvolk naar Elzele naar de trein. Nard 
was een van hen, natuurlijk kende hij "de bazen". Maar dat uitgerekend 
Treemieze Santiel, die daar toch ook een tijdje zijn kroeten had verdiend, 
naar hem toe zou komen om ginder te bemiddelen, dat had hij nooit kunnen 
denken. Eigenlijk voelde hij zich vereerd. Als hij het er later bij de Leuvense 
stove over heeft, laat hij doorschemeren dat hij op die manier den enen 
en den anderen aan werk heeft geholpen. Wat natuurlijk maar stoef was.
Treemie opnieuw naar de koolputten! Er gebeuren tegenwoordig schou 
dingen! 
"Ik zal doen wat ik kan," zei hij gewichtig, alsof het een belangrijke interventie 
betrof. "Ze zien de flamins ginder geren komen, dat weet ge, maar het een 
en het ander is tegenwoordig aan het veranderen, ik kan niets beloven."
"Doe wat ge kunt, ge zijt al bedankt op voorhand," zei Santiel.
Hij voelde dat de vis zou braden. En meteen werd hij een beetje ongerust. 
Hij zag zichzelf weer, zwart gelijk mollekies gat, uit de diepte naar boven 
komen, elke dag opnieuw. Hij zag zich, gekreveerd van het zwaar werk, 
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bij Lies thuiskomen en geen kroodze meer hebben om nog iets anders te 
doen dan in slaap vallen. Hij had een beetje spijt, maar wilde er niet aan 
toegeven. Lieske van haar kant was opgefleurd door zijn besluit. En dat was 
hem opeens heel veel waard.
De Duitsers waren weg, de wereld herleefde, maar niets was zeker, er vielen 
nog dagelijks duizenden doden verderop. Het was in diezelfde wankelbare 
tijd dat Nard hem het goede nieuws bracht, dat hij als koolmijnder weer 
aan de slag kon.
Toen, de dag voor hij de eerste keer zou vertrekken, gebeurde er iets 
verschrikkelijks! Het was zondag na de middag. Lieske en Santiel zaten op 
de bank, voor de deur van hun huis te kijken. Naar de duiven die overvlogen 
en het voorbijschuiven van de wolken. Naar het keuninkske dat ijverig in en 
uit de haag vloog, alsof het daar met jongen zat. Ze keken naar de dingen, 
maar ze zagen ze niet, vooral Santiel was bezig met het onbekende dat op 
hem afkwam. 
Lieske had zijn eetzak gerepareerd en hem een nieuwe pulle gekocht. Hij 
had zijn velo gesmeerd en de frennen gecontroleerd. Hij was helemaal klaar 
voor de eerste trein morgen uchten.
"Ik zal voor u lezen, omdat er u niets zou overkomen," beloofde Lieske.
Deze bijna moederlijke bezorgdheid deed hem iets. 
Ze had hem een schapulier gekocht. Het zou hem beschermen tegen 
ongevallen.
Dat vond hij wijvenprot, maar hij nam het erbij. Ze was bijzonder lief en 
dat was lang geleden. Hij deed het ding rond zijn nek, hij zou alles gedaan 
hebben wat ze vroeg. Want…
Er was verleden nacht een wonder geschied. Ze was tegen hem aangekropen 
en had haar hand op zijn gemachte gelegd. Hij had niet geweten wat er 
gebeurde en wat daarachter zat. Hij kon er geen kop aan vinden, maar het 
kon hem ook niet schelen, een vramens moet ge niet proberen te begrijpen. 
Ze had hem een duidelijke wenk gegeven en hij was op slag gereed geweest. 
Hij had zich over haar heen gewenteld en het palodderen onder de sjorzen 
was begonnen. Tot zijn verwondering had ze hem het zwaar werk niet alleen 
laten doen. Onder zijn grijpgrage handen was ze een hitsig wijf geworden, 
dat hem in de kortste keren tot onstuitbare dadendrang had gebracht. Met 
uit de hand lopende zotternijen, een tempeest van zalige vervoering als 
gevolg. De wankele bedstee kraakte en werd dermate geteisterd, dat hij 
vanmorgen, nog voor de hoogmis, de nodige reparaties had moeten doen. 
Met het eerste geld dat ik in de koolputten verdien, koop ik haar een nieuwe 
geit, besloot hij. Twee nieuwe geiten. Drie als ze het wou.
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"Kijk, zo een heel klein vliegmachientje," zei ze opeens en wees naar de 
hemel. 
Het gonsde dreigend als een reuzengrote horzel, laag onder de wolken door. 
Het kwam vlug hun richting uit en plots begon het te sputteren. Meteen 
daarna maakte het geen enkel geluid meer. Het zweefde, het zwenkte, het 
viel. Het viel kaarsrecht naar beneden.
"Een vliegende bom," schrok Santiel. Zijn adem stokte.
Hun hart kromp ineen. Het ding viel sneller en sneller, als het ware recht op 
hen toe. Hun einde was gekomen. Ze doken in elkaar, knepen ogen en oren 
dicht. Drie seconden later ontplofte de aarde vlakbij en spleet de wereld in 
stukken vaneen. Een regen van losse grond smeet hen achteruit, tegen de 
voormuur van het huis, die naar binnen week en viel. Zot van angst zagen 
ze hoe de zoldering en het dak krakend doorzakten en ergens halverwege 
bleven hangen. Pannen ratelden over elkaar en ploften naar beneden. Dan 
sloeg de stilte in en bracht hen meteen half overeind. Gekwetst, gescheurpt, 
maar levend. Ze zaten in hun woonkamer, door de muur heen gesmeten, 
bovenop steengruis en stukgeslagen meubilair.
"Mijn hoofd, mijn schouder," jammerde Lieske. 
"We moeten hier weg," gruwelde hij en trok haar mee.
Ze klauwierden door een wolk van gruizelig gestof heen, gestopen onder de 
naar beneden gekomen euzie door, hapten naar lucht, zagen de zon en de 
ravage. De bomkrater, een diepe, smeulende, metersbrede put, bevond zich 
pal midden waar de haag had gestaan, daar waar het keuninkske seconden 
eerder nog in en uit had gevlogen. Ze zagen de omgewoelde lochting, de 
verwoeste groensels, het scheefgezakte, vermasakreerde huis.
De haag was weg, de straat lag bloot, er ontstond lawaai van mensen die 
uit hun huizen kwamen gelopen. Van alle huizen waren de ruiten ingegooid 
en stonden muren gescheurd.
Over hoe het er verder aan toeging vertellen we een volgende keer.

De schrijfwijze van veel van onze dialectklanken is niet makkelijk weer te geven. U leest een 
vereenvoudigde versie. Voor de meer deskundige schrijfwijze kunt u surfen naar “Heemkundige 
Kring Businarias / Ons alfabet”.
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De knipsels van Roger
Jozef Bourdeaudhui

Inleiding
Deze artikelenreeks omvat een selectie uit het uitgebreide krantenknipselarchief 
van de Heemkundige Kring. We vermelden niet uit welke krant of uit wiens 
journalistieke pen het artikel komt. (Wij voelen ons wel niet verantwoordelijk 
als er in het aangehaalde artikel fouten door de reporter zouden zijn gemaakt). 
We bladeren gewoon eens in de mappen, halen er enkele rubrieken uit die we 
al dan niet kort samenvatten en soms (olijk) becommentariëren - eventueel 
met de oorspronkelijke bijgaande afgedrukte foto (sorry voor de kwaliteit).
Nog één technische opmerking: de schuin gedrukte teksten zijn telkens 
letterlijke uittreksels uit het artikel.

Wat gebeurde er in Maarkedal in 1988?
1988 was er toch al in de vorige boekjes van september 2015 en januari 2016? 
Inderdaad. En zoals reeds gezegd in januari: "Roger heeft zoveel knipsels uit 
dat jaar..." Dus nog maar een beetje Maarkedalse geschiedenis van het eind 
van dat decennium.
Daarna zouden wij moeten beginnen met de knipsels te bekijken vanaf 
1990. En daarvan vind ik nu dat dit nog een beetje te recent is: het is geen 
geschiedenis, het is nog eerder actualiteit. Vandaar dat deze bijdrage de 
laatste is in een reeks van zeventien stuks.

Maarkedal, mei 1988
Bestaat er in Maarkedal een vereniging die met treintjes speelt? In 1988 
toch! Voor mij was het bestaan ervan een grote onbekende. Uiteraard is de 
beschrijving "die met treintjes speelt" oneerbiedig. Beter is te spreken van 
een modelbouwclub die maquettes maakt van alles wat met het spoorverkeer 
te maken heeft. 
Blijkbaar had Ronse belangstelling voor de modelspoorwegclub "Den 
Tunnel" uit Maarkedal. De benaming verwijst uiteraard naar het bestaan 
van de spoorwegtunnel onder de Spichtenberg in Louise-Marie. "Zaterdag 
8 en zondag 9 oktober wordt in de zalen van de Sint-Franciscuskring in 
Ronse een modelbouwshow op touw gezet met tal van medewerkers. Ook de 
modelspoorwegclub Den Tunnel uit Maarkedal zal van de partij zijn en bij die 
gelegenheid een nieuwe stoomtreinmaquette met een grote moeilijkheidsgraad 
officieel in gebruik nemen." 
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De reporter houdt eraan om in zijn bijdrage een summiere beschrijving te 
geven van de opgestelde maquette. "De nieuwe maquette doet de naam van 
de club alle eer aan met maar liefst 18 tunnelportalen. Niet zo moeilijk zal 
u zeggen, ware het niet dat deze maquette twee stations bezit waarvan het 
ene een kopstation is. Dat impliceert dat de miniatuurtreinen de halte komen 
binnengereden op een bepaald spoor, de locomotieven worden afgekoppeld, 
naar de draaischijf gereden, 180 graden gedraaid en langs de andere zijde 
van het treinstel aangekoppeld. Daarna vertrekt de trein in tegengestelde 
richting op hetzelfde spoor." Kort noemt men dit ook wel een rangeerstation. 
Zou Jo Cornu van de NMBS dat ook zo eenvoudig kunnen uitleggen?
"In een tijdsbestek van amper vijf jaar is de modelspoorwegclub Den Tunnel 
uitgegroeid tot een ware club. De vereniging beschikt momenteel over 2 
treinmaquettes met alles erop en eraan, van huisjes met figuren, over 
rijdende treinen en voorbij flitsende auto’s tot brandende huizen en rokende 
schoorstenen." Dat lijkt mij een vrolijk geheel. 
Wat is er van Den Tunnel inmiddels geworden? En van hun treinstellen? 
En... zouden die treinen op tijd gereden hebben? 
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Louise-Marie, november 1988
Een inleiding van een 
krantenartikel heeft als doel 
de lezer aan te zetten tot het 
lezen van het volledige artikel. 
Meestal staat het dan in vetjes 
afgedrukt gespreid over twee 
kolommen. Wat doe je dan 
hiermee? "’t Is altijd wat onkies 
aan een dame te vragen hoeveel 
ze weegt. In Maarkedal moet 
ondertussen iedereen wel weten 
dat Maria Deriemaecker, de 
echtgenote van burgemeester 
Michel Langie, de naald op de 
weegschaal doet doorslaan naar 
80 kilogram. Misschien heeft ze 
vorige week heimelijk gehoopt 
dat er een 9 in de plaats van de 
8 zou staan..." Geef toe dat dit 
geen alledaagse inleiding is voor 

een artikel, zeker als het gaat over de echtgenote van de burgemeester, die 
weliswaar inmiddels de politiek vaarwel had gezegd. Terzijde maak ik me 
wel de bedenking of de reporter van dienst zich vandaag nog zou mogen 
bezondigen aan dergelijke teksten, gezien de wet op de privacy...? 
Waarover gaat het dan eigenlijk? "Dank zij een wedstrijd van een Vlaamse 
krant, in samenwerking met de 50 jaar jonge uitgeverij Manteau, kreeg Maria 
immers een boekenpakket aangeboden van 80 kg zwaar. Daar bovenop won 
zij ook nog een weekendje naar Parijs met alles erop en eraan." Als dit niet 
uitnodigt om verder te lezen!
"De uitgeverij Manteau bestaat 50 jaar. In samenwerking met Het Nieuwsblad 
- De Gentenaar werd daarom een wedstrijd uitgedokterd, waarbij de winnaars 
hun gewicht in boeken konden winnen." Nu begint het te dagen. Manteau 
is vandaag overgenomen door De Bezige Bij. 
Waaruit bestond de wedstrijd? "Vijf weken na elkaar verschenen in de krant 
tien foto’s en namen van Vlaamse auteurs. Daar bovenop werden ook eens 
nog tien citaten uit hun werken afgedrukt. De vraag bestond erin het juiste 
citaat met de juiste auteur te combineren." Voor de organisatoren bleek dit 
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een moeilijke wedstrijd maar uiteindelijk werden er wel 8138 inzendingen 
ingediend. 
Hoe ging Maria dan te werk om aan deze wedstrijd deel te nemen? "Mijn 
dochter Micheline werkt in Oudenaarde bij de stedelijke dienst voor informatie. 
Dagelijks krijgen ze daar een pak kranten en tijdschriften door te nemen. 
Waarom zouden wij niet meedoen aan de wedstrijd van Manteau, vroeg ze 
me op een dag? Voor ik het wist lagen de boeken van de aangehaalde auteurs 
hier bij ons op tafel. Elke week trokken we daarvoor naar de bibliotheek in 
Oudenaarde. Het was niet gemakkelijk en soms moest je wel eens een boek 
volledig doorlezen om het desbetreffende citaat te vinden." In feite is het 
wel de bedoeling een boek volledig te lezen!
Een week voor de prijsuitreiking kreeg gewezen burgemeester Michel Langie 
een telefoontje met de vraag wat het gewicht was van zijn echtgenote. Hij 
vergat hierover ook maar iets aan Maria te vertellen. En enkele dagen later: 
"Mijn dochter belde me op om te zeggen dat ik niet alleen mijn gewicht in 
boeken had gewonnen, maar daar bovenop ook nog de superprijs gewonnen 
had, een weekend naar Parijs."
Op 12 november werden de boeken, 122 stuks, afgehaald op de boekenbeurs 
in Antwerpen. Maria ontving ze uit de handen van auteur Jos Vandeloo, 
"... een sympathieke auteur ". "Op de terugweg was het wel voelbaar dat 
de 80 kilo boeken in de koffer doorwogen." Op 16 december zou dan de 
apotheose komen. "... Dan mogen we naar Parijs voor een literair weekend. 
Op zaterdagavond staat een exclusief diner op het programma en verder 
mogen we in de TV-studio van Antenne 2 een uitzending van het literair 
programma ‘Apostrophes’ bijwonen."
Zou Maria al haar boeken hebben uitgelezen? Of zocht ze ook in deze naar 
citaten? 
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De kapel Sint-Vincentius te Maarke als relict van de 
Vlaamse Reconquista in Portugal (12de-13de eeuw) - 
deel II

K. Van Hoecke

6. Hypothese: wie stichtte de Sint-Vincentiuskapel?

6.1 Round up the usual suspects
Om het met een quote uit de filmklassieker Casablanca (1942) te zeggen: 
"Round up the usual suspects!" Het aantal clans of het aantal figuren uit 
deze clans die het financieel vermogen en de invloed bij de wereldlijke en 
geestelijke overheid hadden om een kapel te stichten is vrij beperkt. We 
hebben een aantal mogelijkheden: de clan van Ouden aarde, de oude clan 
van Maarke, de oude clan van Schorisse of de clan van Gavere. 
We zoeken met andere woorden een ridder uit een van deze clans die heeft 
deelgenomen aan de verovering van Lissabon in 1147, aan de verovering 
van Silves in 1189 of aan de Portugese campagne in Marokko begin 
dertiende eeuw. Het is niet helemaal duidelijk of de ridder in kwestie er ook 
gesneuveld of er overleden is. De oprichting kan ook worden opgevat als 
dank voor de Goddelijke bescherming tijdens een dergelijke onderneming. 
Op een boogscheut van de Sint-Vincentiuskapel ligt de kapel van Kerselare 
uit het midden van de vijftiende eeuw die door de heer van Oudenaarde 
uit dankbaarheid werd gebouwd na een confrontatie met een krokodil in 
het Heilig Land. Deze heer van Oudenaarde liet de krokodil als getuigenis 
ophangen in de kapel. In het geval van de Sint-Vincentiuskapel, ook kapel 
Maarke-ten-Berge genaamd, wijzen de aanwezigheid van de relieken van 
Sint-Vincent op hun beurt dat de deelnemer aan de Portugese campagne nog 
de mogelijkheid had om deze naar huis mee te brengen, tenzij men er vanuit 
gaat dat zijn familie of verwanten deze voor hun heer hebben meegenomen 
in plaats van het gebeente van de overleden ridder. Niets wijst op het feit dat 
de ridder in de kapel werd begraven. De kapel lijkt louter dienst te hebben 
gedaan als herinnering aan de Portugese campagne. 

6.1.1 De clan van Oudenaarde
Als eigenaar van het Land tussen Maarke en Ronne en van de heerlijkheid 
van Pamele (pas in 1225 verheven tot een baronie) maakt de heer van 
Oudenaarde een goede kans om stichter te zijn van de kapel. De heer van 
Oudenaarde, één van de twaalf pairs van Vlaanderen en een belangrijk 
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baanderheer in militaire expedities had de politieke invloed en de militaire 
macht om bij een verovering een reliek van Sint-Vincentius op te eisen en 
mee te nemen naar zijn thuisland. 
Wij zien echter niet direct leden van deze familie die deel genomen zouden 
kunnen hebben aan de Portugese campagnes. De herenfamilie van 
Oudenaarde lijkt op het eerste zicht weinig uitstaans te hebben gehad 
met de Portugese Reconquista of met de minderbroederbeweging die zich 
in het spoor van de Vlaamse reconquistadores in Vlaanderen vestigde. 
Arnulf IV lijkt niet bijzonder te hebben bijgedragen aan het Oudenaardse 
minderbroederklooster. 

6.1.2 De clan van Maarke
Aangezien het wereldlijk beheer van de kapel Maarke-ten-Berge behoorde 
tot de heerlijkheid van Maarke, maken de heren van Maarke of diens nauwe 
verwanten eveneens aanspraak op de titel van potentiële stichters van de 
kapel. Maar ook hier vinden we geen aanwijzingen dat zij enig uitstaans 
zouden gehad hebben met de Portugese Reconquista.

6.1.3 De clan van Schorisse
De heerlijkheid Schorisse werd in de loop van de Middeleeuwen één van de 
vijf baronieën van het Land van Aalst, naast deze van Boelare, Gavere, Rode 
en Zottegem. Het bestond uit de zes dorpen Mater, Rozebeke, Schorisse, 
Sint-Blasius-Boekel, Sint-Cornelis-Horebeke en Zegelsem, naast de grote 
goederen in Elst, Frasnes, Michelbeke, Nederbrakel, Sint-Denijs-Boekel, 
Sint-Maria-Horebeke en Sint-Maria-Lierde. De ontwikkeling van het Land 
van Schorisse was echter het resultaat van een familiepolitiek, gevoerd vanaf 
het begin van de dertiende eeuw door een zijtak van de familie van Gavere, 
die achtereenvolgens heer werd van Mater, Schorisse, enz. 
We vinden in de abdij van Ename1 een vijftal ongedateerde oorkonden 
waar een zekere 'Joos van Schorisse' voorkomt. De interessantste van deze 
oorkonden is de schenkingsoorkonde aan de abdij van Ename van een zekere 
Gosin.2 Gosin schonk vijf bunder grond op de berg te Maarke, waarvan hij 
een gedeelte in leen hield van Joos van Schorisse junior. Dus deze Joos van 
Schorisse junior had een leenman vlakbij de kapel Maarke-ten-Berge. Een 
ander lid van de familie, met name Arnulf, een jonge zoon van Diederik van 

1 Piot, Cartulaire de l’abbaye d’Eename, 352 (nr. 366: Josimus de Scornera); 353 (368: 
Josin de Scornece); 358 (Liliarde, soror Josini de Scornais; Arnulfus, nepos Josini; 377-
378 (nr. 418: eigenlijk twee oorkonden met Josin de Scornay; Josino de Scornai). Milis, 
De onuitgegeven oorkonden, 33 (nr. 57: Josino iuniore de Scornai).

2 Milis, De onuitgegeven oorkonden, 33 (nr. 57). 
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Schorisse schonk in het midden van de twaalfde eeuw vier bunder allodium 
te Maarke.3 Ook kennen we een Walter van Schorisse die een klerk was van 
de Vlaamse graaf. We vinden hem terug in slechts één grafelijke oorkonde, 
met name in de schenkingsakte van 1202 aan het hospitaal van Oudenaarde.4 
In de kroniek van Villahardouin leren we hem echter beter kennen als een 
militair aanvoerder in de vierde kruistocht. Walter van Schorisse leidde 
in 1206 het achtste leger bij Demotika. Tijdens de volgende zomer, juli-
augustus 1207, leidde hij opnieuw een leger, met zware verliezen. Het is 
niet ondenkbaar dat hij daar toen ook gesneuveld is. 

6.1.4 De clan van Gavere
Met de heren van Gavere en hun naaste verwanten komen we aan bij één van 
de belangrijkste adellijke families met grote eigendommen in de streek van 
Oudenaarde. De familie telde een groot aantal ridders die aan de Reconquista 
in Portugal konden hebben deelgenomen en ze had tevens de grond, de 
rijkdom en de invloed om een kapel te bouwen in Maarke-ten-Berge. 
Raas II (1114-†1149) en Raas III (1130-†1150) hadden kunnen deelnemen 
aan de inname van Lissabon in 1147, Raas IV (1156-1188) aan de inname 
van Silves in 1189. Raas IV kwam een laatste maal voor in 1188 en is voor 
1190 gestorven. In die zin valt zijn overlijden in de periode van de verovering 
van de Portugese Algarve. Was Raas IV van Gavere onder leiding van Jacob 
van Avesnes op kruistocht getrokken? Was Raas IV tijdens de campagne in 
Silves gesneuveld? 
Raas IV was gehuwd met een Mathilde die we slechts éénmaal tegenkomen 
bij een schenking van grond te Hollebeke aan de abdij van Ninove. Deze Raas 
IV van Gavere lijkt al heer te zijn geweest van Mater. In een oorkonde van 
1182 staat Raas van Gavere een weide af aan de abdij die door hem wordt 
gesitueerd tussen het domein van de abdij en zijn dorp Mater (villam meam 
Materne).5 De kapel van Maarke-ten-Berge ligt op een boogscheut van Mater. 
Een aanwijzing van de deelname van Raas IV aan de belegering van Silves 
onder leiding van Jacob van Avesnes vinden we misschien onder één van 
zijn leenmannen. Cono van Ravenschoot (1196-1205) was een belangrijk 

3 Piot, Cartulaire de l’abbaye d’Eename, 361 (nr. 384: Arnulfus parvus de Scornai; 
Arnulfus filius Theoderici de Scornaza).

4 Van Bockstaele, Het hospitaal tijdens het ancien régime, 17-24, in bijzonder 19 met een 
kleine correctie: de auteur verwart Adrianopel met Demotika. Demotika ligt echter een 
40-tal kilometer zuidelijker van Adrianopel (Edirne).

5 PIOT, Cartulaire de l’abbaye d’Eename, 59-60 (nr. 64).
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leenman van de heren van Gavere.6 In (West)Eeklo is de parochiekerk 
gewijd aan Sint-Vincentius, en de Sint-Vincentiusommegang trok door de 
wijk Ravenschoot (Adegem).
Ravenschoot lijkt een veel oudere bewoningskern te zijn geweest. Het werd 
reeds door Galbert van Brugge in zijn kroniek over de moord op Karel de 
Goede in 1127 genoemd als een versterkte plaats.7 Opmerkelijk is dus dat de 
gehele clan van Gavere en niet alleen de zijtak van Gavere-Mater-Schorisse 
aanwijzingen geeft voor een Portugese connectie: Ravenschoot als mogelijke 
grondlegger van de Sint-Vincentiusverering in Eeklo was een leenman van 
de heer van Gavere; de zijtak van Gavere-Breda bouwde een kapel gewijd 
aan Sint-Joos te Breda (minderbroeder Joos); en de leden van de zijtak van 
Gavere-Mater-Schorisse waren de ondersteuners van de franciscanen te 
Gent. Met andere woorden, de voorliefde voor Sint-Vincentius en voor de 
minderbroeders was er niet gekomen door een hypothetisch huwelijk tussen 
Arnulf I van Gavere, heer van Mater en de erfgename van Schorisse.8 
De mogelijkheid bestaat bovendien dat de clan van Gavere-Schorisse altijd 
haar band met Portugal heeft behouden. Tweehonderd jaar later vertrouwde 
de Bourgondische hertog Filips de Goede aan een lid van de familie van 
Schorisse de taak toe om in Portugal voor hem de hand te vragen van Isabella 
van Portugal, die effectief zijn derde echtgenote zou worden.9 In oktober 
1428 vertrok een vierledig gezantschap naar de Portugese koning: meester 
Gillis van Schorisse, klerk, Jan van Roubaix, diens schoonbroer Boudewijn 
de Lannoy, ridder en de schilder Jan van Eyck. Het is op 13 januari 1429 
dat meester Gillis voor de Portugese koning en zijn vier zonen in het Latijn 
het doel van hun reis uitlegde.

6.1.5 De besluiten inzake het plaats relict
De opstelling in lijn van de kandidaten die de kapel kunnen hebben gebouwd, 
is louter indicatief. De meeste elementen wijzen in de richting van de familie 
van Gavere, maar ze zijn indirect van aard. Het resultaat is onbevredigend 
bij gebrek aan een duidelijk bewijs.
Het relict van de Sint-Vincentiuskapel op Maarke-ten-Berge wijst duidelijk 
naar de Portugese Reconquista. Dit levert ons een aantal momenten van de 
bouw van het relict op. Alle vier de clans hadden de middelen. Allen hadden 

6 Voor onze periode konden we slechts een viertal leden van de familie Ravenschoot 
terugvinden: Boudewijn (1185-1190), Cono (1196-1205) en zijn broer Fromald (1202) 
en Walter (1211). Enkel Cono lijkt relaties te hebben met de familie van Gavere.

7 Van Caenegem, Demyttenaere en Devliegher, De moord op Karel de Goede, 151.
8 Erik Verroken wijst op deze mogelijkheid. Zie: Verroken, Mer Arend VI van Gavere, 267.
9 Verroken, Mer Arend VI van Gavere, 279 en eventueel 296.
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grondbezit in de directe omgeving van de kapel: de heren van Oudenaarde, 
de heren van Maarke, de heren van Schorisse en de heren van Gavere (als 
heer van Mater). Niet alle vier de clans hadden echter de opportuniteit. 
De heren van Oudenaarde waren door het demografisch lot dat de familie 
trof, verhinderd om een voorname rol te spelen tijdens de campagnes in de 
Reconquista in Portugal. Zij waren ofwel overleden, ofwel bijzonder jong.
Een laatste bedenking met betrekking tot de plaats relict is het feit dat 
de kapel vrij afgelegen lag ten opzichte van de toenmalige domeincentra 
of van de centrale woonst van de betrokken heren, van waaruit zij hun 
domeinen beheerden. Het foncier van het Land tussen Maarke en Ronne te 
Kerkem en het foncier van de heerlijkheid van Maarke hadden bovendien 
zelf hun eigen kastrale kapel en voor hen lag de kapel aan de overzijde 
van de Maarkebeek. Dit geldt overigens ook voor hun naaste buur in Mater 
aan de overkant van de Maarkebeek, zijnde dezelfde kant waarop de kapel 
staat. De heer van Mater had bij zijn woonst op Mater-ter-Borg een kastrale 
kapel, gewijd aan Sint-Amelberga.10 Mochten de heren van Oudenaarde, 
Maarke, Schorisse of Gavere de stichters zijn geweest, dan zou men geen 
afzonderlijke kapel verwachten, maar de uitbreiding met een altaar van de 
bestaande kapel dat dienst deed als kastrale kapel. In die zin, kunnen we de 
kapelgoederen op Maarke-ten-Berge (vier tot zes bunder) eerder identificeren 
als de erfgoederen van een broer van de plaatselijke heer (van Maarke, van 
Mater of anderen) dan van de eigenlijke heer zelf. Toch viel later de kapel 
Maarke-ten-Berge dan weer wel onder het eigen beheer van de heer van 
Maarke. Het is alsof de bezitsverhoudingen achteraf doorheen zijn geschud. 
Dit brengt ons tot onze laatste toevlucht: het motief van de keuze voor 
de plaats relict. Het antwoord ligt misschien besloten in een ander groot 
mysterie: de oorsprong van het bezit van de familie van Gavere in het Land 
tussen Maarke en Ronne.

Het ontbrekende familieverhaal
In augustus 1238 werd er een verdeling gemaakt tussen Arnulf IV, heer van 
Oudenaarde (Pamele) enerzijds en diens leenman Arnulf I van Gavere, heer 
van Mater anderzijds voor de goederen die ze tot dan toe gemeenschappelijk 
be zaten tussen Maarke en Ronne. De aanhef van de oorkonde, vertaald 
vanuit het oud Picardisch luidt als volgt:11 

10 Berings, Landschap, geschiedenis en archeologie, 45-50. Deze kapel maakte deel uit 
van de oude Sint-Martinuskerk, maar het patronaat was in handen van de heren van 
Schorisse (als heren van Mater). Het patronaat van de Sint-Martinuskerk was in handen 
van de Sint-Pieterabdij.

11 A.D.N., B 1570: Cartulaire rouge, f°14r°.
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"Ik Arnulf, heer gezegd van Oudenaarde en ik Arnulf van Gavere, heer van 
Mater laten weten aan ieder die deze brieven zullen zien dat wij onze landen 
die wij tot nu toe gemeenschappelijk hebben gehouden tussen Maarke 
en Ronne, na lang uitstel hebben verdeeld en gescheiden op de volgende 
wijze: …" 

6.2 Hypothese: een weduwengoed in het Land tussen Maarke 
en Ronne?

Is de verdeling tussen Arnulf IV van Oudenaarde en Arnulf I van Gavere 
terug te brengen tot een weduwengoed? Het weduwengoed is hetgeen een 
vrouw krijgt als zij haar echtgenoot overleeft nl. voor de rest van haar leven 
de inkomsten van de helft van zijn lenen. Dit nieuwe recht van de vrouw is 
typisch voor lenen.
De bekendste voorbeelden van het weduwengoed in de twaalfde eeuw zijn 
deze van de gravinnen van Vlaanderen. De grafelijke familie maakte als 
eerste het voorwerp uit van de geschiedschrijving en de praktijken van de 
Vlaamse graven hadden directe gevolgen voor het gehele graafschap. Wij 
vermoeden dat de Vlaamse adel zich spiegelde aan het voorbeeld van hun 
grafelijke leenheer. Vooreerst had men het weduwengoed van Clementia, 
gravin van Vlaanderen in het begin van de twaalfde eeuw en van Mathilde 
van Portugal op het einde van deze twaalfde eeuw.12

Een weduwengoed was dus een minder goed gedefinieerde, uitgestelde 
erfeniskwestie, die bij de uiteindelijke verdeling bij de dood van de weduwe, 
zoals bij elke erfenis, het slechtste in een mens kon naar bovenhalen. De 
discussies over het weduwengift konden alzo pas jaren na de toekenning 
ervan optreden.

6.2.1 Mathilde 
Er is slechts één vrouw die in aanmerking komt voor een dergelijk 
weduwengoed tussen de familie van Oudenaarde en Gavere. Dit is Mathilde 
die gehuwd was met Arnulf III van Oudenaarde. Arnulf III overleed op jonge 
leeftijd voor 1161.13 Kort daarna, in 1166, blijkt Raas IV van Gavere, geboren 

12 De Maesschalck, De graven van Vlaanderen,108-109 en 116-117 (weduwengoed 
van Clementia van Bourgondië) en 165-167, 176-177, 180-182 (weduwengoed van 
Mathilde van Portugal). Op pagina 164 geeft De Maesschalck nog een ander, treffend 
voorbeeld van een weduwengoed, met name het Land tussen Dender en Zenne als het 
weduwengoed van Mathilde, dochter van Mattheus van Vlaanderen, graaf van Boulogne 
bij haar huwelijk met Hendrik, zoon van Godfried III, graaf van Leuven. Mathilde 
overleed echter in 1211, voor haar echtgenoot, intussen de eerste hertog van Brabant.

13 Van Hoecke, Het adellijk Huis, 344-351.
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rond 1139 met een Mathilde te zijn gehuwd.14 Was deze laatste de weduwe 
van Arnulf III? Raas IV was toen ook nog in de twintig.15 
Kreeg deze Mathilde bij haar huwelijk een 'dos ex marito'16 die haar rechten 
gaf in de vorm van één derde van het Land tussen Maarke en Ronne in 
achterleen van de oorspronkelijke heerlijkheid? De inzegening van dit 
huwelijk tussen Arnulf III en Mathilde ging vooraf aan de scharnierperiode 
van de jaren zestig van de twaalfde eeuw waarbij er een verschuiving van 
een 'dos ex marito' of de definitieve in bezit name van de huwelijksgift na het 
overlijden van de echtgenoot optrad naar een 'doarium' of een levenslang 
vruchtgebruik van de weduwe.

6.2.2 De kapel Maarke-ten-Berge
Het weduwengoed zou niet alleen de verdeling van het Land tussen Maarke 
en Ronne verklaren, maar ook de vestiging van de kapel op Maarke-ten-
Berge. Mathilde koos hiervoor een stuk grond waar ze zelf als weduwe 
aanspraak op maakte. Deze grond was waarschijnlijk afkomstig uit het 
patrimonium van haar eerste schoonvader Kamerling Gerard, maar deze 
lag dicht bij de gronden van haar tweede man Raas IV van Gavere die 
reeds heer van Mater was. Toen Mathilde echter overleed en de families 
van Oudenaarde en van Gavere een definitieve verdeling en toewijzing van 
haar weduwengoed maakten, zouden de kapel en de kapelgoederen echter 
onder de familie van Oudenaarde vallen en niet langer onder de familie van 
Gavere. De familie van Gavere had waarschijnlijk voor de verdeling van de 
dorpsheerlijkheid Zulzeke geopteerd in plaats van goederen die bij Mater 
aansloten. Zo zou de kapel, gesticht door de familie van Gavere komen onder 
de familie van Oudenaarde en vervolgens onder een zijtak van de familie 
van Oudenaarde, de heren van Maarke. De heer van Maarke had aldus 
het collatierecht van een kapel die werd gebouwd ter ere van Raas IV van 
Gavere na diens campagne in Portugal. Dit zou ook verklaren waarom de 
kapel niet onmiddellijk verder uitgroeide door bijkomende schenkingen. Ze 
lag ten eerste niet centraal bij het foncier van de heer van Maarke, en ten 
tweede, de heren van Maarke hadden geen behoefte de familiegeschiedenis 
van de naaste verwanten in leven te houden. De oorspronkelijke doelstelling 
van de weduwe Mathilde werd reeds in een volgende generatie verlaten 
14 De Smet, Cartulaire de l’abbaye de Ninove, 769 (nr. 23).
15 Raoul de Liedekerke laat het huwelijk tussen Raas IV en Mathilde situeren in 1161 aan 

de hand van zijn eigen geboorte rond 1139, gezien zijn vader huwde rond 1138 met 
Eva of Domison van Chièvres, weduwe van Gillis van Chin (†1137) en aan de hand van 
het huwelijk van zijn zoon Raas V met Clarissa van Herzele, rond 1181-1184 en hun 
kinderen, reeds drie in 1190. Zie: De Liedekerke, La maison de Gavre, 84-85.

16 'dos ex marito' of de gift van de bruidegom of diens familie aan de bruid.
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en de herinnering aan de Portugese Reconquista verdween snel uit het 
familiegeheugen van de eigenaars.
Het weduwengoed van Mathilde biedt zelfs nog meer mogelijkheden om 
duistere familieverbanden en erfopvolgingen te verklaren. Rogier (1196-
1200), heer van Maarke nam in 1200 te Brugge het kruis aan om met de 
Vlaamse graaf naar het Heilig Land te trekken. We vernemen nadien niets 
meer van hem.17 Rogier, broer van Raas van Gavere, trad na de vierde 
kruistocht en omzwervingen in Portugal en Marokko in bij de minderbroeders. 
Was Rogier van Gavere heer van Maarke geworden door erfenis van 
zijn moeder die het op haar beurt had gekregen als onderdeel van haar 
weduwengoed? Stel dat Mathilde en/of haar kinderen de kapel oprichtten 
voor de nagedachtenis van Raas van Gavere en diens Portugese campagne, 
dan had Mathilde en/of Rogier het dorp Maarke gekozen als onderdeel (of 
een gedeeltelijke ruil) voor een derde deel van het Land tussen Maarke en 
Ronne. Wanneer echter Rogier kinderloos overleed of niet meer terugkwam 
in zijn wereldse bestaan, dan ging deze erfenis terug naar de hoofdtak van 
de familie van Gavere. Misschien koos de nieuwe generatie van Gavere toen 
voor een ander derde deel van het Land tussen Maarke en Ronne, met een 
late (her)verdeling tussen Arnulf IV van Oudenaarde en Arnulf I van Gavere, 
heer van Mater of de splitsing van het dorp Zulzeke tot gevolg.

17 Erik Verroken ontdubbelt op logische wijze de personages Rogier van Maarke en Rogier 
van Marke (bij Kortrijk) in tegenstelling tot Warlop. Zie: Verroken, Genealogie van de 
heren van Maarke, 64-67. Warlop, Rogier van Maarke, 86-96.



20

Pieter Michel Vandeputte, brancardier in de Eerste 
Wereldoorlog

Marc Vuylsteke

Michel Vandeputte en zijn familie
Michel Van de Putte is het eerste kind dat geboren werd in het gezin van 
onderwijzer Florent Joseph en Marie Prudence Hyacinte De Temmerman. 
Ook zijn grootvader Pieter Francies Vandeputte was onderwijzer in de 
gemeenteschool van Etikhove. 
Pieter Francies Vandeputte, geboren te Etikhove op 11 juni 1818 huwde 
op 4 februari 1854 met Beatrix Hubau die te Etikhove geboren werd op 
10 april 1814. Ze kregen een zoon Désiré op 28 december 1853. Beatrix 
overleed vrij vroeg op 13 januari 1863 en enkele maanden later hertrouwde 
Pieter Francies te Etikhove op 5 augustus 1863 met de zestien jaar jongere 
Marie Eugenie Rédelé, geboren te Etikhove op 21 oktober 1834, dochter 
van Joseph Robert, kuiper en Monica Biasino, winkelierster. In dit tweede 
huwelijk werd Florent Joseph geboren op 28 juli 1864, die enkele maanden 
later op 13 januari 1865 overleed. Het tweede kind, geboren op 21 mei 
1865, was opnieuw een zoon en die kreeg eveneens de naam van Florent 
Joseph. De andere kinderen waren Irma Odila, geboren op 22 april 1867, 
en Francies Alexander, geboren op 14 december 1869 die kort daarna op 29 
december 1869 overleed. Grootvader Pieter Francies was bijna vijftig jaar 
lang onderwijzer te Etikhove. In een brief van het gemeentebestuur gestuurd 
op 25 november 1843 aan de Arrondissementscommissaris lezen we: 

"Op de vraag ons gedaen, of ons gemeente eenen getituleerde 
gemeentelijken onderwijzer heeft, en in cas van Ja een copie zijner 
benoeming te geven, hebben wij d’eer U te verklaren dat hier niemand 
de tytel van gemeentelijken onderwijzer bezet maer dat er in het 
onderwijs voorzien is, te weten: Genoemden Pieter Van de Putte 
sedert zijne kindsheyd onderwijzeling en onderwijzer, de normale 
lessen bij aenkomsten sedert verscheyde jaren opvolgende, is alhier 
particulieren onderwijzer voor welkers school het gemeente bestuer 
een locael gehuerd en opgeschikt heeft, en aen welke er de ordinaire 
maendelijksche vergoeding verzekerd is voort onderwijzen der arme 
kinderen, niet allen die, van t’ armbestuer onderhouden werden, maer 
ook voor de gonne die zonder zich aen andere beroovingen blood te 
stellen deze vergoeding niet konnen betalen. Dit voor de jongens." 

Enkele weken later, op 12 december 1843 deelde het gemeentebestuur 
aan de Arrondissementscommissaris mee dat "de gemeenteraad van 26 
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dec 1843 Pierre Van de Putte benoemd heeft tot onderwijzer en vraagt om 
deze benoeming voor te leggen aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
na de provinciale inspecteur gehoord te hebben." De gemeenteraad van 26 
december keurt eenparig die benoeming goed en stelde daarbij volgende 
bepalingen op :

"1. Dat voor den onderwijzer een bekwaem locael tot het geven van 
het onderwijs zal gehuert worden.
2. Dat den onderwijzer de kinderen zal onderwijzen van de goone die 
het schoolgeld niet konnen betaelen, voor welk hij uyt de gemeente 
kasse zal ontvangen tot vijftig francs voor een jaer.
Dat hij onderwijzer geenen voorderen toeleg zal genieten.
Deze conditienen te doen keus is wederzijds maer verplichtende voor 
’t jaer 1800 vier en dertig.(sic)
Den keus met schieten van geheyme briefkens ingevolge art 66 van 
de gemeentewet geeft den volgenden uytslag Pieter Van de Putte 
als nu alhier particulieren onderwijzer bekomd de algemeynheud der 
negen stemmen van de raed.
Was onderteekend : C.F. Thienpont, De Donder, F.X. Den Haerynck, 
L. Thery, J. Dondt, St. De Vos, C. Blommaert, C. De Raet, en P.O. De 
Bisschop. Secr. R. Pot."

Op 13 januari had de gouverneur bij de provinciale inspecteur bijkomende 
inlichtingen gevraagd daar de arrondissementscommissaris van oordeel was 
dat Pieter niet de nodige capaciteiten bezat om de functie van onderwijzer 
waar te nemen. Op 29 januari 1844 schreef de inspecteur naar de gouverneur:

 "Il est assez faible sur les différentes matières d’enseignement et de 
--------- sur le système légal de poids et messures, mais il est jeune, 
qu’il a de l’intelligence et qu’il paraît doué de beaucoup de zèle, il n ‘est 
pas impossible qu ‘en suivant pendant quelque terme les conférences 
trimestrielles, qui sont sur le point d’être organisé, il ne devient un 
bon instituteur rural."

Pieter overleed op 6 november 1896. In de Scheldegalm van 15 november 
1896 lezen we:

"Vrijdag voorlaatst is te Etikhove, zijn geboortedorp, M. Pieter Van 
de Putte, oud-onderwijzer dier gemeente, aan de genegenheid zijner 
kinderen en familie ontrukt geworden. De heer Van de Putte, een 
der oudste onderwijzers van ons Vlaanderen, telde 78 jaren en heeft 
omtrent een halve eeuw zijn ambt uitgeoefend. Voor zijn eervolle 
diensten schonk Z.M. de koning hem ook het Burgerkruis. Door 
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zijne goedhartige inborst, bezat hij ruimschoots de vriendschap van 
allen met wien hij omging, vooral de ingezetenen der gemeente 
Etikhove, alwaar hij verscheidene geslachten mag men zeggen in 
het onderwijs opleidde, droegen den eerbiedwaardigen grijzaard, 
hun ouden meester, de grootste achting toe.
Zondag laatst, om 4 ure namiddag, heeft zijne ter aardebestelling 
plaats gehad; talrijke collega’s en eene overgroote menigte hunnen 
vriend en oud-leeraar eene laatste hulde willende bewijzen, woonden 
de rouwplechtigheid bij. Na de laatste gebeden des eerw. Geestelijke, 
werden aan den boord des grafs twee lijkreden uitgesproken (o.a. door 
M. Cnudde onderwijzer te Zingem en M. Van Laeys, hulponderwijzer 
te Ename)
Pieter Van De Putte was Ere-Voorzitter van de Onderwijzerskring 
'Hoop in de toekomst' van Oudenaarde (gesticht rond 1857 met als 
doel de broederlijkheid onder de collega’s (te) bevorderen, en het 
volksonderricht en de onderwijzer te steunen.
De ouders stelden in hem een grenzeloos vertrouwen; zij wisten dat 
meester Van de Putte voor hunne kinderen niet alleen onderwijzer 
was, hij was ook hun vader.
Meester Van de Putte was een eerlijk en rechtschapen burger, nederig 
maar deftig in handel en wandel, behulpzaam en dienstvaardig voor 
eenieder...
Tot voordeel van den neringdoenden man maakte hij deel van al de 
maatschappijen der gemeente en al de feesten vereerde hij met zijne 
tegenwoordigheid, met een woord hij was een ware volksvriend.
Gedurende 47 jaren heeft hij als onderwijzer in deze gemeente 
werkzaam geweest. Als brave echtgenoot en voorbeeldige vader 
heeft hij altijd zijn huisgezin in een paradijs van liefde weten te 
herscheppen.
Zij die andere zullen onderwezen hebben, zullen blinken als sterren 
in het firmament."

 
Florent Joseph Vandeputte, geboren te Etikhove op 21 mei 1865, huwde 
te Leupegem op 17 januari 1891 met Marie Prudence De Temmerman, die 
te Leupegem werd geboren op 18 oktober 1868. Slechts een paar jaar 
woonde het gezin te Leupegem waar Michel geboren werd op 27 maart 
1892. Het gezin verhuisde in 1893 naar het schoolhuis te Etikhove waar 
vader Florent hoofdonderwijzer was in opvolging van zijn vader. Daar werden 
achtereenvolgens geboren: Marie Therese Gabrielle op 6 mei 1894, Rafaël, 
Julianus, Desiderius op 18 februari 1900, Daniël, Pieter, Joseph op 28 juni 
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1901, Marcel Marie Oscar Gerard op 22 juni 1905 en Thareilla Arabella op 3 
september 1908. In het gezin woonden ook nog Irma Vandeputte, geboren 
op 22 april 1867, zus van Florent en Louis De Temmerman, geboren te Sint-
Maria-Horebeke op 21 mei 1822 en overleden te Etikhove op 19 juli 1913, 
schoonvader.1
Na zijn actieve loopbaan als onderwijzer trok hij op 9 februari 1927 met vrouw 
en de nog thuiswonende kinderen en zus Irma opnieuw naar Leupegem, 
Neerstraat nr. 28. 
De nieuwe hoofdonderwijzer Julien Maerten, geboren te St.-Denijs op 25 
mei 1904 en gehuwd te Ronse met Simonne Terrijn, geboren te Frasnes-
lez-Buissenal op 9 september 1911, kwam dan wonen in het schoolhuis.2

Meester Florent Vandeputte met zijn leerlingen (+/- 1914).

Michel Vandeputte
Michel volgde de lessen in de gemeenteschool waar hij les kreeg van zijn 
vader. Later volgde hij les aan een normaalschool maar het is niet duidelijk 
of dit in Gent, St.-Niklaas of Lier was. In zijn jeugdjaren was hij een graag 

1 Bevolkingsregister Etikhove 1910-1920.
2 Bevolkingsregister Etikhove 1921-30, p. 20.
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geziene gast en speelde mee in de plaatselijke voetbalclub. Hieronder een 
foto van Michel samen met zijn voetbalkameraden en een tweede foto met 
Michel als onderwijzer kort voor hij naar de oorlog vertrok.
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Brancardier Michel Vandeputte
Op 1 augustus 1914 vertrok Pieter Michel Vandeputte naar Gent zonder 
echt opgeroepen te zijn. Op die dag schreef hij vanuit Gent een brief aan 
zijn ouders dat hij zich morgen vóór 12 uur zou aanmelden omdat hij niet 
als een deserteur zou willen beschouwd worden. Ook andere onderwijzers 
meldden zich aan waaronder een onderwijzer uit Sint-Maria-Horebeke en 
twee leraars uit het college van Oudenaarde. Wellicht zou hij terechtkomen 
als brancardier in een hospitaal, schreef hij.
Op 31 juli 1914 had België de algemene mobilisatie afgekondigd en op 2 
augustus stelde de ministerraad koning Albert I aan als opperbevelhebber 
van het Leger.
Op 4 augustus 1914 overschreden de Duitse legers de grens bij Montzen 
en Visé en vielen de vesting van Luik aan. Het Tweede Regiment Artillerie 
en de artillerietroepen van de Gemengde Brigades bezetten in opdracht van 
de Tweede Legerdivisie de streek rond Leuven.

Na de val van de vesting Luik op 
16 augustus trok het Belgisch 
Leger zich geleidelijk terug binnen 
de versterkte vesting Antwerpen. 
Na de gevechten aan de Gete en 
de Demer trokken de troepen zich 
terug aan de Dijle waar ze op 18 
en 19 augustus slag leverden bij 
Aarschot. Op 12 september bevond 
de zesde Gemengde Brigade zich 
in de omgeving van Wezemaal.3 
Wezemaal ligt tussen Leuven en 
Aarschot en lag eind augustus, 
begin september 1914 precies 
in het gebied waar de Belgen de 
bevoorradingslijnen van de Duitsers 

bestookten en daardoor verscheidene Duitse korpsen weghielden van de 
slag aan de Marne.
 "In dat opzicht waren de moordende aanvallen, die de meest bloedige 
periode van de hele oorlog uitmaakte voor het Belgisch leger, enigszins 
zinvol."4 

3 http://www.2de-artillerie.be/geschiedenis/PDF/03_Geschiedenis_2A_Deel_2_1914-
1918.pdf.

4 http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/.
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De beschieting door de Duitse troepen was zeer hevig en hals over 
kop vluchtten de soldaten richting Betekom. Michel Vandeputte was als 
brancardier ingelijfd bij het Tweede Regiment Lansiers, dat in Wezemaal 
zeer nauw betrokken was bij de verdediging van Antwerpen. In die moeilijke 
momenten bleef hij stoïcijns kalm. "In de slag van Wezemaal ging hij in 
’t midden van den steenweg staan, terwijl het leger in aftocht was en 
de Duitschers vooruitrukten. Hij bleef een lange tijd wuiven met een wit 
doek, waarop hij met bloed een rood kruis getekend had, en lukte erin op 
die wijze meer dan 30 gekwetsten te vrijwaren."5 In een dagbladartikel, 
verschenen kort na zijn dood, lezen we: "Door zijne stoutmoedigheid en 
zelfverloochening verlost hij te Wezemael een dertigtal Belgische gekwetsten 
van de dood, met, op levensgevaar, een vlag van ’t rood kruis te doen 
wapperen op de hevig beschoten baan."
Begin oktober 1914 werd de vesting Antwerpen opgeheven en begon 
de terugtocht van het Belgische Leger. Op 10 oktober volgde de officiële 
overgave van de stad. Overal heerste chaos en paniek, petroleumtanks 
stonden in brand en duizenden vluchtelingen probeerden Antwerpen te 
verlaten. Het Belgisch leger trok zich uiteindelijk terug in de streek van 
Nieuwpoort, Veurne en Diksmuide.

Als brancardier aan de IJzer
De verzorging van de gewonde soldaten 
was aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog in volle ontwikkeling. Tot 
in het midden van de negentiende eeuw 
had men weinig of geen aandacht voor 
de gekwetste soldaten, op het slagveld 
werden ze aan hun lot overgelaten. Een 
ommekeer kwam er toen Henri Dunant, 
stichter van het Rode Kruis, daar 
verandering in bracht. Met eigen ogen 
had hij de ellende meegemaakt hoe 
tienduizenden ongelukkigen crepeerden 
op het slagveld van Solferino6, waar 
een coalitie van Franse en Piemontese-
Sardijnse troepen de Oostenrijkers had 

5 In Memoriam, A.Q.
6 De slag van Solferino vond plaats op 24 juni 1859, het was een onderdeel van de 

Tweede Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Solferino, is een dorp in Lombardije, Italië, 
gelegen dicht bij het Gardameer, tussen de steden Brescia en Verona.
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verslagen. Reeds rond 1900 werden er in België maatregelen genomen 
om de mensonterende toestanden op een slagveld zoveel als mogelijk te 
verminderen. Ook werd een nieuwe categorie van zorgverleners in het 
leven geroepen, de brancardiers. Zij moesten de gewonden op het slagveld 
ophalen en vervoeren naar de dichtstbijzijnde hulppost om ze dan verder 
naar een hospitaal te brengen.7
Na de val van Antwerpen kwam Michel Vandeputte met het gros van het 
Belgisch Leger terecht in de westhoek, achter de IJzer. De slag aan de IJzer 
begon op 18 oktober. De massale aanval van de Duitsers opende een front 
dat liep van Nieuwpoort tot halfweg Armentières en Arras, 100 km lang. 

Michel Vandeputte trok tijdens een kort verlof op bedevaart naar 
Lourdes 

De soldaten aan het front 
konden pas vanaf het voorjaar 
1915 enkele dagen met verlof. 
Naast het halfjaarlijks of jaarlijks 
groot verlof van 10 tot 15 dagen 
genoten ze nog van twee of drie 
dagen extra verlof per jaar. De 
meeste soldaten hadden constant 
geldgebrek. Gelukkig werden ze 
soms door familie of kennissen 
geholpen en misschien wel 
gesponsord door een "marraine 
de guerre". Hun verlofdagen 
werden in veel gevallen ook 
ingevuld door hier en daar bij 
te klussen om zo wat geld bij te 
verdienen. De militaire overheid 
wou enig zicht bewaren op de 
soldaten met verlof en probeerde 
zoveel mogelijk deze binnen hun 
bereik te houden. Ook probeerde 
de overheid samen met de Kerk 
de zedelijkheid van de soldaten 
in goede banen te houden. Om 

de soldaat te behoeden promootte de kerk het bedevaartsoord Lourdes. 

7 http://vosnet.org/gekwetsten-werden-beter-af-tijdens-de-grote-oorlog.
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Onder Abbé C. Van Hoenackere ontstond reeds in september 1916 het 
"herbergingswerk" te Lourdes. Een "Foyer du soldat Belge" zal pas gesticht 
worden in het najaar van 1917. De legeroverheid voorzag pas in 1918 
geldelijke steun voor de herbergingswerken of liefdadigheidswerken. Op 
reis kon men natuurlijk niet zomaar met versleten, bevuilde of kapotte 
frontkledij vertrekken. Ook daarvoor werd er vooraf gespaard. Sommigen 
ruilden tijdelijk met een kameraad en kregen zo toch een min of meer 
fatsoenlijke kledij. Vooral schoenen, getten en broekriemen kon men ruilen, 
een broek en vest was veel moeilijker te krijgen. Vele duizenden soldaten 
trokken naar Lourdes waar ze in hotels gehuisvest werden. De treinreis 
ving aan te Adinkerke, liep over Calais en Parijs naar Lourdes en duurde 
ongeveer 16 uur. 
Tijdens hun verblijf lieten veel soldaten zich fotograferen aan de Mariagrot. 
Ook een groepsfoto werd genomen voor de kathedraal. Michel Van de 
Putte was één van hen en samen met een grote groep Belgische militairen 
poseerden ze op 9 december 1916 voor de kathedraal. Op onderstaande 
groepsfoto staat onderaan links het cijfer 2 wat er erop wijst dat het één 
van de allereerste groepsfoto’s is. De meeste groepsfoto’s werden oplopend 
genummerd. Een foto genomen op 13 juli 1918 heeft het nummer 73. Men 
schat het aantal Belgische militairen dat hun verlof tussen oktober 1916 en 
augustus 1918 op ongeveer 42.000.8

Midden in de derde rij staat abbé C. Van Hoenackere, Michel Van de Putte staat 
rechts bovenaan (aangemerkt met een stip).

8 http://wo1dudzele.brugseverenigingen.be/FOTOTHEEK/
BelgischesoldatenincongebijVanHoenackereinLourdes. Met dank aan Paul De Vuyst, NSB 
Dudzele.
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Michel Vandeputte gekwetst en overleden op 25 februari 1917
Brancardiers waren meestal geestelijken en/of onderwijzend personeel, 
het waren geen strijdende militairen. Geestelijken en leerkrachten waren 
vrijgesteld van legerdienst, ze kregen een opleiding als brancardier, zo 
ook Michel Vandeputte. Zij droegen een band van het Rode Kruis om de 
linkerarm. Hun taak was omschreven in "Le Guide Pratique du Brancardier 
Militaire Belge" van 1900.

Als brancardier moest Michel vooral, en dat in soms hachelijke omstandigheden, 
op gevaar van zijn eigen leven, gewonden de eerste zorgen toedienen en ze 
daarna evacueren. Heel dikwijls opereerden de brancardiers zo dicht mogelijk 
bij de gevechtslinies met alle risico’s van dien. Hun aanzien bij de soldaten 
was groot.9 Ook gewonden uit de voorste linies moesten worden opgehaald. 
De brancardiers waren daartoe uitgerust met draagberries, een verbandtas 
en een veldfles. Het transport was zwaar en niet ongevaarlijk. Eerst trachtte 
de bataljonsdokter in de loopgraaf zelf met zijn verplegers-brancardiers zo 
vlug mogelijk het grootste gevaar te keren door de bloeding te stoppen, een 
verband te leggen of gebroken ledematen te spalken. Indien de gekwetste 
niet in staat was om op eigen kracht de loopgracht te verlaten gebeurde 
dit met een draagberrie, soms een soort rijdende draagberrie. In de eerste 
hulppost werd de patiënt met meer aandacht onderzocht. Vervolgens werd 
de gewonde op zijn draagberrie in een ziekenwagen gehesen die voor de 
post klaarstond en hem naar een veldhospitaal reed.10

In sommige gevallen hielpen ook honden om gesneuvelde soldaten op te 
sporen in het niemandsland en hielpen ze bij het vervoeren van de rijdende 
draagberries.

9 http://vosnet.org/gekwetsten-werden-beter-af-tijdens-de-grote-oorlog.
10 http://www.klm-mra.be/klm-new/educ/docs/levenendood.pdf.
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Michel Vandeputte met armband vooraan op de fiets.

De lijken evacueerde men als dit kon naar de dichtstbijzijnde begrafenispost. 
Vandaar vervoerde men met auto’s en karren zowel de gekwetsten als de 
gesneuvelden naar een hospitaal. De kleren van de lijken werden doorzocht 
en de persoonlijke stukken van de soldaat, alsook de identiteitsstukken 
stak men in een speciaal linnen zakje dat verzegeld werd. Het pakje werd 
afgeleverd aan de compagniecommandant. Soms moest men zelf grafkuilen 
delven en het dode lichaam er zomaar in neerleggen en bedekken met een 
laag ongebluste kalk om de ontbinding sneller te laten verlopen. Pas in 1915 
werd het lijk in een kist gelegd, daarvoor werd het lichaam in een deken 
gewikkeld of gewoon met de overjas alleen aan de aarde toevertrouwd.11 
Boven op het graf plaatste men een anoniem houten kruisje. Op een 
eenvoudige manier werd afscheid genomen, men prevelde een gebed al of 
niet in aanwezigheid van enkele strijdmakkers. De strijdmakkers markeerden 
de naam in veel gevallen op eigen initiatief op de kruisjes.12 
Tijdens een hevig bombardement werd Michel Vandeputte op 15 februari 
1917 zelf gekwetst te Oud-Stuiveskerke terwijl hij een gewonde in veiligheid 
bracht. Zwaar gekwetst aan zijn rechterbeen werd hij overgebracht naar het 

11  Thiriar, J., Gloire et Misère au front de Flandre 1914-1918. G.Van Oest & Cie, Editeurs, 
Bruxelles & Paris, 1920.

12  http://wo1dudzele.brugseverenigingen.be/ALGEMENEINFOWO1/
Beschouwingenrondgevallenmilwo1.
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hotel Océan in De Panne, als militair hospitaal in gebruik tijdens WOI. Op 16 
februari vertrok een "Certificat Médical et Avis de présence" opgesteld door 
de directeur-dokter a.i. van l’Océan naar de commandant van de Colonne 
d’Ambulance de la 2ème Division Cavalerie en campagne waarin de aard van 
de verwonding werd beschreven. 

"Vandeputte Pierre, soldaat
Diepe wonde aan het rechterbeen door granaatscherf. Ernstig.

Terwijl ik u dit certificaat toestuur krijg ik het volgende telefonisch 
bericht : Wonde in de rechterknieholte met sectie van de bloedvaten 
(veroorzaakt door granaatscherf). Het letsel belet zeer de functies van 
het been en misschien zal een amputatie nodig blijken."
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Op 17 februari ondertekende Luitenant-Generaal Leon De Witte13 het rapport 
"Etat de proposition pour distinction honorifique" (eervolle onderscheiding) 
opgemaakt in de 2ème Division de Cavalerie, Etat-Major, 3ème bureau.
Nom et prénoms: Van de Putte Pierre, Michel, Joseph
Grade et position: Soldat 2e Cl. Mil 12
Brancardier C. A./2 D.C.14 
Temps de présence au front: 30 mois
Blessures: Plaie pénétrante au creux poplité droit et section de l’ artère 
poplitée. Etat très sérieux.
Circonstances: Le 15 février 1917, au moment ou la relève allait s’ effectuer 
à la G.G.S. une rafale d’obus atteignit plusieurs hommes. Se portant à leur 
secours, les brancardiers Vandeputte en Gybels15 se chargèrent d’un brancard 
portant un blessé. Une seconde rafale d’obus les atteignit tous deux sur la 
passerelle où ils étaient en outre soumis au feu des mitrailleuses.
Texte proposé pour la citation: N’a pas hésité à se porter immédiatement, 
sous une rafale d’obus et de balles de mitrailleuses, au secours de militaires 
blessés; le 15 février 1917 faisant preuve ainsi de l’esprit de sacrifice le plus 
complet dans l’accomplissent de son devoir professionnel au cours duquel 
il a eté lui-même très grièvement atteint, lui-même, en accomplissant cet 
acte de dévouement.
Spijts de goede verzorging in het hospitaal "Den Oceaan" in De Panne 
overleed hij op 25 februari 1917. De begrafenisplechtigheid had plaats op 
dinsdag 27 februari in de kerk van Adinkerke om zes uur. Hij werd begraven 
op 1 maart te Beveren-Roesbrugge. Bij de hergroepering van de lichamen van 
de gesneuvelden werd zijn stoffelijk overschot herbegraven op 28 oktober 
1924 op de militaire begraafplaats van De Panne, graf J-48.

13  Luitenant-Generaal De Witte (Elsene 1857 – Antwerpen 1933) had het commando van 
de 2de Cavaleriebrigade. In de slag bij Halen, 12 augustus 1914, ook bekend als de Slag 
van Zilveren Helmen, had hij het bevel over de Belgische troepen bestaande uit de 3de 
Compagnie Cyclisten, 4de regiment Jagers te Paard, 1ste en 2de regiment Gidsen en 4de en 
5de regiment Lanciers. De Duitse cavalerieregimenten onder generaal-majoor Georg von 
der Marwitz werden er verslagen.

14 C.A./2 D.C. Colonne d’Ambulance/2ème Division de Cavalerie.
15 Verdere gegevens over brancardier Gybels zijn nog niet gevonden.
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In het kleine gedachtenis boekje "Hommage respectueux et tendre à mon 
cher et regrette Frère Michel Vandeputte…" bewaard door de familie zitten 
o.a. twee handgeschreven grafschriften. De stijl is gezwollen en heldhaftig, 
maar begrijpelijk in die vreselijke omstandigheden. 
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Grafschrift16

Hij was een Man!
Zijn hele wezen straalde eerlijkheid en wilskracht uit.
In zijn ogen las men een kalmte en durf.
Twintig keer redde hij broeders van het graf
Hij was groot, hij was jong, hij was mooi!
Ginder ver, eind februari, op een ijzige mistige
avond aan de IJzer, op de ijsgladde loopplanken
moet hij, buiten zijn wil, zijn gewonde makker, een zware last,
loslaten en wordt hij neergemaaid, bloedend, voor het vaandel!
Alle drie lagen ze daar, geraakt, alleen hij zou slachtoffer worden.
Terug bij kennis na zijn beenamputatie uit hij
geen klacht... hij sterft.. in stilte.
Passant, wees indachtig dat van deze onbekende, onwankelbare en 
dappere held, die eerder groot gevaar trotseerde dan slaaf te worden,
de edele ziel recht naar de Hemel ging.

Amicus

16 Vertaling: Dirk De Merlier.



35

Tibi Amice!
Passant, wie je ook bent, sta hier stil.
Kijk.. zie.. daar onder die grond rust
wat overblijft van mijn vriend.. Aarzel niet!
Door voor jou te vechten ligt hij daar verstomd.
Want onder de dapperen was hij de dapperste:
Rechtuit, moedig en fier, waardig, loyaal en dapper.
Nooit zag men hem zich verschuilen
voor vuur en kogels. Rust in vrede, dappere soldaat!
In volle strijd getroffen door een dodelijke scherf
valt hij zonder een kreet, in de avondschemering,
op het sombere moeras in de ijzige februarikoude,
zijn trouwe bloed verliezend uit een wonde aan het been.
Sereen, zonder roep om hulp, ‘s nachts,
zijn pijn verbijtend, spant hij met al zijn kracht
rond zijn brandend pijnlijke been
een knelverband, dat hij met grote moeite aanspant.
Toen men hem uiteindelijk vond en hem - na verzorging -
leeggebloed achter de linies bracht,
vraagt hij, ongerust en uitgeput, naar
het lot van zijn zwaargewonde makker.
Uiterst verzwakt stierf hij... zonder te verzwakken!
En zijn naam zal immer dit kenmerk dragen: onwankelbaar!
Daarom, passant, mag je, zonder je te verlagen,
deze gezegende heroïsche grond kussen.

ENEKO
Waarom de dode begraven werd in Bevere-Roesbrugge, toch een twintigtal 
km van De Panne verwijderd, is niet gekend. Tijdens de begrafenisplechtigheid 
(of zou het bij een latere dienst zijn?) werd onderstaand gedachtenisprentje 
uitgedeeld. Enkele jaren later zal men een gezamenlijke kerkdienst houden 
voor alle gesneuvelden van Etikhove. Op dit aandenken staat vanzelfsprekend 
ook de naam van Michel Vandeputte vermeld.
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De postuum toegekende eretekens aan Michel Vandeputte17

In een brief van 5 september 1921 vroeg "Le Ministre de la Défense Nationale" 
aan de Commandant du Corps des Transports de la Divison de Cavalerie 
"de faire éventuellement parvenir au père du soldat brancardier Vandeputte 
Pierre-Michel-Joseph les brevets et bijoux des Médailles de la Victoire en 
Commémorative distinctions qui auraient octroyées à titre posthume à son 
fils. Mr Vandeputte est instituteur à Etichove; il désire que les brevets soient 
établis en flamand ". 
Vader Florent Vandeputte had Robert Doutreligne18 uit Oudenaarde 
ingeschakeld om de zaak te bespoedigen. In het dossier in Evere bevindt 
zich een kopie van brief, wellicht gedateerd op 7 juli 1921, gericht aan 
"Doutreligne, membre de la Chambre des Représentants relative à Monsieur 
VANDEPUTTE, Florent ". 
"Ik heb de eer u te laten weten dat de soldaat Vandeputte Pieter van het 4de 
Jagers te paard, roemrijk gevallen op het veld van eer, heeft door Koninklijk 

17 DGHR –HRA – E/N/Arch, Kwartier Koningin Elisabeth, Block 6 C4 Eversestraat 1, 1140 
Evere (Arch@mil.be).

18 Robert Florimond Doutreligne (Kortrijk, 1861 - Oudenaarde1921), arts in Oudenaarde, 
waarnemend burgemeester van Oudenaarde (1918-1921), burgemeester van 26 
augustus 1921 tot 17 december 1921 en Belgisch volksvertegenwoordiger (1919-1921).



37

Besluit van den 12,1,1918 vereerd geweest van het kruis en Ridder der Orde 
van Leopold II met palmen. De Juweel en het brevet dezer onderscheiding 
zullen door toedoen van den Bevelhebber des Krijgsomschrijving overhandigd 
worden aan den vader tijdens eene officiële plechtigheid tot dewelke men 
hem zal uitnodigen.
Alle brevetten van de militaire dekoratie en het oorlogskruis zullen ook in 
dezelfde opstuur bijgevoegd worden.
De Bevelhebber des 4e Jagers te paard is verzocht Mr Vanderputte te 
verwittigen nopens het toekennen des medailles van Herinnering en 
overwinning aan zijn betreurde zoon.
De Majoor Bestuurder " 
Op 5 januari 1923 schreef de "Ministre de la Défense Nationale au Quartier-
Maître du 2ème Lanciers" om een voorstel te doen aangaande de frontstrepen 
waarop Michel Vandeputte recht kon hebben. Zijn vader woonde in Etikhove 
en was sterk geïnteresseerd. Op 10 januari volgde het antwoord "Le nommé 
Vandeputte P.M.J. ne figure pas à la matricule du corps; le père m’informe 
ce jour, qu’au moment du déces, il appartenait au 2e ch. à ch." De Kapitein 
kwartiermeester van T.A.S.S. antwoordde op 23 januari dat het dossier 
Vandeputte P. (n° CH/V/3975) van inboeking niet in zijn bezit was. In een 
nieuwe brief van "Le Capitaine Quartier-Maitre Troupes d’ Administration-
Intendance" aan de Minister kwam uiteindelijk het voorstel: "je transmets 
ce-jour à l’ IG89 une proposition pour chevrons de front en faveur du soldat 
décédé: Vandeputte Pierre-Michel-Joseph, Bruxelles, le 26 fevrier 1923."
Florent Vandeputte heeft na het overlijden van Robert Doutreligne ook Alfred 
Amelot19, burgemeester van Zingem en parlementslid, ingeschakeld. In het 
dossier zit een schrijven, ongedateerd, aan Amelot waarin medegedeeld werd 
dat "Monsieur Van de Putte Florent soit mis en possession des sommes lui 
revenants comme dotation du combattant du chef de service de feu son fils 
Van de Putte Pierre-Michel Joseph, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’une 
fiche portant 31 mois d’allocations à 75 Frs a été transmise au Président 
du Conseil d’administrations du Fonds des combattants le 21 avril 1923 par 
bordereau 1370 ".
Brancardier Michel Vandeputte met stamnummer 197/24819 verbleef 30 
maand en 24 dagen aan het front, geraakte gekwetst te Oud-Stuivekeskerke 
op 15 februari 1917 en overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen 
op 25 februari 1917 in het hospitaal l’Océan in De Panne. Op 8 maart 1923, 
dus 6 jaar na zijn overlijden, kreeg hij postuum 4 frontstrepen.

19 Alfred Amelot (Gent 1868- 1966) was 68 jaar lang liberaal burgemeester van Zingem 
(1896-1964) en parlementslid (1919-1950).
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Overzicht van zijn verblijf tijdens Wereldoorlog 1

1 augustus 1914:  opgeroepen en aanwezig bij C.A./2 D.A.20 
4 oktober 1914:  verplaatst naar C.A.A.21 
25 november 1914:  2de Lanciers
25 september 1915:  terug bij C.A./2 D.A.
2 oktober 1915:  2de Lanciers
20 februari 1916:  opnieuw bij C.A.A.
2 maart 1916: het eskadron Cyclisten 2de Lanciers
27 mei 1916: E.M. 1ste brigade Cavalerie22

13 juli 1916: 2de Lanciers
12 november 1916: C.A.A./2 D.C.
25 december 1916: P.P.C./2 D.C. 23

27 januari 1917:  4de Jagers te paard
11 februari 1917:  2de Jagers te paard
15 februari 1917:  gekwetst en overgebracht naar het hospitaal 

l’ Océan – De Panne
25 februari 1917:  overleden.

Alles samen een verblijf van 2 jaar 6 maand en 24 dagen.

20 C.A./2 D.A.: Colonne d’ambulance/2ème Division d’Armée.
21 C.A.A.: Colonne automobile d’ambulances.
22 E.M.: Etat - Major.
23 P.P.C./2 D.C.: Compagnie de pionniers-pontonniers cyclistes de la 2ème Division de 

cavalerie.
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Daguitstap naar Arras op zaterdag 27 augustus 2016.

Dit jaar plannen we opnieuw een daguitstap met onze leden.
Mogelijks te bezoeken bezienswaardigheden zijn: de markt, 
onderaardse gangen, de abdij Sint-Vaast, de citadel Vauban, het 
stadhuis, het belfort, enkele pleinen en de markt.
Meer bijzonderheden, prijs, uur van vertrek en andere afspraken 
worden later nog meegedeeld.
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De foto’s van Johan
Jozef Bourdeaudhui

Johan Vanhuffel houdt zich bij Businarias bezig met het inventariseren van 
foto’s uit de oude doos. 
Het is de bedoeling om in elke uitgave van Businarias enkele foto’s te 
publiceren, daarrond één en ander te vertellen (wij schrijven dus geen 
artikel rond deze foto’s) en indien gewenst, de lezer te vragen mee te helpen 
bij de identificatie van de personen welke op de foto’s voorkomen of de 
omstandigheden waarin de foto is gemaakt te becommentariëren (vergeet 
niet het referentienummer van de foto te vermelden), en … opbouwende 
kritiek is steeds welkom. Daartoe kan U steeds terecht bij de archivarissen 
van Businarias, via mail naar "Ter Maelsaecke", of kom eens langs naar de 
Maalzaakstraat te Maarkedal (alle nodige gegevens daartoe zijn te vinden 
in dit boekje of op de website www.businarias.be). Hebt U zelf nog oude 
foto’s, breng ze bij Johan in "Ter Maelsaecke". Daar worden ze ingescand en 
geïnventariseerd. Uw originelen krijgt U steeds terug.

Nukerke foto 0744

In ons tijdschrift nr 57 van september 2015 verscheen bijgaande foto, waarbij 
wij een beroep deden op de lezer om enkele ontbrekende namen aan te 
vullen. Wij kregen op 8 februari 2016 een brief van Roger Ketels uit Schorisse 
waaruit we enkele fragmenten letterlijk overnemen. "... Op deze voetbalfoto 
staat uiterst links Noterman Romain. Hij heeft nog in de jaren vijftig ook 
enkele jaren gespeeld met SK Louise-Marie. Hij speelde samen met mij, Ketels 
Roger, Cannoo Arthur, Dhonat Emiel, De Meyer Jean, Vandenabeele Roger, 
Gosseye Gomar, Goiblet Georges (?), Strumane Gilbert, Bourdeaud’hui Julien 
(doelman), Donkerwolcke Ghislain, Capiau Roger, Keytsman Michel en nog 
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vele andere die ik vergeten heb. Toentertijd was Vandewalle Emiel (Oude 
God) linesman." 
Roger Ketels geeft nog meer informatie: "Ik heb jarenlang in kompetitie 
tot mijn 36e jaar met SK Louise-Marie gespeeld. In Nukerke speelde toen 
nog Deriemaecker (stopper), Glibert Herman en Hendrik. Herman was een 
knappe doelwachter. Het terrein van SK Louise Marie was toen in die jaren 
aan de 4 Linden te Louise-Marie achter Café Sportief bij De Smet Leopold 
(voetballokaal)."
En verder: "Is de speler tussen Roman Jean en Langie Michel (gehurkt rechts) 
niet Aelvoet Marcel (Maarke)? Met Glibert Prosper heb ik nog gevoetbald op 
de St-Antoniuscollegekoer te Ronse (bij de recreatie). "
Met dank aan Roger Ketels voor deze aanvullingen.

Nukerke foto 0416

En nu we hier toch aan het voetballen zijn en inspelend op de brief van 
Roger Ketels, deze foto van het Nukerkse voetbalelftal uit 1954-1955. Voor 
F.C. Eendracht Nukerke betraden toen volgende spelers het grasveld, hier 
ook bijgestaan door enkele bestuursleden: staande v. l. n. r. De Riemaeker 
Octaaf, Den Haerinck André, Roman Jozef, Santens Eligius, ?, Van Overtveldt 
Roger, (?), Yoeska Jef, Ceuterick Roger, Dr. Roelens, Restiaens Jozef en 
gehurkt v.l.n.r. Verpoort Michel, Glibert Herman, De Riemaeker Raoul, De 
Vleeschauwer Georges en Glibert Hendrik.
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Schorisse foto 0124

En om de reeks voetbalfoto’s hier af te sluiten, in extra tijd nog volgende 
enthousiaste voetbalspelers uit Schorisse, die rond 1960 de kleuren van hun 
elftal verdedigden: staand v.l.n.r. Vanwymeersch Albert, Goeffers Adrien, 
Ramsdam Georges, De Smet Julien, De Smet Adelin, Van Haesevelde 
Valère en gehurkt v.l.n.r. Flerick Rafael, De Mets Marcel, De Vos Urbain, Van 
Nieuwenhuyze André, Schiettecatte Roger en Saveyn Adrien.

Maarke-Kerkem foto 0496
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Een prachtige foto, vermoedelijk uit de periode rond de Eerste Wereldoorlog, 
toont een oud gebruik in onze streken, de vlasfooi, waarbij het binnenhalen 
van de vlasoogst werd gevierd. 
De vrouwen en kinderen die meehielpen bij het vlas slijten (uittrekken van 
de vlasstengels) werden dan door de boer getrakteerd en zo te zien was dat 
niet met een glaasje water. Dit tafereel speelde zich af bij de familie Opsomer 
in de Hasselstraat te Maarke waar ook buurvrouwen en kinderen aan de 
vreugde deelnamen. Staand v.l.n.r. zien we Roman Celine, Opsomer Martha, 
Valepijn Ludwina, Vanelderwerelt Mathilde, Opsomer Madeleine, Opsomer 
Jerome, De Vos Georgina, Roman Maria, Opsomer Maria en Opsomer Irma. 
Zittend v.l.n.r. Opsomer Michel, Valepijn Angèle, Opsomer Maurice, Opsomer 
Julia, Opsomer Bertha en Opsomer Maria.

Maarke-Kerkem foto 0794
Deze foto moet dateren uit de jaren dertig van vorige eeuw. Fier opgedirkt 
in een zondags pakje poseren deze kinderen voor de lens van de fotograaf 
waarbij hun puzzelblokken als attribuut dienst doen. Let ook eens op de 
zwaarte van de bijgeschoven tafel of is dat een uit de kluiten gewassen 
voetbankje? Van links naar rechts zien we De Vos Germain, Commere 
Ghislain, Capiau Julien en Rutten Hector.
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Kerkem foto 2310
Is er één lezer die nooit geposeerd heeft voor een klasfoto? Bijgaande foto 
werd gemaakt in de school van Kerkem in 1925. Johan heeft hier wel een 
probleem. Niemand op deze foto heeft in zijn archief een naam. Ik kan me 
voorstellen dat er nog weinigen zichzelf zullen herkennen. Maar wellicht 
is er nog een zoon of dochter van een van deze jongens en meisjes - de 
zuster sluit ik hierbij uit - die zijn vader of moeder herkent. Johan kijkt uit 
naar de reacties.

Nukerke foto 0585
Bijgaande foto zou gemaakt zijn in de veertiger jaren van vorige eeuw in 
de gemeenteschool van Nukerke. Kinderen moeten daar ter gelegenheid 
van een of ander schoolfeest een toneeltje hebben opgevoerd, dat zich 
afspeelde in de Alpen. Misschien wel iets over "Anton aus Tirol" of dergelijke. 
Geenens Georgette (links) fungeerde dan als Bube Anton. De andere meisjes 
(v.l.n.r.), Vanden Heede Georgette, Bruwaeys Denise, Verhellen Suzanne en 
Schiettecatte Paula, poseerden hier als dirndls. Wie kan er meer vertellen 
over deze foto, de meisjes en het verhaal errond?
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Maarke-Kerkem foto 2262
Dat er in archieven al eens foto’s opduiken waar je niets over weet komt 
allicht veel voor. Kijk maar eens bij je thuis hoeveel oude foto’s je hebt 
zonder je weet wie er op staat, waar de foto genomen is, wanneer en ter 
gelegenheid waarvan. Dit is zo ´n foto. 
Jonge dames liggen en zitten waarschijnlijk op een strand ergens aan de 
Belgische kust. Dat blijkt uit de strandstoelen en strandhuisje die op de 
achtergrond op de foto staan. Maar wie staat er op de voorgrond? 



46

Zijn het de leden van een vrouwelijke Maarke-Kerkemse vereniging die een 
groepsuitstap hebben gemaakt? Aan de kledij te zien dateert de foto uit de 
dolle jaren dertig van vorige eeuw. En de hoeden maken de dames nog doller.
Wie geeft meer informatie aan Johan?

Schorisse foto 2302
‘t Schuusies Muziekske kent allicht iedereen in Maarkedal. Het 
accordeonensemble kwam reeds enkele keren ter sprake in een of ander 
nummer van het tijdschrift Businarias. Bijgaande foto werd gemaakt ter 
gelegenheid van een optreden van de groep. En hoewel de foto vermoedelijk 
dateert uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw, zijn er slechts twee 
namen ingevuld op het lijstje van Johan: (1) Van Haesevelde Joris en (5) 
Dhondt Jean-Marie. Wie kent de andere muzikanten en weet ter gelegenheid 
waarvan het Schuusies Muziekske hier optrad?
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Belgen maken bommen
Paula Vander Mijnsbrugge

In het kader van het twintigjarig bestaan van de Heemkundige Kring 
Businarias werd de onderzoeksjournalist Dirk Musschoot uitgenodigd voor 
een lezing rond zijn laatste boek "Belgen maken bommen".
Tijdens Wereldoorlog I namen ongeveer 250.000 Belgen de vlucht naar 
Groot-Brittannië. Gezien de grote toeloop van vluchtelingen, vooral naar 
Londen, werkte de Britse regering een "spreidingsplan" uit, zodat deze 
mensen over het hele grondgebied van Engeland en Wales werden verspreid. 
België stuurde eveneens 25.000 revaliderende soldaten naar Engeland. Daar 
werden 3000 gelegenheidshospitalen o.a. in kastelen en grote landhuizen 
opgericht, die alle King Albert hospitalen genoemd werden. Na keuring door 
de inspectie werden 2500 gekwetste soldaten blijvend afgekeurd, zodat die 
niet terug naar het front moesten. Men wist echter niet goed wat te doen 
met deze soldaten.
Ondertussen werd in mei 1915 door de Britten een tekort aan munitie (voor 
hen) vastgesteld. De Belgische en Britse regering overlegden samen hierover 
en kwamen tot een consensus. Ze planden de bouw van een fabriek, de 
"National Projectile Factory" in Birtley (noord-oost Engeland), waar granaten 
en hulzen zouden gemaakt worden. Deze werd productief vanaf augustus 
2016. En het is over deze fabriek en het ernaast gebouwde dorp en haar 
bewoners dat Dirk Musschoot een paar uur boeiend vertelde, een verhaal 
dat hier door weinigen is gekend.
Daar werkten ongeveer 2000 mensen, waaronder veel gerevalideerde, maar 
afgekeurde soldaten. In de omgeving van de fabriek werd een Belgisch dorp 
gebouwd, Elisabethville, met moderne voorzieningen (o.a. elektriciteit en 
stromend water) in de woningen. Ook een kerk, een school, waar in het Frans 
maar ook in het Nederlands werd onderwezen door gevluchte Ursulinen, en 
een hospitaal werden opgetrokken. Etikhovenaar Hilloné Noterman belandde 
er op 1 april 1917 als commandant van het "Détachement des Ouvriers 
d’Artillerie de Birtley." Daar gaf hij het verenigingsleven een stimulans. 
Op 01 december 1917 nam hij ontslag om persoonlijke redenen. De 
Wapenstilstand op 11 november 1918 was voor de Belgen, die daar verbleven 
een echte bevrijding. De meesten keerden naar het vaderland België terug. 
Het laatste schip meerde aan in Antwerpen op 05 februari 1919. Elisabethville 
werd volledig ontmanteld, alleen nog enkele herinneringen zoals straatnamen 
en enkele woningen verbouwd tot garage zijn nog gebleven. Door deze 
boeiende lezing werd duidelijk hoe en waarom de Belgen bommen maakten 
in Elisabethville.
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Businarias is twintig jaar jong
Jozef Bourdeaudhui

Ontstaan
In maart 1996 verscheen er op bladzijde 16 van de inmiddels ter ziele gegane 
Info-Maarkedal een kleine aankondiging - witte lettertekens op een zwarte 
achtergrond. Het was een oproep voor de oprichting van een "Culturele 
Heemkundige kring in Maarkedal" met aanvullend het overtuigende "Ook in 
Maarkedal moet dit kunnen!"
Marc Vuylsteke had hiermee de eerste stap gezet.

De positieve reactie van enkele 
Maarkedalse burgers was de 
aanleiding om in het aprilnummer 
van het tijdschrift Info-Maarkedal 
de geïnteresseerden uit te nodigen 
naar een informatievergadering 
in het Administratief Centrum 
van Maarkedal op woensdag 8 
mei. De aanwezigen waren ervan 
overtuigd dat het oprichten van een 
heemkundige kring ook in Maarkedal 
moest kunnen. 

Op donderdag 13 juni werd de stichtingsvergadering gehouden. Uit de achttien 
aanwezigen werd een dagelijks bestuur samengesteld. De keuze van een naam 
voor de kring was een eerste opdracht. Het werd "Businarias", verwijzend 
naar de Bossenareheuvel: het is één van de hoogste punten, centraal gelegen 
in de gemeente. Van hieruit bekijken we het uitgestrekte open landschap in 
het midden van de Vlaamse Ardennen. 
Het toponiem "Bossenare", vermoedelijk Gallo-Romeins, eventueel Romaans 
uit de merovingische tijd, stamt van het Latijnse "buxinarias". In 1063 komt 
de naam "Businarias" voor het eerst voor. Later, in 1272, vinden we in het 
renteboek van het hospitaal van Oudenaarde de vermelding "Bosseneere" en 
in het register "De weeskamer van Pamele" staat in 1535 "te bosseneere".
Ook de doelstellingen van de vereniging werden geformuleerd: bijdragen tot 
de bloei van de heemkunde in al haar aspecten. Daartoe zal onder andere 
een tijdschrift worden uitgegeven dat om de vier maand zal verschijnen. Een 
eerste nummer zou verschijnen in januari 1997. Verder zal een heemkundig 
archief worden aangelegd waarin men alle waardevolle documenten, boeken, 

Aankondiging oprichting heemkring.
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foto’s, videobanden, en zo meer zal bewaren. Voor dit laatste werd meteen 
een oproep geformuleerd naar de bevolking. Tot slot werd ook het bedrag 
van de lidgelden vastgelegd.
Tijdens een volgende vergadering op 5 september, waar 
de werkgroep werd aangevuld met drie nieuwe leden, 
ging de aandacht vooral naar het tijdschrift: formaat, 
vormgeving en inhoud. Enkele "auteurs" engageerden 
zich om de eerste artikelen voor een eerste nummer te 
schrijven. Op 30 september werd een logo gekozen uit 
de ontwerpen van Jutta De Langhe en Danny Provost.
Op vrijdag 13 december 1996 om 20 uur werd de 
Heemkundige Kring Businarias boven de doopvont 
gehouden. In aanwezigheid van nagenoeg het 
volledige gemeentebestuur werd in het Administratief 
Centrum Valerius De Saedeleer de geboorte van de 
kring officieel bekend gemaakt. Het eerste nummer 
van Businarias werd aan burgemeester Peter Thienpont 
overhandigd. Een typisch Maarkedalse receptie sloot 
de doopplechtigheid af.

Wat aanvankelijk het dagelijks bestuur 
werd genoemd is thans gewoon "bestuur" 
geworden. Het aantal bestuursleden 
verminderd jammer genoeg. Op 28 
november 1997 overleed Omer Van 
Welden. Sedertdien horen wij geen 
"oncontroleerbare ware verhalen" meer. 
Paula De Tavernier verliet ons op 26 april 
1999. Ze had nog zoveel plannen. Daniel 
Wieme overleed op 19 september 2002. 
Wij missen zijn parate geschiedeniskennis. 
Edmond Demeulemeester verliet ons 
op 25 februari 2014. We missen zijn 
grapjes waarmee elke maandelijkse 
bestuursvergadering werd afgesloten. Dirk 
De Merlier en Paul Vander Linden verlieten 
het bestuur om persoonlijke redenen, 
maar gelukkig kan nu en dan nog steeds 
op hen beroep worden gedaan.Eerste pagina van het guldenboek met 

de lijst van de stichtende leden.
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Twintig jaar
Het heeft geen zin om de verdere historiek van Businarias tot in alle details 
weer te geven. Ik wil mij beperken tot enkele thema’s uit de talrijke activiteiten 
van de Heemkundige Kring en opsommingen van gebeurtenissen en die 
aanvullen met foto’s en hier en daar wat becommentariëren.

De aanwezigen op de stichtingsvergadering van 13 december 1996.

Het eerste dagelijks bestuur met v.l.n.r. Fanny Langie, Danny Provost, Marc 
Vuylsteke, Antoine Lefever en Dirk De Merlier
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Het tijdschrift
Het eerste nummer verscheen in januari 1997. Het tijdschrift "Businarias" is 
het uithangbord van de heemkundige kring.  
Het is niet de bedoeling hier een overzicht te geven van de honderden artikels 
die verschenen zijn in ons tijdschrift, dat drie maal per jaar verschijnt. Daarvoor 
verwijs ik naar de website businarias.be waar een inventaris van alle artikels 
die in de loop der twintig jaar zijn verschenen is opgenomen. Toch wil ik 
een paar uitzonderingen maken. Het eerste artikel dat de meeste van onze 
leden (thans een driehonderdtal) lezen is ongetwijfeld dat over de "Vertelsels 
bij de Leuvense stove", geschreven door Paul Baekeland, en voor het eerst 
verschenen in het tweede nummer (mei 1997). 

Vertelsels bij de Leuvense stove. Nagenoeg niemand bemerkte ooit de plotse 
aanwezigheid van een "koolbak" op de tekening.

Het streefdoel van deze vervolgreeks is om via een Maarkedals verhaal ons 
eigen prachtig dialect (dat zoals alle dialecten jammer genoeg dreigt verloren 
te gaan) naar buiten bekend te maken maar vooral toch trachten te bewaren. 
Dit initiatief zou later resulteren in het online opmaken van een inventaris 
van ons dialect.
Ook de artikelenreeks "De foto’s van Johan" en "De knipsels van Roger", 
waarvoor ikzelf insta kent de nodige bijval. Bedoeling van deze beide reeksen 
is ook het werk van de inventarisbeheerders Roger Lodens, Johan Vanhuffel 
en Jean Capiau eens voor het voetlicht te brengen.
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Ter Maelsaecke
In mei 1998 vroeg de voorzitter aan het gemeentebestuur om over een 
ruimte in de oude pastorie van Nukerke te kunnen beschikken, om daar in 
samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF), afdeling 
Oudenaarde, een documentatiecentrum en bibliotheek uit te bouwen. Dat lukte 
blijkbaar niet. De voorzitter bleef aandringen en hij schreef op 5 december 
1999 een brief naar het Maarkedalse schepencollege met de vraag om een 
deel van de eerste verdieping te kunnen gebruiken van het gebouw aan de 
Maalzaakstraat te Etikhove, eigendom van de gemeente. 

Het werd een prachtig 
nieuwjaarsgeschenk want 
op 15 januari 2000 konden 
de bestuursleden de drie 
toegewezen lokalen gaan 
bezoeken. Er moest wel een 
beetje gepoetst en geschilderd 
worden - Businarias had toen 
zeer handige Harryʼs binnen 
zijn bestuurskring – en op 
vrijdag 7 april ging een eerste 
bestuursvergadering door in 
de nieuwe lokalen. Er werd 
beslist deze lokalen een 
naam te geven: Heemkundig 

en genealogisch documentatiecentrum "Ter Maelsaecke". Kort daarna 
werden de lokalen ingericht 
in samenwerking met VVF. De 
lokalen zijn toegankelijk voor 
de leden op zondagvoormiddag 
van 9 uur tot 12 uur, waar 
de  reeds  verzame lde 
archieven kunnen worden 
geraadpleegd. Een eerste 
computer en printer werden er 
geïnstalleerd. Het archief van 
VVF (met de talrijke microfilms 
van doop-, huwelijks- en 
overlijdensregisters) verhuisde 
naar de Maalzaakstraat. Opening Ter Maelsaecke.

Werkzaamheden in Ter Maelsaecke.
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3 juli 2000 werd een eerste hoogdag voor Businarias: de officiële opening 
van "Ter Maelsaecke". 
Het archief groeide gestaag aan. Het klassement ligt in handen van Roger 
Lodens, Johan Vanhuffel en Jean Capiau, die er menige uren van hun vrije 
tijd aan besteden. Het is nu zo dat de ruimte op de verdieping in feite te 
klein aan het worden is om de talrijke archieven, documenten, boeken, enz. 
nog een deftig onderkomen te bieden. Er wordt uitgekeken naar ... Daarover 
verder meer. 

Belangstelling op zondagvoormiddag in 
Ter Maelsaecke.

Zithoek aan de trap in Ter Maelsaecke.

Het gaat er ernstig aan toe op 
zondagvoormiddag.
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Boeken
Mag ik stellen dat met de publicatie van een aantal boeken de Heemkundige 
Kring Businarias als kleine heemkring zich gerust naast de grote heem- en 
geschiedeniskringen mag plaatsen? Hoewel de onderwerpen meestal beperkt 
zijn tot Maarkedal - wat logisch is - mag Businarias er toch terecht fier op zijn 
dat elk uitgegeven boek aan de gestelde verwachtingen voldeed. 

"De Sint-Britiuskerk te Etikhove", dat 
ikzelf samenstelde, was het eerste 
boek dat Businarias uitgaf. Het handelt 
hoofdzakelijk over de kerk als gebouw, 
met zowel beschrijvingen van exterieur 
als interieur, gesitueerd in de loop van 
haar geschiedenis. Het boek werd 
voorgesteld in het Administratief Centrum 
te Maarkedal op 20 april 2002. 

De Sint-Britiuskerk te Etikhove.

Maarke-Kerkem in de maalstroom der 
tijden.

De voorstelling van "Maarke-Kerkem 
in de maalstroom der tijden", in 
het Administratief Centrum op 30 
november 2002, die de historiek van 
de deelgemeente Maarke-Kerkem 
behandelt, kon de auteur Daniel Wieme 
jammer genoeg niet meer meemaken. 
Hij overleed immers op 19 september 
2002.
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Reeds in 2001 groeide het idee om ook over het gehucht Louise-Marie een boek 
te maken. "150 jaar Louise-Marie" werd het resultaat van de samenwerking 
tussen Antoine Lefever, Rudi Van Paemel en Marc Vuylsteke. Het eerste 
exemplaar werd op de voorstelling in Louise-Marie op 20 september 2003, 

ter gelegenheid van de festiviteiten 
rond het honderdvijftigjarig bestaan 
van het gehucht aan de toenmalige 
prins Philipe (nu koning Philipe) 
overhandigd. Zou hij het boek ooit 
hebben gelezen?

150 jaar Louise-Marie.

Redactieploeg tijdens de correctie van "Maarke-Kerkem in de 
maalstroom der tijden", met v.l.n.r. Paula Vander Mijnsbrugge, 
Antoine Lefever, Dirk De Merlier en Jozef Bourdeaudhui.

Businarias  bewaart een 
exemplaar van het boek dat 
prins Philipe op de binnenpagina 
signeerde.
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"Het oorlogsdagboek van Odon Van 
Pevenaege", werd voorgesteld in het 
Administratief Centrum te Maarkedal 
op 14 november 2004 ter gelegenheid 
van de herdenkingsplechtigheden 
rond het einde van de Wereldoorlogen 
I en II. Marc Vuylsteke kreeg het 
originele dagboek van soldaat Odon 
Van Pevenaege, geboren te Maarke 
en gesneuveld in 1917, ter inzage. 
Het zorgvuldig bijgehouden dagboek 
werd in het boek overgenomen en 
van de nodige commentaren voorzien, 
waardoor de lezer de belevenissen van 
soldaat Odon dag op dag kon volgen.

Oorlogsdagboek van Odon Van Pevenaege.

Marc Vuylsteke overhandigt een eerste exemplaar van "150 jaar Louise-Marie" 
aan prins Philipe.
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Op 6 mei 2011 werd een voor Businarias wel 
heel bijzonder boek uitgegeven. Het "Oude 
Renteboek van Oudenaarde" is een van de 
merkwaardigste en tevens belangrijkste 
handschriften van het nochtans zo rijke 
handschriftenkabinet van de Koninklijke 
Bibliotheek te Brussel. Dit handschrift 
uit de dertiende eeuw telt niet minder 
dan 187 perkamenten bladen. Naar alle 
waarschijnlijkheid werd eraan begonnen 
in 1175 in opdracht van Jan, heer van 
Oudenaarde. Het originele manuscript is 
opgesteld in het Oud-Romaans dialect van 
het land van Aat-Lessen. Ronsenaar Paul Van 
Butsele werkte jaren aan de Nederlandse 
vertaling ervan, nadat reeds eerder een 
omzetting naar een moderne Franse versie 
was opgemaakt. Deze Nederlandse vertaling 
werd door Marc Vuylsteke op computer gezet zodat een gedrukte versie 
mogelijk werd. De lay-out, waaraan ik ook mocht meewerken, is zodanig 
opgevat dat de Nederlandse versie eenzelfde beeld heeft als het originele 
werk, dat thans ook op het internet is te vinden. "Le Veil Rentier" werd door 

Een bijna vergeten publicatie was de vertaling 
die ik maakte in het Nederlands van het 
pamflet "L’ âme belge et le peuple flamand". 
Het oorspronkelijke boekje, geschreven door 
Louis Germain, pseudoniem voor Omer Wattez, 
werd uitgebracht op de 11-juliviering in 2007, 
ter gelegenheid van de herdenking van de 
geboorte van Omer Wattez, toen 150 jaar 
geleden, onder de titel "L’ âme belge en het 
Vlaamse volk". Met dit pamflet, een eerste keer 
gepubliceerd in 1905, probeerde Omer Wattez 
zijn standpunt over de Vlaamse Beweging bij 
de Franstaligen kenbaar te maken. Het blijft 
verbazend actueel.

Le Veil Rentier.

"L’âme belge" en het Vlaamse volk
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Businarias voorgesteld in het Administratief Centrum te Maarkedal. In het 
boek zat ook een cd met daarop de uitgetikte Franstalige versie. De uitgave 
van dit werk is voor een kleine Heemkundige Kring zeker een stunt geweest. 
Het boek is uitverkocht.

Voorstelling van "Le Veil Rentier" met zittend de auteurs Paul Van 
Butsele en Marc Vuylsteke, staand schepen van Cultuur Anny Vande 
Catsyne en de mensen van drukkerij De Riemaecker.

Veel belangstelling bij de voorstelling van "Le Veil Rentier".
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Het is geen nieuws als we stellen dat 
er op het einde van de negentiende - 
begin twintigste eeuw een protestantse 
commune in Etikhove aanwezig was. 
Alleen was er nagenoeg niets over 
gekend. In de "Kroniek van de in 1913 
verdwenen protestantse gemeente 
te Etikhove" haalde Edgard Van 
Droogenbroeck een vergeten groep 
Etikhovenaren uit de vergetelheid. 
Dit werk is het resultaat van een 
jarenlange zoektocht in de archieven 
van de protestantse gemeenschap in 
Sint-Maria-Horebeke. Het boek werd 
op 25 april 2014 voorgesteld in het 
Administratief Centrum te Maarkedal. 

Kroniek van de in 1913 verdwenen 
protestantse gemeente te Etikhove.

Van het laatste boek dat Businarias uitbracht zijn er vermoedelijk in Vlaanderen 
het meest verspreid. "Valerius De Saedeleer... achterna" is een volkse 
biografie, waarbij vooral de kunstenaar als mens, omringd door zijn familie 
en zijn vrienden-kunstenaars wordt belicht. Het boek is als een samengestelde 

puzzel waarbij de stukjes in 
mekaar passen, nieuwe, 
vaak onbekende elementen 
werden aangebracht, die tot 
vandaag nergens werden 
gezien of gepubliceerd, 
vaak ook omdat ze er bij 
"kunstpublicaties" niet steeds 
toe doen, maar bij een 
heemkundige biografie zeker 
naar waarde kunnen worden 
geapprecieerd. Talrijk zijn dan 
ook de citaten, aangehaalde 
bronnen, bewijsstukken en Valerius De Saedeleer... achterna.
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Sprekers tijdens de voorstelling 
van "Valerius De Saedeleer... 
achterna": Marc Vuylsteke,  
Peter Thienpont, Piet Piron, 
achterkleinzoon van Valerius De 
Saedeleer en de auteur.

Sprekers tijdens de voorstelling van 
"Valerius De Saedeleer... achterna": 
Isabel Van Quickelberghe, schepen 
van Cultuur, Peter Thienpont, 
ereburgemeester, Piet Piron, 
achterkleinzoon van Valerius De 
Saedeleer en de auteur.

dikwijls exclusief fotomateriaal die elke bewering staven. Het opzoekwerk nam 
een tiental jaren in beslag en kwam mede dankzij de hulp van talrijke "zoekers" 
tot stand. Het werd een luxe-uitgave met meer dan 300 foto’s waarvan de 
meeste in kleur. Het boek werd voorgesteld op vrijdag 26 september 2014 in 
het kader van een Leader-project "In het spoor van Valerius", georganiseerd 
door de gemeente Maarkedal naar aanleiding van de publicatie van "Valerius 
De Saedeleer... achterna". 
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Marc Vuylsteke stond ook in voor de talrijke uitgetikte versies van landboeken, 
penningkohieren, e.d. die weliswaar niet in drukvorm werden uitgegeven.

Website
Hoewel het toen nog niet zo evident was en het systeem zelf voor privé-
gebruikers nog in de kinderschoenen stond, werd er in januari 2000 een 
eerste poging ondernomen om een website te maken. Het is niet omdat 
een heemkundige kring zich bezighoudt met oude dingen dat hij niet moet 
meegaan met de moderne evoluties. Businarias kan ook maar via de "www" 
wereldwijd bekend geraken.

De nieuwe website in opbouw in november 2011.

Enkele van de uitgetikte 
versies van landboeken, 
penningkohieren, e.d.
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Werkgroep dialecten
Op vrijdag 22 oktober 2004 sprak 
Veronique De Tier op uitnodiging van 
de Heemkundige Kring Businarias in 
zaal ʻMaarkedalʼ over de dialecten in 
onze streek. Zij is verbonden aan aan 
de Gentse Universiteit en specialiste 
op gebied van Oost-Vlaamse 
dialecten. Op diezelfde avond dacht 
het bestuur van Businarias eraan een 
aantal taalliefhebbers rond de tafel 
te brengen om samen in ons dialect 
rond te speuren en zo treffende 
dialectwoorden, uitdrukkingen en 
spreuken te verzamelen. 

Aanvankelijk werden enkele foto’s van voorbije activiteiten op het net geplaatst. 
En dan ... een hele tijd niets meer. Tot Marc Vuylsteke de website (www.
businarias.cjb. net) voorstelde op de bestuursvergadering van 2 september 
2002. Degelijk werk ondanks de noodzakelijke kinderziektes. Marc werkte er 
verder aan. Er kon worden "geplankzeild" naar talrijke rubrieken: verklaring 
van de naam Businarias, gegevens over het documentatiecentrum ʻTer 
Maelsaeckeʼ, informatie over de vier Maarkedalse deelgemeenten, een lijst 
met uitleg over alle publicaties van Businarias, ook deze in samenwerking met 
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, een fotoarchief, een overzicht van 
alle teksten verschenen in het tijdschrift Businarias, een rubriek ʻactualiteitʼ 
met verwijzingen naar allerlei manifestaties in Maarkedal.
Een E-postje kon je sturen naar ter.maelsaecke@skynet.be.
Toen het idee groeide om een dialectwerkgroep op te richten (zie verder) en 
de resultaten van deze werking rechtstreeks op het net te plaatsen diende 
daartoe een voor Businarias aangepast softwareprogramma geschreven. Van 
die gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook de website een totaal andere 
vorm te geven. Kijk maar eens naar www.businarias.be en overloop de site. 
Als de provider maar geen roet in het eten gooit waardoor bepaalde dingen 
al eens een eigen leven gaan leiden... 

Vrijdag 22 oktober 2004: Marc Vuylsteke 
introduceert Veronique De Tier.
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De leden van Businarias lezen nu ongeveer 20 jaar met veel plezier de 
ʻVertelsels bij de Leuvense Stoveʼ van Paul Baekeland waarin "als rozijntjes 
in een koekenbrood het taalgebruik van vroeger is rondgestrooid." 
In het tijdschrift van januari 2008 lanceerde Marc Vuylsteke een oproep naar 
dialectminnaars en taalknobbelaars om samen met enkele bestuursleden 
van Businarias een dialectwerkgroep op te starten. Het was hoogtijd om 
de schat van woorden en uitdrukkingen uit ons dialect op te sporen en vast 
te leggen. Streven naar volledigheid moet een doelstelling zijn, hoewel het 
besef er was dat dit een utopie is. Een eerste vergadering werd gehouden op 
maandag 28 januari 2008, en tijdens deze vergadering rees er al onmiddellijk 
een probleem. Er moest nog begonnen worden en er was al discussie: 
bestaat het Maarkedals dialect? Nee dus. Maarkedal bestaat immers uit vier 
deelgemeenten: Etikhove, Nukerke, Schorisse en Maarke-Kerkem en eigenlijk 
zijn er dus ook vier dialecten. Een oproep naar de Maarkedalse bevolking om 
mee te werken aan de inventarisatie van het "Maarkedalse" dialect resulteerde 
in een eerste bijeenkomst van een twintigtal personen. 

Er werd besloten een werkgroep op te richten, waarbij een beperkt 
aantal personen om te beginnen een schrijfwijze zouden bedenken om de 
verschillende klanken – waarbij er precies toch enkele vrij typisch zijn en 
enkel hier voorkomen – te noteren: het alfabet. Er dient opgemerkt dat de 
schrijfwijze geen schrijfwijze is van een taal (spelling), maar wel van een 
uitspraak. Normaal bestaan daar afspraakregels voor welke zijn vastgelegd 
in de "fonetiek". Gezien dit vrij ingewikkeld is en wij toch een verstaanbaar 

Leen Bourdeaudhui en Edwin Elshoud stellen het 
dialectdeel van de nieuwe website met het "alfabet" voor 
aan Veronique De Tier.
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resultaat wilden nastreven, werd geopteerd voor een eigen "alfabet": een 
afspraak hoe de klanken van de diverse Maarkedalse dialecten worden 
genoteerd.
Het alfabet werd voorgesteld aan Veronique De Tier. Na enkele gesprekken, 
en het aanbrengen van de nodige correcties, kon een definitieve versie 
van het alfabet worden opgemaakt. Het is dusdanig opgemaakt dat (in 
principe) elke "Maarkedalse" klank kan worden genoteerd aan de hand van 
de voorbeelden uit dit alfabet. Het was de bedoeling om onze dialectwoorden 
en -uitdrukkingen te inventariseren en te noteren. Het internet kon hierbij 
helpen. Dochter Leen Bourdeaudhui en haar vriend Edwin Elshoud, beide 
professionele informatici, hebben bij het uitbouwen van een nieuwe website, 
ook een onderdeel geprogrammeerd, waarbij woorden en uitspraken in het 
dialect kunnen worden genoteerd, ingedeeld per onderwerp, deelgemeente, 
enz. Op dit ogenblik telt deze lijst bijna tweeduizend eigen dialectwoorden, 
waarbij opvalt dat vooral de deelgemeenten Schorisse en Maarke hierbij 
primeren met de meeste eigen uitspraken.

De dialectwerkgroep in volle actie elke laatste maandag van de maand.
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Voorbije activiteiten
Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de activiteiten die de 
heemkundige kring Businarias organiseerde de voorbije twintig jaar. Deze 
opsomming werd aangevuld met foto’s die op deze activiteiten betrekking 
hebben. 

27.09.1997:  Bezoek aan het Rijksarchief te Rijsel.
24.11.1997:  "Het land tussen Marke en Ronne". Voordacht door Dr. R. 

Opsommer.
24.05.1997:  Bezoek Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-

Vlaanderen te Velzeke.
24.01.1998:  Bezoek tentoonstelling "De Kelten" in het Provinciaal 

Archeologisch Museum te Velzeke.
23.02.1998:  Eerste les ontcijferen van oud schrift.
23.03.1998:  "Het protestantisme in onze streek". Voordracht door dominee 

Blockland en Edgard Van Droogenbroeck.
18.10.1998:  Bezoek aan het stadsarchief te Oudenaarde.
11.12.1998:  "De Boerenkrijg en de Franse bezetting in en om Maarkedal". 

Voordracht door Marc Vuylsteke.
15.08.1999:  "100 jaar Maarkedal in oude prentkaarten". Tentoonstelling.
24.10.1999:  Bezoek aan het Provinciaal Museum en site te Ename.
02.12.1999:  "Vrijen en trouwen bij onze voorouders". Voordracht door Prof. 

Chris Vandenbroecke.
02.03.2000:  "Nukerke van onder het stof". Voordracht door Marc Vuylsteke.
23.06.2000:  Opening Heemkundig en Genealogisch Centrum "Ter Maelsaecke".
26.08.2000:  Uitstap naar Frans-Vlaanderen.
10.09.2000:  "De oogst". Diavoorstelling in Hof te Cattebeke.
12.12.2000:  "Omer Wattez en de Vlaamse Ardennen". Voordracht door 

Professor Ulrich Libbrecht. In samenwerking met het Davidsfonds.
28.01.2001:  Opendeurdag in "Ter Maelsaecke".
01.09.2001:  Uitstap naar Mechelen.
09.09.2001:  Open Monumentendag. Powerpointvoorstelling "Metaal in 

Maarkedal".
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30.09.2001:  Bezoek overheden uit Horsovsky Tyn (Tsjechië), zusterstad van 
Maarkedal.

Ik mocht hier tolk spelen tussen 
de Vlamingen van Businarias en de 
Tsjechen uit Horzovskyn Tyn door 
mijn beste Duits boven te halen.

Interesse bij de bezoekers uit 
Horzovsky Tyn.

Uiteraard kon een glaasje niet 
ontbreken.
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15.10.2001:  "Van Atingohova tot Etikhove". Voordracht door Marc Vuylsteke.
23.03.2002:  Verbondsdag Heemkunde Oost-Vlaanderen te Maarkedal.
20/21.04.2002: Erfgoedweekend. Opendeurdag in "Ter Maelsaecke". 

Voorstelling boek "De Sint-Britiuskerk te Etikhove" van Jozef 
Bourdeaudhui. 

Het eerste boek van 
Businarias wordt "gedoopt".

Eric Wille in volle actie.

30.08.2002:  Uitstap naar Le Grand Hornu en Aubechies.
25.10.2002:  "Markt- en straatliederen". Volkse zangavond met Eric Wille.

30.11.2002:  Voorstelling boek "Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden" 
van Daniel Wieme.

27.04.2003:  Erfgoeddag. Opendeurdag in "Ter Maelsaecke".
30.08.2003:  Uitstap naar "De Westhoek".
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20/21.09.2003:  Viering "150 jaar Louise-Marie". Voorstelling boek "150 jaar 
Louise-Marie" van Antoine Lefever, Rudi Van Paemel en Marc 
Vuylsteke.

18.04.2004:  Erfgoeddag. Opendeurdag in "Ter Maelsaecke".
28.08.2004:  Uitstap naar het Pajottenland.
22.10.2004:  "Vlaamse Dialecten". Voordracht door Veronique De Tier.
14.11.2004:  Voorstelling boek "Oorlogsdagboek van Odon Van Pevenaege" 

van Marc Vuylsteke.

Voorstelling "Oorlogsdagboek Odon Van Pevenaege".

Deelnemers aan de Heemdag.

22.03.2005:  Nacht van de Geschiedenis: "Van Escornacum tot Schorisse - Wij, 
Heeren van Schoorisse". Voordracht door Marc Vuylsteke.

27.08.2005:  Uitstap naar "Bachten de Kupe".
21.03.2006:  Nacht van de Geschiedenis: "Margareta van Parma". Voordracht 

door Marc Vuylsteke.
28.05.2006:  42ste Heemdag Oost-Vlaanderen te Maarkedal. Uitreiking 

Reinaertprijs aan Marc Vuylsteke.
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Marc Vuylsteke ontving de 
Reinaertprijs. Robert Ruys, Marc 
Vuylsteke en echtgenote Rose-
Marie en burgemeester Peter 
Thienpont poseren voor de foto.

Marc Vuylsteke en zijn 
echtgenote samen met het 
voltallig Businariasbestuur.

Aandachtig luisteren naar de 
sprekers.
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26.08.2006:  Uitstap naar Lier, Kasterlee en Tongerlo.

Tentoonstelling tijdens de 
Opendeurdag.

Roger Lodens geeft uitleg tijdens de 
Opendeurdag.

Wandeling in Lier.

01.10.2006:  Opendeurdag in "Ter Maelsaecke".
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27.03.2007:  Nacht van de geschiedenis: "Etikhove in de 2de helft van de 
19de eeuw". Voordracht door Marc Vuylsteke.

25.08.2007:  Uitstap naar Lessines, Waterloo en Louvain-la-Neuve.

Tabaksmuseum in Wervik.

28.09.2007:  "Omer Wattez, zijn leven en zijn werk". Voordracht door Marc 
Vuylsteke.

18.03.2008:  Nacht van de Geschiedenis: "De Maarkebeek: verleden, heden 
en toekomst". 

13.04.2008:  Erfgoeddag. Tentoonstelling "De Maarkebeek: verleden, heden 
en toekomst" in "Ter Maelsaecke".

30.08.2008:  Uitstap naar Wervik, Komen en Wambrechies.

In het Hopital Notre-Dame à la Rose in Lessines.
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24.03.2009:  Nacht van de geschiedenis: "De geschiedenis van de geuzenhoek 
in Horebeke en de Protestantse gemeenschap in onze regio". 
Voordracht door Freek-Jan Daane.

26.04.2009:  Erfgoeddag. Tentoonstelling "Vriendschap en Sport" in "Ter 
Maelsaecke".

29.08.2009:  Uitstap naar Lewarde en Douai (Nord - Pas de Calais). 
23.03.2010:  Nacht van de Geschiedenis: “Emigratie uit de Vlaamse Ardennen 

naar Argentinië, eind 19de eeuw". Voordracht door Marc 
Vuylsteke.

27.06.2010:  Opendeurdag in "Ter Maelsaecke".
28.08.2010:  Uitstap naar Beernem en Brugge. 
22.03.2011:  Nacht van de Geschiedenis: "De taalgrens ook in onze omgeving". 

Voordracht. 
06.05.2011:  Voorstelling boek "Le Veil Rentier" van Paul Van Butsele en Marc 

Vuylsteke.
09.09.2011:  Voordracht door Ivan Adriaenssens over Odon Van Pevenaege 

met tentoonstelling.
27.08.2011:  Uitstap naar Leuze-en-Hainaut, Attre en Doornik. 
20.03.2012:  Nacht van de geschiedenis. Wijnproefavond.
22.03.2012:  Voordracht door Dirk Musschoot: "100 jaar Titanic".
25.08.2012:  Uitstap naar Leuven en omgeving.

Op trappen van het stadhuis van Leuven.



27

09.09.2012:  Open Monumentendag. Tentoonstelling rond Valerius en 
Elisabeth De Saedeleer, Leo Piron en Suzanne Thienpont.

07.10.2012:  Kermis Etikhove. Power-point montage over de Artiestenforen 
te Etikhove 40 jaar geleden.

31.08.2013:  Uitstap naar "Het Meetjesland".
25.03.2014:  Nacht van de geschiedenis. "Wereldoorlog 1 ook in Maarkedal". 

Voordracht door Marc Vuylsteke.
25.04.2014:  Voorstelling boek "Kroniek van de in 1913 verdwenen protestantse 

gemeente te Etikhove" van Edgard Van Droogenbroeck.
27.04.2014:  Erfgoeddag. Medewerking tentoonstelling "Oorlogsverhalen van 

onder het stof".
31.05 en 01.06.2014:  Open Kerkendag Sint-Britius Etikhove: organisatie 

tentoonstelling "Honderd jaar Wereldoorlog I".
30.08.2014:  Uitstap naar Keerbergen en Antwerpen.
26.09.2014:  Voorstelling van de biografie "Valerius De Saedeleer... achterna" 

van Jozef Bourdeaudhui.
30.09.2014:  "Valerius De Saedeleer... achterna". Voordracht door Marc 

Vuylsteke gebaseerd op de gelijknamige biografie.
12.04.2015:  Deelname "Trefdag Erfgoed Vlaamse Ardennen" in het 

Erfgoedcentrum te Ename.
26.04.2015:  Deelname Verenigingenmarkt Maarkedal.
18.03.2016:  "Belgen maken bommen". Voordracht door Dirk Musschoot.

De toekomst
Ik schreef reeds dat het bestuur van Businarias uitdunt. De vaste bestuursleden 
worden er ook niet jonger op - een verschijnsel dat zich vandaag wellicht in 
elke heemkring voordoet. Nochtans denken wij niet aan opgeven. Integendeel. 
Er werd contact opgenomen met mensen die beroepshalve via de provinciale 
diensten betrokken zijn met de heemkundige werking. De bedoeling is om 
het archiefmateriaal van Businarias te digitaliseren en aldus aan iedereen 
bekend te maken via een door de professionele wereld opgemaakte website. 
Dit zal een hele aanpassing vergen en vooral veel werk vragen. Wellicht kan 
dit "jongeren" aansporen om actief met Businarias samen te werken en mee  
te stappen in een aan de eenentwintigste eeuw aangepaste heemkundige 
vereniging. Nieuwe aan te schaffen hard- en software zijn daartoe noodzakelijk. 
Het nieuwe jeugd- en bewegingscentrum "De Maalzaak", hét project van de 
huidige gemeentelijke bestuursploeg, waarbij Businarias een halve verdieping 
tot haar beschikking krijgt, kan daartoe ook een stimulans zijn. Moge deze 
nieuwbouw er vlug staan ...
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Prot. Hist. Museum "Abraham Hans", 
Horebeke
Fam. Luc en Nicole Aelvoet, Schorisse
Fam. André en Josiane Aelvoet-Provost, 
Maarke-Kerkem
Fam. Carlos Aelvoet-Voet, 
Wortegem-Petegem
Fam. Anckaert-Roman, Etikhove
Fam. Ghislain Assez-Lesceux, Schorisse
Dhr. Valère Bauters, Etikhove
Fam. Marc Bauwens-Capiau, Nukerke
Fam. Bauwens-Moreels, Maarke-Kerkem

Mevr. Cathelijne Beaucamps, Ronse
Dhr. Ruud Bodegraven, Ronse
Dhr. Boudewijn Botteldoorn, Vloesberg
Fam. Fr. Botteldoorn-De Lepeleere, Etikhove
Mevr. Barbara Bourdeaud’hui, Etikhove
Mevr. Rachel Bourgeus, Oudenaarde 
Mevr. Rosine Bousard, Maarke-Kerkem
Dhr. Lieven Byls, Avelgem
Fam. Gerard Capiau-Laemont, Etikhove
Fam. J-P Capiau-Van Nieuwenhuyze, Etikhove
Dhr. Paul Carteus, Ronse
Mevr. Christa Claus, Ooike
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Dhr. Koen Claus, Etikhove
Fam. Robert Coessens-Besard, Schorisse
Mevr. Judith Collet, Schorisse
Fam. Jean Collet-De Temmerman, Schorisse
Fam. Paul Cordier-Lefebvre, Nukerke
Fam. José Cornil - Braeckman, Schorisse
Fam. Cosijn-Papegnies, Etikhove
Fam. Johan Cottens-Deweer, Anzegem
Dhr. Richard Couvreur, Kortrijk
Dhr. Honoré De Bo, Oudenaarde
Dhr. Steve De Boever, Etikhove
Fam. Stefaan De Clercq-Cierkens, Etikhove
Fam. Roger Declercq-Keytsman, Etikhove
Fam. Hendrik Declercq-Maes, Etikhove
Dhr. Joan De Clercq-Van Cauwenberg, 
Etikhove
Dhr. Eric De Coker, Vloesberg
Dhr. Paul De Coninck, Kessel-Lo
Fam. Leo De Croo, Schorisse
Fam. Clothaire De Deken-De Sodt, 
Maarke-Kerkem
Fam. Benoit De Feyter, Etikhove
Mevr. Nadine De Keyser, Brakel
Dhr. Luc De Lombaerde, Oudenaarde
Dhr. Paul De Maeseneire, Etikhove
Dhr. Luc De Maeseneire, Schorisse
Dhr. Sylvère De Meester, Schorisse
Dhr. Erik De Merlier, Etikhove
Mevr. Nelie De Merlier, Oudenaarde
Dhr. Lucien De Mullier, Schorisse
Mevr. Christa Den Haerynck, Etikhove
Dhr Robert De Potter, Horebeke
Dhr. Pieter De Praetere-Declercq, Etikhove
Dhr. Georges De Rijcke, Maarke-Kerkem
Mevr. Martine De Ronne, Wondelgem
E.H. Pastoor De Schrijver, Eke
Dhr. Fernand De Smet, Schorisse
Fam. Lucien De Steur-Dhaeyer, Schorisse
Mevr. Ann De Tollenaere, Schorisse
Fam. Marc De Turck, Nukerke
Dhr. Fernand De Vos, Ronse
Fam. Patrick De Vos-Thienpont, Etikhove
Dhr. André Decubber, Schorisse
Mevr. Christa Den Haerynck, Etikhove
Mevr. Martine Denayer, Oudenaarde
Mevr. Geert Deschaumes, Schorisse
Fam. Martin en Ingeborg 
Desmaele-Deriemaeker, Nukerke
fam. Desmaele-Vandewalle , Schorisse
Mevr. Lutgarde Desmet, Maarke-Kerkem

Fam. Jan Devos-Verstichelen, Horebeke
Dhr. Philip Deweer, Nukerke
Dr. Sophie Deweer, Nukerke
Dhr. Marc Deweerdt, Etikhove
Dhr. Dewitte Andy, Maarke-Kerkem
Mevr. Marie Antoinette Dhaeyer, Schorisse
Dhr. Willy DHondt, Wortegem-Petegem
Dhr. Jean-Marie D’Hondt, Schorisse
Dhr. Raymond D’Hondt, Schorisse
Dhr. Tom D’Hont, Maarke-Kerkem
Dhr. Mark Didier, Maarke-Kerkem
Dhr. Remi Donckerwolcke, Ronse
Fam. Adelin Dreelinck-De Maeseneire, 
Nukerke
Fam. Dumortier-Faingnaert, Horebeke
Dhr. Philippe Duponcheel, Mont-de-l’Enclus
Mevr. Sonja Dupont, Oudenaarde
Dhr. Herman Duprez, Bellegem
Dhr. Hubert Eeckhout-De Bo, Etikhove
Dhr. Marcel Everaert, Oudenaarde
VZW Familiekunde Vlaanderen, Merksem
Mevr. Elisabeth Ghysels, Nukerke
Mevr. Lieve Goessens, Horebeke
Fam. Bryan & Gerda Goethals-Achtergaele, 
Maarke-Kerkem
Hof van Goeminne, Etikhove
Dhr. Luc Hoffman, Oudenaarde
Dhr. Claude Holvoet, Kluisbergen
Dhr. Karel Hubeau, Gavere
Dhr. Roger Ketels, Schorisse
Dhr. Jean-Paul Laemont, Kortrijk
Mevr. Julia Larno, Zwalm
Fam. Clement Lemarcq-De Coker, Etikhove
Dhr. Frans Lust, Maarke-Kerkem
Mevr. Liliane Maes, Oudenaarde
N.V. Maran, Nukerke
Mevr. Emmy Meirlaen, Etikhove
Fam. Luc Mincke-Thienpont, Maarke-Kerkem
Dhr. Johan Moreels, Oudenaarde
Mevr. F. Uyterhaegen Museum voor 
Streekgeschiedenis, Zottegem
Dhr. Pierre Neckebroeck, Gent
Dhr. Herman Norga, Oudenaarde
Mevr. Linda Ockerman, Etikhove
Mevr. Beatrijs Opsomer, Oudenaarde
Fam. Bernard Opsomer, Oudenaarde
Fam. Piens-Van Damme, Schorisse
Fam. Roland Pieters-Van Der Donckt, 
Vloesberg
Fam. Etienne Pieters-Veys, Maarke-Kerkem
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Dhr. Michel Polet, Oudenaarde
Fam. Pedro en Iris Pype-Langen, Etikhove
Dhr. Marc Reyntjens, Maarke-Kerkem
Mevr. Marie-Louise Roman, Etikhove
Dhr. Michel Roman, Ronse
Fam. Nery en Mariette Roman, Schorisse
Dhr. Robert Roman, Oudenaarde
Fam. Romain Roman-Devos, Ronse
Dhr. Bernard Ryheul, Schorisse
Dhr. Roland Schietttecatte, Schorisse
Mevr. Inge Schoorens, Nukerke
Dhr. José Schoorens, Nukerke
Fam. Somers-Morisse, Nukerke
Mevr. Yvonne Spileers, Maarke-Kerkem
Fam. P. en K. Spileers-Lodens, Nukerke
Fam. Roger Spileers-Willems, Nukerke
Mevr. Maria Sprimont, Etikhove
Dhr. Philippe Steurbaut, Zottegem
Mevr. Yvette Stevens, Etikhove
Fam. Frederic Thomaes-Lodefier, 
St. Agata Berchem
Dhr. Steven Thomas, Nukerke
Mevr. Luc Thomas-Vandenhaute, Etikhove
Dhr. Wim T’Hooft, Oudenaarde
Mevr. Paulette Trenteseaux, Alveringem
Dhr. Koenraad Tulleken, Oudenaarde
Dhr. Theo Valck, Avelgem
Dhr. Adelin Van Coppenolle, Maarke-Kerkem
Dhr. Roland Van Coppenolle, Ronse
Fam. Wim Van Coppenolle-Baekeland, Ronse
Mevr. Rita Van De Voorde, Schorisse 
Fam. Gerard Van de Meulebroucke, Zottegem
Fam. Van Den Berghe-De Clercq, 
Kruishoutem
Dhr. Jos Van Eechoudt, Oudenaarde
Dhr. Jean-Pierre Van Heddegem, 
Maarke-Kerkem
Mevr. Liliane Van Heddegem, Schorisse

Fam. Van Heddegem-Cordier, Maarke-Kerkem
Dhr. Stefaan Van Nieuwenhuyze, Etikhove
Fam. Bertrand Van Overmeiren-De Vos, 
Nukerke
Mevr. Nelly Van Paemel, Lierde
Dhr. Leo Van Poucke, St Amandsberg
Dhr. Johan Van Quickelberghe, Maarke
Dhr. Theo Van Schoorisse, Horebeke
Dhr. Willy Van Schoorisse, Horebeke
Dhr. Koen Van Wambeke, Schorisse
Dhr. Jonas-Omer Van Welden, Etikhove
Dhr. Marnic Van Wijnen, Etikhove
Dhr. Eric Vandamme, Etikhove
Dhr. Patrick Vandamme, Deinze
Mevr. Mady Vandekerckhove, Etikhove
Mevr. Nicol Vanden Brande, Waregem
Mevr. Marie-José Vandendorpe, Nukerke
Dhr. Marcel Vandenheede, Kluisbergen
Dhr. Paul Vandensteene, Groot-Bijgaarden
Dhr. Paul Vander Donckt, Etikhove
Dhr. Norbert Vanderkimpen, Ronse
Fam. Hendrik Vanderkimpen-Martens, 
Nukerke
Fam. Eugène Vanhoorne-Breda, Schorisse
Dhr. Johan Vanhuffel, Oudenaarde
Dhr. Robert Vanpevenaeyge, Schorisse
Mevr. Rachel Vansmevoorde, Oudenaarde
Mevr. Els Vercruysse, Ronse
Fam. Luc Vermeulen-Besard, Schorisse
Dhr. Lieven Verstraeten, Nukerke
Mevr. Jacqueline Victor, Etikhove
Dhr. Romain Vindevogel, Wortegem-Petegem
Mevr. Adrienne Wauters-Gijselinck, Horebeke
Mevr. Hilde Wieme, Etikhove
Dhr. Jan Willems, Gentbrugge
Fam. Gilbert Ysebaert-Cierkens, 
Maarke-Kerkem

Dit is het laatste nummer van de negentiende jaargang.
Wie nu al zijn lidgeld voor 2017 wil betalen, kan het gekozen bedrag 
overschrijven op het nummer BE80 7475 1604 5077 van de Heemkundige Kring 
Businarias, met vermelding van uw naam en lidgeld 2017.

  Erelid € 30 Steunend lid € 15  Lid € 10

 Met dank bij voorbaat.
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Werkgebied 
Maarkedal:  Etikhove, Maarke-Kerkem, Nukerke, Schorisse en 

Louise-Marie
Bestuur 

Voorzitter:  Marc Vuylsteke, Rijksweg 125, 9681 Maarkedal
 marcvuylsteke@skynet.be 
Ondervoorzitter en webmaster:
 Jozef Bourdeaudhui, Maarkendries 23A, 9680 Maarkedal 

jobo00@skynet.be
Secretaris:  Paula Vander Mijnsbrugge, Zeelstraat 18, 9681 Maarkedal 

vandermijnsbruggepaula@skynet.be
Schatbewaarder en lay-out tijdschrift:
 Rudi Van Paemel, Hof te Fiennesstraat 32, 9681 Maarkedal 

rudi.vanpaemel@skynet.be
Archiefverantwoordelijken: 

Roger Lodens, Oude Heerweg 10, 9681 Maarkedal 
Johan Vanhuffel, Kortrijkstraat 104, 9700 Oudenaarde

Leden:  Paul Baekeland, Jean Capiau, Bernadette Casiers, Clothaire 
De Deken, Roger De Tavernier en Peter Thienpont

Documentatiecentrum "Ter Maelsaecke"
 Maalzaakstraat 21, 9680 Maarkedal 

055/21 53 62 - ter.maelsaecke@skynet.be
Open:  elke zondagvoormiddag van 9u - 12u
Gesloten: op feestdagen en tijdens de jaarlijkse verlofperiode van  

15 juli tot 15 augustus

Webpagina
www.businarias.be

Lidmaatschapsbijdrage
   €30 - erelid
   €15 - steunend lid
   €10 - gewoon lid
 te storten op rekeningnummer BE80 7475 1604 5077 van 

Heemkundige Kring Businarias - Maarkedal

Heemkundige Kring

Maarkedal
BUSINARIAS

gesticht in 1996
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