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Om onze tentoonstelling zo nieuw en aantrekkelijk mogelijk te maken zijn we op 
zoek naar waardevolle familiale documenten. Onze verzameling is reeds betrekkelijk
uitgebreid maar nieuw materiaal bijeen garen is ook één van onze doelstellingen. We 
weten natuurlijk wel dat niemand zijn persoonlijke familiale schatten weggeeft, maar 
die persoonlijke schatten eens tonen aan anderen lijkt ons toch wel interessant. We 
denken dan aan oude familieportretten, fotoʼs van viergeslachten, speciale doodsprent-
jes, schoolfotoʼs, oude familiealbums, uitgewerkte en uitgetekende stambomen, fami-
liewapens, ander familiearchief, enz. Familieverhalen, spotnamen, anekdotes van 
gewone mensen willen we mee helpen bewaren. Documenten i.v.m oude en deels
verdwenen beroepen zoals kuiper, wagenmaker, zeeldraaier, gareelmaker, slachter, 
grafdelver, suisse, koster, smid, molenaar, enz... zijn waardevol. Ze tonen hoe onze 
voorouders in «die goeden ouden tijd» leefden. 
Kijk eens in de koffer op zolder, open oude schoendozen en ontdek zelf uw boei-
end familieverhaal. Kom er mee naar «Ter Maelsaecke» en laat het op Erfgoeddag 
zien aan de talrijke bezoekers. Je zal er zelf fier op zijn. Vanzelfsprekend krijg je
daarna alle documenten ongeschonden terug.
Met uw medewerking maken we er opnieuw iets prachtigs van.
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Voorwoord

Erfgoeddag 2004
MARC VUYLSTEKE

Het thema voor het Erfgoedweekend 2004 is «ʼt Zit in de Familie». Het is een zeer 
open thema en moet een heel breed publiek aanspreken. Het «erfgoed» is iets van ons 
en wij hebben er dan ook allen interesse voor. De stamboom en het familiearchief
blijven voor de meeste Vlamingen de meest tastbare en concrete vorm van omgaan 
met geschiedenis en erfgoed.
Ook dit jaar werkt de Heemkundige Kring mee. We bouwen in ons documentatie-
centrum «Ter Maelsaecke», samen met de Vereniging voor Familiekunde-afdeling 
Vlaamse Ardennen,  een tentoonstelling op. Op zondag 18 april zal het documenta-
tiecentrum open staan voor alle belangstellenden en dit van 10 tot 12 uur en van 14 
tot 18 uur.
Voor tal van heemkundigen zijn families favoriete studieonderwerpen. Genealogen of 
familiekundigen hebben vanzelfsprekend belangstelling voor de eigen familie. Beiden 
vullen mekaar aan. Op die dag verwachten we vooral de mensen die tot hiertoe geen 
genealogische aspiraties of ervaring hadden. Misschien is het voor hen een start om 
op zoek te gaan naar hun «roots».

de bevrijders. «De Engelsen kwamen als toegesneeuwd» vertelt hij. Na de oorlog trok hij 
opnieuw naar de fabriek. Bij Van Butsele was hij tapijtwever tot hij in 1976 met pensioen 
mocht. 
Nu geniet hij, dag na dag, samen met zijn Alice van het leven. Straks, op 18 januari vieren 
ze hun 68ste huwelijksverjaardag.

2003 was voor onze Heemkundige Kring Businarias opnieuw een 
schitterend jaar.

Driemaal verscheen stipt op tijd ons tijdschrift met telkens weer 
een vervolg op de vertelsels bij de Leuvense stove, maar ook met 
tal van andere waardevolle heemkundige onderwerpen.

Ons documentatiecentrum «Ter Maelsaecke» werd steeds ver-
der uitgebreid en kreeg elke zondagvoormiddag een grote groep
geïnteresseerde bezoekers over de vloer.

Eind augustus trokken we naar de Westhoek en midden september 
was er dan die grote viering «150 jaar Louise-Marie». Het boek dat 
ter deze gelegenheid uitgegeven werd kende zoveel succes dat een 
tweede druk nodig was. En niet minder dan 2.000 bezoekers keken 
in het Hof van Mooreghem naar de historische evocatie.

2004 opent de poort voor een grote toekomst voor Businarias.

Op de drempel van het nieuwe jaar past een woord van dank aan 
alle leden, zowel uit Maarkedal als van soms ver daarbuiten, voor 
hun trouw lidmaatschap, maar ook voor de grote waardering her er 
der uitgesproken.

En een welgemeende wens voor een jaar
van vrede en voorspoed
u langs deze weg toegestuurd door 
het bestuur van Businarias.
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Vertelsels bij de Leuvense stove

In de vorige aflevering hadden Vennie Kloef en zijn 
Marietje in DʼHoppe een herberg overgepakt. Binst 
den eersten toog ontstond er ambras en werd er 
gevochten. Wietieze Leo kwam er in aanvaring met 
Jean van de Miclette, werd in elkaar geslagen en 
diende, in het triporteurke van den bakker, naar de 
kliniek van Opbrakel te worden afgevoerd.
Maar er kwam nog meer heibel van.  Lees
hieronder.

Dat is dan staminee houden, 
dacht Marietje. We hebben al tater vanaf 
den eersten dag. Voor een stommiteit 
smijten ze iemand in de kliniek tegen-

woordig.
Haar herberg gonsde gelijk ne fluiteniersnest. Alleman had het over het accident, waar-
bij Wietieze Leo met één slag in mekaar werd geklopt door Jean van de Miclette. Eigen 
schuld een beetje. Sedert Leo indertijd, door de toverij van Kloppers Pauline, zijn lief 
kwijtspeelde, was hij geen heel normale mens meer.
«Als hij onderweg maar niet doodbloedt, in dat triporteurke van den bakker», jam-
merde Marietje.
«Ba neej», relativeerde Vennie, «een heethoofd moet af en toe nekeer bloeden, dat 
houdt hem gezond. Geloof mij, meiske, Wietieze Leo kan tegen een stootje».
Hij kneep in haar bil en dook achter haar door de kelder in, om een vers vat te ste-
ken.
Ze tapten bier tegen de sterren op en hadden geen tijd om over het veurval te dubbe-
zeren. Maar Marietje vond van haar eigen dat ze allesbehalve voor cafémadam in de 
wieg was gelegd. Ze had haar Vennie nog nooit in iets tegengewerkt, deze keer wist 
ze dat ze het wel had moeten doen.
Als het nieuwe eraf is, zal hij hele dagen op schok zijn dacht ze, en ik zal hier staan op schok zijn dacht ze, en ik zal hier staan op schok
vriendelijk doen met alle soorten bloojers, soepen en bezwiebelde kadeeën. Ik zal hun 
prietpraat aanhoren, zien hoe ze vanlangsom zatter worden, op hun poten slaan als ze 
die niet thuishouden. Ik heb wat over mijn kop getrokken, ja-!
Ze tapte en tapte, maar morgen zou ze haar Vennie de les spellen. Dat hij niet moest 
peinzen dat ... Ze tapte dat ze ervan zweette, maar de muntjes en de bankbriefkies
hoopten zich op in haar schuifla. Dat laatste begon haar milder te stemmen. Ze had in 
Ronse, in de vitrine van Bijouterie Jean-Jacques, een kostelijk gouden kettingske zien 
blinken dat haar aanstond ....

Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL BAEKELAND

groep, maar de talrijke hagen die hij gezwind overstak lieten hem naderen. Hij werd
achtste».
Na deze wedstrijd werden De Potter en Verheylesonne aangeduid om de Belgische kleu-
ren te verdedigen in de Zeslandenwedstrijd te Parijs. De koers werd op zaterdag 23 maart 
1935 op het koersplein van Auteuil gelopen. De Engelsen waren zoals steeds onklopbaar. 
Georges eindigde achtste.
De 18de januari 1936 huwt Georges met Alice Celesta Flamand, een spinster uit de 
Koekamer. Zij is te Schorisse geboren op 18 juli 1911 als dochter van Vital en Marie 
Constance Verschelden. Het gezin krijgt 3 kinderen : Monique, Nicole en Norbert.
Na de mobilisatie, die 9 maanden duurde, brak de oorlog uit. Ook Georges werd opgeroe-

pen. De compagnie waar hij deel van 
uitmaakte kon nergens enige weer-
stand bieden. «Onmiddellijk kwamen 
we de Duitsers tegen. Onze paarden 
verzamelden ze in de weide en wij 
werden krijgsgevangen genomen. Te 
voet moesten we naar Pronsveld, alle 
dagen 15 km. Langs de weg heb ik 
«beteraven» gegeten. Daar aange-
komen mochten we in tenten slapen. 
sʼAnderendaags vlogen we met 90 
man in een beestenwagen en per trein 
brachten ze ons naar Mannheim en 
later naar Nürnberg. Hier werden we 
getrieerd, gescheiden : Vlamingen, 

Walen, Engelsen. We sliepen in houten barakken waar de bedden drie boven één ston-
den. Per dag kregen we 200 gram brood en het vet in de soep kwam van een schelle 
«beteraven». Men vroeg er vrijwilligers om te werken en ik bood mij aan. Ik heb o.a. 
de grachten helpen maken waarin de buizen van de waterleiding gelegd werden. In 
een 12 m diepe put zat ik gans beneden en ik vulde telkens een bak met aarde die men 
dan naar boven trok.  Ik kreeg natuurlijk meer eten, en zelfs nu en dan sigaretten. Aan 
een broer uit Nederbrakel gaf ik het brood dat ik teveel had. Hij mocht het niet aan de
anderen geven ... Ze moesten ook maar werken. Op een dag moesten we aantreden per 4 en 
ons kamp verlaten. Een luizenplaag teisterde op dat ogenblik ons kamp. We marcheerden 
zo ʼn 500 m en kregen het bevel ons broek uit te doen. De ganse dag liepen we rond in onze 
blote flikker. s  ̓Avonds gaf men ons een nieuwe broek en we mochten opnieuw het kamp in. 
Zeven maand heb ik diezelfde broek aangehouden, tot op het einde van mijn krijgsgevan-
genschap. En plots was t̓ gedaan. Die Flamen fahren hauswärts».
Eenmaal thuis trok Georges drie jaar lang, van 1942-1944, als seizoenarbeider naar de 
omgeving van Les Enlies, dichtbij Rouen in Frankrijk. Bij boer Jean «Ponti» te Acqueville 
hielp hij bij de oogst, bij het «zetten en het uitdoen van de beteraven». Hier zag hij in ʼ44 



(J. Hoffman) en een soigneur (Georges Uytenhove). De organisatoren betaalden alleen de 
reis; voor het verblijf en het eten moesten we zelf zorgen. Eerst trokken we met de trein 
naar Bergen en dan naar Parijs. We verbleven bij een zekere Willems, een nonkel van
Jean-Pierre. In Bilancourt had hij een restaurant en café. De koers startte om 11 uur en 
niet minder dan 1.200 lopers waren aan de start. Tijdens de tweede ronde liep ik op kop. 
«Le petit Belge De Potter, tout seul en tête», klonk het door de micro s̓. En op de meet werd 
ik geklopt door Bohé uit Bordeaux. Als prijs kreeg ik een gouden horloge. Dat vergeet ik 
nooit».
In 1932 moest Georges naar het leger. Hij deed zijn legerdienst in Doornik. «Ik moest
binnen in t̓ leger in Doornik, in de Sint-Janskazerne. Ze hadden mij daar graag gehad 
want ik was een goede loper. Ik kende geen Frans, Frans kent mij maar ik ken Frans niet. 
Amper acht dagen binnen of ik mocht al mee naar Chartres. Jef Hoffman, de grote baas 
van de atletiek in Oudenaarde ging ook mee. Met 60 lopers liepen we een afstand van
11 km. Ik arriveerde vierde. De ploeg van Doornik won in 1934 de «Cross de lʼArmée» in 
Brussel. Maar ik eindigde als eerste en was meteen Belgisch kampioen bij de militairen».

      Foto : Georges De Potter    De winnende kampioenenploeg
        Belgisch kampioen.   Staand v.l.n.r. Georges De Potter, Victor Honoré, 
               Luitenant Barbieu, Couchement en Delahaye.
             Zittend :  ?  ,  ? ,  ? en Leon Landtsman.

Na zijn legerdienst was hij weer actief bij A.S.V. Oudenaarde.
In 1935 plaatsten de seniors van Oudenaarde zich als vierde in het Belgisch Interclubkam-
pioenschap. Gantoise won toen de clubrangschikking vóór Doornik en Mechelen.
In «ʼt Volk van Ronse» van zaterdag 16 maart 1935 lezen wij: «Bij de seniors zorgde
De Potter voor de verrassing. Immers gansch de wedstrijd stond hij op het voorplan en 
mende meer dan op zijne beurt. Zonder een aardige doenwijze van Honoré, die won,
hadden Vanden Broecke nooit meer bijgekomen en hadde De Potter minstens tweede of 
derde geweest. Wijl hij nu toch met de vierde plaats achter Van Rumst en Vanden Broecke 
mag tevreden zijn. Verheylesonne, moedig als altijd, hing altijd in den tweeden en derde 
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Het orkest speelde, in de grote kamer werd er gedanst, Steefnie wurmde zich weer tus-
sen het volk met volle platienen drank. Haar vrijer, den dienen van de Miclette, stond 
aan de toog, zelfverzekerd en uit de hoogte kijkend, demies te drinken. Op de zenuwen 
te werken van een kontenhoofd van de Koekamer en een andere kontenhoofd van de Koekamer en een andere kontenhoofd komorigaard van den komorigaard van den komorigaard
Doorn. Chielie en Neet. Met hun koppen tegeneen, maakten de twee mekaar op. Ten 
eerste konden ze die dikke nek van de Miclette niet uitstaan, ten tweede konden ze 
zich niet indenken dat Wietieze Leo niet gewroken zou worden, ten derde, maar dat 
verzwegen ze voor malkander, hadden ze alletwee een oogske op Steefnie. De kwade 
haren in hunne stert begonnen serieus te haren in hunne stert begonnen serieus te haren in hunne stert jokken. Ze waren ertoe in staat met vereende 
krachten hun rivaal aan te pakken en daarna mekaar te lijf te gaan. Het enige dat hen 
eigenlijk tegenhield was het ontzag voor cafébaas Vennie. Ze hadden het gevoel dat 
hij hen tersluiks in de gaten hield. Vennie had een soort magische macht over zich, 
waarbij hij u met één blik tot andere gedachten kon brengen.
Ze zochten een middel om de zavelschepper naar buiten te krijgen en hem daar zoʼn 
pokelinge te geven, dat hij niet meer wist van welk land hij was.

Toen doken de mannen weer op, die Leo naar de kliniek van Opbrakel hadden 
gebracht. Ze werden meteen omringd en vertelden met groot misbaar over de diepe 
gaben die Leo had opgelopen en over de liters bloed die hij verloren had.
«Had het tien minuten langer geduurd, dan was hij goedgeweten doodgebloed!».
Dat mankeerde er nog aan! «Binst den eersten toog van de nieuwe staminee in DʼHoppe, 
wordt er ne vent vermoord!». De gazetten staan er vol van. Jean van de Miclette, de 
vrijer van Steefnie wordt door de gendarmen van Vloesberg opgepakt. Verschillende 
getuigen moeten zich melden om ondervraagd te worden. Het had inderdaad zo kun-
nen aflopen.
Jean werd van alle kanten scheef bekeken. Er bleef ongeweerte in de lucht hangen. De 
donderwolken werden dreigender naargelang de toestand van Wietieze Leo dikker 
in de verf werd gezet. Misschien zou de sukkelaar wel voor zijn leven maleunder
blijven.
De aanrichter van al dat onheil scheen zich echter weinig om de opschudding te 
bekommeren. Hij had een blik van: hoe zit het, jongens, zijn er nog kandidaten 
voor een rammeling? Welke vermetele doet een tweede poging om mij te kandele te 
gaan?
Niemand vaneigen.
Jean dronk zijn glas leeg en ging naar de koer.
Chielie peinsde luidop: «als we nu nekeer allemaal tegare...».
Ge moogt niet luidop peinzen, er zijn altijd verroaren in t̓ gebuurte. Maar het vat kan 
maar uitgeven wat het inheeft. Hij kon het niet gebeteren, dat er dwaze dingen door 
zijn kop spookten en dat hij ze niet voor zich kon houden.
«We sleuren hem op straat, binden hem vast, trekken zijn broek uit en smeren zijne 
winkel in met schoenblink».
Het zwartgemaakt «alaam» van Jean sprak tot de verbeelding. Vergelijkingen met het 
vermeende «klein veugelke» van Chielie, zorgden voor vettige leute.
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Tot Jean weer binnenkwam en er meteen over wat anders werd geklapt. Gelukkig 
maar. Er was immers niet veel nodig om Chielie en Neet met elk één rake vuistslag in 
het triporteurke van de bakker te doen belanden.
Jean stond, half met zijn rug naar de anderen, een sigaret te draaien, stak ze aan en 
bleef peinzend naar de omhoog kringelende domp staan kijken. Hij was de kalmte 
zelf. Na een tijdje wendde hij zich traagzaam om en wenkte Steefnie.
«Breng mij nog ne pot bier, mijn loetje».
Steefnie bleef wat staan aken en verliefd in zijn ogen kijken. Hij was een boom van 
een vent. Ne roestie. Maar zijn lief wist wel meer ... Hij pakte haar nekeer goed vast, 
met zijn kloeke arm rond haar malse lenden, gaf haar een tootje en keek of alleman 
het gezien had. Ze is van mij, knoop dat in uw verstand! Kloefkappers van den 
Annoven!
Hij liet Steefnie los en dronk van zijn pint alsof er geen vuiltje aan de lucht was.
Chielie en Neet waren rood uitgeslegen van driftigheid.
Maar ze hielden zich in. Grote tetter maar geen kloten? Toch wel, maar ze wilden de tetter maar geen kloten? Toch wel, maar ze wilden de tetter
cafébaas ontzien, ze begrepen dat hij boel in zijn herberg kon missen als tandzeer en 
dat hij hen zou buitensmijten als ze zich niet pootten.
Verstandige mensen die het allemaal in de gaten hielden vreesden dat Jean indien 
nodig zijn mannetjes had. Walekoppen van de Queneau, vechtersbazen. Ze zaten bij-
eengetroept aan een tafeltje in de verste hoek en dronken bier mee emmerkies. Mocht 
de vlam in de pan slaan, dan waren de gevolgen niet te overzien.

De barmhartige Samaritanen die Wietieze Leo hadden afgevoerd, vertelden intus-
sen verder in geuren en kleuren, over hoe ze zich bloed hadden laten trekken in de 
kliniek. Alleen dat van de bakker, waar blijkbaar het minst alcool had ingezeten, werd alcool had ingezeten, werd alcool
geschikt bevonden om aan Leo te worden toegediend. Zóʼn fles hadden ze hem afge-
tapt! Intussen waren de dokteurs bezig geweest de kwetsuren van Leo te naaien.
Hij moest ginder blijven, hoe lang wisten ze niet, misschien wel een hele week.

«Allemaal de schuld van diene filoe van de Miclette», knabbelde Chielie. Hij was van 
de duvels bezeten.
«Teur naar huis, vent, ge zijt zat!» zei Tuiten Toor.
«We zijn hier veur leute te maken», riep de Lange Poliet.veur leute te maken», riep de Lange Poliet.veur
Hij zou nog ʼn liekie zingen, sprong op ne stoel en kondigde aan:
«Ientje over ons aller soldatenlief», zei hij, «de chanson van Madelon!».
Loetieze Charel gaf de veus aan op zijne speelboek.
En Poliet zong, zijn geel gerookte tanden bloot:
  «Pour le repos, le plaisir du militaire,
  Il est là-bas, à deux pas de la forêt,
  Une maison au mur tout couvert de lierres,
  Au Tourbourou cʼest le nom du cabaret...
  La servante est jeune et gentille ...» (Zie blz.8)

Georges De Potter, een kampioen.

Georges René De Potter werd te Etikhove geboren op
27 september 1912. Zijn vader Cyrille Octave, toen 25 
jaar, verbleef op dat ogenblik in Frankrijk als seizoen-
arbeider. Moeder Marie Martha Elvire Opsomer, 23 jaar 
oud en afkomstig van Sint-Maria-Horebeke werd bij de 
geboorte van haar zoon Georges bijgestaan door de vroed-
vrouw Julitha De Merlier uit Nukerke. Onderwijzer Florent 
Vandeputte1, 47 jaar oud, en gemeente-ontvanger Alfred
De Donder, 31 jaar, tekenden als getuigen de geboorte-
akte. 
Het gezin woonde boven de Bossenaar op Poesthem. De 
jonge Georges trok naar de gemeentelijke lagere school en 
kreeg er o.a. les van meester Florent Vandeputte. 

Zoals dat toen de gewoonte was moest hij op 14-jarige leeftijd naar de fabriek. Hij trok 
naar Ronse en werkte in de fabriek van Van Caeneghem. Gerard De Maeseneire uit de 
Mussestraat te Etikhove trainde reeds elke dinsdag- en donder-
dagavond bij de atletiekclub te Oudenaarde. Ook Georges wou 
zijn talenten eens uittesten en ging mee.
«We namen elke dinsdag- en donderdagavond de trein te Etikhove 
en voor 70 centiemen reden we naar Oudenaarde. Aan de hoek 
van de statie, in het café van De Meyer, verzamelden we. Georges 
Uytenhove was de soigneur-trainer van A.S.V (Atletiek en Sport 
Vereniging).  Het was toen niet gelijk nu. We trainden op straat. 
Alleen enkele straten van de stad waren verlicht. Wat wilt ge-? In 
de stekedonker kunt ge toch niet lopen. Na de training mochten 
we ons in het café verfrissen en een pintje drinken. De eerste suc-
cessen behaalde ik al bij de scholieren, daarna bij de juniors. In mijn eerste koers bij de 
juniors, dat was in Niel, arriveerde ik vierde. Ik was de eerste van de juniors en ik kreeg 
een velo».
In 1931 liep hij bij de senioren. Uit die tijd herinnert hij zich nog de fameuze wedstrijd in 
Bilancourt. «We trokken naar Parijs met vier lopers (Verheylesone, Jean-Piere Willems, 
ik en een loper uit Geraardsbergen wiens naam mij niet te binnen schiet), een délégué

MARC VUYLSTEKE

1. Florent Vandeputte werd te Etikhove geboren op 21 mei 1865. Hij was de zoon van de onderwijzer 
Pieter Francies Vandeputte en van Marie Eugenie Rédelé. Deze Pieter Vandeputte was erevoorzitter van de 
Onderwijzerskring «Hoop in de toekomst» van Oudenaarde (gesticht rond 1857 met als doel «de broeder-
lijkheid onder de collegaʼs (te) bevorderen, en het volksonderricht en de onderwijzer te steunen».
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Maar de charmes van de mooie servante Madelon, waar iedere jonkman in die dagen 
verliefd op was, konden de zeden in den Bienvenu niet verzachten. Heethoofden 
gelijk Chielie en Neet hadden niet alleen veel muils, het was hun gewoonte van geen 
kermis naar huis te gaan, zonder op iemands toote gesmeten te hebben. Soms vielen 
ze op hun manneke. Dat was het wat nu gebeurde.
Een paar gasten die de twee konden luchten, stonden hen opeens van dichtbij in de 
ogen te kijken. Het onvermijdelijke zou blijkbaar gebeuren. Er was geen ontkomen 
aan. Pummels die al half paraplu waren, begonnen de twee kampen op te kootsen. De 
wederzijdse haat werd gemeten en malkanderzen asem geroken. Eén vent kreeg van 
ieverst ne stoot en vloog daarbij tegen een andere aan. Er kraakte een Vlaamse god-ieverst ne stoot en vloog daarbij tegen een andere aan. Er kraakte een Vlaamse god-ieverst
verdomme, gevolgd door een Waalse nondedju. Er werd een stoel omver gesmeten en 
bij de eerste vuistslag was het hek ineens van de dam. Er ontstond gejoel en gejouw, 
vrouwen begonnen te gillen, de muziek viel stil, de Lange Poliet sprong van zijn 
verhoog, Vennie Kloef baande zich een weg naar de brandhaard. Er werd gewrongen 
en tegengewrongen, daarna geklopt voor ne goeien. Met bloedneuzen, blinkogen, bre-
kende tanden, escalerend geweld tot gevolg. De hele keet kookte. Er vloog van alles 
door de lucht, men smeet en sloeg in het wilde weg, ze lagen in trossen op de grond 
te klawieren.
Vennie stond met zijn handen in zijn haar. Zijn commerce was naar de kloten. Marietje 
beefde gelijk een riet. De gendarmes moesten komen!

De gendarmes waren maar alle maneschijnen één keer op DʼHoppe te zien. Er gebeur-
de daar ook zelden iets. Was het toeval dat ze nu wèl en bovendien op het gepaste 
moment kwamen opdagen? Marietje had ervoor gelezen en ze werd verhoord.
De commandant van de gendarmerie van Vloesberg had een speciale neus voor 
troebels. Waar eersten toog wordt gevierd, daar wordt teveel gedronken, dacht hij. Het 
is nooit anders geweest. En als het bier is in de man, is de wijsheid in de kan en komen 
er vodden van.
Hij had «de Moustache» opgezonden, ʼn vieze kneute van nen brigadier, die een beetje 
Vlooms verstond en «Kardouche», ne pensjager diepensjager diepensjager  van duvel noch helle schou was en 
bij de gendarmes was gegaan om zelf niet langer gepakt te worden.
Dat gevreesde duo verscheen al mee nekeer in het deurgat van den Bienvenu en over-al mee nekeer in het deurgat van den Bienvenu en over-al mee nekeer
schouwde het strijdgewoel, het kluwen van zot geworden vechters, wildvangs met 
bloedneuzen, gezwollen koppen, gescheurde kleren, van tuilewuitende vrouwen en 
verschrikt blijtende lieven.
«De gendarmes zijn daar!» keelde iemand.
Het nieuws schichtte als een bliksem door de menigte. Verlossend voor de meesten, 
alarmerend voor de vechters. Deze laatsten begonnen meteen uit elkaar te stuiven, 
mekaar overhoop te lopen. Voor en achter waren er die naar buiten vluchtten. Mousta-
che en Kardouche hadden zich intussen, matrak in de hand, een weg gebaand tot mid-
den de herberg. Daar liepen ze tegen Vennie aan, die in het Frans begon en zichzelf 
in het Vlooms toelichtte.

In Ter Maelsaecke zijn al een paar jaar vroede hamsters aan het werk, dat weet elke 
Businariër. Ze hebben er, voor wat Louise-Marie betreft, niet enkel de nog voorradige 
exemplaren van het boek ter beschikking, maar ook overvloedig veel fotomateriaal, 
krantenknipsels, briefwisseling en een arsenaal van gegevens op de harde schijf. 
Allemaal voor later. Maar ook voor nu. Op zondagmorgen kan je gaan neuzen. Moet 
je eens doen!
Er is ook nog heel wat onverwerkte documentatie over het Koninginnedorp in de 
Vlaamse Ardennen. Wellicht raakt die nog wel eens geordend en gepubliceerd. Niet 
opjagen asjeblief, gewrochten van dat soort vergen tijd.

Tenslotte dit: ieder van ons zit met een archief in zijn hoofd. Dit is ook bij mij het 
geval. Zo heb ik uit mijn prille jeugd een schat aan herinneringen bewaard die op 
Louise betrekking hebben. Ik sleet er namelijk mijn eerste broekjes in de «kakskies-
school» bij zuster Lucina, leerde er het alfabet bij juffrouw Anna en schreef ettelijke 
bladzijden straf bij meester Van Wetter. Mocht iemand twijfelen. Marc vond in al zijn 
ijver de schoolrapporten terug. Hij heeft veel geluk dat hij ze niet publiceerde.
Maar goed, er zijn sappige stukjes te puren uit die godzalige tijd. De schoolmakkers 
van toen zouden daarbij kunnen helpen: «zeg weet je nog …» en «die keer toen …»
Het is allemaal lang genoeg geleden om er nekeer het stof van af te blazen. Misschien 
komt het er nog van. Maar zolang Gustieze Nard mij aan de Leuvense stove gekluis-
terd houdt, zie ik het niet zitten. Ge kunt niet luiden en tezelfdertijd de ommegang 
gaan.

Eén van de praalwagens.
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Bezwiebeld: dronken.
Blinkoog: dichtgeslagen oog, (oog) waaruit je niet meer ziet.
Blijten: bleren, wenen.
Bloojer: opschepper.
Calepijntje: opschrijfboekje. (Frans: calepin).
Fluiteniersnest: wespennest.
Gabe: open wonde.
Half gedraaide: geestelijk niet helemaal normaal.

Kneute: vierkantig, bokkig persoon. Zie vieze kneute.
 Ook bobbel, gezwel, knobbelige aanwas.
Paraplu: . zijn: dronken zijn.
Poten: zich poten, zich gedragen, koest houden.
Verroare: verrader, onbetrouwbaar persoon.
Vieze kneute: vies: knorrig, ruw, onaangenaam.

«Deux, trois imbéciles, nʼest ce pas», zei hij. «Half gedraaiden». Ze krijgen boel 
ondereen en ʼt spel is naar de klote».
De Moustache had er één bij de kraag en Kardouche had er met zijn matrak twee 
tegelijk tegen de vloer geklopt.
«Zij zijn de eigenlijke aanstokers niet», merkte Vennie op.
Die waren de pijp uit natuurlijk. Misschien nog best zo, dacht hij, de bezwiebelde 
kadeeën van vandaag worden morgen misschien de beste kalanten. Ge moet als com-
merçant veel water in uw wijn doen. Wat niet wil zeggen dat hij sommigen niet ne keer 
goed de levieten zou lezen, zogauw hij daartoe de kans kreeg. Hij zag zijn uitgedunde 
herberg en de aangerichte ravage. Dat zal godverdomme nooit meer gebeuren, zwoer 
hij. Hij gaf opdracht zo rap mogelijk de boel op te ruimen.
Het geklapsel kwam los. Stoelen werden weer rechtop gezet, scherven bij elkaar geklapsel kwam los. Stoelen werden weer rechtop gezet, scherven bij elkaar geklapsel
geveegd. Steefnie kwam met vertraging uit de armen van haar fiancé vandaan. Ze had 
zich aan hem vastgeklampt als een drenkelinge aan een paal boven water.
Jean van de Miclette, de beruchte zavelschepper, had tijdens het tumult geen spier 
vertrokken. Hij was de absoluut ongenaakbare, die op het gepeupel neerkeek. Na de 
vuistslag waarmee hij alles aan gang had gezet, en waarover Wietieze Leo nog lang 
zou kunnen meeklappen, had hij aan de verdere escalatie geen deel meer gehad.

De gendarmes schreven een toeveel paspoorten af, noteerden declaraties in een 
gedrochtelijk Frans en lieten die ondertekenen door mensen die wel koolputterwaals
hadden geleerd, maar geen gebenedijd woord konden lezen van wat hen onder de neus gebenedijd woord konden lezen van wat hen onder de neus gebenedijd
werd geschoven.
«Marietje jonk, maak «une jatte de café» voor de heren», beval Vennie.
Ambtenaren in functie mogen geen alkohol drinken, dat weet iedereen. Maar toen 
«de heren» zich in de keuken hadden teruggetrokken, om de eigen verklaringen van 
de herbergier op te tekenen en Marietje zere-zere naar haar tapkast was teruggekeerd, 
kwam de drankfles vanachter de deur. Een stondeke maar en meteen weer weg. Maar 
de koffie had inmiddels een andere, hartverwarmende smaak gekregen.
Het hierboven gesuggereerde wonder van Kana werd even later nog eens overgedaan. En, 
gendarmes zijn ook maar mensen, ze voelden zich lichter worden en begonnen een en 
ander door de vingers te zien. Ze vonden dat men een nieuwe commerce – alle begin 
is moeilijk – liever niet ontmoedigt met nodeloze processen verbaal.
«Cette affaire assez grave», werd beetje bij beetje tot een scheet in een fles herleid.
Vennie haalde, om dat te bezegelen, de fles andermaal vanachter de deur.

Maar geen nood, de mensen van hier zijn het aanpakken gewend. Wie bij ons geld 
vandoen heeft, organiseert een barbecue. Dat dezen ze in Louise ook. Er kwamen 
maar liefst zeshonderd mensen op af. Een onverhoopt succes. Maar de kosten voor 
wat men beoogde zouden hoog oplopen, daarom werden ook sponsors aangeklampt, 
de gemeentebesturen over de brug gehaald en vergaten helpers hun rekening te pre-
senteren. Dank u! Graag gedaan!

De evenementen zelf hoef ik niet te beschrijven, ze werden overvloedig in woord 
en beeld vastgelegd. Het hoog bezoek en de euforische toestanden daar rond, het 
spektakel in de schuur van het Hof van Mooreghem met de eindeloos aanschuivende 
menigte, het boek dat intussen een tweede druk kreeg, de toeloop van einde en ver 
voor de muzikale hoogdag in de kerk.

Intussen zijn de vlaggen weggehaald, de praalwagens ontmanteld, de folkloristische 
kledij aan de motten overgeleverd. De fotoʼs werden opgeborgen. Het laatste geld ging 
naar stoverij met friet. En toen was de zomer voorbij. De poorters van Louise stonden 
weer met hun voeten op de grond. De koningin in haar nis keek naar de andere kant 
uit.
Naar wat kijken de heemkundigen uit? Naar de dagen in het verre verschiet, waarop ze 
zullen kunnen terugblikken op de gebeurtenissen van nu? Rare kerels zijn dat. Feiten 
laten verkleuren tot herinneringen en die dan weer tot nieuw leven wekken, dat geeft 
zin aan hun bestaan. De tijd laten knagen, het stof laten neerdwarrelen en dan met 
bijna religieus gevoel ingrijpen, opdiepen, molm en spinrag verwijderen, redden van 
de vergetelheid.

Koningin Marie-Louise - anno 2003 Sarel, Den Bels en Tiele - anno 2003
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Madelon

Zeventigplussers kunnen wellicht de melodie van dit indertijd ernorm populaire
soldatenlied nog weer oproepen, maar wie kent nog de tekst? Wij vonden hem in een 
door de muizen gekantenbeteld «calepijntje», heel keurig opgetekend door iemand 
«van voor den anderen oorlog». Interesseert het? Lees dan hieronder. Vertalen zou 
moeilijk zijn, je mag dat frivole, pittoreske kleinood geen geweld aandoen.

1.

Pour le repos, le plaisir du militaire,
Il est là-bas, à deux pas de la forêt,
Une maison au mur tout couvert de lierres,
Au Tourbourou, cʼest le nom du cabaret.
La servante est jeune et gentille,
Légère comme un papillon,
Comme son vin son œil pétille.
Nous lʼappelons la Madelon.
On y pense le jour,
Nous en rêvons la nuit.
Ce nʼest que Madelon
Et pour nous cʼest lʼamour!

Refrain

Quand Madelon vient nous servir à boire,
Sous la tonelle on frôle son jupon
Et chacun lui raconte une histoire,
Une histoire à sa façon.
La Madelon pour nous nʼest pas sévère,
quand on lui prend la taille et le menton,
Elle rit, cʼest tout lʼmal quʼelle sait faire,
Madelon, Madelon, Madelon.

2
Nous avons tous au pays une payse,
Qui nous attends et que lʼon épousera,
Mais elle est loin, bien trop loin
pour quʼon lui dise,
Ce quʼon fera quand la classe rentrera.
En comptant les jours on soupire
Et quand le temps nous semble long,
Tout ce quʼon ne peut pas lui dire,
On va le dire à Madelon.
On lʼembrasse dans les coins.
Elle dit, veux-tu finir,
On ʼs figure que cʼest lʼautre
Et ça nous fait plaisir.

3.
Un caporal en képi de fantaisie
Sʼen vint trouver Madelon un beau matin,
Et fou dʼamour lui dit quʼelle était jolie
Et quʼil venait pour lui demander sa main,
La Madelon, pas bête en somme,
lui répondit en souriant
Pourquoi ne prendrai je quʼun seul homme,
Quand jʼaime tout le régiment.
Tes amis vont venir
En nʼauras pas ma main,
Jʼen ai bien trop besoin
Pour leur servir du vin.

Het koninginnedorp in de Vlaamse Ardennen vierde Bourgondisch feest in een 
Provençaals klimaat, ontving een Belgische prins en een Oostenrijks pianist, het 
bracht de bisschop, de kamervoorzitter, de provinciegouverneur en de burgemeesters 
bijeen, het haalde over de taalgrens heen de nationale pers, het lokte tal van uitwij-
kelingen naar de heimat terug, het zag een prachtig boek verschijnen over zijn rijk 
verleden en liet zich nostalgisch meesleuren in een boeiende evocatie, het stelde kunst 
van eigen bodem tentoon in een kerkgebouw vol koormuziek, het realiseerde een 
stoet met praalwagens en fanfares, het lichtte goudgeel de schijnwerpers op zijn trotse
monumenten. Dat en zoveel meer nog werd met een apotheose van vuurwerk afgeslo-
ten. In mijn ogen verdiende Louise-Marie de titel van culturele hoofdstad en dus ook 
financiële steun die daarbij hoort. Maar wie ben ik!
De Koning Boudewijnstichting subsidieerde projecten waarbij «de kracht en het ple-
zier van de diversiteit in de wijk» wordt getoond, projecten die «de menselijke relatie 
versterken en constructieve samenwerkingsverbanden stimuleren».
Als wij met ons opzet niet in aanmerking komen, wie dan wel, zo dachten de mensen 
van het «Comité 150 jaar Louise-Marie». Zij dwaalden en vingen bot. De diversiteit 
moest vooral in de kleuren worden gezocht, zo bleek naderhand. Of voor wie dat niet 
zou begrijpen: er was in hoofdzaak geld voor «multiculturele» bedoeningen. Ach ja, 
de wereld ons dorp en weldra de moskee in het midden, niet waar.

PAUL BAEKELAND

Louise-Marie, september 2003.Louise-Marie, september 2003.

Burgemeester Peter Thienpont, Zuster Magdalena en Kamervoorzitter Herman De Croo.
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JOZEF BOURDEAUDHUI

Het koetsenmuseum te Maarkedal

Historiek

Op 6 juni 2003 werd in de Rubberigstbank te Maarkedal een «koetsenmuseum»
officieel geopend – het eerste museum in Maarkedal.

Aan deze opening gaat een geschiedenis van ongeveer 30 jaar vooraf waarbij de
eigenaar, Johan Verdonckt, samen met zijn familie en zijn vriend-kompaan Jonny 
Thomas, een late jeugddroom omgevormd zagen tot een professionele bedrijvigheid. 

Johan Verdonckt, mecanicien van opleiding, startte einde jaren zestig van vorige eeuw 
een klein autobedrijf. Daarbij presteerde hij het om van autowrakken een vernieuwd 
soort vehikel te maken, waarbij aanvankelijk nooit de vraag werd gesteld of de
respectieve onderdelen wel pasten in het geheel van dat bepaald automerk.

Na een korte «leertijd»werd overgeschakeld naar Opel en gedurende decennia kon-
den talrijke automobilisten rekenen op de uitstekende service in Verdonckts garage. 
Maar Johan, bij wie de auto een goede bron van inkomsten was – voor hem op de 
duur ook niets méér – kreeg reeds begin de jaren zeventig zin in iets anders. Hij wou 
graag iets beginnen met straatorgels – zoʼn reuzengrote dingen uit de omgeving van 
de Amsterdamse Jordaan – geplaatst in een soort van recreatiepark, met een cafetaria 
of een feestzaal…  ʼt was nog vrij onduidelijk. Er werd besloten een orgel te gaan
zoeken. Hij trok samen met Jonny Thomas gedurende drie dagen rond in Nederland en 
in Friesland kochten ze … vier koetswrakken. Het was het begin van een passie.

Met eerder primitieve middelen werden deze koetsen, van het type coupé,  geres-
taureerd. Deze koetsen werden verkocht en met de opbrengst ervan konden weer 
andere wrakken worden aangeschaft. Op hun beurt werden deze dan weer hersteld en
verkocht. Later werden meer zeldzame rijtuigen aangeschaft. 

Terwijl ondertussen de Opel-garage goed floreerde en de hoofdactiviteit bleef,
ontstond ook een klein nevenbedrijf: de koetsenmakerij. Johan schafte zich enkele 
tweedehands houtbewerkingsmachines aan en begon zelf nieuwe rijtuigen te maken, 
vooral sportkoetsen en vrijetijdswagens. Het gevolg hiervan was dat Johan begon 
uit te kijken naar meer zeldzame stukken, waarbij hij zelfs rariteiten niet uit de weg 
ging. Daartoe ging hij zoeken in Groot-Brittannië, zocht Frankrijk af en reisde zelfs 
naar enkele Oostbloklanden. De resultaten van deze jarenlange zoektochten zijn nu te
vinden in het museum. De koetsen werden voor Johan het hoofddoel. Aan de
spitstechnologie in de auto-industrie had Johan geen behoefte meer en hij stopte dan 
ook met de autohandel. De garagegebouwen werden omgebouwd tot een toonzaal met 
cafetaria.

ANTOINE LEFEVER

Prinselijk bezoek te MaarkedalPrinselijk bezoek te Maarkedal

Zaterdag 20 september ll. kreeg onze Heemkundige Kring hoog bezoek over de vloer, 
namelijk niet minder dan Prins Filip van België. Tijdens de ontvangst overhandigde 
onze Voorzitter Marc Vuylsteke samen met de twee co-auteurs Rudi Van Paemel en 
Antoine Lefever een exemplaar van het boek «150 Jaar Louise-Marie». De Prins luis-
terde met volle aandacht naar onze voorzitter en volgde daarna de audio-voorstelling 
in het Hof van Mooreghem. Na een drink en het proeven van een «geuteling» nam 
Prins Filip afscheid van Louise-Marie. 
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Het museum

Wij gaan hier niet elk rijtuig dat in het museum is opgesteld beschrijven. Toch willen 
wij – ter kennismaking – enkele kenmerken van de voorgestelde koetsen zeer kort 
benaderen. We hebben Johan beloofd dat we de typische anekdotes eigen aan elke 
koets niet zouden verklappen. Deze blijven exclusief voorbehouden aan de rondgang, 
waarbij hij met groot enthousiasme en de nodige kwinkslagen uitleg verschaft over 
elk voertuig, de onderdelen ervan, de herkomst, de geschiedenis, de eigenaars en de 
gebruikers, en zo meer.
De oudste koetsen dateren van het eind van de achttiende eeuw – begin negentiende 
eeuw. Deze exemplaren beschikken nog niet over een vering (de bladveren werden 
slechts later aangewend). De «zitbak» is opgehangen in lederen riemen welke aan een 
draagstructuur zijn bevestigd.
Friese sjezen zijn vrij opvallend met de grote wielen omdat deze dikwijls door het 
water dienden te rijden. Deze rijtuigen zijn versierd met kunstig houtsnijwerk.

De oudste koets in het museum:
een cabrio uit 1820.

Een prachtig voorbeeld van een phaeton.

De «coupeetjes» waren verspreid 
in Nederland, Duitsland en België. 
Merkwaardig hierbij is dat de assen 
en de vering altijd gemaakt werden in 
Parijs. Vandaar de herkenbaarheid.
De «phaeton» uit 1870 is een vrij merk-
waardig gerij: het kan worden omge-
bouwd waarbij de kap verwisselbaar 
kan worden opgesteld.
De «omnibus» was een voorloper van 
onze huidige autobussen. Binnen was 
er plaats voor zes personen, buiten voor 
nog eens drie, en dan waren er nog de 
twee koetsiers.
De «Berline» was een gesloten koets 
welke vooral gebruikt werd als volgwa-
gen bij een rouwstoet.
De «vigilante» is een paradepaardje. 
Hiermee moest je gezien worden. De 
Rolls Royce van 1880. Zelfs de bestuur-
der had een luxueuze zitting en er was 
een staanplaats voor twee uitgedoste 
livreiknechten.
De «calèche» komt uit Londen en 
dateert van 1870. Het was een luxe-
rijtuig voor de adel. Deze koets werd 

«Bachten de Kupe» op het St.-Mildredaplein-: daar waanden we ons eventjes in 
grootmoeders tijd. Om alles rustig te bekijken hadden we op zijn minst twee dagen 
nodig-!

Nog eventjes de St.-Mildredakerk binnengewipt met haar prachtig portaal, uniek in 
België en dan met de bus naar Gijverinkhove voor een kort bezoek aan de Stichting 
Grard, een Belgisch beeldhouwer uit de 20ste-eeuw.

Vandaar naar Veurne langs het schilderachtige dorpje Oeren, met het laatgotische 
kerkje St.-Pietersbanden met omliggend militair kerkhof van 1914-1918. Dit was een 
echte revelatie voor vele leden, die onmiddellijk «dorpsgenoten» zochten en zelfs 
vonden-! Hier lag de bakermat van de jaarlijkse «IJzerbedevaart» in Diksmuide.

Met een «terrasje» op de zonnige, grote Markt van Veurne besloten we deze uitstap, 
gespaard van te grote warmte en regen-!
Voor velen was het jammer dat er in een dag niet meer «uren» zijn-!

Afspraak voor volgend jaar voor een nieuwe ontdekkingstocht-? !!!

10
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getrokken door een zesspan (drie maal 
twee paarden) waarbij op elk linker 
paard een ruiter, de postiljon, in vol 
ornaat plaats nam.
De Indische staatsiekoets werd in 
Engeland gebouwd en geschonken 
aan een of andere Indische maharadja 
(India was in de negentiende eeuw nog 
een kolonie van Engeland). Bij de onaf-
hankelijkheid werd dit rijtuig terugge-
geven aan het land van herkomst en 
kwam op de antiekmarkt terecht… en 
in Verdonckts museum.
Merkwaardig, maar de pronkstukken 
in het museum zijn de lijkwagens. De 
meest luxueuze komt uit Praag. Het 
houtsnijwerk en de beeldenversiering 
zijn van een sublieme technische kwa-
liteit en kunstige vaardigheid.

Wagenmakerij

Een wand van het museum is ingenomen 
door de attributen van de wagenmaker 
en de smid. Deze beroepen, die thans 
behoren tot het verleden, worden hier 
op aanschouwelijke wijze voorgesteld 
met behulp van talrijke voorwerpen 
en machines.  De boor- en schaaf-
machine komen van de familie
Van Nieuwenhuyze uit Etikhove en 
werden door hen aangekocht in 1924. 
De draaibank en de verdeler komen 
uit de wagenmakerij van de familie 
Bourdeaudʼhui, eveneens uit Etikhove 
en dateren uit 1930 (ʼt zal maar je vader 
en grootvader wezen). De smidse en 
bijhorende werktuigen zijn grotendeels 
afkomstig van Fedor Van Schoorisse 
uit Etikhove.

Een van de pronkstukken:
de landauer van de maharadja

Over deze Oostenrijkse staatsiekoets kan Johan 
Verdonckt een heel verhaal vertellen.

Voor Verdonckt is dit de mooiste lijkwagen
welke hij ooit zag.

Uitstap naar «Bachten de Kupe»
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Op 30 augustus 2003 reden we met een volle bus, zowel leden van Businarias als 
van  V.V.F., via Ieper naar het schilderachtige Lo, waar de «Caesarsboom» de nodige 
aandacht kreeg.

Dan via de Lo-vaart naar het «Mout- en Brouwhuis» De Snoek in Fortem-Alveringem, 
sedert 31 mei 1991 een beschermd monument. Dit is een oude dorpsbrouwerij, die als 
enige in Vlaanderen haar 19de-eeuwse karakter heeft bewaard. Daar loodste de gids 

ons, na een korte, pittige 
en humoristische inlei-
ding, door de brouwerij. 
Vooral de «brouwzaal» 
kreeg de nodige aandacht. 
In een van de ruimten 
op zolder troffen we een 
prachtige verzameling van 
miniaturen van kermis-
molens  aan. Het bezoek 
eindigde in het «Brouwers-
hof» met een kleine, lek-
kere verrassing, namelijk 
«een butterblomtje» en de 

mogelijkheid tot het drinken, onder andere van een «Snoek». Of we genoten hebben 
van dit bezoek-!

Langs Alveringem met 
de 17de-eeuwse St.-
Audo-maruskerk en het 
beroemde kerkhof met 
het graf van Eerwaarde 
Heer   Cyriel Verschaeve, 
be-landden we voor het 
middagmaal in «ʼt Spaans 
Kwartier» te Izenberge.

Na de verzorgde en lek-
kere maaltijd bezochten 
we het Openluchtmuseum 
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Bezoek

De bezoeken aan het museum gebeuren op afspraak. Alle rondleidingen gebeuren met 
een gids zodat geen enkel detail uit het oog wordt verloren en alle vragen deskundig 
worden beantwoord. En dan is er toch nog die droom die uitkwam: de cafetaria… 
maar zonder draaiorgel.
Koetsenmuseum Verdonckt, Rubberigstbank 39, 9680 Maarkedal, tel.: 055 21 87 17. 
(www.koetsen-verdonckt.be).

In de wagenmakerij zie je de schaafmachine, de draaibank, de verdeler
en de boormachine, naast allerlei gebruiksvoorwerpen van de wagenmaker.

In de smidse werden de stalen velgen rond de houten wielen geplaatst

Périn:
 «Chers Messieurs et chère Madame et chères Mesdemoiselles;
 Ne croyez pas que cʼest par oubli ou négligence
 que je ne vous ai pas envoyé plus tôt cette photo, mais
 jʼétais persuadé que mon camarade lʼavait fait en mon 
 lieu et place, puisquʼil y a manqué, je me fait un grand 
 plaisir de vous envoyer ce bien modeste souvenir.
 Comme je nʼai pas votre adresse je lʼenvoie chez Mlle Julia
 puisque je viens de recevoir sa charmante lettre.
 Mes amitiés et bon souvenir à tous, mes meilleurs
 baisers aux dames.
 Votre petit ami qui ne vous oublie pas Maurice Périn»   
De huidige bewoners van het erf op de Kabuize: Mariette Van Coppenolle, dochter 

van Henri, tezamen met haar echtgenoot Etienne Van den Abeele. Foto genomen in 
mei 2003 vóór hun woning. Ze baatten het landbouwbedrijf uit in de tweede helft van 
de 20ste eeuw. Mariette is de achterkleindochter van Sabine De Mets.

Met dank aan de familie Van den Abeele-Van Coppenolle voor het ter beschikking
stellen van hun familiearchief. 
Dank aan Michel Gijselinck, Michel Van Coppenolle en Marc Vuylsteke.
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Jean-Baptiste en Benoit De Mets,
herbergiers van de 19de
Jean-Baptiste en Benoit De Mets,

de
Jean-Baptiste en Benoit De Mets,

-eeuwse afspanning
genaamd «de Cabuyze»,
op het gehucht Wulchaut te Maarke (2)op het gehucht Wulchaut te Maarke (2)

RUDY DE METS

Het gezin van Jean-Baptiste De Mets en Elisabeth Laureyns, Het gezin van Jean-Baptiste De Mets en Elisabeth Laureyns, 
bewoners van de Cabuyze op het einde van de 18de  en begin 19de eeuwbewoners van de Cabuyze op het einde van de 18de  en begin 19de eeuw

Volgend overzicht geeft ons de gezinsstaat van Jean-Baptist De Mets en Elisabeth 
Laureyns. Samen kregen ze 10 kinderen. De gegevens hier kunnen interessant zijn 
voor wie aan stamboomonderzoek doet in de omgeving van Maarke en aldus zichzelf 
kan terugvinden bij het geslacht De Mets, afkomstig van de Cabuyze. Volgende  fami-
lies en hun namen zijn er bijgekomen: Blyau, Browaeys, De Langhe, De Vos, Maes, 
Morelle, Opsomer, Provost, Thienpont, Vander Eecken, Vanderschueren, Vandevelde, 
Willems en uiteraard, de belangrijkste familie Van Coppenolle, die tot vandaag op de 
voorouderlijke boerderij is blijven wonen.

Jean-Baptiste De Mets werd gedoopt te Maarke op vrijdag 7 juni 1748 (akte nr. 332) 
(doopgetuigen waren Josephus De Mets en Joanna De Craije). Hij was herbergier in 
de herberg de Cabuyze op het gehucht Wulchaut. Hij overleed te Maarke als werkman 
in zijn woning op de Cabuyze op dinsdag 30 april 1816. Hij werd 67 jaar oud en was 
de zoon van Jacobus De Mets (ook soms De Medts geschreven) en Anna-Theresia
De Cra(e)ye.
Jean-Baptiste is getrouwd te Maarke op woensdag 6 mei 1772 op 23-jarige leeftijd. 
De huwelijksakte nr. 168 luidt als volgt: «Die 6ta maij 1772 prevus proclamationibus 
matrimonio juncti sunt Joannes Baptiste de Mets et Elisabetha Laurijns coram me 
infrascripto et testibus Philipus de Mets et Maria Theresia Laurijns». De getuigen bij 
dit huwelijk waren Philippus De Mets en Maria Theresia Laurijns.
Zijn echtgenote Elisabeth Laureyns (22 jaar oud bij huwelijk) werd gedoopt te 
Maarke op woensdag 25 februari 1750 (337) (doopgetuigen waren Franciscus Laurens
en Albertina Laurens). Elisabeth overleed te Maarke, Wulchaut op dinsdag 5 maart 
1811, 61 jaar oud. Ze was de dochter van Joannes Laureyns en Anna Ludovica Vanden 
Daele.

Uit hun huwelijk hadden ze 10 kinderen (6 jongens en 4 meisjes): 

1. Franciscus De Mets, geboren te Maarke op maandag 15 februari 1773, gedoopt 
aldaar op maandag 15 februari 1773 (458). (doopgetuigen waren Philippus De Mets, 
in de plaats van Jacobus De Mets en Albertina Laurijns), wonende te Maarke, over-
leden na 1799, minstens 26 jaar oud.

18de eeuw, vreemde troepen ingekwartierd bij de familie Van Coppenolle. Deze keer 
echter waren de Fransen de ʻgood-guysʼ, die als bevrijders werden onthaald. Vijf 
Franse soldaten poseren hier voor de woning aan de Cabuyze. We herkennen op de 
foto, zittend vooraan van links naar rechts:  Maria Willems, Zulma Van Coppenolle, 
Leonie Van Coppenolle, en Zulma De Craye. Achter Zulma staat haar broer Henri (de 
man van de vorige foto met de hondenkar) en achter hem Florent.
Op de achterzijde van het kaartje, postkaartformaat, schreef de Franse soldaat Maurice 
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2. Coleta De Mets, spinster, geboren te Maarke op zondag 3 april 1774, gedoopt 
aldaar op zondag 3 april 1774 (462) (doopgetuigen waren Philippus De Mets en Anna 
Catharina Laurijns).
Coleta is getrouwd te Maarke op maandag 20 april 1801 (30 germinal IX volgens de 
Franse tijdrekening. Deze huwelijksakte, onder het Franse bewind, staat ingeschreven  
in een blauw boekje op de dienst Burgerlijke Stand te Maarkedal. Het boekje draagt 
als titel: «Régistre des publications de mariages de l'an IX» en bevat slechts een paar 
huwelijken.
De huwelijksakte is nog eens overgenomen in de andere huwelijksboeken op datum 
van 30 april 1801 (10 floréal IX) (5). Getuigen bij dit huwelijk waren: Benedictus
De Meydts, 22 jaar, wever, wonende te Maarke, Francies Thienpont, 21 jaar, wever, 
wonende Maarke en Constantinus Thienpont, 28 jaar, wever eveneens wonende te 
Maarke. Blijkbaar is het koppel twee maal gehuwd voor de wet namelijk op 20 april 
en 30 april van 1801!)
op 27-jarige leeftijd met Benedictus Thienpont (23 jaar oud), landsman, lijnwever 
(tisserand), geboren te Maarke op donderdag 18 september 1777, overleden te Maarke-
Kerkem op maandag 14 januari 1850, 72 jaar oud, zoon van Jacobus Thienpont en Jacobus Thienpont en Jacobus Thienpont
Maria Theresia De Lange.
Coleta en Benedictus woonden aan de Rattepoelmeersch, 90.
Bron: bevolkingsregister Maarke-Kerkem, 1847-1856 (boek 1)

3. Rosa De Mets, geboren te Maarke, gedoopt op vrijdag 22 december 1775 (466), 
wonende te Maarke, overleden aldaar op zondag 1 februari 1818, 42 jaar oud.
Rosa is getrouwd te Maarke op zondag 13 mei 1798 (Franse tijdrekening 24 floréal VI 
akte nr. 5. De getuigen bij dit wettelijk huwelijk waren: Francies De Langhe, 55 jaar, 
Jean Baptist Demedts, 49 jaar, Jean Baptist De Langhe, 22 jaar, Anselmus Demedts, 
17 jaar) op 22-jarige leeftijd met Leonardus De Langhe (24 jaar oud), van beroep 
werkman, lijnwever (tisserand) en dagloner (journalier), geboren te Maarke op vrijdag 
13 mei 1774, zoon van Franciscus De Langhe en Florentine De Craeye. 
Dit gezin woonde te Maarke aan de Boigneberg,

4. Charles Joseph De Mets, wever, landwerker en «manouvrier» van beroep, geboren 
te Maarke op donderdag 11 september 1777, gedoopt aldaar op donderdag 11 septem-
ber 1777 (471) (doopgetuigen waren Joannes Glorieus en Maria Theresia Laurijns), 
wonende te Maarke, overleden voor 1847, hoogstens 70 jaar oud.
Charles is getrouwd op maandag 16 september 1799 (30 fructidor VII akte nr. 10. 
Getuige bij dit wettelijk huwelijk was Franciscus Demets, 27 jaar, wever en broer), op 
22-jarige leeftijd met Philippine Vandevelde (21 jaar oud), spinster en landbouwster, 
geboren te Maarke op zondag 23 augustus 1778, wonende aldaar, overleden na 1847, 
minstens 69 jaar oud, dochter van Josephus Vandevelde en Marie Therese Pourtois.

5. Benedictus (Benoit) De Mets, wever, herbergier en werkman, geboren te Maarke 
op zaterdag 7 november 1778, gedoopt aldaar op zaterdag 7 november 1778 (475) 

juni 1890. Hij huwde Irma Opsomer. (zie hoger).
Na het overlijden van Henri op 11 december 1943, op slechts 53-jarige leeftijd, her-
trouwde Irma met haar schoonbroer Florent. Ze waren de bewoners van de Cabuyze 
in de eerste helft van de 20 ste eeuw.

Prachtige foto van Henri Van Coppenolle met zijn hondenkar.

Hij bracht melk naar de melkerij te Schorisse op de Kaperij, waar allicht dit verdwe-
nen straatbeeld werd vastgelegd op de gevoelige plaat. 
De kar liet toe zes melkkruiken te vervoeren getrokken door de twee honden.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog lagen, net als 100 jaar geleden in het begin van de 
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(doopgetuigen waren Gerardus Taeldeman en Elisabeth De Mets), wonende te 
Maarke-Kerkem, Cabuyze. Hij volgde zijn vader op als herbergier van de Cabuyze. 
Benoit overleed  op zondag 19 april 1829 om 15 uur in zijn huis gehucht Cabuyze. Hij 
was 50 jaar oud, en op dat ogenblik werkman. De overlijdensakte nr. 10 vermeldt als 
getuige bij aangifte: «Karel Morel, wever, oud 31 jaren, zwager en Joseph Browaeys, 
kloefmaker, oud 36 jaren, gebuur. Beiden woonachtig ter dezen gemeente».
Benoit is getrouwd te Schorisse op woensdag 20 februari 1811, op 32-jarige leeftijd
(in 1ste huwelijk) met Caroline Vanderbruggen, die echter vroegtijdig overleed te 
Schorisse.
Benoit is dan hertrouwd te Schorisse op vrijdag 31 oktober 1817, op 38-jarige leeftijd 
(in 2de huwelijk) met Maria Catharina De Vos  (27 jaar oud), spinster, geboren te 
Mater op zondag 26 september 1790 (doopgetuigen waren Joannes Antonius De Vos
en Joanna Theresia Delepeleire), wonende te Mater en te Maarke-Kerkem, Cabuyze, 
overleden te Maarke-Kerkem op maandag 3 januari 1842 (akte nr. 2), 51 jaar oud, 
dochter van Franciscus De Vos en (Maria) Carolina Vermeulen.
(Bron: R.A. Ronse microfilm Schorisse nr. 766532 registers 1811-1820 en klapper 
Schorisse microfilm nr. 766530).

6. Anselmus De Mets, geboren te Maarke op dinsdag 22 mei 1781, gedoopt aldaar op 
dinsdag 22 mei 1781 (493). (doopgetuigen waren Petrus Josephus Lambrecht, afkom-
stig van Etikhove en Carolina De Mets, afkomstig van Maarke7.   

7. Jacobus De Mets, geboren te Maarke op dinsdag 20 april 1784. Gedoopt aldaar 
op dinsdag 20 april 1784 (515). (doopgetuigen waren Franciscus Roman en Joanna 
Maria de Craije).

8. Philippe De Mets, was van beroep: landbouwer, «tisserand», «manouvrier» en 
«coeyhouder», geboren te Maarke op zaterdag 21 mei 1785, gedoopt aldaar op 
zaterdag 21 mei 1785 (522) (doopgetuigen waren Phillipus Jacobus Vanwettere en 
Angelina de Meue), wonende te Maarke-Kerkem, Wijmenier 15, overleden te Maarke-
Kerkem op zondag 26 december 1847, 62 jaar oud.
Bron: bevolkingsregister Maarke-Kerkem, 1847-1856 (boek 1). Onder Wijmenier, 15 
staan 16 personen ingeschreven.
Philippes was gehuwd met Marie-Theresia Vanderschueren, spinster, geboren te 
Maarke rond 1788, wonende te Maarke-Kerkem, Wijmenier, 15, overleden te Maarke-
Kerkem op maandag 26 mei 1851, ongeveer 63 jaar oud, dochter van Theodore 
Vanderschueren.

9. Anna-Maria De Mets, spinster, geboren te Maarke op woensdag 16 april 1788, 
gedoopt aldaar op woensdag 16 april 1788 (550) (doopgetuigen waren Francis de Vos
en Maria Ludovica Weyts).

7. Carolina De Mets heeft de doopakte, in het jaar 1781, eigenhandig ondertekend als «de Mets» en niet
    Demedts!

wonende te Maarke-Kerkem, Boigneberg, overleden te Ronse op zaterdag 16 febru-
ari 1980 (bron: rouwbrief en bidprentje), begraven te Maarke-Kerkem op vrijdag 22 
februari 1980, 93 jaar oud.
Remi was gehuwd met Maria Zoe Van der Eecken, geboren te Schorisse op vrijdag 
18 november 1887, wonende aldaar en te Maarke-Kerkem, Boigneberg, overleden 
te Maarke-Kerkem op donderdag 21 juni 1956 in haar woonst op de Boigneberg. 
(Lid van de Confrerie van de H. Rozenkrans en de Boerinnengilde. bron: rouwbrief),
begraven te Maarke op maandag 25 juni 1956, 68 jaar oud.
7. Henri Theophiel Van Coppenholle, geboren te Maarke-Kerkem op maandag 30 

Zulma Van Coppenolle met haar twee zonen links Omer en rechts Florent.
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Anna-Maria is getrouwd te Maarke op zaterdag 16 augustus 1823  (getuige bij wette-
lijk huwelijk was Philippe De Mets, 37 jaar, broer), op 35-jarige leeftijd met Charles-
Louis Morelle (26 jaar oud), geboren te Eine op zaterdag 15 juli 1797 (27 messidor 
V), wonende aldaar en te Volkegem.

10. Felicitas De Mets, spinster, geboren te Maarke op dinsdag 20 augustus 1793, 
gedoopt aldaar op dinsdag 20 augustus 1793, wonende te Maarke-Kerkem, Plaats 31, 
overleden te Maarke-Kerkem op woensdag 30 maart 1870 (7), 76 jaar oud.
Bron: bevolkingsregister Maarke-Kerkem, 1867 (oud zwart boek).
Felicitas is getrouwd te Maarke op zaterdag 28 oktober 1820 (getuigen bij wettelijk 
huwelijk waren: «Philippe De Mets, 64 jaar, landman, oom Benedictus De Mets,
43 jaar, wever, broer en Phillippe De Mets, 36 jaar, landman, broer»), op 27-jarige 
leeftijd met Joseph Browaeys, wonende te Maarke-Kerkem. 

Het gezin van Benoit De Mets en Catharine De Vos,Het gezin van Benoit De Mets en Catharine De Vos,
bewoners van de Cabuyze in de eerste helft van de 19de eeuw bewoners van de Cabuyze in de eerste helft van de 19de eeuw 

Benoit (zie hoger onder nr. 5) volgde dus zijn vader op als herbergier op de Cabuyze. 
Met zijn tweede echtgenote Catherine De Vos had hij vier kinderen; één jongen Louis 
die later huwde met Blondine, dochter van Leonard Kölsch uit het Duitse Salchendorf,  
en drie meisjes waaronder Sabine (1819-1889) die in 1877 huwde met Vital Van 
Coppenolle afkomstig van Elst. 
Het gezin van Vital Van Coppenolle en Sabine De Me(d)ts,Het gezin van Vital Van Coppenolle en Sabine De Me(d)ts,

In de geboorteakte van Louis De Mets op 29 september 1825 te Maarke-Kerkem
staat zijn vader Benedictus vermeld als herbergier van beroep.

1880, wonende te Maarke-Kerkem, Kabuyze 4, overleden aldaar op vrijdag 10 januari 
1958  aan de Cabuize 2. (Lid van de Confrerie van de H. Rozenkrans, de Bond van het 
H. Hart en van de Boerengilde. bron: rouwbrief en bidprentje), begraven te Maarke op 
dinsdag 14 januari 1958, 77 jaar oud.
Florent was gehuwd met Maria Irma Opsomer, geboren te Schorisse op woensdag 
20 oktober 1897, wonende te Maarke-Kerkem, Kabuize, overleden te Maarke-Kerkem 
op zondag 20 maart 1966 (bron: bidprentje), 68 jaar oud, dochter van Leo Opsomer
en Constancia De Cubber.
Maria-Irma is eerder getrouwd te Maarke-Kerkem op woensdag 2 juli 1924, getrouwd 
aldaar op donderdag 3 juli 1924 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Henri Theophiel 
Van Coppenholle (34 jaar oud), geboren te Maarke-Kerkem op maandag 30 juni 1890, 
wonende te Maarke-Kerkem, Kabuize, overleden te Maarke-Kerkem op zaterdag 11 
december 1943. (Hij was lid van het Xaverianen-Genootschap van het Broederschap 
van den H. Rozenkrans en van het Apostolaat des Gebeds. bron: rouwbrief en bid-
prentje), 53 jaar oud, zoon van Jean-Baptiste Van Coppenolle (wever, dagloner en 
landbouwer) en Marie Mathilde Thienpont (kantwerkster, huishoudster en landbouw-Marie Mathilde Thienpont (kantwerkster, huishoudster en landbouw-Marie Mathilde Thienpont
ster).

4. Oscar Victor Ernest Van Coppenolle, genaamd Victor, geboren te Maarke-
Kerkem op zondag 4 juni 1882, wonende te Maarke-Kerkem, Kabuyze 4, overleden 
te Maarke-Kerkem op maandag 25 oktober 1915 (bron: bidprentje), 33 jaar oud.
Victor was gehuwd met Virgina Zulma Provost, genaamd Zulma, geboren te 
Maarke-Kerkem op donderdag 22 december 1881, wonende aldaar, overleden te 
Ronse op dinsdag 4 oktober 1949 (bron: rouwbrief), begraven aldaar op zaterdag 8 
oktober 1949, 67 jaar oud.

5. Maria Zulma Van Coppenolle, genaamd Zulma, geboren te Maarke-Kerkem 
op maandag 3 november 1884, wonende aldaar en te Maarke-Kerkem, Bovenstraat,
 overleden te Kerkem op dinsdag 26 juni 1951 aan de Bovenstraat. (Zij was lid van de 
Con-frerie van het H. Hart en van de Boerinnengilde. bron: rouwbrief en bidprentje), 
begraven aldaar op vrijdag 29 juni 1951, 66 jaar oud.
Zulma  was gehuwd met Leopold De Langhe, geboren te Maarke-Kerkem op 2 
maart 1887. Hij werd in 1907 soldaat bij het 2de regiment Jagers te voet. Leopold 
sneuvelde echter in de Eerste Wereldoorlog aan de IJzer rond Diksmuide in oktober 
1914. Zijn foto en naam zijn vermeld op het gedachtenisprentje van de gesneuvelden 
van Maarke-Kerkem.
Al vroeg werd Zulma weduwe. Haar bidprentje vermeldt: «De duurbare overledene 
mag terecht als een voorbeeld geroemd. Vroegtijdig haar echtgenoot gesneuveld op
't veld van eer in de oorlog 1914-1918 is zij als oorlogsweduwe een christene moeder 
gebleven, die vol zorgen geijverd heeft voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van haar 
twee zonen».
6. Remi Van Coppenolle, geboren te Maarke-Kerkem op maandag 2 augustus 1886, 



bewoners van de Cabuyze in de tweede helft van de 19de eeuw.bewoners van de Cabuyze in de tweede helft van de 19de eeuw.

Samen kregen ze 6 kinderen: 

1) Marie-Constance (1850-1890) huwde Jean-Baptiste Maes en woonden op het Dorp; 
2) Jean-Baptiste (1853-1910 zie hieronder);
3) Marie-Leonie (1855-1872) bleef ongehuwd en woonde Cabuyze 4;
4) August (1858-1859) overleed ongehuwd aan de Cabuyze; 
5) Ida (1860-1937) huwde Remi Willems en woonden aan de Boigneberg 3;
6) Theophiel (1863-1941) huwde Marie Emma Willems en woonden aan het 
Spichtenhol 3.
Zoals men kan zien bleven de nakomelingen van Sabine in de omgeving van de 
Cabuyze wonen.

Ook de nakomelingen van Leonard Kölsch zwermden uit van rond de Cabuyze. 
Maria Keels (1866-1946), kleindochter van Leonard, huwde Richard Willems (1872-
1957), de schoonbroer van Ida en Theophiel Van Coppenolle. 
Het gezin woonde eveneens in een bijgebouw van het erf op de Cabuyze.

Het gezin van Jean-Baptiste Van Coppenolle en Mathilde Thienpont, bewoners Het gezin van Jean-Baptiste Van Coppenolle en Mathilde Thienpont, bewoners 
van de Cabuyze  op het einde van de 19de en begin 20ste eeuw:van de Cabuyze  op het einde van de 19de en begin 20ste eeuw:  

(Als bron: bevolkingsregister Maarke-Kerkem, 1867 - oud zwart boek)

Jean-Baptiste Van Coppenolle, wever, dagloner en landbouwer, geboren te Maarke-
Kerkem op maandag 25 april 1853, wonende te Maarke-Kerkem, Kabuyze 4, overle-
den  in zijn woonst, Kabuize 2, vrijdag 15 juli 1910, 57 jaar oud, zoon van Vital Van 
Coppenolle (dienstknecht en dagloner) en Sabine De Mets (dienstmeid en spinster).
Jean-Baptiste is getrouwd te Maarke-Kerkem op woensdag 7 februari 1877, op 23-
jarige leeftijd met Marie Mathilde Thienpont (23 jaar oud), kantwerkster, huishoud-
ster en landbouwster, geboren te Etikhove op maandag 2 mei 1853, wonende aldaar 
en te Maarke-Kerkem, Kabuyze 4, overleden te Maarke-Kerkem op zondag 28 juni 
1914. (Mathilde overleed in haar woonst, Kabuize 2, als weduwe van Jean-Baptist Van 
Coppenolle. Ze was lid van de Broederschap van den Wekelijkschen Kruisweg. (Bron: 
bidprentje), 61 jaar oud, dochter van Louis Thienpont en Louis Thienpont en Louis Thienpont Regine Martens.

Foto van het gezin Jean-Baptiste Van Coppenolle-Mathilde Thienpont.
Jean-Baptiste bleef met zijn gezin in de ouderlijke woning op de Cabuyze wonen. 

Foto van Zulma (links)  en Leonie Van Coppenolle (rechts).
De vrouw in het midden is ons onbekend.
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De meeste kinderen waren op het moment van de opname nog ongehuwd.  
De foto werd hoogstwaarschijnlijk genomen aan Kabuize te Maarke. 
Fotograaf was Henri De Medts uit Schorisse (rond 1900 ? ).
In het midden zit Jean-Baptiste Van Coppenolle, zoon van Vital en Sabine De Medts, 
met zijn echtgenote Mathilde Thienpont.
De dochter links op de foto, aan Jean-Baptiste zijn rechterhand, is Leonie. 
Rechts op de foto, naast Mathilde, zit Zulma. 
De vijf broers staande van links naar rechts: Achiel, Victor, Florent, Remi en Henri. 
In die periode was het echter geen herberg meer en zochten de bewoners meer heil in 
het landbouwleven.

Bidprentjes van Jean-Baptiste Van Coppenolle en Mathilde Thienpont

Uit dit huwelijk:

1. Vital Francis Urbanus Van Coppenolle, geboren te Maarke-Kerkem op donder-
dag 24 mei 1877, wonende te Maarke-Kerkem, Kabuyze 4, jong overleden te Maarke-
Kerkem op donderdag 2 mei 1878, 343 dagen oud.

2. Marie Leonie Van Coppenolle, geboren te Maarke-Kerkem op woensdag 24 juli 
1878, wonende te Maarke-Kerkem, Kabuyze 4 en te Kaster, Oude Pontstraat, overle-
den te Kaster op zaterdag 27 januari 1945. (bron: rouwbrief en bidprentje), begraven 
aldaar op donderdag 1 februari 1945, 66 jaar oud.
Leonie was gehuwd met Jules Blyau, wonende te Kaster, Oude Pontstraat, overleden 
na 1945. (bron: rouwbrief).
3. Florent Joseph Van Coppenolle, geboren te Maarke-Kerkem op dinsdag 13 april 
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De meeste kinderen waren op het moment van de opname nog ongehuwd.  
De foto werd hoogstwaarschijnlijk genomen aan Kabuize te Maarke. 
Fotograaf was Henri De Medts uit Schorisse (rond 1900 ? ).
In het midden zit Jean-Baptiste Van Coppenolle, zoon van Vital en Sabine De Medts, 
met zijn echtgenote Mathilde Thienpont.
De dochter links op de foto, aan Jean-Baptiste zijn rechterhand, is Leonie. 
Rechts op de foto, naast Mathilde, zit Zulma. 
De vijf broers staande van links naar rechts: Achiel, Victor, Florent, Remi en Henri. 
In die periode was het echter geen herberg meer en zochten de bewoners meer heil in 
het landbouwleven.

Bidprentjes van Jean-Baptiste Van Coppenolle en Mathilde Thienpont

Uit dit huwelijk:

1. Vital Francis Urbanus Van Coppenolle, geboren te Maarke-Kerkem op donder-
dag 24 mei 1877, wonende te Maarke-Kerkem, Kabuyze 4, jong overleden te Maarke-
Kerkem op donderdag 2 mei 1878, 343 dagen oud.

2. Marie Leonie Van Coppenolle, geboren te Maarke-Kerkem op woensdag 24 juli 
1878, wonende te Maarke-Kerkem, Kabuyze 4 en te Kaster, Oude Pontstraat, overle-
den te Kaster op zaterdag 27 januari 1945. (bron: rouwbrief en bidprentje), begraven 
aldaar op donderdag 1 februari 1945, 66 jaar oud.
Leonie was gehuwd met Jules Blyau, wonende te Kaster, Oude Pontstraat, overleden 
na 1945. (bron: rouwbrief).
3. Florent Joseph Van Coppenolle, geboren te Maarke-Kerkem op dinsdag 13 april 
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bewoners van de Cabuyze in de tweede helft van de 19de eeuw.bewoners van de Cabuyze in de tweede helft van de 19de eeuw.

Samen kregen ze 6 kinderen: 

1) Marie-Constance (1850-1890) huwde Jean-Baptiste Maes en woonden op het Dorp; 
2) Jean-Baptiste (1853-1910 zie hieronder);
3) Marie-Leonie (1855-1872) bleef ongehuwd en woonde Cabuyze 4;
4) August (1858-1859) overleed ongehuwd aan de Cabuyze; 
5) Ida (1860-1937) huwde Remi Willems en woonden aan de Boigneberg 3;
6) Theophiel (1863-1941) huwde Marie Emma Willems en woonden aan het 
Spichtenhol 3.
Zoals men kan zien bleven de nakomelingen van Sabine in de omgeving van de 
Cabuyze wonen.

Ook de nakomelingen van Leonard Kölsch zwermden uit van rond de Cabuyze. 
Maria Keels (1866-1946), kleindochter van Leonard, huwde Richard Willems (1872-
1957), de schoonbroer van Ida en Theophiel Van Coppenolle. 
Het gezin woonde eveneens in een bijgebouw van het erf op de Cabuyze.

Het gezin van Jean-Baptiste Van Coppenolle en Mathilde Thienpont, bewoners Het gezin van Jean-Baptiste Van Coppenolle en Mathilde Thienpont, bewoners 
van de Cabuyze  op het einde van de 19de en begin 20ste eeuw:van de Cabuyze  op het einde van de 19de en begin 20ste eeuw:  

(Als bron: bevolkingsregister Maarke-Kerkem, 1867 - oud zwart boek)

Jean-Baptiste Van Coppenolle, wever, dagloner en landbouwer, geboren te Maarke-
Kerkem op maandag 25 april 1853, wonende te Maarke-Kerkem, Kabuyze 4, overle-
den  in zijn woonst, Kabuize 2, vrijdag 15 juli 1910, 57 jaar oud, zoon van Vital Van 
Coppenolle (dienstknecht en dagloner) en Sabine De Mets (dienstmeid en spinster).
Jean-Baptiste is getrouwd te Maarke-Kerkem op woensdag 7 februari 1877, op 23-
jarige leeftijd met Marie Mathilde Thienpont (23 jaar oud), kantwerkster, huishoud-
ster en landbouwster, geboren te Etikhove op maandag 2 mei 1853, wonende aldaar 
en te Maarke-Kerkem, Kabuyze 4, overleden te Maarke-Kerkem op zondag 28 juni 
1914. (Mathilde overleed in haar woonst, Kabuize 2, als weduwe van Jean-Baptist Van 
Coppenolle. Ze was lid van de Broederschap van den Wekelijkschen Kruisweg. (Bron: 
bidprentje), 61 jaar oud, dochter van Louis Thienpont en Louis Thienpont en Louis Thienpont Regine Martens.

Foto van het gezin Jean-Baptiste Van Coppenolle-Mathilde Thienpont.
Jean-Baptiste bleef met zijn gezin in de ouderlijke woning op de Cabuyze wonen. 

Foto van Zulma (links)  en Leonie Van Coppenolle (rechts).
De vrouw in het midden is ons onbekend.

20 17
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Anna-Maria is getrouwd te Maarke op zaterdag 16 augustus 1823  (getuige bij wette-
lijk huwelijk was Philippe De Mets, 37 jaar, broer), op 35-jarige leeftijd met Charles-
Louis Morelle (26 jaar oud), geboren te Eine op zaterdag 15 juli 1797 (27 messidor 
V), wonende aldaar en te Volkegem.

10. Felicitas De Mets, spinster, geboren te Maarke op dinsdag 20 augustus 1793, 
gedoopt aldaar op dinsdag 20 augustus 1793, wonende te Maarke-Kerkem, Plaats 31, 
overleden te Maarke-Kerkem op woensdag 30 maart 1870 (7), 76 jaar oud.
Bron: bevolkingsregister Maarke-Kerkem, 1867 (oud zwart boek).
Felicitas is getrouwd te Maarke op zaterdag 28 oktober 1820 (getuigen bij wettelijk 
huwelijk waren: «Philippe De Mets, 64 jaar, landman, oom Benedictus De Mets,
43 jaar, wever, broer en Phillippe De Mets, 36 jaar, landman, broer»), op 27-jarige 
leeftijd met Joseph Browaeys, wonende te Maarke-Kerkem. 

Het gezin van Benoit De Mets en Catharine De Vos,Het gezin van Benoit De Mets en Catharine De Vos,
bewoners van de Cabuyze in de eerste helft van de 19de eeuw bewoners van de Cabuyze in de eerste helft van de 19de eeuw 

Benoit (zie hoger onder nr. 5) volgde dus zijn vader op als herbergier op de Cabuyze. 
Met zijn tweede echtgenote Catherine De Vos had hij vier kinderen; één jongen Louis 
die later huwde met Blondine, dochter van Leonard Kölsch uit het Duitse Salchendorf,  
en drie meisjes waaronder Sabine (1819-1889) die in 1877 huwde met Vital Van 
Coppenolle afkomstig van Elst. 
Het gezin van Vital Van Coppenolle en Sabine De Me(d)ts,Het gezin van Vital Van Coppenolle en Sabine De Me(d)ts,

In de geboorteakte van Louis De Mets op 29 september 1825 te Maarke-Kerkem
staat zijn vader Benedictus vermeld als herbergier van beroep.

1880, wonende te Maarke-Kerkem, Kabuyze 4, overleden aldaar op vrijdag 10 januari 
1958  aan de Cabuize 2. (Lid van de Confrerie van de H. Rozenkrans, de Bond van het 
H. Hart en van de Boerengilde. bron: rouwbrief en bidprentje), begraven te Maarke op 
dinsdag 14 januari 1958, 77 jaar oud.
Florent was gehuwd met Maria Irma Opsomer, geboren te Schorisse op woensdag 
20 oktober 1897, wonende te Maarke-Kerkem, Kabuize, overleden te Maarke-Kerkem 
op zondag 20 maart 1966 (bron: bidprentje), 68 jaar oud, dochter van Leo Opsomer
en Constancia De Cubber.
Maria-Irma is eerder getrouwd te Maarke-Kerkem op woensdag 2 juli 1924, getrouwd 
aldaar op donderdag 3 juli 1924 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Henri Theophiel 
Van Coppenholle (34 jaar oud), geboren te Maarke-Kerkem op maandag 30 juni 1890, 
wonende te Maarke-Kerkem, Kabuize, overleden te Maarke-Kerkem op zaterdag 11 
december 1943. (Hij was lid van het Xaverianen-Genootschap van het Broederschap 
van den H. Rozenkrans en van het Apostolaat des Gebeds. bron: rouwbrief en bid-
prentje), 53 jaar oud, zoon van Jean-Baptiste Van Coppenolle (wever, dagloner en 
landbouwer) en Marie Mathilde Thienpont (kantwerkster, huishoudster en landbouw-Marie Mathilde Thienpont (kantwerkster, huishoudster en landbouw-Marie Mathilde Thienpont
ster).

4. Oscar Victor Ernest Van Coppenolle, genaamd Victor, geboren te Maarke-
Kerkem op zondag 4 juni 1882, wonende te Maarke-Kerkem, Kabuyze 4, overleden 
te Maarke-Kerkem op maandag 25 oktober 1915 (bron: bidprentje), 33 jaar oud.
Victor was gehuwd met Virgina Zulma Provost, genaamd Zulma, geboren te 
Maarke-Kerkem op donderdag 22 december 1881, wonende aldaar, overleden te 
Ronse op dinsdag 4 oktober 1949 (bron: rouwbrief), begraven aldaar op zaterdag 8 
oktober 1949, 67 jaar oud.

5. Maria Zulma Van Coppenolle, genaamd Zulma, geboren te Maarke-Kerkem 
op maandag 3 november 1884, wonende aldaar en te Maarke-Kerkem, Bovenstraat,
 overleden te Kerkem op dinsdag 26 juni 1951 aan de Bovenstraat. (Zij was lid van de 
Con-frerie van het H. Hart en van de Boerinnengilde. bron: rouwbrief en bidprentje), 
begraven aldaar op vrijdag 29 juni 1951, 66 jaar oud.
Zulma  was gehuwd met Leopold De Langhe, geboren te Maarke-Kerkem op 2 
maart 1887. Hij werd in 1907 soldaat bij het 2de regiment Jagers te voet. Leopold 
sneuvelde echter in de Eerste Wereldoorlog aan de IJzer rond Diksmuide in oktober 
1914. Zijn foto en naam zijn vermeld op het gedachtenisprentje van de gesneuvelden 
van Maarke-Kerkem.
Al vroeg werd Zulma weduwe. Haar bidprentje vermeldt: «De duurbare overledene 
mag terecht als een voorbeeld geroemd. Vroegtijdig haar echtgenoot gesneuveld op
't veld van eer in de oorlog 1914-1918 is zij als oorlogsweduwe een christene moeder 
gebleven, die vol zorgen geijverd heeft voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van haar 
twee zonen».
6. Remi Van Coppenolle, geboren te Maarke-Kerkem op maandag 2 augustus 1886, 
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(doopgetuigen waren Gerardus Taeldeman en Elisabeth De Mets), wonende te 
Maarke-Kerkem, Cabuyze. Hij volgde zijn vader op als herbergier van de Cabuyze. 
Benoit overleed  op zondag 19 april 1829 om 15 uur in zijn huis gehucht Cabuyze. Hij 
was 50 jaar oud, en op dat ogenblik werkman. De overlijdensakte nr. 10 vermeldt als 
getuige bij aangifte: «Karel Morel, wever, oud 31 jaren, zwager en Joseph Browaeys, 
kloefmaker, oud 36 jaren, gebuur. Beiden woonachtig ter dezen gemeente».
Benoit is getrouwd te Schorisse op woensdag 20 februari 1811, op 32-jarige leeftijd
(in 1ste huwelijk) met Caroline Vanderbruggen, die echter vroegtijdig overleed te 
Schorisse.
Benoit is dan hertrouwd te Schorisse op vrijdag 31 oktober 1817, op 38-jarige leeftijd 
(in 2de huwelijk) met Maria Catharina De Vos  (27 jaar oud), spinster, geboren te 
Mater op zondag 26 september 1790 (doopgetuigen waren Joannes Antonius De Vos
en Joanna Theresia Delepeleire), wonende te Mater en te Maarke-Kerkem, Cabuyze, 
overleden te Maarke-Kerkem op maandag 3 januari 1842 (akte nr. 2), 51 jaar oud, 
dochter van Franciscus De Vos en (Maria) Carolina Vermeulen.
(Bron: R.A. Ronse microfilm Schorisse nr. 766532 registers 1811-1820 en klapper 
Schorisse microfilm nr. 766530).

6. Anselmus De Mets, geboren te Maarke op dinsdag 22 mei 1781, gedoopt aldaar op 
dinsdag 22 mei 1781 (493). (doopgetuigen waren Petrus Josephus Lambrecht, afkom-
stig van Etikhove en Carolina De Mets, afkomstig van Maarke7.   

7. Jacobus De Mets, geboren te Maarke op dinsdag 20 april 1784. Gedoopt aldaar 
op dinsdag 20 april 1784 (515). (doopgetuigen waren Franciscus Roman en Joanna 
Maria de Craije).

8. Philippe De Mets, was van beroep: landbouwer, «tisserand», «manouvrier» en 
«coeyhouder», geboren te Maarke op zaterdag 21 mei 1785, gedoopt aldaar op 
zaterdag 21 mei 1785 (522) (doopgetuigen waren Phillipus Jacobus Vanwettere en 
Angelina de Meue), wonende te Maarke-Kerkem, Wijmenier 15, overleden te Maarke-
Kerkem op zondag 26 december 1847, 62 jaar oud.
Bron: bevolkingsregister Maarke-Kerkem, 1847-1856 (boek 1). Onder Wijmenier, 15 
staan 16 personen ingeschreven.
Philippes was gehuwd met Marie-Theresia Vanderschueren, spinster, geboren te 
Maarke rond 1788, wonende te Maarke-Kerkem, Wijmenier, 15, overleden te Maarke-
Kerkem op maandag 26 mei 1851, ongeveer 63 jaar oud, dochter van Theodore 
Vanderschueren.

9. Anna-Maria De Mets, spinster, geboren te Maarke op woensdag 16 april 1788, 
gedoopt aldaar op woensdag 16 april 1788 (550) (doopgetuigen waren Francis de Vos
en Maria Ludovica Weyts).

7. Carolina De Mets heeft de doopakte, in het jaar 1781, eigenhandig ondertekend als «de Mets» en niet
    Demedts!

wonende te Maarke-Kerkem, Boigneberg, overleden te Ronse op zaterdag 16 febru-
ari 1980 (bron: rouwbrief en bidprentje), begraven te Maarke-Kerkem op vrijdag 22 
februari 1980, 93 jaar oud.
Remi was gehuwd met Maria Zoe Van der Eecken, geboren te Schorisse op vrijdag 
18 november 1887, wonende aldaar en te Maarke-Kerkem, Boigneberg, overleden 
te Maarke-Kerkem op donderdag 21 juni 1956 in haar woonst op de Boigneberg. 
(Lid van de Confrerie van de H. Rozenkrans en de Boerinnengilde. bron: rouwbrief),
begraven te Maarke op maandag 25 juni 1956, 68 jaar oud.
7. Henri Theophiel Van Coppenholle, geboren te Maarke-Kerkem op maandag 30 

Zulma Van Coppenolle met haar twee zonen links Omer en rechts Florent.
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2. Coleta De Mets, spinster, geboren te Maarke op zondag 3 april 1774, gedoopt 
aldaar op zondag 3 april 1774 (462) (doopgetuigen waren Philippus De Mets en Anna 
Catharina Laurijns).
Coleta is getrouwd te Maarke op maandag 20 april 1801 (30 germinal IX volgens de 
Franse tijdrekening. Deze huwelijksakte, onder het Franse bewind, staat ingeschreven  
in een blauw boekje op de dienst Burgerlijke Stand te Maarkedal. Het boekje draagt 
als titel: «Régistre des publications de mariages de l'an IX» en bevat slechts een paar 
huwelijken.
De huwelijksakte is nog eens overgenomen in de andere huwelijksboeken op datum 
van 30 april 1801 (10 floréal IX) (5). Getuigen bij dit huwelijk waren: Benedictus
De Meydts, 22 jaar, wever, wonende te Maarke, Francies Thienpont, 21 jaar, wever, 
wonende Maarke en Constantinus Thienpont, 28 jaar, wever eveneens wonende te 
Maarke. Blijkbaar is het koppel twee maal gehuwd voor de wet namelijk op 20 april 
en 30 april van 1801!)
op 27-jarige leeftijd met Benedictus Thienpont (23 jaar oud), landsman, lijnwever 
(tisserand), geboren te Maarke op donderdag 18 september 1777, overleden te Maarke-
Kerkem op maandag 14 januari 1850, 72 jaar oud, zoon van Jacobus Thienpont en Jacobus Thienpont en Jacobus Thienpont
Maria Theresia De Lange.
Coleta en Benedictus woonden aan de Rattepoelmeersch, 90.
Bron: bevolkingsregister Maarke-Kerkem, 1847-1856 (boek 1)

3. Rosa De Mets, geboren te Maarke, gedoopt op vrijdag 22 december 1775 (466), 
wonende te Maarke, overleden aldaar op zondag 1 februari 1818, 42 jaar oud.
Rosa is getrouwd te Maarke op zondag 13 mei 1798 (Franse tijdrekening 24 floréal VI 
akte nr. 5. De getuigen bij dit wettelijk huwelijk waren: Francies De Langhe, 55 jaar, 
Jean Baptist Demedts, 49 jaar, Jean Baptist De Langhe, 22 jaar, Anselmus Demedts, 
17 jaar) op 22-jarige leeftijd met Leonardus De Langhe (24 jaar oud), van beroep 
werkman, lijnwever (tisserand) en dagloner (journalier), geboren te Maarke op vrijdag 
13 mei 1774, zoon van Franciscus De Langhe en Florentine De Craeye. 
Dit gezin woonde te Maarke aan de Boigneberg,

4. Charles Joseph De Mets, wever, landwerker en «manouvrier» van beroep, geboren 
te Maarke op donderdag 11 september 1777, gedoopt aldaar op donderdag 11 septem-
ber 1777 (471) (doopgetuigen waren Joannes Glorieus en Maria Theresia Laurijns), 
wonende te Maarke, overleden voor 1847, hoogstens 70 jaar oud.
Charles is getrouwd op maandag 16 september 1799 (30 fructidor VII akte nr. 10. 
Getuige bij dit wettelijk huwelijk was Franciscus Demets, 27 jaar, wever en broer), op 
22-jarige leeftijd met Philippine Vandevelde (21 jaar oud), spinster en landbouwster, 
geboren te Maarke op zondag 23 augustus 1778, wonende aldaar, overleden na 1847, 
minstens 69 jaar oud, dochter van Josephus Vandevelde en Marie Therese Pourtois.

5. Benedictus (Benoit) De Mets, wever, herbergier en werkman, geboren te Maarke 
op zaterdag 7 november 1778, gedoopt aldaar op zaterdag 7 november 1778 (475) 

juni 1890. Hij huwde Irma Opsomer. (zie hoger).
Na het overlijden van Henri op 11 december 1943, op slechts 53-jarige leeftijd, her-
trouwde Irma met haar schoonbroer Florent. Ze waren de bewoners van de Cabuyze 
in de eerste helft van de 20 ste eeuw.

Prachtige foto van Henri Van Coppenolle met zijn hondenkar.

Hij bracht melk naar de melkerij te Schorisse op de Kaperij, waar allicht dit verdwe-
nen straatbeeld werd vastgelegd op de gevoelige plaat. 
De kar liet toe zes melkkruiken te vervoeren getrokken door de twee honden.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog lagen, net als 100 jaar geleden in het begin van de 
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Jean-Baptiste en Benoit De Mets,
herbergiers van de 19de
Jean-Baptiste en Benoit De Mets,

de
Jean-Baptiste en Benoit De Mets,

-eeuwse afspanning
genaamd «de Cabuyze»,
op het gehucht Wulchaut te Maarke (2)op het gehucht Wulchaut te Maarke (2)

RUDY DE METS

Het gezin van Jean-Baptiste De Mets en Elisabeth Laureyns, Het gezin van Jean-Baptiste De Mets en Elisabeth Laureyns, 
bewoners van de Cabuyze op het einde van de 18de  en begin 19de eeuwbewoners van de Cabuyze op het einde van de 18de  en begin 19de eeuw

Volgend overzicht geeft ons de gezinsstaat van Jean-Baptist De Mets en Elisabeth 
Laureyns. Samen kregen ze 10 kinderen. De gegevens hier kunnen interessant zijn 
voor wie aan stamboomonderzoek doet in de omgeving van Maarke en aldus zichzelf 
kan terugvinden bij het geslacht De Mets, afkomstig van de Cabuyze. Volgende  fami-
lies en hun namen zijn er bijgekomen: Blyau, Browaeys, De Langhe, De Vos, Maes, 
Morelle, Opsomer, Provost, Thienpont, Vander Eecken, Vanderschueren, Vandevelde, 
Willems en uiteraard, de belangrijkste familie Van Coppenolle, die tot vandaag op de 
voorouderlijke boerderij is blijven wonen.

Jean-Baptiste De Mets werd gedoopt te Maarke op vrijdag 7 juni 1748 (akte nr. 332) 
(doopgetuigen waren Josephus De Mets en Joanna De Craije). Hij was herbergier in 
de herberg de Cabuyze op het gehucht Wulchaut. Hij overleed te Maarke als werkman 
in zijn woning op de Cabuyze op dinsdag 30 april 1816. Hij werd 67 jaar oud en was 
de zoon van Jacobus De Mets (ook soms De Medts geschreven) en Anna-Theresia
De Cra(e)ye.
Jean-Baptiste is getrouwd te Maarke op woensdag 6 mei 1772 op 23-jarige leeftijd. 
De huwelijksakte nr. 168 luidt als volgt: «Die 6ta maij 1772 prevus proclamationibus 
matrimonio juncti sunt Joannes Baptiste de Mets et Elisabetha Laurijns coram me 
infrascripto et testibus Philipus de Mets et Maria Theresia Laurijns». De getuigen bij 
dit huwelijk waren Philippus De Mets en Maria Theresia Laurijns.
Zijn echtgenote Elisabeth Laureyns (22 jaar oud bij huwelijk) werd gedoopt te 
Maarke op woensdag 25 februari 1750 (337) (doopgetuigen waren Franciscus Laurens
en Albertina Laurens). Elisabeth overleed te Maarke, Wulchaut op dinsdag 5 maart 
1811, 61 jaar oud. Ze was de dochter van Joannes Laureyns en Anna Ludovica Vanden 
Daele.

Uit hun huwelijk hadden ze 10 kinderen (6 jongens en 4 meisjes): 

1. Franciscus De Mets, geboren te Maarke op maandag 15 februari 1773, gedoopt 
aldaar op maandag 15 februari 1773 (458). (doopgetuigen waren Philippus De Mets, 
in de plaats van Jacobus De Mets en Albertina Laurijns), wonende te Maarke, over-
leden na 1799, minstens 26 jaar oud.

18de eeuw, vreemde troepen ingekwartierd bij de familie Van Coppenolle. Deze keer 
echter waren de Fransen de ʻgood-guysʼ, die als bevrijders werden onthaald. Vijf 
Franse soldaten poseren hier voor de woning aan de Cabuyze. We herkennen op de 
foto, zittend vooraan van links naar rechts:  Maria Willems, Zulma Van Coppenolle, 
Leonie Van Coppenolle, en Zulma De Craye. Achter Zulma staat haar broer Henri (de 
man van de vorige foto met de hondenkar) en achter hem Florent.
Op de achterzijde van het kaartje, postkaartformaat, schreef de Franse soldaat Maurice 
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Bezoek

De bezoeken aan het museum gebeuren op afspraak. Alle rondleidingen gebeuren met 
een gids zodat geen enkel detail uit het oog wordt verloren en alle vragen deskundig 
worden beantwoord. En dan is er toch nog die droom die uitkwam: de cafetaria… 
maar zonder draaiorgel.
Koetsenmuseum Verdonckt, Rubberigstbank 39, 9680 Maarkedal, tel.: 055 21 87 17. 
(www.koetsen-verdonckt.be).

In de wagenmakerij zie je de schaafmachine, de draaibank, de verdeler
en de boormachine, naast allerlei gebruiksvoorwerpen van de wagenmaker.

In de smidse werden de stalen velgen rond de houten wielen geplaatst

Périn:
 «Chers Messieurs et chère Madame et chères Mesdemoiselles;
 Ne croyez pas que cʼest par oubli ou négligence
 que je ne vous ai pas envoyé plus tôt cette photo, mais
 jʼétais persuadé que mon camarade lʼavait fait en mon 
 lieu et place, puisquʼil y a manqué, je me fait un grand 
 plaisir de vous envoyer ce bien modeste souvenir.
 Comme je nʼai pas votre adresse je lʼenvoie chez Mlle Julia
 puisque je viens de recevoir sa charmante lettre.
 Mes amitiés et bon souvenir à tous, mes meilleurs
 baisers aux dames.
 Votre petit ami qui ne vous oublie pas Maurice Périn»   
De huidige bewoners van het erf op de Kabuize: Mariette Van Coppenolle, dochter 

van Henri, tezamen met haar echtgenoot Etienne Van den Abeele. Foto genomen in 
mei 2003 vóór hun woning. Ze baatten het landbouwbedrijf uit in de tweede helft van 
de 20ste eeuw. Mariette is de achterkleindochter van Sabine De Mets.

Met dank aan de familie Van den Abeele-Van Coppenolle voor het ter beschikking
stellen van hun familiearchief. 
Dank aan Michel Gijselinck, Michel Van Coppenolle en Marc Vuylsteke.
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getrokken door een zesspan (drie maal 
twee paarden) waarbij op elk linker 
paard een ruiter, de postiljon, in vol 
ornaat plaats nam.
De Indische staatsiekoets werd in 
Engeland gebouwd en geschonken 
aan een of andere Indische maharadja 
(India was in de negentiende eeuw nog 
een kolonie van Engeland). Bij de onaf-
hankelijkheid werd dit rijtuig terugge-
geven aan het land van herkomst en 
kwam op de antiekmarkt terecht… en 
in Verdonckts museum.
Merkwaardig, maar de pronkstukken 
in het museum zijn de lijkwagens. De 
meest luxueuze komt uit Praag. Het 
houtsnijwerk en de beeldenversiering 
zijn van een sublieme technische kwa-
liteit en kunstige vaardigheid.

Wagenmakerij

Een wand van het museum is ingenomen 
door de attributen van de wagenmaker 
en de smid. Deze beroepen, die thans 
behoren tot het verleden, worden hier 
op aanschouwelijke wijze voorgesteld 
met behulp van talrijke voorwerpen 
en machines.  De boor- en schaaf-
machine komen van de familie
Van Nieuwenhuyze uit Etikhove en 
werden door hen aangekocht in 1924. 
De draaibank en de verdeler komen 
uit de wagenmakerij van de familie 
Bourdeaudʼhui, eveneens uit Etikhove 
en dateren uit 1930 (ʼt zal maar je vader 
en grootvader wezen). De smidse en 
bijhorende werktuigen zijn grotendeels 
afkomstig van Fedor Van Schoorisse 
uit Etikhove.

Een van de pronkstukken:
de landauer van de maharadja

Over deze Oostenrijkse staatsiekoets kan Johan 
Verdonckt een heel verhaal vertellen.

Voor Verdonckt is dit de mooiste lijkwagen
welke hij ooit zag.

Uitstap naar «Bachten de Kupe»
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Op 30 augustus 2003 reden we met een volle bus, zowel leden van Businarias als 
van  V.V.F., via Ieper naar het schilderachtige Lo, waar de «Caesarsboom» de nodige 
aandacht kreeg.

Dan via de Lo-vaart naar het «Mout- en Brouwhuis» De Snoek in Fortem-Alveringem, 
sedert 31 mei 1991 een beschermd monument. Dit is een oude dorpsbrouwerij, die als 
enige in Vlaanderen haar 19de-eeuwse karakter heeft bewaard. Daar loodste de gids 

ons, na een korte, pittige 
en humoristische inlei-
ding, door de brouwerij. 
Vooral de «brouwzaal» 
kreeg de nodige aandacht. 
In een van de ruimten 
op zolder troffen we een 
prachtige verzameling van 
miniaturen van kermis-
molens  aan. Het bezoek 
eindigde in het «Brouwers-
hof» met een kleine, lek-
kere verrassing, namelijk 
«een butterblomtje» en de 

mogelijkheid tot het drinken, onder andere van een «Snoek». Of we genoten hebben 
van dit bezoek-!

Langs Alveringem met 
de 17de-eeuwse St.-
Audo-maruskerk en het 
beroemde kerkhof met 
het graf van Eerwaarde 
Heer   Cyriel Verschaeve, 
be-landden we voor het 
middagmaal in «ʼt Spaans 
Kwartier» te Izenberge.

Na de verzorgde en lek-
kere maaltijd bezochten 
we het Openluchtmuseum 
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Het museum

Wij gaan hier niet elk rijtuig dat in het museum is opgesteld beschrijven. Toch willen 
wij – ter kennismaking – enkele kenmerken van de voorgestelde koetsen zeer kort 
benaderen. We hebben Johan beloofd dat we de typische anekdotes eigen aan elke 
koets niet zouden verklappen. Deze blijven exclusief voorbehouden aan de rondgang, 
waarbij hij met groot enthousiasme en de nodige kwinkslagen uitleg verschaft over 
elk voertuig, de onderdelen ervan, de herkomst, de geschiedenis, de eigenaars en de 
gebruikers, en zo meer.
De oudste koetsen dateren van het eind van de achttiende eeuw – begin negentiende 
eeuw. Deze exemplaren beschikken nog niet over een vering (de bladveren werden 
slechts later aangewend). De «zitbak» is opgehangen in lederen riemen welke aan een 
draagstructuur zijn bevestigd.
Friese sjezen zijn vrij opvallend met de grote wielen omdat deze dikwijls door het 
water dienden te rijden. Deze rijtuigen zijn versierd met kunstig houtsnijwerk.

De oudste koets in het museum:
een cabrio uit 1820.

Een prachtig voorbeeld van een phaeton.

De «coupeetjes» waren verspreid 
in Nederland, Duitsland en België. 
Merkwaardig hierbij is dat de assen 
en de vering altijd gemaakt werden in 
Parijs. Vandaar de herkenbaarheid.
De «phaeton» uit 1870 is een vrij merk-
waardig gerij: het kan worden omge-
bouwd waarbij de kap verwisselbaar 
kan worden opgesteld.
De «omnibus» was een voorloper van 
onze huidige autobussen. Binnen was 
er plaats voor zes personen, buiten voor 
nog eens drie, en dan waren er nog de 
twee koetsiers.
De «Berline» was een gesloten koets 
welke vooral gebruikt werd als volgwa-
gen bij een rouwstoet.
De «vigilante» is een paradepaardje. 
Hiermee moest je gezien worden. De 
Rolls Royce van 1880. Zelfs de bestuur-
der had een luxueuze zitting en er was 
een staanplaats voor twee uitgedoste 
livreiknechten.
De «calèche» komt uit Londen en 
dateert van 1870. Het was een luxe-
rijtuig voor de adel. Deze koets werd 

«Bachten de Kupe» op het St.-Mildredaplein-: daar waanden we ons eventjes in 
grootmoeders tijd. Om alles rustig te bekijken hadden we op zijn minst twee dagen 
nodig-!

Nog eventjes de St.-Mildredakerk binnengewipt met haar prachtig portaal, uniek in 
België en dan met de bus naar Gijverinkhove voor een kort bezoek aan de Stichting 
Grard, een Belgisch beeldhouwer uit de 20ste-eeuw.

Vandaar naar Veurne langs het schilderachtige dorpje Oeren, met het laatgotische 
kerkje St.-Pietersbanden met omliggend militair kerkhof van 1914-1918. Dit was een 
echte revelatie voor vele leden, die onmiddellijk «dorpsgenoten» zochten en zelfs 
vonden-! Hier lag de bakermat van de jaarlijkse «IJzerbedevaart» in Diksmuide.

Met een «terrasje» op de zonnige, grote Markt van Veurne besloten we deze uitstap, 
gespaard van te grote warmte en regen-!
Voor velen was het jammer dat er in een dag niet meer «uren» zijn-!

Afspraak voor volgend jaar voor een nieuwe ontdekkingstocht-? !!!

10
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JOZEF BOURDEAUDHUI

Het koetsenmuseum te Maarkedal

Historiek

Op 6 juni 2003 werd in de Rubberigstbank te Maarkedal een «koetsenmuseum»
officieel geopend – het eerste museum in Maarkedal.

Aan deze opening gaat een geschiedenis van ongeveer 30 jaar vooraf waarbij de
eigenaar, Johan Verdonckt, samen met zijn familie en zijn vriend-kompaan Jonny 
Thomas, een late jeugddroom omgevormd zagen tot een professionele bedrijvigheid. 

Johan Verdonckt, mecanicien van opleiding, startte einde jaren zestig van vorige eeuw 
een klein autobedrijf. Daarbij presteerde hij het om van autowrakken een vernieuwd 
soort vehikel te maken, waarbij aanvankelijk nooit de vraag werd gesteld of de
respectieve onderdelen wel pasten in het geheel van dat bepaald automerk.

Na een korte «leertijd»werd overgeschakeld naar Opel en gedurende decennia kon-
den talrijke automobilisten rekenen op de uitstekende service in Verdonckts garage. 
Maar Johan, bij wie de auto een goede bron van inkomsten was – voor hem op de 
duur ook niets méér – kreeg reeds begin de jaren zeventig zin in iets anders. Hij wou 
graag iets beginnen met straatorgels – zoʼn reuzengrote dingen uit de omgeving van 
de Amsterdamse Jordaan – geplaatst in een soort van recreatiepark, met een cafetaria 
of een feestzaal…  ʼt was nog vrij onduidelijk. Er werd besloten een orgel te gaan
zoeken. Hij trok samen met Jonny Thomas gedurende drie dagen rond in Nederland en 
in Friesland kochten ze … vier koetswrakken. Het was het begin van een passie.

Met eerder primitieve middelen werden deze koetsen, van het type coupé,  geres-
taureerd. Deze koetsen werden verkocht en met de opbrengst ervan konden weer 
andere wrakken worden aangeschaft. Op hun beurt werden deze dan weer hersteld en
verkocht. Later werden meer zeldzame rijtuigen aangeschaft. 

Terwijl ondertussen de Opel-garage goed floreerde en de hoofdactiviteit bleef,
ontstond ook een klein nevenbedrijf: de koetsenmakerij. Johan schafte zich enkele 
tweedehands houtbewerkingsmachines aan en begon zelf nieuwe rijtuigen te maken, 
vooral sportkoetsen en vrijetijdswagens. Het gevolg hiervan was dat Johan begon 
uit te kijken naar meer zeldzame stukken, waarbij hij zelfs rariteiten niet uit de weg 
ging. Daartoe ging hij zoeken in Groot-Brittannië, zocht Frankrijk af en reisde zelfs 
naar enkele Oostbloklanden. De resultaten van deze jarenlange zoektochten zijn nu te
vinden in het museum. De koetsen werden voor Johan het hoofddoel. Aan de
spitstechnologie in de auto-industrie had Johan geen behoefte meer en hij stopte dan 
ook met de autohandel. De garagegebouwen werden omgebouwd tot een toonzaal met 
cafetaria.

ANTOINE LEFEVER

Prinselijk bezoek te MaarkedalPrinselijk bezoek te Maarkedal

Zaterdag 20 september ll. kreeg onze Heemkundige Kring hoog bezoek over de vloer, 
namelijk niet minder dan Prins Filip van België. Tijdens de ontvangst overhandigde 
onze Voorzitter Marc Vuylsteke samen met de twee co-auteurs Rudi Van Paemel en 
Antoine Lefever een exemplaar van het boek «150 Jaar Louise-Marie». De Prins luis-
terde met volle aandacht naar onze voorzitter en volgde daarna de audio-voorstelling 
in het Hof van Mooreghem. Na een drink en het proeven van een «geuteling» nam 
Prins Filip afscheid van Louise-Marie. 
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Madelon

Zeventigplussers kunnen wellicht de melodie van dit indertijd ernorm populaire
soldatenlied nog weer oproepen, maar wie kent nog de tekst? Wij vonden hem in een 
door de muizen gekantenbeteld «calepijntje», heel keurig opgetekend door iemand 
«van voor den anderen oorlog». Interesseert het? Lees dan hieronder. Vertalen zou 
moeilijk zijn, je mag dat frivole, pittoreske kleinood geen geweld aandoen.

1.

Pour le repos, le plaisir du militaire,
Il est là-bas, à deux pas de la forêt,
Une maison au mur tout couvert de lierres,
Au Tourbourou, cʼest le nom du cabaret.
La servante est jeune et gentille,
Légère comme un papillon,
Comme son vin son œil pétille.
Nous lʼappelons la Madelon.
On y pense le jour,
Nous en rêvons la nuit.
Ce nʼest que Madelon
Et pour nous cʼest lʼamour!

Refrain

Quand Madelon vient nous servir à boire,
Sous la tonelle on frôle son jupon
Et chacun lui raconte une histoire,
Une histoire à sa façon.
La Madelon pour nous nʼest pas sévère,
quand on lui prend la taille et le menton,
Elle rit, cʼest tout lʼmal quʼelle sait faire,
Madelon, Madelon, Madelon.

2
Nous avons tous au pays une payse,
Qui nous attends et que lʼon épousera,
Mais elle est loin, bien trop loin
pour quʼon lui dise,
Ce quʼon fera quand la classe rentrera.
En comptant les jours on soupire
Et quand le temps nous semble long,
Tout ce quʼon ne peut pas lui dire,
On va le dire à Madelon.
On lʼembrasse dans les coins.
Elle dit, veux-tu finir,
On ʼs figure que cʼest lʼautre
Et ça nous fait plaisir.

3.
Un caporal en képi de fantaisie
Sʼen vint trouver Madelon un beau matin,
Et fou dʼamour lui dit quʼelle était jolie
Et quʼil venait pour lui demander sa main,
La Madelon, pas bête en somme,
lui répondit en souriant
Pourquoi ne prendrai je quʼun seul homme,
Quand jʼaime tout le régiment.
Tes amis vont venir
En nʼauras pas ma main,
Jʼen ai bien trop besoin
Pour leur servir du vin.

Het koninginnedorp in de Vlaamse Ardennen vierde Bourgondisch feest in een 
Provençaals klimaat, ontving een Belgische prins en een Oostenrijks pianist, het 
bracht de bisschop, de kamervoorzitter, de provinciegouverneur en de burgemeesters 
bijeen, het haalde over de taalgrens heen de nationale pers, het lokte tal van uitwij-
kelingen naar de heimat terug, het zag een prachtig boek verschijnen over zijn rijk 
verleden en liet zich nostalgisch meesleuren in een boeiende evocatie, het stelde kunst 
van eigen bodem tentoon in een kerkgebouw vol koormuziek, het realiseerde een 
stoet met praalwagens en fanfares, het lichtte goudgeel de schijnwerpers op zijn trotse
monumenten. Dat en zoveel meer nog werd met een apotheose van vuurwerk afgeslo-
ten. In mijn ogen verdiende Louise-Marie de titel van culturele hoofdstad en dus ook 
financiële steun die daarbij hoort. Maar wie ben ik!
De Koning Boudewijnstichting subsidieerde projecten waarbij «de kracht en het ple-
zier van de diversiteit in de wijk» wordt getoond, projecten die «de menselijke relatie 
versterken en constructieve samenwerkingsverbanden stimuleren».
Als wij met ons opzet niet in aanmerking komen, wie dan wel, zo dachten de mensen 
van het «Comité 150 jaar Louise-Marie». Zij dwaalden en vingen bot. De diversiteit 
moest vooral in de kleuren worden gezocht, zo bleek naderhand. Of voor wie dat niet 
zou begrijpen: er was in hoofdzaak geld voor «multiculturele» bedoeningen. Ach ja, 
de wereld ons dorp en weldra de moskee in het midden, niet waar.

PAUL BAEKELAND

Louise-Marie, september 2003.Louise-Marie, september 2003.

Burgemeester Peter Thienpont, Zuster Magdalena en Kamervoorzitter Herman De Croo.
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Bezwiebeld: dronken.
Blinkoog: dichtgeslagen oog, (oog) waaruit je niet meer ziet.
Blijten: bleren, wenen.
Bloojer: opschepper.
Calepijntje: opschrijfboekje. (Frans: calepin).
Fluiteniersnest: wespennest.
Gabe: open wonde.
Half gedraaide: geestelijk niet helemaal normaal.

Kneute: vierkantig, bokkig persoon. Zie vieze kneute.
 Ook bobbel, gezwel, knobbelige aanwas.
Paraplu: . zijn: dronken zijn.
Poten: zich poten, zich gedragen, koest houden.
Verroare: verrader, onbetrouwbaar persoon.
Vieze kneute: vies: knorrig, ruw, onaangenaam.

«Deux, trois imbéciles, nʼest ce pas», zei hij. «Half gedraaiden». Ze krijgen boel 
ondereen en ʼt spel is naar de klote».
De Moustache had er één bij de kraag en Kardouche had er met zijn matrak twee 
tegelijk tegen de vloer geklopt.
«Zij zijn de eigenlijke aanstokers niet», merkte Vennie op.
Die waren de pijp uit natuurlijk. Misschien nog best zo, dacht hij, de bezwiebelde 
kadeeën van vandaag worden morgen misschien de beste kalanten. Ge moet als com-
merçant veel water in uw wijn doen. Wat niet wil zeggen dat hij sommigen niet ne keer 
goed de levieten zou lezen, zogauw hij daartoe de kans kreeg. Hij zag zijn uitgedunde 
herberg en de aangerichte ravage. Dat zal godverdomme nooit meer gebeuren, zwoer 
hij. Hij gaf opdracht zo rap mogelijk de boel op te ruimen.
Het geklapsel kwam los. Stoelen werden weer rechtop gezet, scherven bij elkaar geklapsel kwam los. Stoelen werden weer rechtop gezet, scherven bij elkaar geklapsel
geveegd. Steefnie kwam met vertraging uit de armen van haar fiancé vandaan. Ze had 
zich aan hem vastgeklampt als een drenkelinge aan een paal boven water.
Jean van de Miclette, de beruchte zavelschepper, had tijdens het tumult geen spier 
vertrokken. Hij was de absoluut ongenaakbare, die op het gepeupel neerkeek. Na de 
vuistslag waarmee hij alles aan gang had gezet, en waarover Wietieze Leo nog lang 
zou kunnen meeklappen, had hij aan de verdere escalatie geen deel meer gehad.

De gendarmes schreven een toeveel paspoorten af, noteerden declaraties in een 
gedrochtelijk Frans en lieten die ondertekenen door mensen die wel koolputterwaals
hadden geleerd, maar geen gebenedijd woord konden lezen van wat hen onder de neus gebenedijd woord konden lezen van wat hen onder de neus gebenedijd
werd geschoven.
«Marietje jonk, maak «une jatte de café» voor de heren», beval Vennie.
Ambtenaren in functie mogen geen alkohol drinken, dat weet iedereen. Maar toen 
«de heren» zich in de keuken hadden teruggetrokken, om de eigen verklaringen van 
de herbergier op te tekenen en Marietje zere-zere naar haar tapkast was teruggekeerd, 
kwam de drankfles vanachter de deur. Een stondeke maar en meteen weer weg. Maar 
de koffie had inmiddels een andere, hartverwarmende smaak gekregen.
Het hierboven gesuggereerde wonder van Kana werd even later nog eens overgedaan. En, 
gendarmes zijn ook maar mensen, ze voelden zich lichter worden en begonnen een en 
ander door de vingers te zien. Ze vonden dat men een nieuwe commerce – alle begin 
is moeilijk – liever niet ontmoedigt met nodeloze processen verbaal.
«Cette affaire assez grave», werd beetje bij beetje tot een scheet in een fles herleid.
Vennie haalde, om dat te bezegelen, de fles andermaal vanachter de deur.

Maar geen nood, de mensen van hier zijn het aanpakken gewend. Wie bij ons geld 
vandoen heeft, organiseert een barbecue. Dat dezen ze in Louise ook. Er kwamen 
maar liefst zeshonderd mensen op af. Een onverhoopt succes. Maar de kosten voor 
wat men beoogde zouden hoog oplopen, daarom werden ook sponsors aangeklampt, 
de gemeentebesturen over de brug gehaald en vergaten helpers hun rekening te pre-
senteren. Dank u! Graag gedaan!

De evenementen zelf hoef ik niet te beschrijven, ze werden overvloedig in woord 
en beeld vastgelegd. Het hoog bezoek en de euforische toestanden daar rond, het 
spektakel in de schuur van het Hof van Mooreghem met de eindeloos aanschuivende 
menigte, het boek dat intussen een tweede druk kreeg, de toeloop van einde en ver 
voor de muzikale hoogdag in de kerk.

Intussen zijn de vlaggen weggehaald, de praalwagens ontmanteld, de folkloristische 
kledij aan de motten overgeleverd. De fotoʼs werden opgeborgen. Het laatste geld ging 
naar stoverij met friet. En toen was de zomer voorbij. De poorters van Louise stonden 
weer met hun voeten op de grond. De koningin in haar nis keek naar de andere kant 
uit.
Naar wat kijken de heemkundigen uit? Naar de dagen in het verre verschiet, waarop ze 
zullen kunnen terugblikken op de gebeurtenissen van nu? Rare kerels zijn dat. Feiten 
laten verkleuren tot herinneringen en die dan weer tot nieuw leven wekken, dat geeft 
zin aan hun bestaan. De tijd laten knagen, het stof laten neerdwarrelen en dan met 
bijna religieus gevoel ingrijpen, opdiepen, molm en spinrag verwijderen, redden van 
de vergetelheid.

Koningin Marie-Louise - anno 2003 Sarel, Den Bels en Tiele - anno 2003
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Maar de charmes van de mooie servante Madelon, waar iedere jonkman in die dagen 
verliefd op was, konden de zeden in den Bienvenu niet verzachten. Heethoofden 
gelijk Chielie en Neet hadden niet alleen veel muils, het was hun gewoonte van geen 
kermis naar huis te gaan, zonder op iemands toote gesmeten te hebben. Soms vielen 
ze op hun manneke. Dat was het wat nu gebeurde.
Een paar gasten die de twee konden luchten, stonden hen opeens van dichtbij in de 
ogen te kijken. Het onvermijdelijke zou blijkbaar gebeuren. Er was geen ontkomen 
aan. Pummels die al half paraplu waren, begonnen de twee kampen op te kootsen. De 
wederzijdse haat werd gemeten en malkanderzen asem geroken. Eén vent kreeg van 
ieverst ne stoot en vloog daarbij tegen een andere aan. Er kraakte een Vlaamse god-ieverst ne stoot en vloog daarbij tegen een andere aan. Er kraakte een Vlaamse god-ieverst
verdomme, gevolgd door een Waalse nondedju. Er werd een stoel omver gesmeten en 
bij de eerste vuistslag was het hek ineens van de dam. Er ontstond gejoel en gejouw, 
vrouwen begonnen te gillen, de muziek viel stil, de Lange Poliet sprong van zijn 
verhoog, Vennie Kloef baande zich een weg naar de brandhaard. Er werd gewrongen 
en tegengewrongen, daarna geklopt voor ne goeien. Met bloedneuzen, blinkogen, bre-
kende tanden, escalerend geweld tot gevolg. De hele keet kookte. Er vloog van alles 
door de lucht, men smeet en sloeg in het wilde weg, ze lagen in trossen op de grond 
te klawieren.
Vennie stond met zijn handen in zijn haar. Zijn commerce was naar de kloten. Marietje 
beefde gelijk een riet. De gendarmes moesten komen!

De gendarmes waren maar alle maneschijnen één keer op DʼHoppe te zien. Er gebeur-
de daar ook zelden iets. Was het toeval dat ze nu wèl en bovendien op het gepaste 
moment kwamen opdagen? Marietje had ervoor gelezen en ze werd verhoord.
De commandant van de gendarmerie van Vloesberg had een speciale neus voor 
troebels. Waar eersten toog wordt gevierd, daar wordt teveel gedronken, dacht hij. Het 
is nooit anders geweest. En als het bier is in de man, is de wijsheid in de kan en komen 
er vodden van.
Hij had «de Moustache» opgezonden, ʼn vieze kneute van nen brigadier, die een beetje 
Vlooms verstond en «Kardouche», ne pensjager diepensjager diepensjager  van duvel noch helle schou was en 
bij de gendarmes was gegaan om zelf niet langer gepakt te worden.
Dat gevreesde duo verscheen al mee nekeer in het deurgat van den Bienvenu en over-al mee nekeer in het deurgat van den Bienvenu en over-al mee nekeer
schouwde het strijdgewoel, het kluwen van zot geworden vechters, wildvangs met 
bloedneuzen, gezwollen koppen, gescheurde kleren, van tuilewuitende vrouwen en 
verschrikt blijtende lieven.
«De gendarmes zijn daar!» keelde iemand.
Het nieuws schichtte als een bliksem door de menigte. Verlossend voor de meesten, 
alarmerend voor de vechters. Deze laatsten begonnen meteen uit elkaar te stuiven, 
mekaar overhoop te lopen. Voor en achter waren er die naar buiten vluchtten. Mousta-
che en Kardouche hadden zich intussen, matrak in de hand, een weg gebaand tot mid-
den de herberg. Daar liepen ze tegen Vennie aan, die in het Frans begon en zichzelf 
in het Vlooms toelichtte.

In Ter Maelsaecke zijn al een paar jaar vroede hamsters aan het werk, dat weet elke 
Businariër. Ze hebben er, voor wat Louise-Marie betreft, niet enkel de nog voorradige 
exemplaren van het boek ter beschikking, maar ook overvloedig veel fotomateriaal, 
krantenknipsels, briefwisseling en een arsenaal van gegevens op de harde schijf. 
Allemaal voor later. Maar ook voor nu. Op zondagmorgen kan je gaan neuzen. Moet 
je eens doen!
Er is ook nog heel wat onverwerkte documentatie over het Koninginnedorp in de 
Vlaamse Ardennen. Wellicht raakt die nog wel eens geordend en gepubliceerd. Niet 
opjagen asjeblief, gewrochten van dat soort vergen tijd.

Tenslotte dit: ieder van ons zit met een archief in zijn hoofd. Dit is ook bij mij het 
geval. Zo heb ik uit mijn prille jeugd een schat aan herinneringen bewaard die op 
Louise betrekking hebben. Ik sleet er namelijk mijn eerste broekjes in de «kakskies-
school» bij zuster Lucina, leerde er het alfabet bij juffrouw Anna en schreef ettelijke 
bladzijden straf bij meester Van Wetter. Mocht iemand twijfelen. Marc vond in al zijn 
ijver de schoolrapporten terug. Hij heeft veel geluk dat hij ze niet publiceerde.
Maar goed, er zijn sappige stukjes te puren uit die godzalige tijd. De schoolmakkers 
van toen zouden daarbij kunnen helpen: «zeg weet je nog …» en «die keer toen …»
Het is allemaal lang genoeg geleden om er nekeer het stof van af te blazen. Misschien 
komt het er nog van. Maar zolang Gustieze Nard mij aan de Leuvense stove gekluis-
terd houdt, zie ik het niet zitten. Ge kunt niet luiden en tezelfdertijd de ommegang 
gaan.

Eén van de praalwagens.
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Tot Jean weer binnenkwam en er meteen over wat anders werd geklapt. Gelukkig 
maar. Er was immers niet veel nodig om Chielie en Neet met elk één rake vuistslag in 
het triporteurke van de bakker te doen belanden.
Jean stond, half met zijn rug naar de anderen, een sigaret te draaien, stak ze aan en 
bleef peinzend naar de omhoog kringelende domp staan kijken. Hij was de kalmte 
zelf. Na een tijdje wendde hij zich traagzaam om en wenkte Steefnie.
«Breng mij nog ne pot bier, mijn loetje».
Steefnie bleef wat staan aken en verliefd in zijn ogen kijken. Hij was een boom van 
een vent. Ne roestie. Maar zijn lief wist wel meer ... Hij pakte haar nekeer goed vast, 
met zijn kloeke arm rond haar malse lenden, gaf haar een tootje en keek of alleman 
het gezien had. Ze is van mij, knoop dat in uw verstand! Kloefkappers van den 
Annoven!
Hij liet Steefnie los en dronk van zijn pint alsof er geen vuiltje aan de lucht was.
Chielie en Neet waren rood uitgeslegen van driftigheid.
Maar ze hielden zich in. Grote tetter maar geen kloten? Toch wel, maar ze wilden de tetter maar geen kloten? Toch wel, maar ze wilden de tetter
cafébaas ontzien, ze begrepen dat hij boel in zijn herberg kon missen als tandzeer en 
dat hij hen zou buitensmijten als ze zich niet pootten.
Verstandige mensen die het allemaal in de gaten hielden vreesden dat Jean indien 
nodig zijn mannetjes had. Walekoppen van de Queneau, vechtersbazen. Ze zaten bij-
eengetroept aan een tafeltje in de verste hoek en dronken bier mee emmerkies. Mocht 
de vlam in de pan slaan, dan waren de gevolgen niet te overzien.

De barmhartige Samaritanen die Wietieze Leo hadden afgevoerd, vertelden intus-
sen verder in geuren en kleuren, over hoe ze zich bloed hadden laten trekken in de 
kliniek. Alleen dat van de bakker, waar blijkbaar het minst alcool had ingezeten, werd alcool had ingezeten, werd alcool
geschikt bevonden om aan Leo te worden toegediend. Zóʼn fles hadden ze hem afge-
tapt! Intussen waren de dokteurs bezig geweest de kwetsuren van Leo te naaien.
Hij moest ginder blijven, hoe lang wisten ze niet, misschien wel een hele week.

«Allemaal de schuld van diene filoe van de Miclette», knabbelde Chielie. Hij was van 
de duvels bezeten.
«Teur naar huis, vent, ge zijt zat!» zei Tuiten Toor.
«We zijn hier veur leute te maken», riep de Lange Poliet.veur leute te maken», riep de Lange Poliet.veur
Hij zou nog ʼn liekie zingen, sprong op ne stoel en kondigde aan:
«Ientje over ons aller soldatenlief», zei hij, «de chanson van Madelon!».
Loetieze Charel gaf de veus aan op zijne speelboek.
En Poliet zong, zijn geel gerookte tanden bloot:
  «Pour le repos, le plaisir du militaire,
  Il est là-bas, à deux pas de la forêt,
  Une maison au mur tout couvert de lierres,
  Au Tourbourou cʼest le nom du cabaret...
  La servante est jeune et gentille ...» (Zie blz.8)

Georges De Potter, een kampioen.

Georges René De Potter werd te Etikhove geboren op
27 september 1912. Zijn vader Cyrille Octave, toen 25 
jaar, verbleef op dat ogenblik in Frankrijk als seizoen-
arbeider. Moeder Marie Martha Elvire Opsomer, 23 jaar 
oud en afkomstig van Sint-Maria-Horebeke werd bij de 
geboorte van haar zoon Georges bijgestaan door de vroed-
vrouw Julitha De Merlier uit Nukerke. Onderwijzer Florent 
Vandeputte1, 47 jaar oud, en gemeente-ontvanger Alfred
De Donder, 31 jaar, tekenden als getuigen de geboorte-
akte. 
Het gezin woonde boven de Bossenaar op Poesthem. De 
jonge Georges trok naar de gemeentelijke lagere school en 
kreeg er o.a. les van meester Florent Vandeputte. 

Zoals dat toen de gewoonte was moest hij op 14-jarige leeftijd naar de fabriek. Hij trok 
naar Ronse en werkte in de fabriek van Van Caeneghem. Gerard De Maeseneire uit de 
Mussestraat te Etikhove trainde reeds elke dinsdag- en donder-
dagavond bij de atletiekclub te Oudenaarde. Ook Georges wou 
zijn talenten eens uittesten en ging mee.
«We namen elke dinsdag- en donderdagavond de trein te Etikhove 
en voor 70 centiemen reden we naar Oudenaarde. Aan de hoek 
van de statie, in het café van De Meyer, verzamelden we. Georges 
Uytenhove was de soigneur-trainer van A.S.V (Atletiek en Sport 
Vereniging).  Het was toen niet gelijk nu. We trainden op straat. 
Alleen enkele straten van de stad waren verlicht. Wat wilt ge-? In 
de stekedonker kunt ge toch niet lopen. Na de training mochten 
we ons in het café verfrissen en een pintje drinken. De eerste suc-
cessen behaalde ik al bij de scholieren, daarna bij de juniors. In mijn eerste koers bij de 
juniors, dat was in Niel, arriveerde ik vierde. Ik was de eerste van de juniors en ik kreeg 
een velo».
In 1931 liep hij bij de senioren. Uit die tijd herinnert hij zich nog de fameuze wedstrijd in 
Bilancourt. «We trokken naar Parijs met vier lopers (Verheylesone, Jean-Piere Willems, 
ik en een loper uit Geraardsbergen wiens naam mij niet te binnen schiet), een délégué

MARC VUYLSTEKE

1. Florent Vandeputte werd te Etikhove geboren op 21 mei 1865. Hij was de zoon van de onderwijzer 
Pieter Francies Vandeputte en van Marie Eugenie Rédelé. Deze Pieter Vandeputte was erevoorzitter van de 
Onderwijzerskring «Hoop in de toekomst» van Oudenaarde (gesticht rond 1857 met als doel «de broeder-
lijkheid onder de collegaʼs (te) bevorderen, en het volksonderricht en de onderwijzer te steunen».



(J. Hoffman) en een soigneur (Georges Uytenhove). De organisatoren betaalden alleen de 
reis; voor het verblijf en het eten moesten we zelf zorgen. Eerst trokken we met de trein 
naar Bergen en dan naar Parijs. We verbleven bij een zekere Willems, een nonkel van
Jean-Pierre. In Bilancourt had hij een restaurant en café. De koers startte om 11 uur en 
niet minder dan 1.200 lopers waren aan de start. Tijdens de tweede ronde liep ik op kop. 
«Le petit Belge De Potter, tout seul en tête», klonk het door de micro s̓. En op de meet werd 
ik geklopt door Bohé uit Bordeaux. Als prijs kreeg ik een gouden horloge. Dat vergeet ik 
nooit».
In 1932 moest Georges naar het leger. Hij deed zijn legerdienst in Doornik. «Ik moest
binnen in t̓ leger in Doornik, in de Sint-Janskazerne. Ze hadden mij daar graag gehad 
want ik was een goede loper. Ik kende geen Frans, Frans kent mij maar ik ken Frans niet. 
Amper acht dagen binnen of ik mocht al mee naar Chartres. Jef Hoffman, de grote baas 
van de atletiek in Oudenaarde ging ook mee. Met 60 lopers liepen we een afstand van
11 km. Ik arriveerde vierde. De ploeg van Doornik won in 1934 de «Cross de lʼArmée» in 
Brussel. Maar ik eindigde als eerste en was meteen Belgisch kampioen bij de militairen».

      Foto : Georges De Potter    De winnende kampioenenploeg
        Belgisch kampioen.   Staand v.l.n.r. Georges De Potter, Victor Honoré, 
               Luitenant Barbieu, Couchement en Delahaye.
             Zittend :  ?  ,  ? ,  ? en Leon Landtsman.

Na zijn legerdienst was hij weer actief bij A.S.V. Oudenaarde.
In 1935 plaatsten de seniors van Oudenaarde zich als vierde in het Belgisch Interclubkam-
pioenschap. Gantoise won toen de clubrangschikking vóór Doornik en Mechelen.
In «ʼt Volk van Ronse» van zaterdag 16 maart 1935 lezen wij: «Bij de seniors zorgde
De Potter voor de verrassing. Immers gansch de wedstrijd stond hij op het voorplan en 
mende meer dan op zijne beurt. Zonder een aardige doenwijze van Honoré, die won,
hadden Vanden Broecke nooit meer bijgekomen en hadde De Potter minstens tweede of 
derde geweest. Wijl hij nu toch met de vierde plaats achter Van Rumst en Vanden Broecke 
mag tevreden zijn. Verheylesonne, moedig als altijd, hing altijd in den tweeden en derde 
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Het orkest speelde, in de grote kamer werd er gedanst, Steefnie wurmde zich weer tus-
sen het volk met volle platienen drank. Haar vrijer, den dienen van de Miclette, stond 
aan de toog, zelfverzekerd en uit de hoogte kijkend, demies te drinken. Op de zenuwen 
te werken van een kontenhoofd van de Koekamer en een andere kontenhoofd van de Koekamer en een andere kontenhoofd komorigaard van den komorigaard van den komorigaard
Doorn. Chielie en Neet. Met hun koppen tegeneen, maakten de twee mekaar op. Ten 
eerste konden ze die dikke nek van de Miclette niet uitstaan, ten tweede konden ze 
zich niet indenken dat Wietieze Leo niet gewroken zou worden, ten derde, maar dat 
verzwegen ze voor malkander, hadden ze alletwee een oogske op Steefnie. De kwade 
haren in hunne stert begonnen serieus te haren in hunne stert begonnen serieus te haren in hunne stert jokken. Ze waren ertoe in staat met vereende 
krachten hun rivaal aan te pakken en daarna mekaar te lijf te gaan. Het enige dat hen 
eigenlijk tegenhield was het ontzag voor cafébaas Vennie. Ze hadden het gevoel dat 
hij hen tersluiks in de gaten hield. Vennie had een soort magische macht over zich, 
waarbij hij u met één blik tot andere gedachten kon brengen.
Ze zochten een middel om de zavelschepper naar buiten te krijgen en hem daar zoʼn 
pokelinge te geven, dat hij niet meer wist van welk land hij was.

Toen doken de mannen weer op, die Leo naar de kliniek van Opbrakel hadden 
gebracht. Ze werden meteen omringd en vertelden met groot misbaar over de diepe 
gaben die Leo had opgelopen en over de liters bloed die hij verloren had.
«Had het tien minuten langer geduurd, dan was hij goedgeweten doodgebloed!».
Dat mankeerde er nog aan! «Binst den eersten toog van de nieuwe staminee in DʼHoppe, 
wordt er ne vent vermoord!». De gazetten staan er vol van. Jean van de Miclette, de 
vrijer van Steefnie wordt door de gendarmen van Vloesberg opgepakt. Verschillende 
getuigen moeten zich melden om ondervraagd te worden. Het had inderdaad zo kun-
nen aflopen.
Jean werd van alle kanten scheef bekeken. Er bleef ongeweerte in de lucht hangen. De 
donderwolken werden dreigender naargelang de toestand van Wietieze Leo dikker 
in de verf werd gezet. Misschien zou de sukkelaar wel voor zijn leven maleunder
blijven.
De aanrichter van al dat onheil scheen zich echter weinig om de opschudding te 
bekommeren. Hij had een blik van: hoe zit het, jongens, zijn er nog kandidaten 
voor een rammeling? Welke vermetele doet een tweede poging om mij te kandele te 
gaan?
Niemand vaneigen.
Jean dronk zijn glas leeg en ging naar de koer.
Chielie peinsde luidop: «als we nu nekeer allemaal tegare...».
Ge moogt niet luidop peinzen, er zijn altijd verroaren in t̓ gebuurte. Maar het vat kan 
maar uitgeven wat het inheeft. Hij kon het niet gebeteren, dat er dwaze dingen door 
zijn kop spookten en dat hij ze niet voor zich kon houden.
«We sleuren hem op straat, binden hem vast, trekken zijn broek uit en smeren zijne 
winkel in met schoenblink».
Het zwartgemaakt «alaam» van Jean sprak tot de verbeelding. Vergelijkingen met het 
vermeende «klein veugelke» van Chielie, zorgden voor vettige leute.
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Vertelsels bij de Leuvense stove

In de vorige aflevering hadden Vennie Kloef en zijn 
Marietje in DʼHoppe een herberg overgepakt. Binst 
den eersten toog ontstond er ambras en werd er 
gevochten. Wietieze Leo kwam er in aanvaring met 
Jean van de Miclette, werd in elkaar geslagen en 
diende, in het triporteurke van den bakker, naar de 
kliniek van Opbrakel te worden afgevoerd.
Maar er kwam nog meer heibel van.  Lees
hieronder.

Dat is dan staminee houden, 
dacht Marietje. We hebben al tater vanaf 
den eersten dag. Voor een stommiteit 
smijten ze iemand in de kliniek tegen-

woordig.
Haar herberg gonsde gelijk ne fluiteniersnest. Alleman had het over het accident, waar-
bij Wietieze Leo met één slag in mekaar werd geklopt door Jean van de Miclette. Eigen 
schuld een beetje. Sedert Leo indertijd, door de toverij van Kloppers Pauline, zijn lief 
kwijtspeelde, was hij geen heel normale mens meer.
«Als hij onderweg maar niet doodbloedt, in dat triporteurke van den bakker», jam-
merde Marietje.
«Ba neej», relativeerde Vennie, «een heethoofd moet af en toe nekeer bloeden, dat 
houdt hem gezond. Geloof mij, meiske, Wietieze Leo kan tegen een stootje».
Hij kneep in haar bil en dook achter haar door de kelder in, om een vers vat te ste-
ken.
Ze tapten bier tegen de sterren op en hadden geen tijd om over het veurval te dubbe-
zeren. Maar Marietje vond van haar eigen dat ze allesbehalve voor cafémadam in de 
wieg was gelegd. Ze had haar Vennie nog nooit in iets tegengewerkt, deze keer wist 
ze dat ze het wel had moeten doen.
Als het nieuwe eraf is, zal hij hele dagen op schok zijn dacht ze, en ik zal hier staan op schok zijn dacht ze, en ik zal hier staan op schok
vriendelijk doen met alle soorten bloojers, soepen en bezwiebelde kadeeën. Ik zal hun 
prietpraat aanhoren, zien hoe ze vanlangsom zatter worden, op hun poten slaan als ze 
die niet thuishouden. Ik heb wat over mijn kop getrokken, ja-!
Ze tapte en tapte, maar morgen zou ze haar Vennie de les spellen. Dat hij niet moest 
peinzen dat ... Ze tapte dat ze ervan zweette, maar de muntjes en de bankbriefkies
hoopten zich op in haar schuifla. Dat laatste begon haar milder te stemmen. Ze had in 
Ronse, in de vitrine van Bijouterie Jean-Jacques, een kostelijk gouden kettingske zien 
blinken dat haar aanstond ....

Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL BAEKELAND

groep, maar de talrijke hagen die hij gezwind overstak lieten hem naderen. Hij werd
achtste».
Na deze wedstrijd werden De Potter en Verheylesonne aangeduid om de Belgische kleu-
ren te verdedigen in de Zeslandenwedstrijd te Parijs. De koers werd op zaterdag 23 maart 
1935 op het koersplein van Auteuil gelopen. De Engelsen waren zoals steeds onklopbaar. 
Georges eindigde achtste.
De 18de januari 1936 huwt Georges met Alice Celesta Flamand, een spinster uit de 
Koekamer. Zij is te Schorisse geboren op 18 juli 1911 als dochter van Vital en Marie 
Constance Verschelden. Het gezin krijgt 3 kinderen : Monique, Nicole en Norbert.
Na de mobilisatie, die 9 maanden duurde, brak de oorlog uit. Ook Georges werd opgeroe-

pen. De compagnie waar hij deel van 
uitmaakte kon nergens enige weer-
stand bieden. «Onmiddellijk kwamen 
we de Duitsers tegen. Onze paarden 
verzamelden ze in de weide en wij 
werden krijgsgevangen genomen. Te 
voet moesten we naar Pronsveld, alle 
dagen 15 km. Langs de weg heb ik 
«beteraven» gegeten. Daar aange-
komen mochten we in tenten slapen. 
sʼAnderendaags vlogen we met 90 
man in een beestenwagen en per trein 
brachten ze ons naar Mannheim en 
later naar Nürnberg. Hier werden we 
getrieerd, gescheiden : Vlamingen, 

Walen, Engelsen. We sliepen in houten barakken waar de bedden drie boven één ston-
den. Per dag kregen we 200 gram brood en het vet in de soep kwam van een schelle 
«beteraven». Men vroeg er vrijwilligers om te werken en ik bood mij aan. Ik heb o.a. 
de grachten helpen maken waarin de buizen van de waterleiding gelegd werden. In 
een 12 m diepe put zat ik gans beneden en ik vulde telkens een bak met aarde die men 
dan naar boven trok.  Ik kreeg natuurlijk meer eten, en zelfs nu en dan sigaretten. Aan 
een broer uit Nederbrakel gaf ik het brood dat ik teveel had. Hij mocht het niet aan de
anderen geven ... Ze moesten ook maar werken. Op een dag moesten we aantreden per 4 en 
ons kamp verlaten. Een luizenplaag teisterde op dat ogenblik ons kamp. We marcheerden 
zo ʼn 500 m en kregen het bevel ons broek uit te doen. De ganse dag liepen we rond in onze 
blote flikker. s  ̓Avonds gaf men ons een nieuwe broek en we mochten opnieuw het kamp in. 
Zeven maand heb ik diezelfde broek aangehouden, tot op het einde van mijn krijgsgevan-
genschap. En plots was t̓ gedaan. Die Flamen fahren hauswärts».
Eenmaal thuis trok Georges drie jaar lang, van 1942-1944, als seizoenarbeider naar de 
omgeving van Les Enlies, dichtbij Rouen in Frankrijk. Bij boer Jean «Ponti» te Acqueville 
hielp hij bij de oogst, bij het «zetten en het uitdoen van de beteraven». Hier zag hij in ʼ44 
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Voorwoord

Erfgoeddag 2004
MARC VUYLSTEKE

Het thema voor het Erfgoedweekend 2004 is «ʼt Zit in de Familie». Het is een zeer 
open thema en moet een heel breed publiek aanspreken. Het «erfgoed» is iets van ons 
en wij hebben er dan ook allen interesse voor. De stamboom en het familiearchief
blijven voor de meeste Vlamingen de meest tastbare en concrete vorm van omgaan 
met geschiedenis en erfgoed.
Ook dit jaar werkt de Heemkundige Kring mee. We bouwen in ons documentatie-
centrum «Ter Maelsaecke», samen met de Vereniging voor Familiekunde-afdeling 
Vlaamse Ardennen,  een tentoonstelling op. Op zondag 18 april zal het documenta-
tiecentrum open staan voor alle belangstellenden en dit van 10 tot 12 uur en van 14 
tot 18 uur.
Voor tal van heemkundigen zijn families favoriete studieonderwerpen. Genealogen of 
familiekundigen hebben vanzelfsprekend belangstelling voor de eigen familie. Beiden 
vullen mekaar aan. Op die dag verwachten we vooral de mensen die tot hiertoe geen 
genealogische aspiraties of ervaring hadden. Misschien is het voor hen een start om 
op zoek te gaan naar hun «roots».

de bevrijders. «De Engelsen kwamen als toegesneeuwd» vertelt hij. Na de oorlog trok hij 
opnieuw naar de fabriek. Bij Van Butsele was hij tapijtwever tot hij in 1976 met pensioen 
mocht. 
Nu geniet hij, dag na dag, samen met zijn Alice van het leven. Straks, op 18 januari vieren 
ze hun 68ste huwelijksverjaardag.

2003 was voor onze Heemkundige Kring Businarias opnieuw een 
schitterend jaar.

Driemaal verscheen stipt op tijd ons tijdschrift met telkens weer 
een vervolg op de vertelsels bij de Leuvense stove, maar ook met 
tal van andere waardevolle heemkundige onderwerpen.

Ons documentatiecentrum «Ter Maelsaecke» werd steeds ver-
der uitgebreid en kreeg elke zondagvoormiddag een grote groep
geïnteresseerde bezoekers over de vloer.

Eind augustus trokken we naar de Westhoek en midden september 
was er dan die grote viering «150 jaar Louise-Marie». Het boek dat 
ter deze gelegenheid uitgegeven werd kende zoveel succes dat een 
tweede druk nodig was. En niet minder dan 2.000 bezoekers keken 
in het Hof van Mooreghem naar de historische evocatie.

2004 opent de poort voor een grote toekomst voor Businarias.

Op de drempel van het nieuwe jaar past een woord van dank aan 
alle leden, zowel uit Maarkedal als van soms ver daarbuiten, voor 
hun trouw lidmaatschap, maar ook voor de grote waardering her er 
der uitgesproken.

En een welgemeende wens voor een jaar
van vrede en voorspoed
u langs deze weg toegestuurd door 
het bestuur van Businarias.
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Om onze tentoonstelling zo nieuw en aantrekkelijk mogelijk te maken zijn we op 
zoek naar waardevolle familiale documenten. Onze verzameling is reeds betrekkelijk
uitgebreid maar nieuw materiaal bijeen garen is ook één van onze doelstellingen. We 
weten natuurlijk wel dat niemand zijn persoonlijke familiale schatten weggeeft, maar 
die persoonlijke schatten eens tonen aan anderen lijkt ons toch wel interessant. We 
denken dan aan oude familieportretten, fotoʼs van viergeslachten, speciale doodsprent-
jes, schoolfotoʼs, oude familiealbums, uitgewerkte en uitgetekende stambomen, fami-
liewapens, ander familiearchief, enz. Familieverhalen, spotnamen, anekdotes van 
gewone mensen willen we mee helpen bewaren. Documenten i.v.m oude en deels
verdwenen beroepen zoals kuiper, wagenmaker, zeeldraaier, gareelmaker, slachter, 
grafdelver, suisse, koster, smid, molenaar, enz... zijn waardevol. Ze tonen hoe onze 
voorouders in «die goeden ouden tijd» leefden. 
Kijk eens in de koffer op zolder, open oude schoendozen en ontdek zelf uw boei-
end familieverhaal. Kom er mee naar «Ter Maelsaecke» en laat het op Erfgoeddag 
zien aan de talrijke bezoekers. Je zal er zelf fier op zijn. Vanzelfsprekend krijg je
daarna alle documenten ongeschonden terug.
Met uw medewerking maken we er opnieuw iets prachtigs van.
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Hieremias Triverius
Graag maken wij reklame voor de uitgifte van het 
boek «Hieremias Triverius Brachelius 1504-1554» 
uitgegeven door de Heemkundige Kring Triverius 
uit Brakel. Het handelt over de Renaissance van de 
geneeskunde en de betekenis van een te vaak ver-
geten wetenschapper uit Brakel met een uitgebreide 
schets van de tijdgeest en de kommer voor gezond-
heid en ziekte bij het begin van de 16de eeuw.

Het boek kost 30 euro. Wie het graag met de post 
ontvangt gireert 35 euro op rek. 733-0158959-06 op 
naam van Triverius 500, Brakel met de vermelding: 
«Boek Triverius».
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Oorlogsdagboek van Odon Van Pevenaege
MARC VUYLSTEKE

2

Vertelsels bij de Leuvense stove

Het nieuws over de uit de hand gelopen 
eerste toog in DʼHoppe liep gelijk een 
vierke. Er werd zelfs over geschreven in 
de Scheldegalm en in den Beiaard. De 
berichten werden voorgelezen aan wie 
ongeletterd was. Ze werden uitgespit en 
aangedikt. Op den duur wisten sommi-
gen, die er niet bij waren geweest, meer 
over de zaak dan de ooggetuigen zelf.
   Wietieze Leo, held en tegelijk slacht-
offer van de zaak, hield er een sche-
ve neus aan over. En hij was al gene
schonen. Twee anderen, de geweldigste 

vechtersbazen, moesten een week in den bak gaan zitten, wegens het toebrengen van 
slagen en verwondingen. En Marietje, de cafébazin, had een schoutte opgedaan en 
deed er veertien dagen over om weer ten haren t̓ zelfsten te komen.
   Nard, die zich de dag van de gebeurtenissen op de achtergrond had gehouden, was 
het arme schaap gaan overklappen en op andere gedachten brengen. Het fleurde haar 
op en van de weeromstuit werd hij vaste kalant in haar kalant in haar kalant staminee. Ne jonkman moet 
ieverst zijn pinten gaan drinken, bij voorkeur waar hij voor hetzelfde geld naar een ieverst zijn pinten gaan drinken, bij voorkeur waar hij voor hetzelfde geld naar een ieverst
pront vramens kan kijken.

   De duivenmelkers van Annoven en Koekamer gingen in de zomer naar DʼHoppe 
naar de mis van te zessen. Het was tijlek en tijlek en tijlek kort gepikt. Een uur later konden ze al in 
de buurt van hun duivenkot naar de lucht staan turen en eventueel op hun sjieke bijten, 
als hun prijsvliegers niet rap genoeg opdaagden.
   Ook voor veel anderen, voor wie het erom te doen was van een lange zondag te
kunnen genieten, had de mis van te zessen aftruk. Per velo reden ze langs de Quatre-
Vents rond, of te voet trokken ze door het Bos te Rijst, op het kleppende klokske af. 
In de kerk deden sommigen, moe als ze waren van de zware werkweek, nog onverlet 
een tukske. Als bij wonder schoten ze wakker bij het eerste gebaar van zegening 
en schodderden naar buiten, om in één van de zeven herbergen van DʼHoppe hun
kafie-mee-nen-dreupel te gaan drinken.kafie-mee-nen-dreupel te gaan drinken.kafie-mee-nen-dreupel
   Vooral de mis van ten achten lokte een slijende volle kerk. Huismoeders, die nadien 
de soep moesten koken, boeren die s̓ nuchties tijlek het werk hadden gedaan en veel s̓ nuchties tijlek het werk hadden gedaan en veel s̓ nuchties tijlek
jong volk, dat vooral kwam om af te spreken voor in den achternoene.

Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL  BAEKELAND

Onze Heemkundige Kring 
Businarias geeft in november 
2004 een nieuw boek uit. Enkele 
maanden geleden kregen we het 
oorlogsdagboek van Odon Van 
Pevenaege in handen.
Odon is te Maarke-Kerkem 
geboren op 10 januari 1893. Zijn 
vader, Oscar Van Pevenaege, 
is geboren op de Ganzenberg 
te Schorisse en zijn moeder, 
Clothilde Bousard is afkom-
stig van Maarke-Kerkem. In 
september 1913 moet Odon 
naar het leger en wordt inge-
lijfd bij het 1ste regiment der
grenadiers. Eén jaar later, op 
3 augustus, verlaten de gre-
nadiers de kazerne te Brussel.
De grote oorlog begint op
4 augustus.
Reeds op 2 augustus begint 
Odon met het neerschrijven van zijn belevenissen. Dag na dag en dit tot 28 april 1915 
noteert hij alles wat hij belangrijk vindt. Als dagboek gebruikt hij daarvoor een klein 
zwart schriftje. Hij sneuvelt te Sint-Jacobscapelle aan de IJzer op 15 juli 1917.
Het is zeker de moeite waard om zijn verhaal over zijn voettocht door België en zijn 
verblijf in de «tranchées» te lezen. 
Met de publicatie van het dagboek willen wij ook alle andere soldaten van de Eerste 
Wereldoorlog eren, meer specifiek de soldaten uit Etikhove, Maarke-Kerkem, Nukerke 
en Schorisse. Heel veel informatie over de gesneuvelden, maar ook over zij die het 
overleefd hebben, zal te vinden zijn in dit unieke boek. Een aanbeveling waard.
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   Gustieze Nard zette soms aan voor de mis van te zessen en kwam op steks muile in 
de mis van ten tienen terecht. Geslomd? Ba neej. Te Tanteurs nen dreupel gedronken, dreupel gedronken, dreupel
om wakker te worden, bij Mollekiezen Djef over de botvinken en twee huizen verder 
over de duiven staan preekpetelen, op den Doorn blijven aken bij een pertig wijveke 
dat haar hondje kwijt was geraakt, of wiens konijnen werden gepakt van ne kater.
    ʻOeze Nard, dat is ʼn ake,  ̓ zei zijn moeder altijd. ʻAan ne stront houdt hij hem 
bezig.ʼ
  ʻOez Stance mag blij zijn dat hare kleinen genen haastigaard is en niet al lang 
getrouwd is,  ̓vond Nard, ʻanders zat ze daar alleen in haar kaduile.ʼ
   Vroeger, voor de herberg van Vennie en Marietje bestond, vervulde hij te Louise 
zijn zondagse plicht. Hij, Vennie Kloef, Meulies Tuurke en de andere gasten van de 
Koekamer en omstreken, hadden op Louise ʻhun studies  ̓gedaan, vanaf de kakskies-
schole bij zuster Lucina tot in de grote school bij meester Touche. Ze genoten samen 
onbekommerd van hun vlegeljaren. Roonkers vangen, puien opblazen, vogelnesten 
uittrekken, met hun pulle op malkanderzen kop slaan, in den duik hun eerste siga-
ret roken, stoefen over wat ze al allemaal van het leven afwisten, lonken naar het 
eerste lief. Nard en Vennie werden later samen naar t̓ conseil geroepen en moesten t̓ conseil geroepen en moesten t̓ conseil
in Doornik bij den troep. In dienst van het vaderland mocht Vennie er s̓ nuchties en
s̓ naovies de klaroen blazen en werd Nard er benoemd tot eerste biertapper in de
kantine.
   Marietje, die later met Vennie trouwde, was een van de vele meiskies geweest, die 
Nard geren zag, maar niet geren genoeg voor levenslang. Eentje om nekeer mee te 
palodderen, als dat had gekund, maar zonder er zijn vingers aan te verbranden.
   Sedert ze in den Bienvenu achter de toog stond, was ze hem weer een beetje
dierbaarder geworden. Ge drinkt een paar demies en de dingen worden subiet hele-subiet hele-subiet
maal anders. Maar het zou niet blijven duren.

   De nieuwe herberg van DʼHoppe geraakte na een tijdje uit de extra belangstelling 
en was gewoon nog een van de zeven drankgelegenheden van het gehucht. Men kwam 
er, men ging, sommigen bleven plakken, anderen waren subiet weer weg. Nard pakte subiet weer weg. Nard pakte subiet
meestal zijn tijd, om Marietje een vracht zottigheden wijs te maken, waar ze dan
hertig moest om lachen. En met dat lachen van haar kon hij content zijn gelijk ne
luiszak. De keren dat er geen ander volk in de herberg was en ze over serieuzere
dingen klaptegen, kwam Nard wel eens wat intimiteiten van haar te weten, die ze 
– naar ze zei – aan niemand anders vertelde. Waarom vrouwen hem somtemets dingen 
toevertrouwden waar hij geen uitstaans mee had, begreep hij niet zo goed, maar hij 
genoot ervan.
   De dagen en de maanden gingen voorbij. Marietje tapte alsof ze nooit anders had 
gedaan. Maar eigenlijk was ze voor dat werk niet gemaakt, voor dat geklapsel met geklapsel met geklapsel
de mensen, over dingen die niets betekenden, vooral voor het aanhoren van gezever 

ANTOINE LEFEVER

Erfgoeddag 2004Erfgoeddag 2004

Zondag 18 april ll. was het feest geblazen in ons documentatiecentrum ter gelegen-
heid van Erfgoeddag. Ruim tweehonderd geïnteresseerden konden zich vergewissen 
van wat men zo allemaal kan verzamelen in verband met de familie: rouwprentjes, 
rouwbrieven, familiefotoʼs, menuʼs, stambomen onder allerhande vormen (getekend,
uitgewerkt met de computer, enz.).
Na de rondgang met deskundige uitleg door onze bestuursleden, konden de bezoekers 
zich te goed doen aan een frisdrank of een kopje koffie.
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van mannevolk voor wie ze, onder oogluikend toezien van Vennie, nonchalant in haar mannevolk voor wie ze, onder oogluikend toezien van Vennie, nonchalant in haar mannevolk
decolleté liet gluren.
   ʻHet kan geen kwaad voor de commerce,  ̓ vond hij, ʻmaar ze moeten wel van u
afblijven. De eerste die…ʼ
   ʻSlaap op uw twee oren,  ̓stelde ze gerust.
   Als ik hem vroeg of laat met horens zet, zal het zijn schuld zijn, gonsde het in 
haar achterhoofd. Hij begon immers van alles uit te vinden om van huis weg te zijn. 
Hij wist ieverst een oud meubel staan, waar hij geld kon van maken. Of hij had eenieverst een oud meubel staan, waar hij geld kon van maken. Of hij had eenieverst
partijtje brol van de hand kunnen doen, waar eigenlijk geen mens nog iets kon mee 
aanvangen. Hij ging alle vandisies af. Een populierie kast verkocht hij voor zuiveren 
eik, met een datum van 1784 in gegrift. Ge moet het maar kunnen.
   En wat doet ge dan, als vrouw te parette gezet in een herberg, op uzelf aangewezen? te parette gezet in een herberg, op uzelf aangewezen? te parette gezet
De vent is godganse dagen schampavie. Ge voelt u aan de pikkel van de tafel vastge-
bonden. Maar ge zijt ʼn goeie tjolle en ge troost u: hij is niet contrarie, ge moet hem 
alleen maar een beetje kennen en u er bij neerleggen dat hij nooit zal veranderen.
   Tot het bij haar begon door te dringen dat ook zij een soort marchandise was voor 
hem. Hij kocht en verkocht de onmogelijkste dingen en als bijverdienste had hij een 
goedgemaakt wijveke op stal, dat een welkome stuiver binnenbracht door schoon te 
zijn en pinten te tappen voor kadeeën die thuis hun goeste niet kregen.
   Hij bleef altijd wreed gedoenig met haar, dat wel. Ze was zijn loetje. Hij pakte haar, 
als de laatste nachtuil de deur uit was, op haar tere plekskies. Maar ʼs anderdaags was 
hij weer weg en van langsom meer begon de staminee haar de keel uit te hangen.

   ʻOch Nard,  ̓zei ze op ne keer, ʻgij zijt ne gelukkige vent gij. Ge gaat en staat waar 
ge wilt.ʼ
   ʻOch Marietje,  ̓zei hij dan, ʻhet jonkmansleven is ook niet alles. Er zijn momenten 
dat ge mee uzelve gene weg kunt.ʼ
   Ze lonkte onderop. Wat zat er achter zijn woorden, waar wou hij naartoe? Ze wist 
– en niet alleen van horen zeggen – dat een mannemens altijd goeste heeft. Ze was 
daar wel tegen bestand. Maar de heftige tingelinge die ze nu gewaarwerd, bracht haar
overtruul. Ze herinnerde zich hoe hij nekeer, lang geleden, toen ze nog jong waren,  
met haar danste en ze het zalig gevoel kreeg dat hij met haar wilde vrijen. Dat eigen-
ste gevoel bekroop haar nu weer. Ze waren alleen en er hing iets in de lucht dat
er anders niet was.
   Zotte treze, dacht ze opeens, met wat zijt ge bezig? Een klokhinne die ongewenst aan 
het broeden gaat, zetten ze in een kuip met koud water, om af te koelen…
   Hij van zijn kant zat al evenzeer met zijn eigen overhoop. Was het per abuis dat het 
bovenste knopke van haar bloese openstond en hij diep voorbij het kantie burdeke van 
haar soutientje kon kijken? Moest hij zijn ogen toedoen? Zeg nu zelf, een jonkman van 

ter en tevens kerkbediende. Het geldt hier dus voor hem een dubbel, ja driedubbel jubi-
leum. Hij ontving dan ook van Z.M. de Koning het Nijverheidsteken van 1ste klas».

De ganse familie trekt te voet naar de kerk

De jubilarissen, hun negen kinderen, tweeëntwintig kleinkinderen en alle genodigden.
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vlees en bloed die wat zinnenlust gepresenteerd krijgt, legt daar zijn klak niet op.
   Maar hij kwam bijtijds met zijn voeten op de grond. Hij dacht aan Vennie, waarmee 
hij altijd kameraad was geweest. En aan de komeerderije die zou ontstaan. De mensen 
van DʼHoppe zagen hem tegenwoordig nogal dikwijls in den Bienvenu binnengaan. 
En in ene keer gingen zijn gedachten ook naar Leonceke, aan wie hij ooit gezegd had 
dat een vingerknip van haar genoeg zou zijn, om onder huns getweeën op een nieuwe 
lei te beginnen. 
   Eigenlijk had hij er zelf niet meer in geloofd. Om zijn Walin helemaal te kunnen
vergeten, had hij op een bepaald moment dichter bij huis werk gezocht en gevonden. 
In de fabriek van Dopchie in Ronse. Daar sleet hij zijn dagen nu tussen de ratelende 
weefgetouwen. Hij verdiende er minder, maar hij had na zijn uren meer tijd om te 
leven.
   En dat deed hij ook, maar Leonce en het kind helemaal uit zijn gedachten zetten, dat 
zou hem wel nooit gelukken. Gelijk een barometer die af en toe op somber staat, zo 
daagden haar beeltenis en zijn ervaringen in de verre mijnstreek op geregelde tijden 
weer op.
   Dedju Marietje, kom in mijn armen kind en laten we de wereld vergeten. Hij kreeg 
de woorden niet door zijn keel, zijn asem droogde halverwege op. Maar ze zag de 
glans in zijn ogen. Ze keken naar mekaar en dan naar de keukendeur… twee stappen 
ver... Maar toen ging de voordeur open.
   De lange Poliet kwam binnen, met de boodschap dat hij doodging van den dorst. 
Zijn stem galmde in de lege herbergruimte.
   Nard en Marietje schrokken, maar herpakten zich. Hij dronk van zijn glas, zij
rommelde omslachtig in de spoelbak. Er was niets contrarie gebeurd.
   ʻSlechten tijd, als de herbergiers op een ander hunnen dorst moeten gaan lessen,  ̓
gekte Nard.
   ʻIk ben geen herbergier,  ̓protesteerde Poliet, ʻhet is mijn madam die achter den toog 
staat. Drink uit, ik trakteer.ʼ
   Marietje moest ook meedrinken. Ze hield het bij een glazeke sport.
   Poliet moest af en toe nekeer vanachter zijn schoenmakersleest weg. Stilzitten mag 
niet te lang duren, ge krijgt er de kramp van. En van de geur van leer krijgt ge een 
slechten asem. Ingewijden wisten evenwel dat Poliet best een uurtje de deur uitging, 
wanneer den burgemeester van Vloesberg zijn herberg aandeed, om bij bazin Julienne 
enige laving te zoeken voor lichaam en geest. Maar dit terzijde.
   Voor de schoenlapper, tevens zanger en poëet, was Marietje van den Bienvenu de 
geknipte toevlucht.
   ʻIk zeg zo bij mijn eigen,  ̓zei Poliet, ʻik zou wel nekeer bij mijn geburinneke mijn 
hoofd binnensteken. Ge weet nooit of dat er genen aan den toog staat, waarmee ik
ʼn klapke kan doen.ʼ
   En ze deden ʼn klapke. Marietje, volgens Poliet het schoonste wijveke van DʼHoppe, 

Ciper uit Louise-Marie.
MARC  VUYLSTEKE

Sommige Louisenaren kennen Ciper 
nog, de boswachter en suisse.
Zijn echte naam is Theodoor De 
Jonghe. Hij is geboren in het huis dicht 
bij de Hollebeek in de Wolvestraat te 
Nukerke op 7 oktober 1864 als zoon 
van Francies (landbouwer) en  Sofie 
Saegeman. Vader Francies was ook te 
Nukerke geboren op 10 januari 1835 
en Sofie was afkomstig van Ronse, 
waar ze op 22 december 1826 geboren 
is. Theo had nog een broer Philippe 
Anthone (°3 april 1863) en een zus Irma Francisca (°1 augustus 1867).
Theo huwde te Etikhove op 14 september 1887 met Marie Catharina Demeyer. Zij was 
te Avelgem geboren op 29 november 1861 als dochter van Petrus en Marie Francisca 
Deridder, dagloners te Ronse. Marie Catharine was vanaf 1867 dienstmeid in het 
gezin van Francies en Sofie Saegeman zodat Theo dus in het huwelijk treedt met de 
dienstmeid van zijn ouders. Theo en Marie-Catharina bleven bij de ouders inwonen en
kregen tien kinderen.
Tot 1896 staat hij in het bevolkingsregister bekend als wever, daarna als boswachter. 
Zijn kinderen zijn : 
1. Irma Francisca, °Etikhove 1 augustus 1888
2. Maurice Petrus Antonius, °Etikhove 11 januari 1890
3. Georgius Antonius Adolphe, °Etikhove 6 april 1891
4. Fedor Philippe Antonius, °Etikhove 22 juni 1893
5. Zulma Constantia, °Etikhove 26 december 1895
6. Hector Eduard, °Etikhove 3 januari 1897
7. Leopold Emmanuel, °Etikhove 29 maart 1899
8. Maria Anna Martha, °Etikhove 29 december 1900
9. Celesta Maria Irma, °Etikhove 18 Mei 1902
10. Albert Maurice, °Etikhove 19 februari 1904 en op 18 maart 1905 overleden.

Het ganse gezin verhuist dan naar Ellezelles, naar tʼEecke, op 16 september 1907.

Op maandag 20 september 1937 vieren Theo De Jonghe (76 jaar) en Marie Catharina De 
Meyer (73 jaar) hun gouden huwelijksjubileum. Het feest vindt plaats in Huize Vlaamse 
Ardennen. De ganse familie trekt te voet naar de kerk.
In «ʼt Volk van Ronse en Oudenaarde» staat o.a.: «Theodoor is sedert 50 jaar boschwach-
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Aanvankelijk waren het alleen de rijken die op deze tussenpersonen een beroep deden 
en een plaatsvervanger vonden. Later, dank zij tal van verzekeringen, konden steeds 
meer families uit de minder begoede kringen, eveneens een plaatsvervanger vinden. 
Het aantal plaatvervangers steeg met ongeveer 6% in 1841 tot 36,7% in 1867. Velen 
waren ervan overtuigd dat de loting een «hasard aveugle et légalement injuste» was 
maar het systeem bleef men behouden. De hervormingen en aanpassingen aan de 
bestaande militiewetten o.a. in 1868, 1870 en 1873 waardoor de mogelijkheid van 
plaatsvervanging niet meer zo gemakkelijk kon, deed het cijfer dan dalen tot rond 
12%. Dit bleef ongeveer constant tot in 1909, het jaar waarin de plaatsvervanging en 
loting werden afgeschaft. 
Rond 1870, (Frans-Duitse oorlog) waren velen van oordeel om de algemene dienst-
plicht in te voeren, maar in de Kamers bereikte men niet de vereiste meerderheid. Het 
idee om een verband te leggen tussen algemene dienstplicht en algemeen kiesrecht 
bemoeilijkte wellicht de afschaffing van de loting. In de wet van 1873 werd o.a. 
bepaald dat wie in aanmerking wou komen voor een vervanging reeds vóór de loting 
200 Fr moest storten in een speciale kas. Indien de man een gunstig nummer trok dan 
was hij zijn 200 Fr kwijt. In het andere geval moest hij nog 1.200 Fr betalen. Zo zou 
de staat nu zelf voor een vervanger zorgen. Indien de staat geen vervanger vond dan 
kreeg hij het voorschot terug. De loteling had dan nog 3 maanden de tijd om zelf een 
vervanger te zoeken. De plaatsvervanger zelf kreeg van de staat 1.300 Fr-: 300 Fr
vooraf en 1.000 Fr op het einde van de dienst (zie VAP : volontaire avec prime).
In «De Scheldegalm» van 30 januari 1878 lezen we dat de premie gewaarborgd door 
de staat voor de vrijwillige dienstneming 1.600 Fr bedraagt. Men kon tot de leeftijd 
van 30 jaar in dienst treden en zij die reeds gediend hadden zelfs tot 36 jaar. Zij moes-
ten slechts dezelfde tijd dienen als de milicien en mochten daarbij het regiment kiezen 
waarin ze dienst wilden nemen. Tenslotte kregen ze nog 10 cent soldij meer per dag 
dan de anderen.

De wet van 1909,  waarin men ervan uitging dat bij voorkeur het leger zou samenge-
steld worden uit vrijwilligers, regelde de afschaffing van de loting. Als laatste land van 
West-Europa voerde België nu ook de dienstplicht in (voor één zoon per gezin). Enkele 
jaren later, in 1913, werd dan de algemene dienstplicht ingevoerd. Tweeëntachtig jaar 
later (1 maart 1995) werd vrij onverwachts deze verplichte militaire dienst afgeschaft 
en zo kreeg België uiteindelijk zijn beroepsleger.

Ik dank hierbij Michel Gyselinck uit Mater die de namen van de 
lotelingen voor mij noteerde en overschreef uit «De Scheldegalm». 
De lijst is te raadplegen in ons documentatiecentrum.

6

Ake: iemand zonder vooruitgang.
Burdeke: boordje.
Duust: duizend.
Geslomd: dronken.
Kakskiesschole: kleuterschool.
Kantie: van kant.
Luiszak: vuile vent.
Populierie: van populierhout. 

Slijende vol: helemaal vol.
Steks muile: op. : laatste moment.
Tingelinge: kriebeling.
Tjolle: gemakkelijk mens.   
Tukske doen: uiltje vangen.
Vandisie: verkoop.
Goeie tjolle:Vlug tevreden mens.

ʼn wijveke uit de duust, zei hij, klaptege gedoenig mee. En ze dronken menig glazeke, 
want het was dorstig weer.
   Tegen den avond, toen er nog meer volk in de herberg was samengetroept,  kwam 
Vennie thuis. Met een verhaal dat hij alleen maar onder vrienden kwijt wou, op
conditie dat ze het niet voort vertelden.
   Dat verhaal en hoe het Marietje verder verging, kunt u lezen in ons volgende
nummer.

Zaterdag 28 augustus 2004

Jaarlijkse uitstap naar

Het Kasteel
van Gaasbeek
en het
Pajottenland

Verdere uitleg en uitnodiging volgen.
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JOZEF  BOURDEAUDHUI

«Lekker thuis» ... jaren geleden«Lekker thuis» ... jaren geleden

Tussen de kookboeken van ons moeder Paula1 ontdekte ik een oud schriftje, met 
daarin, in het typische pensionaathandschrift van haar, een hele reeks recepten. Ik 
wist dat zij vóór, tijdens en na de tweede wereldoorlog regelmatig de kooklessen van 
de boerinnenbond bijwoonde. Tussen de klassieke bereidingsmethoden van rode kool, 
appelbeignets, allerlei soepen en vol-au-vents, welke een jonge vrouw toen moest 
kennen voor ze ging trouwen, ontdekte ik enkele thans in onbruik geraakte bewaar-
methoden en ook enkele oorlogsrecepten.

Steriliseren en inmaken

Ons huidig bewaarsysteem – «steek het pakje in de diepvries en vergeet de deur niet 
dicht te doen» – is bij ons zodanig vanzelfsprekend dat wij ons niet kunnen voorstel-
len dat jaren geleden iets klaarmaken om te bewaren uren werk vroeg. Het princiep 
was gebaseerd op het laten inkoken van de voedingswaren gedurende een zekere 
tijd. Men noemde het steriliseren of wecken, naar de Duitser Weck die in 1894 de 
glazen steriliseerbokaal uitvond. De ouderen herinneren zich de grote zinken ketel 
met deksel waarin in het midden een gat was voorzien voor het plaatsen van een 
thermometer. Daarin stonden de met ijzeren klemmen aan een verticale middenstang 
vastgemaakte glazen potten. De gevulde bokalen waren afgedekt met een glazen 
deksel, met tussenplaatsing van een rode rubberen ring. Deze ring was in mijn ogen 
uitermate geschikt voor het maken van een «mikke» of katapult. Moeder Paula mocht 
dan ook regelmatig naar de winkel bij «Gabrielle Keunink»2 om nieuwe ringen te 
kopen. De ketel werd tot boven de potten gevuld met water en werd dan aan de kook 
gebracht op de «leuvense stove» gedurende een welbepaalde tijd. Na afkoeling ont-
stond een onderdruk in de potten waardoor normaal gezien het deksel tegen de pot 
«kleefde» via de rubberen ring. Na afkoeling was de zaak klaar, tenminste als het dek-
sel niet meer loskwam van de pot. Zoniet kon men opnieuw beginnen.

Naast deze bewaarmethode bestond er ook het inmaken of pekelen. Dit komt eenvou-
dig neer op het bewaren van levensmiddelen in zout of in een zoute oplossing.

Enkele voorbeelden uit het schriftje, welke wij letterlijk overpennen.

regelden het verloop van de loting. De grootte van het contingent per gemeente was 
vooraf bepaald. Alle nummers stopte men in de trommel; de loting kon beginnen. Wie 
een laag nummer trok was uitgeloot. Wat ook de uitslag van de loting was, steeds ging 
dit gebeuren met braspartijen en geweld gepaard. Wie een hoog lotnummer getrok-
ken had dronk om zijn ongeluk te vergeten. De anderen hadden redenen genoeg om 
te vieren. Wie zich ingeloot had wachtte de volgende maanden vol spanning op het 
oproepingsbevel, wie uitgeloot was had alles na een paar dagen vergeten. De loting 
was een mijlpaal in het leven van die jonge mensen, die dag vergaten ze nooit. Op die 
dag werden ze als echte volwassenen aanvaard.

De rekrutering van de soldaten gebeurde door loting, het lot bepaalde wie soldaat werd 
en wie niet. Iedereen gelijk voor de wet. Niettemin stond de wet nummerverwisseling 
en plaatsvervanging toe. Ook tal van vrijstellingen, om sociale of gezondheidsrede-
nen, werden verleend. Om soldaat te worden moest de rekruut bij de inlijving 1,57 m 
groot zijn. Om grenadier te worden diende men ten minste 1,72 m groot te zijn. Wie 
te klein was werd vrijgesteld. De nummerverwisselaar ruilde zijn laag nummer voor 
een hoger en nam daarmee de dienstplicht over, uiteraard mits betaling. Rijke ouders 
kochten zo hun zoon vrij. Meestal kwam de nummerverwisselaar uit het hetzelfde 
dorp en van dezelfde lichting. Zo zijn talrijke landbouwersknechten in dienst gegaan 
in plaats van de boerenzoon.

Plaatsvervanging was een andere mogelijkheid. Een plaatsvervanger is iemand die 
zich na zijn dienstplicht opnieuw ter beschikking stelt. Mits een degelijke vergoeding 
wil hij de dienstplicht in de plaats van iemand anders verrichten. Die plaatsvervangers 
zijn als het ware beroepsmilitairen geworden. Tussenpersonen, notarissen, zelfs voor 
dit doel opgerichte maatschappijen of verenigingen boden aan de gegoede kringen hun 
diensten aan om een plaatsvervanger te zoeken voor de ongelukkige zoon.

Nationale Militie  - Ligting 1859

Algemeene Maetschappy
Gevestigd te Bergen

Gouvermentstraat nr 2

Bestierder : M. Adolphe Vergauwen

Verzekering  - Gemak van betaling

De ouders die hunne zoons door deze Maetschappy
 willen doen vrystellen,

 ʼt zy vóór of na de loting, 
mogen ten dien einde zich aanbieden by

Gustave Tack
klerk van den Notaris Beaucarne, te Eename

korrespondent der Maetschappy voor het arrondissement Audenaerde
MEN VRAEGT ER OOK REMPLACANTEN.
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Steriliseerketel Steriliseerpot met deksel en klem.

Bewaren van tomaten-

1° Steriliseeren. Tomaten wasschen, verleken3, breken. Opzetten met weinig water, 
laten malsch stoven, doorsteken (passevite) terug op t̓ vuur brengen en laten uitdom-
pen zonder deksel tot de purée vast is. In flesschen of potten doen, stoppen. 40 minuten 
op 100° stereliseeren.

2° In pekel. In zuivere keulsche potten4 leggen, best met steeltje aan. Lichte pekel 
bereiden (20 gr. per l water), koken, afspoelen, koud op de tomaten gieten, ze moeten 
onder staan. Men kan bovenop takken peterselie leggen.

Inmaken van princesboonen

1° Stereliseeren. Jonge malsche boonen vliezen5 1 maal doorbreken. Water koken 
met zout (2%) een deel daarvan in steenen kom gieten en koud laten worden. In het 
overige zoutwater de boonen 7–12 min laten doorkoken. Op teemst6 gieten en aan-6 gieten en aan-6

stonds veel koud water over gieten om schoon groen te zijn. In zuivere potten goed 
aandrukken. Het koud geworden zoutwater opgieten tot ze bijna onderstaan. De pot-
ten mogen nooit meer dan 2 cm van boven gevuld worden. De potten afwrijven met 
linnen doek of beter met zeemleer. Sluiten. 60 min op 100° stereliseeren. In t̓ water 
laten koud worden.

2° Prinsesboonen in t̓ zout. Zuivere, wel verluchte keulsche potten. Zout langs de 
kanten strooien, laag om laag boonen + zout (100 gr. zout per kgr boonen) ofwel het 

wat hun in de weg staat, en willen zij alles kort en klein slaan, terwijl zij nog meester 
zijn.
Heden zijn zij woest als leeuwen, morgen worden zij makker gemaakt als lammeren... 
Arme Vlaamsche jongens !
Eindelijk trokken zij naar huis... Tegen den avond lagen er velen, loters en meêge-
loopenen, bezopen als zwijnen, langs de wegkanten in de grachten en brulden heesch 
als wilde dieren hunne laatste vloeken uit in de stille Vlaamsche velden. Hier en 
daar, lag er dien dag een slachtoffer, een gekwetste of eene doode, bezweken in dien 
geweldig opgekomen storm van brooddronkenheid en domme woestheid tegen eene 
instelling, die vaderlandslievend had kunnen zijn, en die men door onderscheid van 
stand en taal verachterlijk had gemaakt....

Wie waren die lotelingen? Ik heb voor Nukerke, en dit voor de jaren 1880-1910, de 
namen van de lotelingen genoteerd. Tot 1890 vond ik alleen de namen van diegenen 
die een slecht nummer getrokken hadden en dus hun legerdienst moesten vervullen. 
Na 1890 vond ik de namen van alle lotelingen. Telkens noteerde ik ook het nummer 
dat zij hadden getrokken. Ook vind je een overzicht van de jaren 1891 tot 1910 voor 
een aantal van de ons omringende gemeenten; zowel van het aantal lotelingen, datum 
van de loting, aantal in- en uitgeloten, laagste en hoogste nummer. Zij die op zoek 
zijn naar hun stamboom vinden hier wellicht een of andere voorouder terug; meteen 
kennen zij dan ook het getrokken nummer.  

Tijdens de Franse bezetting werd de wet van 26 augustus 1805 (8 fructidor lʼAn 
XIII) voor ons grondgebied van kracht. De militiewet van 1817, een wet van het 
Koninkrijk der Nederlanden, steun-
de op die vroegere Franse wet. Alle 
jonge mannen werden opgeroepen 
om deel te nemen aan de loting in het 
jaar waarin ze 19 jaar werden. Pas in 
1847 – België was toen reeds 17 jaar 
onafhankelijk – werd die bestaande 
toestand bevestigd; de leeftijd werd 
evenwel op 20 jaar gebracht. Onze 
voorouders probeerden toen ook al, vele middelen om aan het noodlot te ontsnappen 
en om aan de nadelige gevolgen van die «bloedwet» te ontkomen. Waarzeggers en 
kaartleggers werden geraadpleegd. Men ging te rade bij allerlei charlatans. Anderen 
lieten missen opdragen, deden novenen en bedevaarten.  Een populaire heilige was 
zeker de H. Antonius. Om het ongeluk te bezweren nam men zijn toevlucht tot het 
dragen van een schapulier, een paternoster, een mollenpoot. 
De loting moest volgens de wet ten laatste op 1 maart beginnen. Alle lotelingen 
kwamen op de vastgestelde dag naar de aangeduide plaats. Een militiecommissaris, 
vergezeld van een of meerdere veldwachters, uitgedost in hun mooiste uniformen, 
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zout onder de boonen mengen, in de pot vast aandrukken, vullen tot boven, dekken met 
zuiver plankje. In frissche kelder of vaste plaats laten staan.

Stereliseeren van varkensvleesch

1° Varkenskotelletten. Beentjes uitsnijden. Met peper en zout bestrooien, langs weers-
kanten korst vormen, het mag niet doorbakken zijn. Een weinig laten koud worden, 
in bokalen best overal even wijd schikken. In ketel met water gevuld op 2 cm van de 
boorden der potten 60 min op 100° stereliseeren.

2° Afleidingen. Varkenskarbonaden, braadstukken. Deze worden op gewone wijze
1/2 uur per kgr in den oven gezet (dus half doorbakken). Zelfde duurtijd voor
stereliseeren.

Oorlogskeuken

Het hoeft geen betoog dat er tijdens de tweede wereldoorlog dikwijls heksentoeren 
dienden uitgehaald om, bij gebrek aan de juiste ingrediënten, toch een gerecht eetbaar 
klaar te maken. Het ontbrak niet aan inspiratie en een eenvoudig en verkrijgbaar ver-
vangmiddel deed soms wonderen. En een beetje fantasie deed de rest. Enkele voor-
beelden, die vandaag nog kunnen worden klaargemaakt.

Erwtensoep 3 personen.

1,5 l water, 125 gr erwten, 1 porei, 1 ajuin, 2 aardappelen, peper, zout, laurier, thym, 
1 schil spek.

Bereiding:Bereiding: De erwten daags te voren weeken in regenwater. Water opzetten, met grof 
gesneden en gewasschen erwten, aardappelen en specerijen. Wat spek in stukjes 
bijvoegen. Alles laten doorkoken tot de groenten malsch zijn. De soep doorsteken7.

Het opdienen:Het opdienen: Geroosterde broodkorstjes bijvoegen. Een lepel gekookte zurkel of 
persil, een fijn gesneden ajuin gestoofd bijvoegen.

Oorlogskoek (cake)

1 tas meel, 1 tas griesmeel, 1 tas cristalisé81 tas meel, 1 tas griesmeel, 1 tas cristalisé81 tas meel, 1 tas griesmeel, 1 tas cristalisé , 1 pak vanillesuiker, 50 gr geconfijt fruit 
of rozijnen, 1 ei, 1 tas koude melk, 1 pakje opgang (bakpoeder).

Bereiding:Bereiding: Meel, griesmeel en suiker mengen in een kom. Een kuiltje in t̓ mid-
den maken, daarin het ei doen en stilletjes aan de koude melk met het mengsel 
onderroeren. Een blikken diepen vorm invetten, met meel bestrooien, het deeg erin 
doen en gedurende een uur in matigen oven laten bakken. Koud opdienen.

peleton haren mutsen voorbij gereden, en de woeling en t̓ getier hielden een ogenblik 
op. Iedereen week van de weg om de gewapende ruiters van de rijkswacht te laten 
doorrijden. Die mannen met hunne haren mutsen zagen strak en streng voor zich uit, 
en schenen geene aandacht op die lawijdmakende menigte, loters en volk, te geven. 
Zij reden naar de gerechtszaal, waar de loting zou plaats hebben.
 Al 't volk staat voor 't gebouw van 't vredegerecht dicht saâmgedrongen en kijkt naar 
de geopende deur, waar de lotelingen bij benden binnenrukken. Zij worden, de eene 
gemeente na de andere, met hunne namen afgeroepen; velen hebben moeite zich door 
't volk eenen weg te banen. Twee gendarmen staan aan de deur en verbieden met klup-
pels binnen te gaan. De loters geven hunne stokken aan den eenen of anderen makker 
in bewaring, en gaan dan in de gerechtszaal. De loting is begonnen. Het volk staat 
buiten ongeduldig te wachten naar de uitslag. Weldra komen de lotelingen met hun 
getrokken nummer, den eenen na den anderen, buiten.
Zij verschijnen op den drempel der gerechtszaal, bezien een oogenblik strak de opeen-
gehoopte menigte, die daar voor hen staat te wachten, zoeken naar broeders, vrienden 
of bekenden. Sommigen, diep geschokt, beginnen te loeien als wilde stieren, die men 
tergt, of schreeuwen als bezeten van woede of van snel opgewelde blijdschap, naar-
mate zij er «uit» of «in» zijn geloot. Zij vallen hunne makkers om den hals, dansen 
en springen met hen, of sleuren ze meê naar eene herberg. Andere staan te vloeken 
en te grimlachen, en slaan uit vriendschap krachtig met de vuisten op den schouder 
hunner gezellen.
De woeling en het getier zijn opnieuw in de straat aan de gang. De lotersliedjes 
klinken uit heesche kelen dooreen. Hooren en zien vergaan. Alle herbergen in de 
dorpsstraat zijn stampvol. Weerom vormen zich de benden en troepen, volgens de 
gemeenten, waartoe zij behooren....
Vrouwen en kinderen zijn niet meer op straat te zien; zij zijn van angst binnen gevlucht 
en de loters, als een vijandelijk leger, zijn alleen meester van het dorp. Zij deinsen 
voor niets en vechten, op sommige plaatsen, allen overhoop, zonder te weten tegen wie 
of waarom. Die woeste kerels zijn nochtans geene kwaaddoeners, geene booswichten; 
maar op den dag van der loting, door den drank opgehitst, zijn zij als van het kwaad 
bezeten. Het bloed dringt hun naar den kop; zij hunkeren alleen naar geweld en ver-
nieling. Messen blinken soms in 't geharrewar; het bloed vloeit; er vallen gekwetsten; 
misschien zullen er dooden zijn. Maar de opgewonden menigte geeft geene acht, tenzij 
als zij een lijk ziet liggen, of eenen vechter ziet vallen die doodelijk gekwetst is...
Alles wat buiten staat: boomen, deuren en vensters, wordt geslagen of verpletterd, 
weggeworpen of gebroken op dien dag van losgelaten razernij, die uitbarsting van 
opgekropte woede tegen het Noodlot, dat de Vlaamsche jongens naar de kazern roept, 
die men hun hatelijk heeft afgeschilderd, als een hol van verderf, en waar maar alleen 
de arme duivels naar toe moeten, terwijl de rijken zich loskoopen. Daar zullen zij 
gedrild en aangesproken, ja, soms uitgescholden worden in eene vreemde taal, die 
zij niet begrijpen. En daar zij denken, dat het zoo moet zijn in de wereld; dat zij daar 
niets kunnen aan veranderen, omdat zij arm zijn, werken zij hunne woede uit op alles 
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Oorlogsmayonnaise zonder olie

Een tas melk, peper, zout, 1 lepel maïskreem, wat safraan, wat azijn, een weinig mar-
garine (15 gr).

Bereiding:Bereiding: De bloem breken in een wat koude melk. De overige melk koken en 
wat safraan toevoegen. Zoo noodig door een zift gieten, binden met de gebroken 
bloem. Goed roeren. Peper, zout, wat margarine toevoegen. Laten afkoelen. Op het 
laatst azijn en mostaard toevoegen.

Oorlogswafels

Benoodigheden: 1 kgr aardappelen, 150 gr suiker, 1 pak vanieljesuiker; 2 lepels olie 
of gesmolten vet, 1 ei, 4 à 5 soeplepels bloem.

Bereiding:Bereiding: Kook de aardappelen, steek ze door een teems. Voeg de suiker, vanielje-
suiker, olie of vet en het ei erbij. Roer alles goed ondereen. Voeg er dan de bloem
bij. Maak er langwerpige bollen van, wentel ze lichtkes in de bloem, en bak in t̓ 
wafel-ijzer.

Oorlogskoekjes

Benoodigheden: 300 gr aardappelen, 150 gr cristalisé, 150 gr gemalen rijst (rijst-
meel), 4 druppeltjes amandelescence.

Werkwijze:Werkwijze: Kook de aardappelen en steek ze door een teems. Alles goed ondereen 
mengen,  in bolletjes rollen en een weinig plat duwen. In de bakoven zetten nadat het 
brood er uit is, ofwel in den oven van de stoof laten bakken.

Dessert

Wat ik niemand wil onthouden is het receptje van een soort oliebollen. Alleen de 
naam al... En daarvan kan ik wel getuigen dat ze zeer lekker zijn, want daar heeft 
moeder Paula er kiloʼs van klaar gemaakt.

Begijnenbeignets (nonnenscheten)

1/2 l melk, 25 gr suiker, 1 snuifke zout, 200 gr bloem, 80 gr boter, 4 eieren.
Melk, zout, boter, suiker op het vuur brengen. Als het mengsel gaat koken de kasrol9
van het vuur nemen en er de bloem ondermengen. Terug op het vuur zetten en laten 
doorkoken, wel roeren om het aanbakken te vermijden. Van het vuur afnemen en één 
voor één de eiers onderslaan met bijvoeging van nog een kleine hoeveelheid gekookte 
melk. Het deeg mag noch te dik noch te dun zijn, want de beignet zou opzwellen en 
hol zijn langs binnen. Met een in koud water gedompeld koffielepeltje neemt men een 

Iedereen zong en tierde, jong en oud; – alles schreeuwde en «wijpelde» meê, als 
wilden zij elkander daardoor moed ingeven om te gaan loten. Ondanks al dat geroep 
waren velen toch beangstigd in het nummer, dat zij zouden trekken. Zij tierden
werktuigelijk met de anderen meê zonder te weten wat of waarom.

Een en dertig, twee en dertig
Drije, viere, vijve zes en dertig.

Rosa ! Rosa !
Rosalie, mijne bonne amie !

Dat loterslied, in Zuid-Vlaanderen alom bekend, zongen een twintigtal kerels goed in 
de maat. Zij gingen in den stap als soldaten. Hunne zware schoenen stampten lomp 
met de ijzeren nagels op de straatkeien. Zij droegen hunne kluppels als geweren op 
den schouder. Er waren er bij, die een zwaren knoestigen tak, tot zelfs een geheelen 
stam van een versch afgekapten boom droegen...
Maar de aandacht werd gevestigd op eene tweede bende, in tegenovergestelde rich-
ting, die ook in gelid aanstapte en recht op de eerste afkwam. Zij zongen een soldaten-
lied, alsof zij reeds hun leven lang soep en «ratatoe» in de kazerne hadden gegeten:

De soep es goed,
Ze'n kan nie beter wezen,

De soep es goed,
Ze'n kan nie beter zijn.

De benden vielen woest op elkander. Er werd getierd en «getuilewuit»... De kluppels 
werden in de lucht gezwaaid. Men greep elkander bij de armen vast, sloeg op de 
schouders, op het hoofd, overal. Er werd gedanst en gesprongen en de vereenigde 
troep verdween dan hortend en stotend in eene herberg om te drinken.
Nieuwe groepjes kwamen intusschentijd gedurig aan. Immer hoorde men, boven alle 
lawijd, het liedje :

Een en veertig, twee en veertig,
Drije, viere, vijve, zes en veertig ...

Eindelijk kon men uit het gerucht niet meer wijs worden; het klonk dreunde en galmde 
alles dooreen. Alle slag van loterliedjes werden gezongen, over alles, behalve over 
liefde voor land en koning, dien men geroepen werd te gaan dienen. Ja toch wel ! 
Daar ginder komt een bende aan, die zingt, ofschoon zij zeker niet al te best begrijpen 
wat zij zingen. De naam van den koning hoort men er tusschen :

Aux armes, aux armes !
Vivan onze Leopol ! ...

Maar daarbij voegden zij, in de rustpoos der maat van het lied, krachtiger dan het 
andere, een plat, gemeen gezegde, dat op het laatste woord rijmde.
De bende is voorafgegaan door eenen trommelaar en eenen man die op zijn «speel-
boek» marschdeuntjes speelt. Maar trommel en harmonica hoorde men bijna niet 
tusschen het woeste gezang en wilde geschreeuw uit de schorre kelen....
- De gendarmen  riepen eenige knapen.
Men hoorde een levendig getrappel van paardehoeven op de kalseide. Daar kwam een 
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bolletje deeg en laat het in heet frituurvet geel bruinen. Laten afdruipen, bestrooien 
met fijne witte suiker en warm opdienen.

Verklaringen:

1. Moeder Paula: Paula Van Nieuwenhuyze (°Etikhove 31/03/1914 - †Oudenaarde 17/03/2003), gehuwd
    met Edgard Bourdeaudhui (°Etikhove 31/07/1914 - †Ronse 16/02/1982).
2. Gabrielle Keuninck: huis De Coninck-Pede, thans apothekerij Moreels, Etikhoveplein, Maarkedal.
3. Verleken: laten uitlekken.
4. Keulsche potten: potten van grijsblauw aardewerk.
5. Vliezen: ontdraden.
6. Teemst: vergiet.
7. Doorsteken: persen door de passe-vite = roerzeef (voorloper van de mixer).
8. Cristalisé: kristalsuiker.
9. Kasrol: casserole (Fr) = kookpan.

MARC  VUYLSTEKE

MARC  VUYLSTEKE

Legerdienst in de 19e eeuw - De lotelingenLegerdienst in de 19e eeuw - De lotelingen

Het boek «De Loteling» werd geschreven in 1850 door Hendrik Conscience1. In dit 
boek, dat ook verfilmd2 werd, worden de lotgevallen van Jan Braems verteld. Het 
waren erbarmelijke tijden. Eén aspect van de toenmalige «miserie» betrof de militaire 
dienst. In elk dorp werden de jonge mensen toen jaarlijks opgeroepen om aan de loting 
deel te nemen.
In «Zwalmleeuwen» beschreef Omer Wattez het verloop van zoʼn loting in het 
gerechtsgebouw te Horebeke: «De loters begonnen uit de verschillende dorpen aan te 
komen. Ofschoon het mistig en killig was, stonden de dorpelingen nieuwsgierig aan 
hunne deuren of op straat uit te kijken. De nevel was opgetrokken; maar de lucht was 
grijs als lood. Overal hoorde men zingen, tieren en «tuilewuiten». Langs alle wegen 
kwamen troepjes jongelingen bij elkander; op het hoofd van velen stond de muts 
scheef; enkelen zagen er droefgeestig, soms gemaakt vroolijk uit; anderen waren reeds 
dronken, opgewonden en uitgelaten. Vele droegen een zwaren kluppel, dien zij driftig 
zwaaiden en nu en dan forsig tegen eenen boom, eenen muur of op eenen schuurdeur 
sloegen. De slag bonsde geweldig en weergalmde in de velden....
Bij elk troepje loters ging een «sampetter», een bejaarde veldwachter in zijn blauw 
lakensch pak met glinsterende vergulde knopen; hij droeg een korte sabel aan zijn 
zijde; elke bende bestond uit jongelingen en eenige andere meêgekomen kerels uit 
hetzelfde dorp, aangelokt door het vooruitzicht, dat zij voor niets zouden mogen 
drinken...».

1. Hendrik Conscience werd op 6 januari 1857 tot arrondissementscommissaris te Kortrijk benoemd. In die 
functie trad hij in de verscheidene kantons als voorzitter op van de militielotingen die telkens in de maand 
februari plaats vonden. (Hendrik Conscience en zijn tijd - Stichting Mercator-Plantijn, Antwerpen 1983)
2. «De Loteling»: film gemaakt onder regie van Roland Verhaevert naar een scenario van Nic Bal. Antje 
Beentjes en Jan Decleir vertolkten de hoofdrollen. De première had plaats op 7 februari 1974.

Honderd jaar geleden …
In het Oudenaardse Annocenblad lezen we :

Iets zonderlings heeft de verleden week en wel namelijk den donderdag binnen de 
gemeente Etichove plaets gehad. Twee jonge en onbekende heerkens waren die dag 
langs den dorpweg onder den blauwen hemel in volle locht op hunne reizende tafel-
tjens bezig, met teekeningen te maken en daer het juist merktdag was tot Audenaerde, 
schaerden zich vele voorbijgangers rond hen. Of van een der voormelde heerkens een 
woordje ontsnapt is, weet ik niet, evenwel liepen er vele geruchten onder de eenvou-
dige boerenmenschen, want aen ontwerpmakers ontbrak het dezen dag niet. De eenen 
wilden het plan van eene fabriek, andere een nieuwe baen, maer het meerendeel voor-
zag een eindeken yzerweg tot Ronse, of tot aen de koolmynen. Toen voormelde heeren 
zondag laetst naer het henegouwsche vertrokken, om hunne wetenschappelijke waer-
nemingen voort te zetten, werd het algemeen bekend dat het jonge landschapschilders 
waren, van Antwerpen, die een veertiental dagen hebben doorgebracht by den heer 
D'hont* te Etichove wiens zoon over eenigen tyd ook Antwerpen heeft verlaten en zich 
in het vak van portretschilder yverig oefent.

* Ivo DʼHondt schilderde o.a. twee altaarstukken welke hangen in de kerk van Etikhove. Zie Businarias nr 
6 – september 1998.

Honderd jaar geleden …
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Het «Jansberghof»
PAUL VANDER LINDEN

In 1771 heeft een eigenaardig proces plaats in verband met een vechtpartij tussen 
Engelbertus De Mil en zijn oom Engelbertus De Vos (broer van Ludovicus, de eerste 
bewoner). Opmerkelijk is dat de feiten dateerden van een tiental jaar voordien. Als 
één van de getuigen verklaart Joannes Sylvesters : «waerachtigh te weten dat hij van 
over thien à elf jaeren op eenen Ste Eloysdagh wesende den 1ste Xbre van naer het
eyndighen van de Vespers en Lof gheweest heeft in de herberghe van Joans Roman 
binnen de prochie van Maercke op dheerlijkheid van ter Borght tussen acht en neghen 
uren van den avont en Enghel De Vos, synen oom, wesende in de ceucken, heeft sien 
slaen, gestooten en getracht te versmachten».
Judocus Van Hessche heeft «ghesien ende gheremarqueert dat binnen den tijdt 
sij aldus besigh waeren met onder hun paisibely te drinken ende converseren den
voornoemde Enghel De Mil, beneffens Joannes De Mil, synen broeder, anstonts
hebben gheagresseert ende ter aerde gheworpen den voorn. Enghel De Vos...».
Als aanleiding tot de vechtpartij heeft «Enghel De Mil gheseidt al vloeckende ende 
sweirende dat het noch eenen vrouck (= wraak) sweirende dat het noch eenen vrouck (= wraak) sweirende dat het noch eenen vrouck was van over twaelf jaeren», dus rond 
het jaar 1750! Een erfeniskwestie ? 

    
De Nieuwe Bossenaarmolen.

In de jaren 1990 werden de restanten van 
een staakmolen uit Impe (bij Aalst), aange-
kocht door Mark De Merlier en overgebracht 
naar het Jansberghof, waar aanvang werd 
gemaakt met een twee jaar durende restaura-
tie. Uiteindelijk werden de constructies stuk 
per stuk naar de Bossenaarkouter gesleept.

Tekening «Jansberghof» van O. Waegeman.
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LIGGING-:

Het «Jansberghof» is gelegen in de Bovenstraat nr. 6 te Kerkem, deelgemeente van 
Maarkedal en is sinds meer dan 200 jaar in het bezit van onze familie. Ik wou iets 
meer weten over de bewoners; daarom dit bescheiden onderzoek.

DE BEWONERS:

I) Loduvicus (Louys) De Vos (°1697) en Catharina Aelvoet (Ollevoet) (†1747) 

Dit zijn de vroegste bewoners die ik kon opsporen.
Ze huwden op 06/05/1725 en kregen acht kinderen: Anna Maria (°1726), Joanna 
Francisca (°1727), Josina (°1728), Anna Ludovica (°1729), Joanna Theresia (°1731), 
Anna Ludovica (°1732), Peter Augustus (Pieter) (°1736) en Maria Barbara (°1736).

II) Pieter De Vos (°1736-†1815) en Caroline De Mil (°1742 -†    ).

Pieter is het zevende kind en enige zoon van Louys.
Hij huwt met zijn nicht Caroline De Mil. Caroline is het negende van de tien kinderen 
van Joannes De Mil en Francisca (Françoise) De Vos (zuster van Ludovicus). Dat gezin 
bestond uit Petrus (°1728), Petrus Joseph (°1729), Angelus Albertus (Engelbertus)* Angelus Albertus (Engelbertus)* 
(°1730)(°1730), Joanna Theresia (°1732), Anna Maria (°1734), Joannes (°1736), Petrus Frans 

brengt. Mijn vader vertelde mij dat de kapel gebouwd werd omwille van kindersterfte 
op het hof en bij de buren. Daarom ben ik vorig jaar op zoek gegaan in de overlij-
densregisters van de gemeente Maarke-Kerkem. Ik heb de leeftijd nagegaan van alle 
mensen die overleden in 1835, in 1836 (bouwjaar van de kapel), en in 1837.

                              1835                          1836                             1837

5 jaar                     12 (35%)                     16 (44%)                       10 (27%)
5-10 jaar                  2                                 1                                   4
10-20 jaar                4                                 4                                   4
20-30 jaar                2                                 1                                    1
30-40 jaar                3                                 1                                    1  
40-50 jaar                1                                 3                                    1
50-60 jaar                5                                 2                                    5
60-70 jaar                1                                 3                                    5
70-80 jaar                4                                 5                                    3
80-jaar                     0                                 0                                    2
                            ____                             ____                             _____
                              34                                36                                   37

Op 29 maart 1835 overlijdt Henricus De Vos (15 jaar).
Ook bij gebuur De Mil overlijden in 1836 twee kinderen: 11 en 3 jaar. De doods-
oorzaak is onbekend. In 1836 waren bijna de helft (44%) van de overlijdens kinderen 
jonger dan 5 jaar. Volgens Danïel Wieme was er in die periode een epidemie van
cholera (Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden, blz. 205).

Uittreksel uit het gemeenteraadsverslag van 27/6/1834: «... op bevel van de district-
kommissaris van Oudenaarde wordt éénparig benoemt: Emericus De Donder, doctor 
te Etichove zonder nogtans zig op eenigen voorwaerden te willen verbinden, de vac-
cine aen den aerme ter beschikking te stellen met eene bezoldiging van drij en zeventig 
francs... ».

In 1839 kan het gemeenteverslag eindelijk melden: «Geen hoegenaamde ziekten van 
besmettelijke aerd meer, tenzij kinderpokskens of andere (?) hebben zich alhier ver-
toond».

Dat er grote armoede in Maarke was bewijzen de jaarlijkse lange lijsten namen van 
mensen die de gemeentehulp krijgen voor onderwijs.

VARIA:
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(°1738), Marie Anna (°1740), Caroline (°1742)Caroline (°1742) en Judocus (°1744).
Caroline woonde op een boogscheut afstand van de Jansberghoeve. (Die hoeve is nu 
verdwenen, maar staat nog vermeld op de buurtwegenkaart van 1841 - zie plan).
In 1781 willen Pieter (45 jaar) en Caroline (38 jaar) trouwen, doch omwille van het 
bloedverwantschap moeten ze van pastoor Pepersack eerst toelating krijgen van het 
Aartsbisdom Mechelen (parochieregister van Kerkem Rijksarchief Ronse - microfilm 
nr 286776).
Pieter De Vos overlijdt op 12/02/1815. Hij werd 79 jaar.
III) Engelbertus De Vos (°1782-†1851)  en Ferdinandine Vander Schueren (°1787-
      †1853).

De woonkamer ziet er nog uit als in 1839. Boven de haardbalk met  kroonlijst trekt 
een muurschildering met bloemenvaas de aandacht, evenals een ingebouwde klok en 
dito wandkast. Het hoeveklokje op het dak doet weer dienst.
Op verscheidene plaatsen (zolder, boven koeien- en paardenstal, hooischelven) zijn de 
muren bepleisterd, waarschijnlijk om als slaap- en/of  woongelegenheid voor kinderen 
en hoevepersoneel dienst te doen.
In 1846 zag het bewonersbestand op de hoeve er uit als volgt :
                          De Vos Engelbertus, 64 jaar,
                          Vander Schueren Ferdinandine, 60 jaar,
                          De Vos Désiré, zoon, 26 jaar,
                          De Vos Constance, dochter, 18 jaar,
                          De Vos Clotilde, dochter, 16 jaar,
                          Ketels Charles, dienstknecht, 36 jaar,
                          Van de Wattijne Jan, dienstknecht, 20 jaar,
                          De Cock Sylvie, bijzondere,
                          Vindevogel Livinus, coeywachter, 14 jaar,
                          Lamon Robert, dienstknecht, Ronse, 14 jaar,
                          De Vos Juliana, dienstmeid, Schorisse, 14 jaar 
De paardenstal wordt vaak, zoals in dit geval, naast de slaap- of woonkamer 
gebouwd.
In 1863 heeft Judocus Roman aan de zuidkant een nieuwe schuur gebouwd.
In 1994 werd het woonhuis gerenoveerd. Blootgelegde oude fundamenten binnenin 
maken duidelijk dat de indeling van het woongedeelte er vroeger helemaal anders 
uitzag.

B) De Calvariekapel.

De kapel rechtover het hof heeft ook haar geschie-
denis. Ze werd gebouwd in 1836 door Engelbertus
De Vos. De kapel helt licht (7,5°) over naar de straat-
zijde. De Christusfiguur is in eikenhout, met aan 
weerszijden een wilgenhouten paneel beschilderd 
met de figuren van Maria en Johannes. De pleister-
laag was beschilderd, doch  wegens de slechte staat, 
werd ze volledig vernieuwd. Het ijzeren kruis op 
het dak werd in 1980 naar het origineel gereconstru-
eerd. Volgende tekst stond vroeger in een halve boog 
geschilderd op de voorgevel: «Waar gij nu zijt was 
Ik voor dezen, waar Ik nu ben zult gij eens wezen». 
Onder de kapel is er een bronput die ook water 
door een leiding onder de straat naar de binnenkoer 

* Engelbertus De Mil en zijn broer Joannes halen het nieuws door een hevige vechtpartij met hun oom 
Enghel De Vos in een herberg te Maarke op zondagavond 1 december 1769 tussen «8 a 9 uur s̓ avonts (op 
St Eloysdagh)». Het pleit werd beslecht op de vloer, waarbij Engelbertus De Mil probeerde zijn oom «de 
kele toe te dauwen». Het getuigenverhoor vindt U in de rubriek Varia, pagina 21.
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Engelbertus werd geboren op de Jansberghoeve als enig kind van Pieter en Caroline. 
Onder het bewind van Napoleon, op het einde van de 18de eeuw, werd gestart met 
een degelijke registratie in de bevolkingsregisters (geboorte, huwelijken, overlijden). 
De geboorteakte van de twee oudste kinderen werd in het Frans opgemaakt. De naam 
«Engelbertus» werd als «Ange» geregistreerd. Hij huwt in 1808 met een boeren-
dochter uit Volkegem: Ferdinandine Vander Schueren. Het echtpaar krijgt tien kinde-
ren-: Françoise (°1808), Francies (°1810), Amelie (°1813), Eugenia (°1816), Regina 
(°1818), Henricus (°1820), Désiré (1821), Robertus (°1823), Constance (°1827) en 
Clothilde (°1830).
Engelbertus verbouwt in 1839 de hoeve en met trots laat hij zijn initialen in het
topgevelanker smeden: «E.B.D.VOS 1839».
Engelbertus boert goed. Mijn vader vertelde me dat destijds voorbijgangers op de 
Bovenstraat tegen elkaar fluisterden: «Engelbertus heeft drie hoven, maar er is geen 
enkel dat deugt», duidelijk verwijzend naar de schamele gebouwen.

Die 3 waren:
1) het «Jansberghof».Jansberghof».
2) het lemen huisjelemen huisje op de Bovenstraat waar nu «Genot op de Berg» gevestigd is. 
Bouwjaar 1783. Op de «Atlas der Buurtwegen» van 1841 staan er nog twee bijgebou-
wen. Tot 1982 werd het bewoond door het echtpaar Alfons Provost en Anna Vanden 
Berghe. 

April 1972: Het lemen huisje op de Bovenstraat - Alfons staat links op de foto.
3) een (nu verdwenen) lemen hoeve:een (nu verdwenen) lemen hoeve: afkomstig van Caroline De Mil (moeder van 

Engelbertus).

hoeve aan Leon Busson. Diens dochter, Gilberte, huwde met Aloïs DʼHulst*. De hoeve 
is nu eigendom van Paul Van Quickelberghe.
Francies De Vos (oudste zoon van Engelbertus) is in 1836 gemeenteraadslid.
Pierre Roman, kleinzoon van Engelbertus, was burgemeester van 1911 tot 1932. Ook 
Georges De Keukeleire, geen familie, maar pachter op het Jansberghof, was burge-
meester van 1947 tot 1970.

DE GEBOUWEN.

A) Hoeve, stallen en schuren

De moerbalk in de woonkamer draagt het jaartal 1756, waarschijnlijk het bouwjaar 
van de eerste hoeve, vermoedelijk in hout- en leembouw. De noord-oostwand van de 
schuur is nog gedeeltelijk in «vakwerk». Het jaartal 1783 in een andere moerbalk ver-
wijst wellicht naar een tweede bouwfase. In 1839 bouwt Engelbertus het huidig woon-
huis. Typisch zijn de halfronde bovenvensters, de deuromlijsting in gesinterde zwarte 
baksteentjes en de halfronde arduinen stoep met drie treden. Het vroegere strooien dak 
werd in 1933 vervangen door kunstleien. In het dagboek van mijn vader lees ik op 
19/07/1933: «sʼnamiddags is het stro op den achterkant van het dak afgetrokken en op 
3 wagens geladen». In zijn dagboek berekent hij hoeveel afbraakmateriaal hij op zijn 
driewielkar mag laden om het met twee zware paarden langs Berg te Stene (toen nog 
kasseien) naar St-Kornelis-Horebeke te voeren.
De bevloering van gang en woonkamer is in blauwe hardsteen van Basècles; in de 
keuken en de nachtgang ligt een vloer in gebakken rode tegels.

Karnwiel en duiventil

* Zijn zoon, Norbert DʼHulst, is secretaris-generaal van het Davidsfonds.
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Linden van St-Kornelis-Horebeke. De vier andere blijven ongehuwd.

V) Celeste, Celine, Victor en Pierre Roman.

Elk heeft zijn taak op de boerderij. Victor is steeds op het veld met de paarden. Pierre 
woont als langstlevende op het hof. Wanneer hij 60 jaar oud wordt en ziek is krijgt hij 
hulp van zijn neef Hubert Vander Linden (mijn oom) en zijn vrouw Leona Faingnaert, 
een jong gezin, dat er komt inwonen in 1929. Van 1911 tot aan zijn dood in 1932 is 
hij burgemeester van Maarke-Kerkem. Na het overlijden van Pierre verlaat dat jonge 
gezin de hoeve om te gaan wonen op de Bos-ter-Rijst te Schorisse. Het hof wordt in 
1932 verpacht aan Godard Devenyn.

VI) Godard Devenyn-Madeleine Van de Voorde.

Godard overlijdt in 1934. Zijn weduwe hertrouwt met Georges De Keukeleire (burge-
meester van Maarke-Kerkem).

VII) Daniël De Keukeleire-Liliane De Rijcke.

Landbouwer-pachter van 1961 tot 1982.

VIII) Dirk Vander Linden (mijn zoon) en Katrien De Landsheere.

Na een onderbreking van dertien jaar (renovatie) wonen opnieuw rechtstreekse afstam-
melingen van Louys De Vos op de hoeve. Daan, Tuur (?) en Flor zijn de achtste gene-
ratie na Ludovicus (Louys) De Vos.

EEN GESLACHT VAN BURGEMEESTERS.

Van oudsher leverde de familie de burgemeester van het dorp. Zo was Engelbertus van 
1808 tot 1813 burgemeester van Kerkem. Na de fusie met Maarke in 1820 werd hij 
gemeenteraadslid tot 1826. Zijn schoonzoon Albert van Hessche was burgemeester van 
1855 tot 1878. Die woonde in de Hasselstraat. In 1887 verkocht zijn zoon Theodoor de 

In de nalatenschap van Engelbertus in 1855 werd deze hoeve toegekend aan zijn doch-
ter Eugenia, gehuwd met Albert Van Hessche, toen burgemeester van Maarke.

De zuster van Caroline, Theresia, ongehuwde jongedochter is na 1855 komen inwonen 
bij Engelbertus. De hoeve werd waarschijnlijk kort nadien afgebroken.

Vier kinderen van Engelbertus overlijden vroegtijdig: Henricus (15 jaar), Regina (10 
jaar), Amelie (3 jaar) en Robertus (? jaar). 
Onder de overige zes erfgenamen: Francies, Eugenie, Désiré, Pelagie, Constance en 
Clothilde was er schijnbaar onenigheid want gans de inboedel werd openbaar verkocht 
(venditie) door notaris Wolfcarius van Oudenaarde.
1) Constance, gehuwd met Judocus Roman, krijgt de Jansberghoeve, huisplaats (Genot
    op de Berg) en  4 ha 32 a grond, + 851 Fr.
2) Eugenie, gehuwd met Albert Van Hessche, krijgt de hofstede op de Bovenstraat
    (waar Caroline woonde) en 6 ha, + 1.337 Fr.
3) Francies, gehuwd met Franciesca Van Hessche, krijgt een hofstede te Volkegem en
    6 ha land.
4) Pelagie: 6 ha 14 a , + 4.100 Fr.
5) Désiré : 5 ha.75 a.
6) Clothilde (kloosterlinge te Brugge): een 5-tal ha., + 3.060 Fr.
Dus in totaal : 4 hoeven en meer dan 33 ha land.

Uittreksel opgetekend bij de verkopingen:Uittreksel opgetekend bij de verkopingen:
Op 07/08/1854: «Verkooping van meubilaire goederen: jagtgeweer, 5 paarden, 11 
koeien, 3 vaarzen, 5 verkens, 1 kern, 1 bedstede, 1 wanmolen, 1 haelstuk, 1 raepmolen, 
budsen, stroy, scheermolen, 20 hinnen, aemscheyers en ene zwinge, 4 stenen boter en 
10 panelen vleesch, 4  kerren pataeters, 1 kerre wortels, 1 kerre betteraven, 1 kerre 
haver, ...».  Dochter Constance, die het Jansberghof erfde, was wel verplicht een groot 
deel van de paarden, koeien en materiaal terug te kopen.

IV) Constance De Vos (°1827-†1921)  en Judocus Roman (°1826-†1912).

Constance is het negende kind van Engelbertus.
Judocus is de zoon van Alexis Roman en Felicitas Rullens uit St-Maria-Horebeke.
Hun kinderen zijn: Remi (°1856-†1935), Emelie (°1857), Clothilde (°1858-†1939), 
Celeste (°1859-†1929), Celine Leonie (°1861-†1928), Victor (°1865- †1929) en Pierre 
(°1868-†1932).
In 1903 wordt de Bovenstraat voor de eerste maal gekasseid. Constance De Vos
ontvangt voor de verbreding van die buurtweg 3,79 Fr.
Van de zeven kinderen wordt Remi: pastoor*, Emelie huwt met August De Breyne, 
brouwer te Zegelsem. Clothilde (mijn grootmoeder) huwt in 1890 met Eugeen Vander 

* Remi Roman was van 1913 tot 1921 pastoor in Kerksken bij Aalst. Het Daensisme was toen op zijn
hoogtepunt. Die strekking had vóór- en tegenstanders. Ook Remi had ermee te maken. Zijn visie is mij 
onbekend en ben ik nog aan het opzoeken.
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    op de Berg) en  4 ha 32 a grond, + 851 Fr.
2) Eugenie, gehuwd met Albert Van Hessche, krijgt de hofstede op de Bovenstraat
    (waar Caroline woonde) en 6 ha, + 1.337 Fr.
3) Francies, gehuwd met Franciesca Van Hessche, krijgt een hofstede te Volkegem en
    6 ha land.
4) Pelagie: 6 ha 14 a , + 4.100 Fr.
5) Désiré : 5 ha.75 a.
6) Clothilde (kloosterlinge te Brugge): een 5-tal ha., + 3.060 Fr.
Dus in totaal : 4 hoeven en meer dan 33 ha land.

Uittreksel opgetekend bij de verkopingen:Uittreksel opgetekend bij de verkopingen:
Op 07/08/1854: «Verkooping van meubilaire goederen: jagtgeweer, 5 paarden, 11 
koeien, 3 vaarzen, 5 verkens, 1 kern, 1 bedstede, 1 wanmolen, 1 haelstuk, 1 raepmolen, 
budsen, stroy, scheermolen, 20 hinnen, aemscheyers en ene zwinge, 4 stenen boter en 
10 panelen vleesch, 4  kerren pataeters, 1 kerre wortels, 1 kerre betteraven, 1 kerre 
haver, ...».  Dochter Constance, die het Jansberghof erfde, was wel verplicht een groot 
deel van de paarden, koeien en materiaal terug te kopen.

IV) Constance De Vos (°1827-†1921)  en Judocus Roman (°1826-†1912).

Constance is het negende kind van Engelbertus.
Judocus is de zoon van Alexis Roman en Felicitas Rullens uit St-Maria-Horebeke.
Hun kinderen zijn: Remi (°1856-†1935), Emelie (°1857), Clothilde (°1858-†1939), 
Celeste (°1859-†1929), Celine Leonie (°1861-†1928), Victor (°1865- †1929) en Pierre 
(°1868-†1932).
In 1903 wordt de Bovenstraat voor de eerste maal gekasseid. Constance De Vos
ontvangt voor de verbreding van die buurtweg 3,79 Fr.
Van de zeven kinderen wordt Remi: pastoor*, Emelie huwt met August De Breyne, 
brouwer te Zegelsem. Clothilde (mijn grootmoeder) huwt in 1890 met Eugeen Vander 

* Remi Roman was van 1913 tot 1921 pastoor in Kerksken bij Aalst. Het Daensisme was toen op zijn
hoogtepunt. Die strekking had vóór- en tegenstanders. Ook Remi had ermee te maken. Zijn visie is mij 
onbekend en ben ik nog aan het opzoeken.
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Engelbertus werd geboren op de Jansberghoeve als enig kind van Pieter en Caroline. 
Onder het bewind van Napoleon, op het einde van de 18de eeuw, werd gestart met 
een degelijke registratie in de bevolkingsregisters (geboorte, huwelijken, overlijden). 
De geboorteakte van de twee oudste kinderen werd in het Frans opgemaakt. De naam 
«Engelbertus» werd als «Ange» geregistreerd. Hij huwt in 1808 met een boeren-
dochter uit Volkegem: Ferdinandine Vander Schueren. Het echtpaar krijgt tien kinde-
ren-: Françoise (°1808), Francies (°1810), Amelie (°1813), Eugenia (°1816), Regina 
(°1818), Henricus (°1820), Désiré (1821), Robertus (°1823), Constance (°1827) en 
Clothilde (°1830).
Engelbertus verbouwt in 1839 de hoeve en met trots laat hij zijn initialen in het
topgevelanker smeden: «E.B.D.VOS 1839».
Engelbertus boert goed. Mijn vader vertelde me dat destijds voorbijgangers op de 
Bovenstraat tegen elkaar fluisterden: «Engelbertus heeft drie hoven, maar er is geen 
enkel dat deugt», duidelijk verwijzend naar de schamele gebouwen.

Die 3 waren:
1) het «Jansberghof».Jansberghof».
2) het lemen huisjelemen huisje op de Bovenstraat waar nu «Genot op de Berg» gevestigd is. 
Bouwjaar 1783. Op de «Atlas der Buurtwegen» van 1841 staan er nog twee bijgebou-
wen. Tot 1982 werd het bewoond door het echtpaar Alfons Provost en Anna Vanden 
Berghe. 

April 1972: Het lemen huisje op de Bovenstraat - Alfons staat links op de foto.
3) een (nu verdwenen) lemen hoeve:een (nu verdwenen) lemen hoeve: afkomstig van Caroline De Mil (moeder van 

Engelbertus).

hoeve aan Leon Busson. Diens dochter, Gilberte, huwde met Aloïs DʼHulst*. De hoeve 
is nu eigendom van Paul Van Quickelberghe.
Francies De Vos (oudste zoon van Engelbertus) is in 1836 gemeenteraadslid.
Pierre Roman, kleinzoon van Engelbertus, was burgemeester van 1911 tot 1932. Ook 
Georges De Keukeleire, geen familie, maar pachter op het Jansberghof, was burge-
meester van 1947 tot 1970.

DE GEBOUWEN.

A) Hoeve, stallen en schuren

De moerbalk in de woonkamer draagt het jaartal 1756, waarschijnlijk het bouwjaar 
van de eerste hoeve, vermoedelijk in hout- en leembouw. De noord-oostwand van de 
schuur is nog gedeeltelijk in «vakwerk». Het jaartal 1783 in een andere moerbalk ver-
wijst wellicht naar een tweede bouwfase. In 1839 bouwt Engelbertus het huidig woon-
huis. Typisch zijn de halfronde bovenvensters, de deuromlijsting in gesinterde zwarte 
baksteentjes en de halfronde arduinen stoep met drie treden. Het vroegere strooien dak 
werd in 1933 vervangen door kunstleien. In het dagboek van mijn vader lees ik op 
19/07/1933: «sʼnamiddags is het stro op den achterkant van het dak afgetrokken en op 
3 wagens geladen». In zijn dagboek berekent hij hoeveel afbraakmateriaal hij op zijn 
driewielkar mag laden om het met twee zware paarden langs Berg te Stene (toen nog 
kasseien) naar St-Kornelis-Horebeke te voeren.
De bevloering van gang en woonkamer is in blauwe hardsteen van Basècles; in de 
keuken en de nachtgang ligt een vloer in gebakken rode tegels.

Karnwiel en duiventil

* Zijn zoon, Norbert DʼHulst, is secretaris-generaal van het Davidsfonds.
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(°1738), Marie Anna (°1740), Caroline (°1742)Caroline (°1742) en Judocus (°1744).
Caroline woonde op een boogscheut afstand van de Jansberghoeve. (Die hoeve is nu 
verdwenen, maar staat nog vermeld op de buurtwegenkaart van 1841 - zie plan).
In 1781 willen Pieter (45 jaar) en Caroline (38 jaar) trouwen, doch omwille van het 
bloedverwantschap moeten ze van pastoor Pepersack eerst toelating krijgen van het 
Aartsbisdom Mechelen (parochieregister van Kerkem Rijksarchief Ronse - microfilm 
nr 286776).
Pieter De Vos overlijdt op 12/02/1815. Hij werd 79 jaar.
III) Engelbertus De Vos (°1782-†1851)  en Ferdinandine Vander Schueren (°1787-
      †1853).

De woonkamer ziet er nog uit als in 1839. Boven de haardbalk met  kroonlijst trekt 
een muurschildering met bloemenvaas de aandacht, evenals een ingebouwde klok en 
dito wandkast. Het hoeveklokje op het dak doet weer dienst.
Op verscheidene plaatsen (zolder, boven koeien- en paardenstal, hooischelven) zijn de 
muren bepleisterd, waarschijnlijk om als slaap- en/of  woongelegenheid voor kinderen 
en hoevepersoneel dienst te doen.
In 1846 zag het bewonersbestand op de hoeve er uit als volgt :
                          De Vos Engelbertus, 64 jaar,
                          Vander Schueren Ferdinandine, 60 jaar,
                          De Vos Désiré, zoon, 26 jaar,
                          De Vos Constance, dochter, 18 jaar,
                          De Vos Clotilde, dochter, 16 jaar,
                          Ketels Charles, dienstknecht, 36 jaar,
                          Van de Wattijne Jan, dienstknecht, 20 jaar,
                          De Cock Sylvie, bijzondere,
                          Vindevogel Livinus, coeywachter, 14 jaar,
                          Lamon Robert, dienstknecht, Ronse, 14 jaar,
                          De Vos Juliana, dienstmeid, Schorisse, 14 jaar 
De paardenstal wordt vaak, zoals in dit geval, naast de slaap- of woonkamer 
gebouwd.
In 1863 heeft Judocus Roman aan de zuidkant een nieuwe schuur gebouwd.
In 1994 werd het woonhuis gerenoveerd. Blootgelegde oude fundamenten binnenin 
maken duidelijk dat de indeling van het woongedeelte er vroeger helemaal anders 
uitzag.

B) De Calvariekapel.

De kapel rechtover het hof heeft ook haar geschie-
denis. Ze werd gebouwd in 1836 door Engelbertus
De Vos. De kapel helt licht (7,5°) over naar de straat-
zijde. De Christusfiguur is in eikenhout, met aan 
weerszijden een wilgenhouten paneel beschilderd 
met de figuren van Maria en Johannes. De pleister-
laag was beschilderd, doch  wegens de slechte staat, 
werd ze volledig vernieuwd. Het ijzeren kruis op 
het dak werd in 1980 naar het origineel gereconstru-
eerd. Volgende tekst stond vroeger in een halve boog 
geschilderd op de voorgevel: «Waar gij nu zijt was 
Ik voor dezen, waar Ik nu ben zult gij eens wezen». 
Onder de kapel is er een bronput die ook water 
door een leiding onder de straat naar de binnenkoer 

* Engelbertus De Mil en zijn broer Joannes halen het nieuws door een hevige vechtpartij met hun oom 
Enghel De Vos in een herberg te Maarke op zondagavond 1 december 1769 tussen «8 a 9 uur s̓ avonts (op 
St Eloysdagh)». Het pleit werd beslecht op de vloer, waarbij Engelbertus De Mil probeerde zijn oom «de 
kele toe te dauwen». Het getuigenverhoor vindt U in de rubriek Varia, pagina 21.
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LIGGING-:

Het «Jansberghof» is gelegen in de Bovenstraat nr. 6 te Kerkem, deelgemeente van 
Maarkedal en is sinds meer dan 200 jaar in het bezit van onze familie. Ik wou iets 
meer weten over de bewoners; daarom dit bescheiden onderzoek.

DE BEWONERS:

I) Loduvicus (Louys) De Vos (°1697) en Catharina Aelvoet (Ollevoet) (†1747) 

Dit zijn de vroegste bewoners die ik kon opsporen.
Ze huwden op 06/05/1725 en kregen acht kinderen: Anna Maria (°1726), Joanna 
Francisca (°1727), Josina (°1728), Anna Ludovica (°1729), Joanna Theresia (°1731), 
Anna Ludovica (°1732), Peter Augustus (Pieter) (°1736) en Maria Barbara (°1736).

II) Pieter De Vos (°1736-†1815) en Caroline De Mil (°1742 -†    ).

Pieter is het zevende kind en enige zoon van Louys.
Hij huwt met zijn nicht Caroline De Mil. Caroline is het negende van de tien kinderen 
van Joannes De Mil en Francisca (Françoise) De Vos (zuster van Ludovicus). Dat gezin 
bestond uit Petrus (°1728), Petrus Joseph (°1729), Angelus Albertus (Engelbertus)* Angelus Albertus (Engelbertus)* 
(°1730)(°1730), Joanna Theresia (°1732), Anna Maria (°1734), Joannes (°1736), Petrus Frans 

brengt. Mijn vader vertelde mij dat de kapel gebouwd werd omwille van kindersterfte 
op het hof en bij de buren. Daarom ben ik vorig jaar op zoek gegaan in de overlij-
densregisters van de gemeente Maarke-Kerkem. Ik heb de leeftijd nagegaan van alle 
mensen die overleden in 1835, in 1836 (bouwjaar van de kapel), en in 1837.

                              1835                          1836                             1837

5 jaar                     12 (35%)                     16 (44%)                       10 (27%)
5-10 jaar                  2                                 1                                   4
10-20 jaar                4                                 4                                   4
20-30 jaar                2                                 1                                    1
30-40 jaar                3                                 1                                    1  
40-50 jaar                1                                 3                                    1
50-60 jaar                5                                 2                                    5
60-70 jaar                1                                 3                                    5
70-80 jaar                4                                 5                                    3
80-jaar                     0                                 0                                    2
                            ____                             ____                             _____
                              34                                36                                   37

Op 29 maart 1835 overlijdt Henricus De Vos (15 jaar).
Ook bij gebuur De Mil overlijden in 1836 twee kinderen: 11 en 3 jaar. De doods-
oorzaak is onbekend. In 1836 waren bijna de helft (44%) van de overlijdens kinderen 
jonger dan 5 jaar. Volgens Danïel Wieme was er in die periode een epidemie van
cholera (Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden, blz. 205).

Uittreksel uit het gemeenteraadsverslag van 27/6/1834: «... op bevel van de district-
kommissaris van Oudenaarde wordt éénparig benoemt: Emericus De Donder, doctor 
te Etichove zonder nogtans zig op eenigen voorwaerden te willen verbinden, de vac-
cine aen den aerme ter beschikking te stellen met eene bezoldiging van drij en zeventig 
francs... ».

In 1839 kan het gemeenteverslag eindelijk melden: «Geen hoegenaamde ziekten van 
besmettelijke aerd meer, tenzij kinderpokskens of andere (?) hebben zich alhier ver-
toond».

Dat er grote armoede in Maarke was bewijzen de jaarlijkse lange lijsten namen van 
mensen die de gemeentehulp krijgen voor onderwijs.

VARIA:
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Het «Jansberghof»
PAUL VANDER LINDEN

In 1771 heeft een eigenaardig proces plaats in verband met een vechtpartij tussen 
Engelbertus De Mil en zijn oom Engelbertus De Vos (broer van Ludovicus, de eerste 
bewoner). Opmerkelijk is dat de feiten dateerden van een tiental jaar voordien. Als 
één van de getuigen verklaart Joannes Sylvesters : «waerachtigh te weten dat hij van 
over thien à elf jaeren op eenen Ste Eloysdagh wesende den 1ste Xbre van naer het
eyndighen van de Vespers en Lof gheweest heeft in de herberghe van Joans Roman 
binnen de prochie van Maercke op dheerlijkheid van ter Borght tussen acht en neghen 
uren van den avont en Enghel De Vos, synen oom, wesende in de ceucken, heeft sien 
slaen, gestooten en getracht te versmachten».
Judocus Van Hessche heeft «ghesien ende gheremarqueert dat binnen den tijdt 
sij aldus besigh waeren met onder hun paisibely te drinken ende converseren den
voornoemde Enghel De Mil, beneffens Joannes De Mil, synen broeder, anstonts
hebben gheagresseert ende ter aerde gheworpen den voorn. Enghel De Vos...».
Als aanleiding tot de vechtpartij heeft «Enghel De Mil gheseidt al vloeckende ende 
sweirende dat het noch eenen vrouck (= wraak) sweirende dat het noch eenen vrouck (= wraak) sweirende dat het noch eenen vrouck was van over twaelf jaeren», dus rond 
het jaar 1750! Een erfeniskwestie ? 

    
De Nieuwe Bossenaarmolen.

In de jaren 1990 werden de restanten van 
een staakmolen uit Impe (bij Aalst), aange-
kocht door Mark De Merlier en overgebracht 
naar het Jansberghof, waar aanvang werd 
gemaakt met een twee jaar durende restaura-
tie. Uiteindelijk werden de constructies stuk 
per stuk naar de Bossenaarkouter gesleept.

Tekening «Jansberghof» van O. Waegeman.
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bolletje deeg en laat het in heet frituurvet geel bruinen. Laten afdruipen, bestrooien 
met fijne witte suiker en warm opdienen.

Verklaringen:

1. Moeder Paula: Paula Van Nieuwenhuyze (°Etikhove 31/03/1914 - †Oudenaarde 17/03/2003), gehuwd
    met Edgard Bourdeaudhui (°Etikhove 31/07/1914 - †Ronse 16/02/1982).
2. Gabrielle Keuninck: huis De Coninck-Pede, thans apothekerij Moreels, Etikhoveplein, Maarkedal.
3. Verleken: laten uitlekken.
4. Keulsche potten: potten van grijsblauw aardewerk.
5. Vliezen: ontdraden.
6. Teemst: vergiet.
7. Doorsteken: persen door de passe-vite = roerzeef (voorloper van de mixer).
8. Cristalisé: kristalsuiker.
9. Kasrol: casserole (Fr) = kookpan.

MARC  VUYLSTEKE

MARC  VUYLSTEKE

Legerdienst in de 19e eeuw - De lotelingenLegerdienst in de 19e eeuw - De lotelingen

Het boek «De Loteling» werd geschreven in 1850 door Hendrik Conscience1. In dit 
boek, dat ook verfilmd2 werd, worden de lotgevallen van Jan Braems verteld. Het 
waren erbarmelijke tijden. Eén aspect van de toenmalige «miserie» betrof de militaire 
dienst. In elk dorp werden de jonge mensen toen jaarlijks opgeroepen om aan de loting 
deel te nemen.
In «Zwalmleeuwen» beschreef Omer Wattez het verloop van zoʼn loting in het 
gerechtsgebouw te Horebeke: «De loters begonnen uit de verschillende dorpen aan te 
komen. Ofschoon het mistig en killig was, stonden de dorpelingen nieuwsgierig aan 
hunne deuren of op straat uit te kijken. De nevel was opgetrokken; maar de lucht was 
grijs als lood. Overal hoorde men zingen, tieren en «tuilewuiten». Langs alle wegen 
kwamen troepjes jongelingen bij elkander; op het hoofd van velen stond de muts 
scheef; enkelen zagen er droefgeestig, soms gemaakt vroolijk uit; anderen waren reeds 
dronken, opgewonden en uitgelaten. Vele droegen een zwaren kluppel, dien zij driftig 
zwaaiden en nu en dan forsig tegen eenen boom, eenen muur of op eenen schuurdeur 
sloegen. De slag bonsde geweldig en weergalmde in de velden....
Bij elk troepje loters ging een «sampetter», een bejaarde veldwachter in zijn blauw 
lakensch pak met glinsterende vergulde knopen; hij droeg een korte sabel aan zijn 
zijde; elke bende bestond uit jongelingen en eenige andere meêgekomen kerels uit 
hetzelfde dorp, aangelokt door het vooruitzicht, dat zij voor niets zouden mogen 
drinken...».

1. Hendrik Conscience werd op 6 januari 1857 tot arrondissementscommissaris te Kortrijk benoemd. In die 
functie trad hij in de verscheidene kantons als voorzitter op van de militielotingen die telkens in de maand 
februari plaats vonden. (Hendrik Conscience en zijn tijd - Stichting Mercator-Plantijn, Antwerpen 1983)
2. «De Loteling»: film gemaakt onder regie van Roland Verhaevert naar een scenario van Nic Bal. Antje 
Beentjes en Jan Decleir vertolkten de hoofdrollen. De première had plaats op 7 februari 1974.

Honderd jaar geleden …
In het Oudenaardse Annocenblad lezen we :

Iets zonderlings heeft de verleden week en wel namelijk den donderdag binnen de 
gemeente Etichove plaets gehad. Twee jonge en onbekende heerkens waren die dag 
langs den dorpweg onder den blauwen hemel in volle locht op hunne reizende tafel-
tjens bezig, met teekeningen te maken en daer het juist merktdag was tot Audenaerde, 
schaerden zich vele voorbijgangers rond hen. Of van een der voormelde heerkens een 
woordje ontsnapt is, weet ik niet, evenwel liepen er vele geruchten onder de eenvou-
dige boerenmenschen, want aen ontwerpmakers ontbrak het dezen dag niet. De eenen 
wilden het plan van eene fabriek, andere een nieuwe baen, maer het meerendeel voor-
zag een eindeken yzerweg tot Ronse, of tot aen de koolmynen. Toen voormelde heeren 
zondag laetst naer het henegouwsche vertrokken, om hunne wetenschappelijke waer-
nemingen voort te zetten, werd het algemeen bekend dat het jonge landschapschilders 
waren, van Antwerpen, die een veertiental dagen hebben doorgebracht by den heer 
D'hont* te Etichove wiens zoon over eenigen tyd ook Antwerpen heeft verlaten en zich 
in het vak van portretschilder yverig oefent.

* Ivo DʼHondt schilderde o.a. twee altaarstukken welke hangen in de kerk van Etikhove. Zie Businarias nr 
6 – september 1998.

Honderd jaar geleden …
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Oorlogsmayonnaise zonder olie

Een tas melk, peper, zout, 1 lepel maïskreem, wat safraan, wat azijn, een weinig mar-
garine (15 gr).

Bereiding:Bereiding: De bloem breken in een wat koude melk. De overige melk koken en 
wat safraan toevoegen. Zoo noodig door een zift gieten, binden met de gebroken 
bloem. Goed roeren. Peper, zout, wat margarine toevoegen. Laten afkoelen. Op het 
laatst azijn en mostaard toevoegen.

Oorlogswafels

Benoodigheden: 1 kgr aardappelen, 150 gr suiker, 1 pak vanieljesuiker; 2 lepels olie 
of gesmolten vet, 1 ei, 4 à 5 soeplepels bloem.

Bereiding:Bereiding: Kook de aardappelen, steek ze door een teems. Voeg de suiker, vanielje-
suiker, olie of vet en het ei erbij. Roer alles goed ondereen. Voeg er dan de bloem
bij. Maak er langwerpige bollen van, wentel ze lichtkes in de bloem, en bak in t̓ 
wafel-ijzer.

Oorlogskoekjes

Benoodigheden: 300 gr aardappelen, 150 gr cristalisé, 150 gr gemalen rijst (rijst-
meel), 4 druppeltjes amandelescence.

Werkwijze:Werkwijze: Kook de aardappelen en steek ze door een teems. Alles goed ondereen 
mengen,  in bolletjes rollen en een weinig plat duwen. In de bakoven zetten nadat het 
brood er uit is, ofwel in den oven van de stoof laten bakken.

Dessert

Wat ik niemand wil onthouden is het receptje van een soort oliebollen. Alleen de 
naam al... En daarvan kan ik wel getuigen dat ze zeer lekker zijn, want daar heeft 
moeder Paula er kiloʼs van klaar gemaakt.

Begijnenbeignets (nonnenscheten)

1/2 l melk, 25 gr suiker, 1 snuifke zout, 200 gr bloem, 80 gr boter, 4 eieren.
Melk, zout, boter, suiker op het vuur brengen. Als het mengsel gaat koken de kasrol9
van het vuur nemen en er de bloem ondermengen. Terug op het vuur zetten en laten 
doorkoken, wel roeren om het aanbakken te vermijden. Van het vuur afnemen en één 
voor één de eiers onderslaan met bijvoeging van nog een kleine hoeveelheid gekookte 
melk. Het deeg mag noch te dik noch te dun zijn, want de beignet zou opzwellen en 
hol zijn langs binnen. Met een in koud water gedompeld koffielepeltje neemt men een 

Iedereen zong en tierde, jong en oud; – alles schreeuwde en «wijpelde» meê, als 
wilden zij elkander daardoor moed ingeven om te gaan loten. Ondanks al dat geroep 
waren velen toch beangstigd in het nummer, dat zij zouden trekken. Zij tierden
werktuigelijk met de anderen meê zonder te weten wat of waarom.

Een en dertig, twee en dertig
Drije, viere, vijve zes en dertig.

Rosa ! Rosa !
Rosalie, mijne bonne amie !

Dat loterslied, in Zuid-Vlaanderen alom bekend, zongen een twintigtal kerels goed in 
de maat. Zij gingen in den stap als soldaten. Hunne zware schoenen stampten lomp 
met de ijzeren nagels op de straatkeien. Zij droegen hunne kluppels als geweren op 
den schouder. Er waren er bij, die een zwaren knoestigen tak, tot zelfs een geheelen 
stam van een versch afgekapten boom droegen...
Maar de aandacht werd gevestigd op eene tweede bende, in tegenovergestelde rich-
ting, die ook in gelid aanstapte en recht op de eerste afkwam. Zij zongen een soldaten-
lied, alsof zij reeds hun leven lang soep en «ratatoe» in de kazerne hadden gegeten:

De soep es goed,
Ze'n kan nie beter wezen,

De soep es goed,
Ze'n kan nie beter zijn.

De benden vielen woest op elkander. Er werd getierd en «getuilewuit»... De kluppels 
werden in de lucht gezwaaid. Men greep elkander bij de armen vast, sloeg op de 
schouders, op het hoofd, overal. Er werd gedanst en gesprongen en de vereenigde 
troep verdween dan hortend en stotend in eene herberg om te drinken.
Nieuwe groepjes kwamen intusschentijd gedurig aan. Immer hoorde men, boven alle 
lawijd, het liedje :

Een en veertig, twee en veertig,
Drije, viere, vijve, zes en veertig ...

Eindelijk kon men uit het gerucht niet meer wijs worden; het klonk dreunde en galmde 
alles dooreen. Alle slag van loterliedjes werden gezongen, over alles, behalve over 
liefde voor land en koning, dien men geroepen werd te gaan dienen. Ja toch wel ! 
Daar ginder komt een bende aan, die zingt, ofschoon zij zeker niet al te best begrijpen 
wat zij zingen. De naam van den koning hoort men er tusschen :

Aux armes, aux armes !
Vivan onze Leopol ! ...

Maar daarbij voegden zij, in de rustpoos der maat van het lied, krachtiger dan het 
andere, een plat, gemeen gezegde, dat op het laatste woord rijmde.
De bende is voorafgegaan door eenen trommelaar en eenen man die op zijn «speel-
boek» marschdeuntjes speelt. Maar trommel en harmonica hoorde men bijna niet 
tusschen het woeste gezang en wilde geschreeuw uit de schorre kelen....
- De gendarmen  riepen eenige knapen.
Men hoorde een levendig getrappel van paardehoeven op de kalseide. Daar kwam een 
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zout onder de boonen mengen, in de pot vast aandrukken, vullen tot boven, dekken met 
zuiver plankje. In frissche kelder of vaste plaats laten staan.

Stereliseeren van varkensvleesch

1° Varkenskotelletten. Beentjes uitsnijden. Met peper en zout bestrooien, langs weers-
kanten korst vormen, het mag niet doorbakken zijn. Een weinig laten koud worden, 
in bokalen best overal even wijd schikken. In ketel met water gevuld op 2 cm van de 
boorden der potten 60 min op 100° stereliseeren.

2° Afleidingen. Varkenskarbonaden, braadstukken. Deze worden op gewone wijze
1/2 uur per kgr in den oven gezet (dus half doorbakken). Zelfde duurtijd voor
stereliseeren.

Oorlogskeuken

Het hoeft geen betoog dat er tijdens de tweede wereldoorlog dikwijls heksentoeren 
dienden uitgehaald om, bij gebrek aan de juiste ingrediënten, toch een gerecht eetbaar 
klaar te maken. Het ontbrak niet aan inspiratie en een eenvoudig en verkrijgbaar ver-
vangmiddel deed soms wonderen. En een beetje fantasie deed de rest. Enkele voor-
beelden, die vandaag nog kunnen worden klaargemaakt.

Erwtensoep 3 personen.

1,5 l water, 125 gr erwten, 1 porei, 1 ajuin, 2 aardappelen, peper, zout, laurier, thym, 
1 schil spek.

Bereiding:Bereiding: De erwten daags te voren weeken in regenwater. Water opzetten, met grof 
gesneden en gewasschen erwten, aardappelen en specerijen. Wat spek in stukjes 
bijvoegen. Alles laten doorkoken tot de groenten malsch zijn. De soep doorsteken7.

Het opdienen:Het opdienen: Geroosterde broodkorstjes bijvoegen. Een lepel gekookte zurkel of 
persil, een fijn gesneden ajuin gestoofd bijvoegen.

Oorlogskoek (cake)

1 tas meel, 1 tas griesmeel, 1 tas cristalisé81 tas meel, 1 tas griesmeel, 1 tas cristalisé81 tas meel, 1 tas griesmeel, 1 tas cristalisé , 1 pak vanillesuiker, 50 gr geconfijt fruit 
of rozijnen, 1 ei, 1 tas koude melk, 1 pakje opgang (bakpoeder).

Bereiding:Bereiding: Meel, griesmeel en suiker mengen in een kom. Een kuiltje in t̓ mid-
den maken, daarin het ei doen en stilletjes aan de koude melk met het mengsel 
onderroeren. Een blikken diepen vorm invetten, met meel bestrooien, het deeg erin 
doen en gedurende een uur in matigen oven laten bakken. Koud opdienen.

peleton haren mutsen voorbij gereden, en de woeling en t̓ getier hielden een ogenblik 
op. Iedereen week van de weg om de gewapende ruiters van de rijkswacht te laten 
doorrijden. Die mannen met hunne haren mutsen zagen strak en streng voor zich uit, 
en schenen geene aandacht op die lawijdmakende menigte, loters en volk, te geven. 
Zij reden naar de gerechtszaal, waar de loting zou plaats hebben.
 Al 't volk staat voor 't gebouw van 't vredegerecht dicht saâmgedrongen en kijkt naar 
de geopende deur, waar de lotelingen bij benden binnenrukken. Zij worden, de eene 
gemeente na de andere, met hunne namen afgeroepen; velen hebben moeite zich door 
't volk eenen weg te banen. Twee gendarmen staan aan de deur en verbieden met klup-
pels binnen te gaan. De loters geven hunne stokken aan den eenen of anderen makker 
in bewaring, en gaan dan in de gerechtszaal. De loting is begonnen. Het volk staat 
buiten ongeduldig te wachten naar de uitslag. Weldra komen de lotelingen met hun 
getrokken nummer, den eenen na den anderen, buiten.
Zij verschijnen op den drempel der gerechtszaal, bezien een oogenblik strak de opeen-
gehoopte menigte, die daar voor hen staat te wachten, zoeken naar broeders, vrienden 
of bekenden. Sommigen, diep geschokt, beginnen te loeien als wilde stieren, die men 
tergt, of schreeuwen als bezeten van woede of van snel opgewelde blijdschap, naar-
mate zij er «uit» of «in» zijn geloot. Zij vallen hunne makkers om den hals, dansen 
en springen met hen, of sleuren ze meê naar eene herberg. Andere staan te vloeken 
en te grimlachen, en slaan uit vriendschap krachtig met de vuisten op den schouder 
hunner gezellen.
De woeling en het getier zijn opnieuw in de straat aan de gang. De lotersliedjes 
klinken uit heesche kelen dooreen. Hooren en zien vergaan. Alle herbergen in de 
dorpsstraat zijn stampvol. Weerom vormen zich de benden en troepen, volgens de 
gemeenten, waartoe zij behooren....
Vrouwen en kinderen zijn niet meer op straat te zien; zij zijn van angst binnen gevlucht 
en de loters, als een vijandelijk leger, zijn alleen meester van het dorp. Zij deinsen 
voor niets en vechten, op sommige plaatsen, allen overhoop, zonder te weten tegen wie 
of waarom. Die woeste kerels zijn nochtans geene kwaaddoeners, geene booswichten; 
maar op den dag van der loting, door den drank opgehitst, zijn zij als van het kwaad 
bezeten. Het bloed dringt hun naar den kop; zij hunkeren alleen naar geweld en ver-
nieling. Messen blinken soms in 't geharrewar; het bloed vloeit; er vallen gekwetsten; 
misschien zullen er dooden zijn. Maar de opgewonden menigte geeft geene acht, tenzij 
als zij een lijk ziet liggen, of eenen vechter ziet vallen die doodelijk gekwetst is...
Alles wat buiten staat: boomen, deuren en vensters, wordt geslagen of verpletterd, 
weggeworpen of gebroken op dien dag van losgelaten razernij, die uitbarsting van 
opgekropte woede tegen het Noodlot, dat de Vlaamsche jongens naar de kazern roept, 
die men hun hatelijk heeft afgeschilderd, als een hol van verderf, en waar maar alleen 
de arme duivels naar toe moeten, terwijl de rijken zich loskoopen. Daar zullen zij 
gedrild en aangesproken, ja, soms uitgescholden worden in eene vreemde taal, die 
zij niet begrijpen. En daar zij denken, dat het zoo moet zijn in de wereld; dat zij daar 
niets kunnen aan veranderen, omdat zij arm zijn, werken zij hunne woede uit op alles 
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Steriliseerketel Steriliseerpot met deksel en klem.

Bewaren van tomaten-

1° Steriliseeren. Tomaten wasschen, verleken3, breken. Opzetten met weinig water, 
laten malsch stoven, doorsteken (passevite) terug op t̓ vuur brengen en laten uitdom-
pen zonder deksel tot de purée vast is. In flesschen of potten doen, stoppen. 40 minuten 
op 100° stereliseeren.

2° In pekel. In zuivere keulsche potten4 leggen, best met steeltje aan. Lichte pekel 
bereiden (20 gr. per l water), koken, afspoelen, koud op de tomaten gieten, ze moeten 
onder staan. Men kan bovenop takken peterselie leggen.

Inmaken van princesboonen

1° Stereliseeren. Jonge malsche boonen vliezen5 1 maal doorbreken. Water koken 
met zout (2%) een deel daarvan in steenen kom gieten en koud laten worden. In het 
overige zoutwater de boonen 7–12 min laten doorkoken. Op teemst6 gieten en aan-6 gieten en aan-6

stonds veel koud water over gieten om schoon groen te zijn. In zuivere potten goed 
aandrukken. Het koud geworden zoutwater opgieten tot ze bijna onderstaan. De pot-
ten mogen nooit meer dan 2 cm van boven gevuld worden. De potten afwrijven met 
linnen doek of beter met zeemleer. Sluiten. 60 min op 100° stereliseeren. In t̓ water 
laten koud worden.

2° Prinsesboonen in t̓ zout. Zuivere, wel verluchte keulsche potten. Zout langs de 
kanten strooien, laag om laag boonen + zout (100 gr. zout per kgr boonen) ofwel het 

wat hun in de weg staat, en willen zij alles kort en klein slaan, terwijl zij nog meester 
zijn.
Heden zijn zij woest als leeuwen, morgen worden zij makker gemaakt als lammeren... 
Arme Vlaamsche jongens !
Eindelijk trokken zij naar huis... Tegen den avond lagen er velen, loters en meêge-
loopenen, bezopen als zwijnen, langs de wegkanten in de grachten en brulden heesch 
als wilde dieren hunne laatste vloeken uit in de stille Vlaamsche velden. Hier en 
daar, lag er dien dag een slachtoffer, een gekwetste of eene doode, bezweken in dien 
geweldig opgekomen storm van brooddronkenheid en domme woestheid tegen eene 
instelling, die vaderlandslievend had kunnen zijn, en die men door onderscheid van 
stand en taal verachterlijk had gemaakt....

Wie waren die lotelingen? Ik heb voor Nukerke, en dit voor de jaren 1880-1910, de 
namen van de lotelingen genoteerd. Tot 1890 vond ik alleen de namen van diegenen 
die een slecht nummer getrokken hadden en dus hun legerdienst moesten vervullen. 
Na 1890 vond ik de namen van alle lotelingen. Telkens noteerde ik ook het nummer 
dat zij hadden getrokken. Ook vind je een overzicht van de jaren 1891 tot 1910 voor 
een aantal van de ons omringende gemeenten; zowel van het aantal lotelingen, datum 
van de loting, aantal in- en uitgeloten, laagste en hoogste nummer. Zij die op zoek 
zijn naar hun stamboom vinden hier wellicht een of andere voorouder terug; meteen 
kennen zij dan ook het getrokken nummer.  

Tijdens de Franse bezetting werd de wet van 26 augustus 1805 (8 fructidor lʼAn 
XIII) voor ons grondgebied van kracht. De militiewet van 1817, een wet van het 
Koninkrijk der Nederlanden, steun-
de op die vroegere Franse wet. Alle 
jonge mannen werden opgeroepen 
om deel te nemen aan de loting in het 
jaar waarin ze 19 jaar werden. Pas in 
1847 – België was toen reeds 17 jaar 
onafhankelijk – werd die bestaande 
toestand bevestigd; de leeftijd werd 
evenwel op 20 jaar gebracht. Onze 
voorouders probeerden toen ook al, vele middelen om aan het noodlot te ontsnappen 
en om aan de nadelige gevolgen van die «bloedwet» te ontkomen. Waarzeggers en 
kaartleggers werden geraadpleegd. Men ging te rade bij allerlei charlatans. Anderen 
lieten missen opdragen, deden novenen en bedevaarten.  Een populaire heilige was 
zeker de H. Antonius. Om het ongeluk te bezweren nam men zijn toevlucht tot het 
dragen van een schapulier, een paternoster, een mollenpoot. 
De loting moest volgens de wet ten laatste op 1 maart beginnen. Alle lotelingen 
kwamen op de vastgestelde dag naar de aangeduide plaats. Een militiecommissaris, 
vergezeld van een of meerdere veldwachters, uitgedost in hun mooiste uniformen, 
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«Lekker thuis» ... jaren geleden«Lekker thuis» ... jaren geleden

Tussen de kookboeken van ons moeder Paula1 ontdekte ik een oud schriftje, met 
daarin, in het typische pensionaathandschrift van haar, een hele reeks recepten. Ik 
wist dat zij vóór, tijdens en na de tweede wereldoorlog regelmatig de kooklessen van 
de boerinnenbond bijwoonde. Tussen de klassieke bereidingsmethoden van rode kool, 
appelbeignets, allerlei soepen en vol-au-vents, welke een jonge vrouw toen moest 
kennen voor ze ging trouwen, ontdekte ik enkele thans in onbruik geraakte bewaar-
methoden en ook enkele oorlogsrecepten.

Steriliseren en inmaken

Ons huidig bewaarsysteem – «steek het pakje in de diepvries en vergeet de deur niet 
dicht te doen» – is bij ons zodanig vanzelfsprekend dat wij ons niet kunnen voorstel-
len dat jaren geleden iets klaarmaken om te bewaren uren werk vroeg. Het princiep 
was gebaseerd op het laten inkoken van de voedingswaren gedurende een zekere 
tijd. Men noemde het steriliseren of wecken, naar de Duitser Weck die in 1894 de 
glazen steriliseerbokaal uitvond. De ouderen herinneren zich de grote zinken ketel 
met deksel waarin in het midden een gat was voorzien voor het plaatsen van een 
thermometer. Daarin stonden de met ijzeren klemmen aan een verticale middenstang 
vastgemaakte glazen potten. De gevulde bokalen waren afgedekt met een glazen 
deksel, met tussenplaatsing van een rode rubberen ring. Deze ring was in mijn ogen 
uitermate geschikt voor het maken van een «mikke» of katapult. Moeder Paula mocht 
dan ook regelmatig naar de winkel bij «Gabrielle Keunink»2 om nieuwe ringen te 
kopen. De ketel werd tot boven de potten gevuld met water en werd dan aan de kook 
gebracht op de «leuvense stove» gedurende een welbepaalde tijd. Na afkoeling ont-
stond een onderdruk in de potten waardoor normaal gezien het deksel tegen de pot 
«kleefde» via de rubberen ring. Na afkoeling was de zaak klaar, tenminste als het dek-
sel niet meer loskwam van de pot. Zoniet kon men opnieuw beginnen.

Naast deze bewaarmethode bestond er ook het inmaken of pekelen. Dit komt eenvou-
dig neer op het bewaren van levensmiddelen in zout of in een zoute oplossing.

Enkele voorbeelden uit het schriftje, welke wij letterlijk overpennen.

regelden het verloop van de loting. De grootte van het contingent per gemeente was 
vooraf bepaald. Alle nummers stopte men in de trommel; de loting kon beginnen. Wie 
een laag nummer trok was uitgeloot. Wat ook de uitslag van de loting was, steeds ging 
dit gebeuren met braspartijen en geweld gepaard. Wie een hoog lotnummer getrok-
ken had dronk om zijn ongeluk te vergeten. De anderen hadden redenen genoeg om 
te vieren. Wie zich ingeloot had wachtte de volgende maanden vol spanning op het 
oproepingsbevel, wie uitgeloot was had alles na een paar dagen vergeten. De loting 
was een mijlpaal in het leven van die jonge mensen, die dag vergaten ze nooit. Op die 
dag werden ze als echte volwassenen aanvaard.

De rekrutering van de soldaten gebeurde door loting, het lot bepaalde wie soldaat werd 
en wie niet. Iedereen gelijk voor de wet. Niettemin stond de wet nummerverwisseling 
en plaatsvervanging toe. Ook tal van vrijstellingen, om sociale of gezondheidsrede-
nen, werden verleend. Om soldaat te worden moest de rekruut bij de inlijving 1,57 m 
groot zijn. Om grenadier te worden diende men ten minste 1,72 m groot te zijn. Wie 
te klein was werd vrijgesteld. De nummerverwisselaar ruilde zijn laag nummer voor 
een hoger en nam daarmee de dienstplicht over, uiteraard mits betaling. Rijke ouders 
kochten zo hun zoon vrij. Meestal kwam de nummerverwisselaar uit het hetzelfde 
dorp en van dezelfde lichting. Zo zijn talrijke landbouwersknechten in dienst gegaan 
in plaats van de boerenzoon.

Plaatsvervanging was een andere mogelijkheid. Een plaatsvervanger is iemand die 
zich na zijn dienstplicht opnieuw ter beschikking stelt. Mits een degelijke vergoeding 
wil hij de dienstplicht in de plaats van iemand anders verrichten. Die plaatsvervangers 
zijn als het ware beroepsmilitairen geworden. Tussenpersonen, notarissen, zelfs voor 
dit doel opgerichte maatschappijen of verenigingen boden aan de gegoede kringen hun 
diensten aan om een plaatsvervanger te zoeken voor de ongelukkige zoon.

Nationale Militie  - Ligting 1859

Algemeene Maetschappy
Gevestigd te Bergen

Gouvermentstraat nr 2

Bestierder : M. Adolphe Vergauwen
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 ʼt zy vóór of na de loting, 
mogen ten dien einde zich aanbieden by

Gustave Tack
klerk van den Notaris Beaucarne, te Eename

korrespondent der Maetschappy voor het arrondissement Audenaerde
MEN VRAEGT ER OOK REMPLACANTEN.



27

Aanvankelijk waren het alleen de rijken die op deze tussenpersonen een beroep deden 
en een plaatsvervanger vonden. Later, dank zij tal van verzekeringen, konden steeds 
meer families uit de minder begoede kringen, eveneens een plaatsvervanger vinden. 
Het aantal plaatvervangers steeg met ongeveer 6% in 1841 tot 36,7% in 1867. Velen 
waren ervan overtuigd dat de loting een «hasard aveugle et légalement injuste» was 
maar het systeem bleef men behouden. De hervormingen en aanpassingen aan de 
bestaande militiewetten o.a. in 1868, 1870 en 1873 waardoor de mogelijkheid van 
plaatsvervanging niet meer zo gemakkelijk kon, deed het cijfer dan dalen tot rond 
12%. Dit bleef ongeveer constant tot in 1909, het jaar waarin de plaatsvervanging en 
loting werden afgeschaft. 
Rond 1870, (Frans-Duitse oorlog) waren velen van oordeel om de algemene dienst-
plicht in te voeren, maar in de Kamers bereikte men niet de vereiste meerderheid. Het 
idee om een verband te leggen tussen algemene dienstplicht en algemeen kiesrecht 
bemoeilijkte wellicht de afschaffing van de loting. In de wet van 1873 werd o.a. 
bepaald dat wie in aanmerking wou komen voor een vervanging reeds vóór de loting 
200 Fr moest storten in een speciale kas. Indien de man een gunstig nummer trok dan 
was hij zijn 200 Fr kwijt. In het andere geval moest hij nog 1.200 Fr betalen. Zo zou 
de staat nu zelf voor een vervanger zorgen. Indien de staat geen vervanger vond dan 
kreeg hij het voorschot terug. De loteling had dan nog 3 maanden de tijd om zelf een 
vervanger te zoeken. De plaatsvervanger zelf kreeg van de staat 1.300 Fr-: 300 Fr
vooraf en 1.000 Fr op het einde van de dienst (zie VAP : volontaire avec prime).
In «De Scheldegalm» van 30 januari 1878 lezen we dat de premie gewaarborgd door 
de staat voor de vrijwillige dienstneming 1.600 Fr bedraagt. Men kon tot de leeftijd 
van 30 jaar in dienst treden en zij die reeds gediend hadden zelfs tot 36 jaar. Zij moes-
ten slechts dezelfde tijd dienen als de milicien en mochten daarbij het regiment kiezen 
waarin ze dienst wilden nemen. Tenslotte kregen ze nog 10 cent soldij meer per dag 
dan de anderen.

De wet van 1909,  waarin men ervan uitging dat bij voorkeur het leger zou samenge-
steld worden uit vrijwilligers, regelde de afschaffing van de loting. Als laatste land van 
West-Europa voerde België nu ook de dienstplicht in (voor één zoon per gezin). Enkele 
jaren later, in 1913, werd dan de algemene dienstplicht ingevoerd. Tweeëntachtig jaar 
later (1 maart 1995) werd vrij onverwachts deze verplichte militaire dienst afgeschaft 
en zo kreeg België uiteindelijk zijn beroepsleger.

Ik dank hierbij Michel Gyselinck uit Mater die de namen van de 
lotelingen voor mij noteerde en overschreef uit «De Scheldegalm». 
De lijst is te raadplegen in ons documentatiecentrum.

6

Ake: iemand zonder vooruitgang.
Burdeke: boordje.
Duust: duizend.
Geslomd: dronken.
Kakskiesschole: kleuterschool.
Kantie: van kant.
Luiszak: vuile vent.
Populierie: van populierhout. 

Slijende vol: helemaal vol.
Steks muile: op. : laatste moment.
Tingelinge: kriebeling.
Tjolle: gemakkelijk mens.   
Tukske doen: uiltje vangen.
Vandisie: verkoop.
Goeie tjolle:Vlug tevreden mens.

ʼn wijveke uit de duust, zei hij, klaptege gedoenig mee. En ze dronken menig glazeke, 
want het was dorstig weer.
   Tegen den avond, toen er nog meer volk in de herberg was samengetroept,  kwam 
Vennie thuis. Met een verhaal dat hij alleen maar onder vrienden kwijt wou, op
conditie dat ze het niet voort vertelden.
   Dat verhaal en hoe het Marietje verder verging, kunt u lezen in ons volgende
nummer.

Zaterdag 28 augustus 2004

Jaarlijkse uitstap naar

Het Kasteel
van Gaasbeek
en het
Pajottenland

Verdere uitleg en uitnodiging volgen.
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vlees en bloed die wat zinnenlust gepresenteerd krijgt, legt daar zijn klak niet op.
   Maar hij kwam bijtijds met zijn voeten op de grond. Hij dacht aan Vennie, waarmee 
hij altijd kameraad was geweest. En aan de komeerderije die zou ontstaan. De mensen 
van DʼHoppe zagen hem tegenwoordig nogal dikwijls in den Bienvenu binnengaan. 
En in ene keer gingen zijn gedachten ook naar Leonceke, aan wie hij ooit gezegd had 
dat een vingerknip van haar genoeg zou zijn, om onder huns getweeën op een nieuwe 
lei te beginnen. 
   Eigenlijk had hij er zelf niet meer in geloofd. Om zijn Walin helemaal te kunnen
vergeten, had hij op een bepaald moment dichter bij huis werk gezocht en gevonden. 
In de fabriek van Dopchie in Ronse. Daar sleet hij zijn dagen nu tussen de ratelende 
weefgetouwen. Hij verdiende er minder, maar hij had na zijn uren meer tijd om te 
leven.
   En dat deed hij ook, maar Leonce en het kind helemaal uit zijn gedachten zetten, dat 
zou hem wel nooit gelukken. Gelijk een barometer die af en toe op somber staat, zo 
daagden haar beeltenis en zijn ervaringen in de verre mijnstreek op geregelde tijden 
weer op.
   Dedju Marietje, kom in mijn armen kind en laten we de wereld vergeten. Hij kreeg 
de woorden niet door zijn keel, zijn asem droogde halverwege op. Maar ze zag de 
glans in zijn ogen. Ze keken naar mekaar en dan naar de keukendeur… twee stappen 
ver... Maar toen ging de voordeur open.
   De lange Poliet kwam binnen, met de boodschap dat hij doodging van den dorst. 
Zijn stem galmde in de lege herbergruimte.
   Nard en Marietje schrokken, maar herpakten zich. Hij dronk van zijn glas, zij
rommelde omslachtig in de spoelbak. Er was niets contrarie gebeurd.
   ʻSlechten tijd, als de herbergiers op een ander hunnen dorst moeten gaan lessen,  ̓
gekte Nard.
   ʻIk ben geen herbergier,  ̓protesteerde Poliet, ʻhet is mijn madam die achter den toog 
staat. Drink uit, ik trakteer.ʼ
   Marietje moest ook meedrinken. Ze hield het bij een glazeke sport.
   Poliet moest af en toe nekeer vanachter zijn schoenmakersleest weg. Stilzitten mag 
niet te lang duren, ge krijgt er de kramp van. En van de geur van leer krijgt ge een 
slechten asem. Ingewijden wisten evenwel dat Poliet best een uurtje de deur uitging, 
wanneer den burgemeester van Vloesberg zijn herberg aandeed, om bij bazin Julienne 
enige laving te zoeken voor lichaam en geest. Maar dit terzijde.
   Voor de schoenlapper, tevens zanger en poëet, was Marietje van den Bienvenu de 
geknipte toevlucht.
   ʻIk zeg zo bij mijn eigen,  ̓zei Poliet, ʻik zou wel nekeer bij mijn geburinneke mijn 
hoofd binnensteken. Ge weet nooit of dat er genen aan den toog staat, waarmee ik
ʼn klapke kan doen.ʼ
   En ze deden ʼn klapke. Marietje, volgens Poliet het schoonste wijveke van DʼHoppe, 

Ciper uit Louise-Marie.
MARC  VUYLSTEKE

Sommige Louisenaren kennen Ciper 
nog, de boswachter en suisse.
Zijn echte naam is Theodoor De 
Jonghe. Hij is geboren in het huis dicht 
bij de Hollebeek in de Wolvestraat te 
Nukerke op 7 oktober 1864 als zoon 
van Francies (landbouwer) en  Sofie 
Saegeman. Vader Francies was ook te 
Nukerke geboren op 10 januari 1835 
en Sofie was afkomstig van Ronse, 
waar ze op 22 december 1826 geboren 
is. Theo had nog een broer Philippe 
Anthone (°3 april 1863) en een zus Irma Francisca (°1 augustus 1867).
Theo huwde te Etikhove op 14 september 1887 met Marie Catharina Demeyer. Zij was 
te Avelgem geboren op 29 november 1861 als dochter van Petrus en Marie Francisca 
Deridder, dagloners te Ronse. Marie Catharine was vanaf 1867 dienstmeid in het 
gezin van Francies en Sofie Saegeman zodat Theo dus in het huwelijk treedt met de 
dienstmeid van zijn ouders. Theo en Marie-Catharina bleven bij de ouders inwonen en
kregen tien kinderen.
Tot 1896 staat hij in het bevolkingsregister bekend als wever, daarna als boswachter. 
Zijn kinderen zijn : 
1. Irma Francisca, °Etikhove 1 augustus 1888
2. Maurice Petrus Antonius, °Etikhove 11 januari 1890
3. Georgius Antonius Adolphe, °Etikhove 6 april 1891
4. Fedor Philippe Antonius, °Etikhove 22 juni 1893
5. Zulma Constantia, °Etikhove 26 december 1895
6. Hector Eduard, °Etikhove 3 januari 1897
7. Leopold Emmanuel, °Etikhove 29 maart 1899
8. Maria Anna Martha, °Etikhove 29 december 1900
9. Celesta Maria Irma, °Etikhove 18 Mei 1902
10. Albert Maurice, °Etikhove 19 februari 1904 en op 18 maart 1905 overleden.

Het ganse gezin verhuist dan naar Ellezelles, naar tʼEecke, op 16 september 1907.

Op maandag 20 september 1937 vieren Theo De Jonghe (76 jaar) en Marie Catharina De 
Meyer (73 jaar) hun gouden huwelijksjubileum. Het feest vindt plaats in Huize Vlaamse 
Ardennen. De ganse familie trekt te voet naar de kerk.
In «ʼt Volk van Ronse en Oudenaarde» staat o.a.: «Theodoor is sedert 50 jaar boschwach-
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van mannevolk voor wie ze, onder oogluikend toezien van Vennie, nonchalant in haar mannevolk voor wie ze, onder oogluikend toezien van Vennie, nonchalant in haar mannevolk
decolleté liet gluren.
   ʻHet kan geen kwaad voor de commerce,  ̓ vond hij, ʻmaar ze moeten wel van u
afblijven. De eerste die…ʼ
   ʻSlaap op uw twee oren,  ̓stelde ze gerust.
   Als ik hem vroeg of laat met horens zet, zal het zijn schuld zijn, gonsde het in 
haar achterhoofd. Hij begon immers van alles uit te vinden om van huis weg te zijn. 
Hij wist ieverst een oud meubel staan, waar hij geld kon van maken. Of hij had eenieverst een oud meubel staan, waar hij geld kon van maken. Of hij had eenieverst
partijtje brol van de hand kunnen doen, waar eigenlijk geen mens nog iets kon mee 
aanvangen. Hij ging alle vandisies af. Een populierie kast verkocht hij voor zuiveren 
eik, met een datum van 1784 in gegrift. Ge moet het maar kunnen.
   En wat doet ge dan, als vrouw te parette gezet in een herberg, op uzelf aangewezen? te parette gezet in een herberg, op uzelf aangewezen? te parette gezet
De vent is godganse dagen schampavie. Ge voelt u aan de pikkel van de tafel vastge-
bonden. Maar ge zijt ʼn goeie tjolle en ge troost u: hij is niet contrarie, ge moet hem 
alleen maar een beetje kennen en u er bij neerleggen dat hij nooit zal veranderen.
   Tot het bij haar begon door te dringen dat ook zij een soort marchandise was voor 
hem. Hij kocht en verkocht de onmogelijkste dingen en als bijverdienste had hij een 
goedgemaakt wijveke op stal, dat een welkome stuiver binnenbracht door schoon te 
zijn en pinten te tappen voor kadeeën die thuis hun goeste niet kregen.
   Hij bleef altijd wreed gedoenig met haar, dat wel. Ze was zijn loetje. Hij pakte haar, 
als de laatste nachtuil de deur uit was, op haar tere plekskies. Maar ʼs anderdaags was 
hij weer weg en van langsom meer begon de staminee haar de keel uit te hangen.

   ʻOch Nard,  ̓zei ze op ne keer, ʻgij zijt ne gelukkige vent gij. Ge gaat en staat waar 
ge wilt.ʼ
   ʻOch Marietje,  ̓zei hij dan, ʻhet jonkmansleven is ook niet alles. Er zijn momenten 
dat ge mee uzelve gene weg kunt.ʼ
   Ze lonkte onderop. Wat zat er achter zijn woorden, waar wou hij naartoe? Ze wist 
– en niet alleen van horen zeggen – dat een mannemens altijd goeste heeft. Ze was 
daar wel tegen bestand. Maar de heftige tingelinge die ze nu gewaarwerd, bracht haar
overtruul. Ze herinnerde zich hoe hij nekeer, lang geleden, toen ze nog jong waren,  
met haar danste en ze het zalig gevoel kreeg dat hij met haar wilde vrijen. Dat eigen-
ste gevoel bekroop haar nu weer. Ze waren alleen en er hing iets in de lucht dat
er anders niet was.
   Zotte treze, dacht ze opeens, met wat zijt ge bezig? Een klokhinne die ongewenst aan 
het broeden gaat, zetten ze in een kuip met koud water, om af te koelen…
   Hij van zijn kant zat al evenzeer met zijn eigen overhoop. Was het per abuis dat het 
bovenste knopke van haar bloese openstond en hij diep voorbij het kantie burdeke van 
haar soutientje kon kijken? Moest hij zijn ogen toedoen? Zeg nu zelf, een jonkman van 

ter en tevens kerkbediende. Het geldt hier dus voor hem een dubbel, ja driedubbel jubi-
leum. Hij ontving dan ook van Z.M. de Koning het Nijverheidsteken van 1ste klas».

De ganse familie trekt te voet naar de kerk

De jubilarissen, hun negen kinderen, tweeëntwintig kleinkinderen en alle genodigden.
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   Gustieze Nard zette soms aan voor de mis van te zessen en kwam op steks muile in 
de mis van ten tienen terecht. Geslomd? Ba neej. Te Tanteurs nen dreupel gedronken, dreupel gedronken, dreupel
om wakker te worden, bij Mollekiezen Djef over de botvinken en twee huizen verder 
over de duiven staan preekpetelen, op den Doorn blijven aken bij een pertig wijveke 
dat haar hondje kwijt was geraakt, of wiens konijnen werden gepakt van ne kater.
    ʻOeze Nard, dat is ʼn ake,  ̓ zei zijn moeder altijd. ʻAan ne stront houdt hij hem 
bezig.ʼ
  ʻOez Stance mag blij zijn dat hare kleinen genen haastigaard is en niet al lang 
getrouwd is,  ̓vond Nard, ʻanders zat ze daar alleen in haar kaduile.ʼ
   Vroeger, voor de herberg van Vennie en Marietje bestond, vervulde hij te Louise 
zijn zondagse plicht. Hij, Vennie Kloef, Meulies Tuurke en de andere gasten van de 
Koekamer en omstreken, hadden op Louise ʻhun studies  ̓gedaan, vanaf de kakskies-
schole bij zuster Lucina tot in de grote school bij meester Touche. Ze genoten samen 
onbekommerd van hun vlegeljaren. Roonkers vangen, puien opblazen, vogelnesten 
uittrekken, met hun pulle op malkanderzen kop slaan, in den duik hun eerste siga-
ret roken, stoefen over wat ze al allemaal van het leven afwisten, lonken naar het 
eerste lief. Nard en Vennie werden later samen naar t̓ conseil geroepen en moesten t̓ conseil geroepen en moesten t̓ conseil
in Doornik bij den troep. In dienst van het vaderland mocht Vennie er s̓ nuchties en
s̓ naovies de klaroen blazen en werd Nard er benoemd tot eerste biertapper in de
kantine.
   Marietje, die later met Vennie trouwde, was een van de vele meiskies geweest, die 
Nard geren zag, maar niet geren genoeg voor levenslang. Eentje om nekeer mee te 
palodderen, als dat had gekund, maar zonder er zijn vingers aan te verbranden.
   Sedert ze in den Bienvenu achter de toog stond, was ze hem weer een beetje
dierbaarder geworden. Ge drinkt een paar demies en de dingen worden subiet hele-subiet hele-subiet
maal anders. Maar het zou niet blijven duren.

   De nieuwe herberg van DʼHoppe geraakte na een tijdje uit de extra belangstelling 
en was gewoon nog een van de zeven drankgelegenheden van het gehucht. Men kwam 
er, men ging, sommigen bleven plakken, anderen waren subiet weer weg. Nard pakte subiet weer weg. Nard pakte subiet
meestal zijn tijd, om Marietje een vracht zottigheden wijs te maken, waar ze dan
hertig moest om lachen. En met dat lachen van haar kon hij content zijn gelijk ne
luiszak. De keren dat er geen ander volk in de herberg was en ze over serieuzere
dingen klaptegen, kwam Nard wel eens wat intimiteiten van haar te weten, die ze 
– naar ze zei – aan niemand anders vertelde. Waarom vrouwen hem somtemets dingen 
toevertrouwden waar hij geen uitstaans mee had, begreep hij niet zo goed, maar hij 
genoot ervan.
   De dagen en de maanden gingen voorbij. Marietje tapte alsof ze nooit anders had 
gedaan. Maar eigenlijk was ze voor dat werk niet gemaakt, voor dat geklapsel met geklapsel met geklapsel
de mensen, over dingen die niets betekenden, vooral voor het aanhoren van gezever 

ANTOINE LEFEVER

Erfgoeddag 2004Erfgoeddag 2004

Zondag 18 april ll. was het feest geblazen in ons documentatiecentrum ter gelegen-
heid van Erfgoeddag. Ruim tweehonderd geïnteresseerden konden zich vergewissen 
van wat men zo allemaal kan verzamelen in verband met de familie: rouwprentjes, 
rouwbrieven, familiefotoʼs, menuʼs, stambomen onder allerhande vormen (getekend,
uitgewerkt met de computer, enz.).
Na de rondgang met deskundige uitleg door onze bestuursleden, konden de bezoekers 
zich te goed doen aan een frisdrank of een kopje koffie.
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Oorlogsdagboek van Odon Van Pevenaege
MARC VUYLSTEKE

2

Vertelsels bij de Leuvense stove

Het nieuws over de uit de hand gelopen 
eerste toog in DʼHoppe liep gelijk een 
vierke. Er werd zelfs over geschreven in 
de Scheldegalm en in den Beiaard. De 
berichten werden voorgelezen aan wie 
ongeletterd was. Ze werden uitgespit en 
aangedikt. Op den duur wisten sommi-
gen, die er niet bij waren geweest, meer 
over de zaak dan de ooggetuigen zelf.
   Wietieze Leo, held en tegelijk slacht-
offer van de zaak, hield er een sche-
ve neus aan over. En hij was al gene
schonen. Twee anderen, de geweldigste 

vechtersbazen, moesten een week in den bak gaan zitten, wegens het toebrengen van 
slagen en verwondingen. En Marietje, de cafébazin, had een schoutte opgedaan en 
deed er veertien dagen over om weer ten haren t̓ zelfsten te komen.
   Nard, die zich de dag van de gebeurtenissen op de achtergrond had gehouden, was 
het arme schaap gaan overklappen en op andere gedachten brengen. Het fleurde haar 
op en van de weeromstuit werd hij vaste kalant in haar kalant in haar kalant staminee. Ne jonkman moet 
ieverst zijn pinten gaan drinken, bij voorkeur waar hij voor hetzelfde geld naar een ieverst zijn pinten gaan drinken, bij voorkeur waar hij voor hetzelfde geld naar een ieverst
pront vramens kan kijken.

   De duivenmelkers van Annoven en Koekamer gingen in de zomer naar DʼHoppe 
naar de mis van te zessen. Het was tijlek en tijlek en tijlek kort gepikt. Een uur later konden ze al in 
de buurt van hun duivenkot naar de lucht staan turen en eventueel op hun sjieke bijten, 
als hun prijsvliegers niet rap genoeg opdaagden.
   Ook voor veel anderen, voor wie het erom te doen was van een lange zondag te
kunnen genieten, had de mis van te zessen aftruk. Per velo reden ze langs de Quatre-
Vents rond, of te voet trokken ze door het Bos te Rijst, op het kleppende klokske af. 
In de kerk deden sommigen, moe als ze waren van de zware werkweek, nog onverlet 
een tukske. Als bij wonder schoten ze wakker bij het eerste gebaar van zegening 
en schodderden naar buiten, om in één van de zeven herbergen van DʼHoppe hun
kafie-mee-nen-dreupel te gaan drinken.kafie-mee-nen-dreupel te gaan drinken.kafie-mee-nen-dreupel
   Vooral de mis van ten achten lokte een slijende volle kerk. Huismoeders, die nadien 
de soep moesten koken, boeren die s̓ nuchties tijlek het werk hadden gedaan en veel s̓ nuchties tijlek het werk hadden gedaan en veel s̓ nuchties tijlek
jong volk, dat vooral kwam om af te spreken voor in den achternoene.

Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL  BAEKELAND

Onze Heemkundige Kring 
Businarias geeft in november 
2004 een nieuw boek uit. Enkele 
maanden geleden kregen we het 
oorlogsdagboek van Odon Van 
Pevenaege in handen.
Odon is te Maarke-Kerkem 
geboren op 10 januari 1893. Zijn 
vader, Oscar Van Pevenaege, 
is geboren op de Ganzenberg 
te Schorisse en zijn moeder, 
Clothilde Bousard is afkom-
stig van Maarke-Kerkem. In 
september 1913 moet Odon 
naar het leger en wordt inge-
lijfd bij het 1ste regiment der
grenadiers. Eén jaar later, op 
3 augustus, verlaten de gre-
nadiers de kazerne te Brussel.
De grote oorlog begint op
4 augustus.
Reeds op 2 augustus begint 
Odon met het neerschrijven van zijn belevenissen. Dag na dag en dit tot 28 april 1915 
noteert hij alles wat hij belangrijk vindt. Als dagboek gebruikt hij daarvoor een klein 
zwart schriftje. Hij sneuvelt te Sint-Jacobscapelle aan de IJzer op 15 juli 1917.
Het is zeker de moeite waard om zijn verhaal over zijn voettocht door België en zijn 
verblijf in de «tranchées» te lezen. 
Met de publicatie van het dagboek willen wij ook alle andere soldaten van de Eerste 
Wereldoorlog eren, meer specifiek de soldaten uit Etikhove, Maarke-Kerkem, Nukerke 
en Schorisse. Heel veel informatie over de gesneuvelden, maar ook over zij die het 
overleefd hebben, zal te vinden zijn in dit unieke boek. Een aanbeveling waard.
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Vertelsels bij de Leuvense stove

Toeters Camilla had, zo wist Vennie 
Kloef te vertellen, geen dag contente-
ment meer gekend sedert haar verkske 
gestorven was. Jaren geleden speelde het 
mens haar vrijer kwijt, later liep haar 
hondje stomweg onder de wielen van een 
resortkarre en nu verloor ze Tille, haar 
verkie, haar dierbaarste troeteldier. Wel-
iswaar in de hoge ouderdom van
zeven jaar. Maar Camilla geraakte haar 
treurnis niet te boven. Ze droeg diep in 
haar hart de rouw en vond dat het leven 
voor haar niets meer betekende.
Ze naaide van gewoon-
te godganse dagen hem-

den voor meneer Louis en, eveneens van gewoonte, stak ze het geld dat ze
verdiende onder het flanellen ondergoed in de schuifla van de dresse. Ze leefde als het 
ware zonder dat ze het zelf wist. Haar huisje, vroeger gelekt en gebekt, liet ze onder-
komen, het zef rondom haren bijgank zat vol gaten, zodat haar hennen uitbraken en ze 
ambras kreeg met de gebuurs. Zijzelf at maar half, dronk de kafie van gisteren, stak 
zelden of nooit nog een krulspeld in haar haar. Als om het allemaal nog uitzichtlozer te 
maken, was haar pendule stilgevallen en kon het ding blijkbaar niet meer gerepareerd 
worden. De aanschaf van een nieuwe klok stelde ze uit, aan de stilte zonder getik 
geraakte ze gewend, haar tijdsbesef werd gestuurd door het opkomen van de zon en 
het vallen van de avond.
Vennie Kloef was het te weten gekomen van die pendule. Op een keer viel hij
onverwachts bij haar binnen. Met de bedoeling dat waardevolle antieke meubel voor 
een appel en een ei in de wacht te slepen. In zijn valse mouw had hij de geschikte
pasmunt bij de hand, in de vorm van ... Luister maar.
«Camilla, zei hij, «ik heb iets voor u meegebracht.»

Ze keek verdwaasd op. Het wantrouwen stond op haar gezicht te lezen. Met
marchandeurs en rondlopers kunt ge niet genoeg uit uw doppen kijken.
Vennie zette zich neer, begon pratend haar vertrouwen te winnen en haar curieusheid 
te bespelen.
Op het «moment suprême», dat hij met nooit falend handelsinstinct precies aan-
voelde, kwam Vennie met zijn verrassing op de proppen. Wat had hij meegebracht,
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speciaal voor haar? Een nieuw troetelbeest! Een jonge hond!
«Vramens, ge gaat uw ogen uitkijken!» gnuifde hij. «Een momentje».
Hij haastte zich de deur uit. Tegen de voorgevel van het huis had hij de hond
vastgebonden aan de zwengel van de pomp.
Triomfantelijk kwam hij ermee naar binnen.

«Een echt rasbeest, een foxterriër» verzekerde hij. «Voor een klein prijske is hij van 
u.»
In feite was het een verbasterdeerde straathond, die hij van een boer in Zegelsem 
als toemaat had moeten meenemen, bij de aankoop van een vechtershaan. Eigenlijk 
had hij nogal zijn pere gezien om die haan te bemachtigen. En wat moest hij met een 
hond? Zoʼn kreng nog wel! De boer wou hem absoluut kwijt wegens zijn liederlijke
levenswandel. Turie, zo heette het beest, had nl. de hebbelijkheid klakverkeer achter 
de teven aan te gaan en een hele week weg te blijven.
Hij zat ietwat schuw op zijn gat op de mat, loenste naar de vrouw des huizes alsof hij 
zich afvroeg wat er mogelijk van het mens te profiteren viel.
Camilla bekwam geleidelijk van haar verbazing, kreeg zowaar een zekere opwinding 
over zich, maar wist van geen kanten wat ze zeggen moest.
Mijn vis bakt, dacht Vennie. Hij streelde de hond kameraadschappelijk over de kop 
en maakte zijn bandje los. Het beest begon snuffelend den huize rond te lopen en liet 
zich neervallen bij de stove.
«Hij is nauwelijks twee jaar oud» verzekerde Vennie. «Een wakkere kerel! En trouw! 
Ik heb er veel duiten voor betaald, maar toen ik er mee thuiskwam, wou mijn wijf er 
niet van weten. Wat moest ik er dan mee doen? Ik dacht subiet aan u. Ik wil immers 
dat hij in goede handen terechtkomt.»
Bij Camilla welde een bijna moederlijke vertedering op. Ze begon op flemende,
lamijnige toon het dier toe te spreken.
«Tuurke, braaf beest, brave sloeber.»
Zoiets was de hond blijkbaar nog nooit overkomen. Hij jankte een beetje, zette zijn 
kop scheef, begon te kwijlen.
«Ik versta u, mijne vent,» zei Camilla, «ge wilt een brokske suiker newaar!»
«Mijne vent» moest eerst een pootje geven, maar van etiquette had hij blijkbaar nog 
nooit gehoord. Hij beet Camilla bijna in de vingers om het snoepje te bemachtigen, 
verbrijzelde het gulzig tussen zijn tanden en bedelde om een tweede brokske. Hij 
kreeg het prompt toegegooid.
Vennie moest nen dreupel drinken (uit een fles die al jaren ontkurkt was). Camilla 
schonk voor zichzelf een elixirke uit.
En ze klaptegen over de prijs.
«Ik moet er niet veel voor hebben,» zei Vennie. «Twintig frank is genoeg.»
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Had hij gezegd «honderd frank», hij zou ze gekregen hebben.
Camilla haalde een bankbriefje van onder de flanelle. Vennie stak het op zak en dronk 
zijn dreupel uit. Hij maakte meteen aanstalten om te vertrekken; maar dit was een 
schijnmanoeuvre, hij had eerst nog een andere kat te geselen.
«Hoe laat is het nu?» vroeg hij quasi terloops. Het antwoord was precies wat hij wou 
horen.

«Ik zou het u niet kunnen zeggen,» zei Camilla, «mijn horloge ligt stil, ik moet
dringend nekeer bij den horlogemaker geraken.»
«Ik zal ekik nekeer kijken,» zei Vennie. «Ik ken nog wel iets van mekaniek.»

Hij maakte het ding open, blies het gestof uit de kast, vroeg een toernavies, maakte 
een vijs los, schroefde ze weer toe, deed met een andere vijs net hetzelfde en eindigde 
met een bedenkelijk gezicht te trekken. «De ressort is gesprongen, maar erger nog: 
de balans is versleten,» concludeerde hij vakkundig. Hij vreesde luidop dat het meer 
zou kosten om de horloge weer aan de klap te krijgen, dan om een nieuwe pendule 
te kopen.
«Er zitten hoogstens nog een toeveel tandwielkies in, die kunnen dienen voor
reparaties,» zat hij luidop te rezeneren.
«Weet ge wat Camilla, ik zal u voor de prijs van uw oude pendule, een spiksplinter-
nieuwe regulateur bezorgen.»
Thuis had hij een stuk of zes zoʼn regulateurs hangen, allemaal gewonnen met de
duiven.

Camilla was intussen zo begaan met Tuurke de hond, dat ze de mangelinge van haar 
oude klok met een modern uurwerk zonder verder nadenken accepteerde.

Toen Vennie die avond in den Bienvenu met de buitgemaakte pendule kwam opzet-
ten, kreeg het volk aan de toog van het ware verhaal weinig te horen. Het antieke 
stuk had hij zogezegd overgenomen van een rijke kloot, die in feite geen nagel had 
om in zijn gat te scharten. Zijn madame had nieuwe meubels gekocht, die tussen 
haakjes nog moesten geleverd worden, maar waar de oude pendule niet meer zou bij 
passen. Geloof en ge zult zalig zijn.
«Ge begrijpt evenwel dat ik geen namen kan noemen,» zei Vennie, «wie zaken doet 
moet kunnen zwijgen, maar ge zoudt nogal verschieten ...».
De nieuwsgierigheid was gewekt.
De lange Poliet meende de klok te herkennen. «Ze komt van niet ver,» beweerde hij, 
maar hij sprak zich niet uit.
Tuiten Toor vond dat de meelm erin zat en nog nen anderen bedacht luidop dat Vennie 
bij den bok werd gezet als hij voor het ding meer dan vijf frank had betaald.

versiering van ineengevlochten ringen onder de bogen.
Een Vlaamsche hoeve bestaat gewoonlijk uit vier gebouwen, die, aan elkander
verbonden, van binnen op een groot plein, vier rechte hoeken vormen. In het voor-
gebouw heeft men bij de poortgangen nog afdaken, die op het binnenplein uitko-
men en waarin men wagens, karren, ploegen en ander landbouwtuig stelt. Het eene
zijgebouw dient tot stalling voor paarden en vee. Voor de deuren der stallen ligt 
de mestkuil, een vierkante, gemetselde put, die een deel der ruime plaats tusschen 
de gebouwen inneemt. Het ander zijgebouw is de voorraadschuur met hare hooge
poorten. Voor de schuur ligt het geplaveide plein, waarover het gevogelte loopt:
hennen, kiekens, eenden, kalkkoenen, pauwen en duiven. Het achterdeel is de woning 
van den landbouwer met verdiepingen, wanneer de boerderij, gelijk hier te Schoorisse, 
van belang is. Achter en nevens de woning heeft men den moestuin, den bloementuin 
en den boomgaard. Wat zijn ze schoon de Vlaamsche boomgaarden op de hellingen 
der heuvels, als men de streek in den bloeitijd, in April-Mei, doorwandelt, als er nog 
geene bladeren op de boomen zijn, maar hier en daar zich in het hout reeds eene 
bronsgroene kleur vertoont, en als de tijdeloozen, de sleutelbloemen, de viooltjes en 
de sneeuwklokjes, de maagdepalm en de anemonen zich langs de steile wegzoomen en 
in de boomgaarden vertoonen».

Caroline overlijdt in 1859. Petrus krijgt in 1878 het burgerlijk kruis eerste klas en 
wordt geestdriftig gehuldigd. Hij sterft in 1884 en wordt «onder den toeloop van
talrijke parochianen en een menigte van vreemdelingen» begraven.
Zijn zoon Charles Annibalus huwt met Sophie Ronse uit Zulzeke en woont op het 
hof. Ze krijgen twee kinderen: Pierre (1868), die in 1887 naar Drongen gaat wonen 
en Ivo (1863). Er woont ook een knecht, Francies Piët. Charles overlijdt in 1897. Ivo 
verhuist naar La Louvière.

In 1908 pacht Jean Baptiste Jourquin uit Ellezelles het hof, om het in 1918 te kopen. 
Zijn zoon Remi volgt hem op. Eric, zoon van Remi, is de derde Jourquin op de hoeve 
en de huidige bewoner.

Ondanks de verkommerde toestand, oogt de boerderij nog steeds imposant. Ook het 
interieur is niet gewijzigd sinds 1850. Hopelijk komt de monumentale hoeve ooit in 
het bezit van een eigenaar met oog voor de geschiedenis van het gebouw, de «tand des 
tijds» doet inmiddels zijn werk ...
En voor wie goed luistert: de grote klok heeft inderdaad een gouden klank.
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Gustieze Nard, onze verteller bij de stove, roerde op dat ogenblik zijne stert in het 
gesprek. «Om Vennie bij den bok te zetten, moet ge van verder komen,» schertste 
hij.
Marietje bedacht hem met een vriendelijke knipoog. Wie kon beter weten dan zij, hoe 
hare Vennie in mekaar zat!
«Pas maar op dat hij op ne goeie keer zijn eigen vramens niet verkoopt,» gekte Tuiten 
Toor.
«Dan ben ik amateur» zei Nard.
«Maar ik bied meer» meesmuilde Poliet.
«Schoenlapper, blijf bij uw leest, zorg dat uw Julienne bijtijds besteld geraakt.»
Zo ging het nog een tijdje door. Hun stemmen galmden in de herbergruimte. Ze
dronken nog een glas op de pendule van Vennie. En dan nog een op alle schone
wijvekies van DʼHoppe en omstreken. En dan nog een versterkertje, voor als ze straks 
bezwiebeld thuis zouden komen en op hun kop zouden krijgen.

Midden in de nacht, nadat de laatste man de deur uit was, vertelde Vennie, in de
beslotenheid van de bedstee, aan Marietje het ware verhaal van zijn zakelijke bezig-
heden van de dag. Hij beleed zijn pekelzonden uitgezuiverd, bijgewerkt en opge-
poetst, zoals hij dat wel meer moest doen. En zij gaf hem zoals gewoonlijk prompt de
absolutie. Ze had geleerd dat het beter was naar de bijzonderheden van zijn zaakjes 
niet te hengelen. Ze wist dat enige terughoudendheid haar geen windeieren legde, 
dat, als hij «iets» voor mekaar had gemarchandeerd, ze dan steevast stertsiesgeld 
kreeg. Zo gebeurde het ook na de ietwat ingewikkelde transactie, waar een kampioen
vechtershaan, een miskweekte straathond en een kapotte pendule aan te pas kwamen.

Slot van het verhaal: Vennie had een en ander aan de klok gesmout, vastgevezen 
wat loszat, de plaat en de slinger met Sidol schoongewreven en het hele geval in de
kortste keren van de hand gedaan voor de prijs van minstens drie regulateurs plus een 
nieuwe broche voor Marietje.
«Gij zijt mij nogal ne kadee» glunderde ze. «Ge zult branden in dʼhelle.»
Maar ze was doodcontent met haar nieuw biezoetje; en hij was content omdat hij zijn 
pekel- en andere zonden kon bedrijven, zonder er echt te worden voor bekeken.

Moraal van het verhaal: een echte olijkaard, een uitgeteemste commercant zoals 
Vennie Kloef, is iemand die mensen kloot, zonder dat ze het gewaarworden. Het zit 
in zijn natuur u bij de neus te pakken, en de keren dat hij het niet doet, heeft hij het
vergeten.

Of het blijft duren, komt ge te weten in ons volgend boekske.

meester P. De Meulemeester, eene der schoonste hoven van geheel Vlaenderen, deze 
hofstede welke slechts eenige jaren gansch nieuw was gebouwen ongelukkiglyk met 
strooi was gedekt, stond op eenige oogenblikken door het bliksemvuer langst alle 
kanten in brand, dusdanig dat alle hulp tot blusschen onmogelyk was. Alles was zich 
op deze schoone hofstede bevond is door het vuer verslonden geweest. Men heeft niets 
anders kunnen redden dan eenige peerden en koeijen, met eenen muer langst den 
buitenkant van het hof, met geweld, in te slagen, alwaer gelukkiglyk nog die peerden 
en koeijen gered zijn. t̓ Was schrikkelyk om te zien als men die peerden en koebeesten 
(25), schapen, honden, katten, kiekens met eenwoord al het vee en dieren van het hof 
daer gebraed zag liggen. De schade wordt geschat op 40 à 50.000 fr. Niets was tegen 
brandgevaer verzekerd. Behoede ons den hemel van nog dergelyke onheilen».

Hetzelfde jaar bouwt Petrus zijn hoeve weer op, en plaatst zijn initialen PDM en het 

jaartal 1850 boven de middelste van de vijf poorten. Het meest opvallend zijn de bogen 
boven de poorten: zwartgeschilderd met witte tracering, een imitatie van de halfronde 
bovenvensters van de erfgevel. Maar laten we Omer Wattez aan het woord-:
« ... op het gehucht de Koekamer, ontwaren wij eene aanzienlijke hoeve, die als
toonbeeld van eene hofstede uit het Zuiden van Vlaanderen kan beschouwd 
worden. Eene lange dreef, tusschen twee hooge dorenhagen, leidt er naartoe. In den lan-
gen voorgevel der hoeve zijn er vijf groote poorten, groen geverfd, met een zwart-witte
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Biezoe: juweel.
Bijgank: erf.
Gelekt en gebekt: tiptop in orde, netjes.
Marchandeur: iemand die bedingt, probeert zaakjes te doen.
Meelm: poeder, door houtworm of dgl. veroorzaakt.
Miskweekt: verkeerd opgevoed.
Pere: zijne . zien: afzien, het moeilijk hebben om iets te bereiken.

Olijkaard: sluwe kerel. Iemand die mensen in het ootje neemt.
Regulateur: slingerklok in muurkastje ingebouwd.
Stertsiesgeld: fooi, procentje van gemaakte winst.
Toernavies: schroevendraaier.
Uitgeteemst: gezeefd. Ook gewiekst.
Zef: gaas, tralie.

van de vrijwilligers die tijdens de Brabantse Omwenteling «den eedt van trauwe ende 
bystand, van de behaudenisse van de Roomsche Catholycke Religie, en van de ruste 
in elex respectif canton hebben ghepresteert». Als 56-jarige vindt hij de ware liefde 
bij Felicitas De Bakker uit Mater, twintig jaar. Ze krijgen twee dochters, de hierbo-
ven-genoemde Caroline (1804) en Jeanne (1810). Hun moeder sterft in 1813, amper
29 jaar. Louis De vos heeft geen mannelijke opvolger.

Caroline is 15 jaar als ze in 1820 trouwt met Petrus De Meulemeester. Enkele jaren 
later neemt Jeanne, haar zestienjarige zus, Léo, broer van Petrus, als echtgenoot. De
De Meulemeesters zijn afkomstig van Kaster en woonden op de Basseghemhoeve. Hun 
vader is Petrus, hun moeder Theresia De Donder uit Etikhove. Er zijn vier kinderen:
- Carolus, die priester wordt en later onderpastoor te Asper, Denderwindeke, 
Etikhove en Waasmunster, surveillant en leraar aan het Klein Seminarie te Roeselare,
onderpastoor te Heestert en pastoor te Bossuit;
- Petrus, die met Caroline zou trouwen;
- Ivo, die maar 4 jaar oud wordt;
- Leo, die met Carolines zuster Jeanne trouwt.
De gebroeders De Meulemeester worden de belangrijkste boeren van Schorisse: 
Petrus op de hoeve in de Cromstraat, zijn broer Leo op de hoeve tegenover de kerk, 
nu nog bekend als «Meulemeesters hof». In de gemeentepolitiek spelen ze ook een 
grote rol: Petrus is eerst schepen in 1825, van 1826 tot 1830 wordt hij de gemeente-
secretaris, van 1830 tot 1848 burgemeester en nadien raadslid. Leo is voorzitter van 
de kerkfabriek, in 1830 gemeenteraadslid en in 1833 schepen.
Dat de broers goed boerden kunnen we afleiden uit het Bevolkingsboek van 1850. 
Op de hoeve van Leo woonden, behalve Leo, zijn vrouw Jeanne en hun acht kinde-
ren Vital, Leo, Nicephor, Maria, Odilla, Ivo, Petrus en Charles, de tante van Jeanne,
Maria-Catharina De Vos (meter van de klok), Joseph Fort, dienstknecht, Franciska 
Fort, meid, Bernard Detemmerman, knecht, Charles-Louis Gyselinck, koeyknecht, 
Alexander Verkimpen, mulder, Petrus Bertouille, ketser, Charles Odevaert, peerde-
knecht, Petrus en Joseph De Bus, Jean-Baptiste De Keyser, knechten: 21 personen!

Op de Cromstraat woonden Petrus en zijn vrouw Caroline, hun kinderen Petrus 
Ludovicus (godsgeleerde, trekt naar Amerika), Charles Anibal, Eulalie Perpetua, 
Eusalie, Domitilla, Fides Spes Charitas (= Geloof, Hoop en Liefde!), Petrus Balcaen, 
Schaapherder, Charles Van Welden, peerdeknecht, Joseph Lauwerier, peerdeknecht, Fre-
deric Destobbel, Joseph Botteldoorn en Petrus De Buysscher, dorschers, Livinus 
Verhoost, koewachter, Nathalie Doclos en Joseph Vanderlinden, dienstboden!

Petrus bouwt een nieuwe hoeve op de Cromstraat, een modelhoeve. Men vertelt dat 
hij, toen een knecht met een bemodderde ploeg terugkeerde, bevel gaf dadelijk naar 
het veld terug te rijden om de ploeg daar, en niet op het erf, schoon te maken!
In 1850 slaat het noodlot toe! We lezen in de Gazette van Audenaerde van 21 juli:
«Ten 7 uren des avond is den donder gevallen op het hof van den gewezen burge-

ANTOINE LEFEVER

Hoog verbroederingsbezoek

Zaterdag 10 juli kreeg onze Heemkundige Kring nogal onverwachts het bezoek van 
een delegatie uit Tjechië vergezeld van Fernand Marist. Deze delegatie bestond uit de 
burgemeester met zijn echtgenote, een schepen en een afgevaardige van de toeristi-
sche dienst van Horsovsky Tyn, zustergemeente van Maarkedal.
Na een rondleiding in ons lokaal en enige uitleg over de werking van onze kring, 
werd de delegatie vergast op een natje en een droogje. De bezoekende burgemeester
overhandigde aan onze voorzitter een bas-reliëf als dank voor de goede ontvangst.
Als aandenken schonk onze voorzitter de reeds drie verschenen boeken aan de
delegatie uit Horsovsky Tyn. Met veel interesse begonnen ze de uitgaven te
doorbladeren.
Bij een gezellige babbel werd verder het voorstel op tafel geworpen om volgend jaar 
een bezoek van enkele dagen te brengen aan Horsovsky Tyn. Dit zou onze jaarlijkse 
uitstap kunnen vervangen. We zien wel !!!
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De samenstelling
van de eerste Etikhoofse gemeenteraad
in het nieuwe onafhankelijke België.

Het oorspronkelijke idee om een relaas te schrijven over de eerste verkiezing van 
de Etikhoofse gemeenteraad in het nieuwe België kreeg een nieuwe wending toen 
ik in het bezit kwam van de historiek van de gemeentewetgeving. Het leek me dan 
ook boeiend om in het algemeen de evolutie van de geschiedenis van de gemeenten
gekoppeld aan de samenstelling van het bestuur ervan te schetsen, om dan over te 
gaan tot een momentopname bij de verkiezing van de eerste gemeenteraad te Etikhove
tijdens het Voorlopig Bewind in 1830. Ik bedank hierbij burgemeester Peter Thienpont 
voor de nuttige informatie die hij mij hieromtrent bezorgde.

Historiek van het gemeenterecht (1)

Het actuele Belgische gemeenterecht vindt op structureel gebied zijn bronnen in de 
Franse revolutionaire wetgeving, meer bepaald in het decreet van 14 december 1789, 
houdende de inrichting der municipaliteiten, dat de eenmaking van de gemeente-
lijke structuren in Frankrijk heeft doorgevoerd. Het onderscheid tussen de algemene
belangen van de natie en de eigen gemeentelijke belangen, het recht van de gemeen-
ten eigen organen te kiezen, de onderverdeling van het gemeentebestuur in een 
beraadslagend en een uitvoerend lichaam, zijn beginselen welke door de «Assemblée 
Constituante» werden uitgewerkt en die in 1836 aan de grondslag lagen van de 
gemeentewet. 
De ontwikkeling van de gemeentelijke inrichting vóór 1789 is van historisch belang, 
maar het ware onjuist in de structuur der middeleeuwse steden de basis van het
huidige gemeenterecht te zoeken. Vandaar dat we hier niet verder ingaan op de
organisatie van de gemeenten en steden vóór de Franse Revolutie.

Hoewel België slechts op 9 vendémaire van het jaar IV (1 oktober 1795) officieel met 
Frankrijk verenigd werd, is het onontbeerlijk vooreerst de Franse wetgeving vanaf 
1789 even te schetsen. Het decreet van 14 december 1789 is immers de hoofdbron 
geweest voor de Belgische gemeentewet van 1836.

JOZEF BOURDEAUDHUI

In 1825 vertrekt Caroline De Vos, 21 jaar, naar Brugge. Caroline is de vrouw van Petrus 
De Meulemeester, assessor (schepen) van de burgemeester Charles Thienpont. Caroline 
en Petrus boeren op het grootste hof van Schorisse, op de Cromstraat (nu 
Gielestraat). Caroline is op weg naar de klokkengieter Dumery. De volksmond weet 
dat ze «een volle schoot goud» bij zich draagt om door de vloeibare klokspijs te
worden gemengd; om begrijpelijke redenen wou Caroline er persoonlijk op toezien 
dat het goud in de klok, en niet in de zakken van de gieter terechtkwam. De doopmeter 
van de klok is haar tante, Maria Catharina De Vos.

Louis De Vos, van 1675 tot 1711 schepen te Schorisse, is de vroegst bekende eige-
naar van de toen al indrukwekkende hoeve, bestaande uit een woonhuis, twee lange
vleugels voor stallingen en schuren en een poortgebouw (zie kaart van 1676) en 15 
ha land.

Zijn zoon Arnold, gehuwd met Elisabeth Roman (een buurmeisje?), is de volgende 
eigenaar. Het koppel heeft vijf kinderen, twee zonen en drie dochters. De oudste zoon, 
Louis, erft de hoeve, Jean-Baptiste wordt pastoor en de drie dochters treden in bij de 
Grijze Zusters te Oudenaarde.

Louis trouwt met Marie-Thérèse De Vos uit Sint-Kornelis-Horebeke. Er komen zeven 
kinderen: Maria, Anna, Louis, Suzanne, Anna, Caroline en Maria-Catharina.
Louis (1744), de enige zoon, neemt de hoeve over. In 1790 vinden we hem op de lijst 

DIRK DE MERLIER
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De grondbeginselen van het stelsel van 1789 kunnen als volgt worden samengevat-:
1. alle gemeenten zijn gelijk voor de wet;
2. alle inwoners van eenzelfde plaats maken deel uit van dezelfde gemeente en hebben 

gelijke rechten. De hoedanigheid van ingezetene wordt dus uitsluitend verkregen 
door de woonplaats en is niet het voorrecht van zekere klassen of corporaties;

3. de gemeente regelt alle aangelegenheden van lokaal belang.

Een decreet van de Assemblée Constituante van 11 augustus 1789 schafte alle
particuliere voorrechten van provincies, gewesten, kantons, steden en gemeenten af. 
De diverse benamingen zoals burg, parochie, stad, werden vervangen door de eenvor-
mige benaming «gemeente».

De macht der ambachten en corporaties werd gebroken door het decreet van
14 december 1789, dat bepaalde dat gemeentekiezers voortaan zouden stemmen per 
wijk of gebiedsindeling en niet meer per ambacht, beroep of corporatie.

Overeenkomstig dit decreet, bestond ieder gemeentekorps (corps municipal) uit een 
burgemeester en een aantal «officiers municipaux», in functie van het bevolkings-
cijfer. De burgemeester was hoofd van het gemeentekorps, maar had geen eigen 
bevoegdheid. Het gemeentekorps werd verkozen door de ingezetenen. Naast het 
gemeentekorps bestond nog de algemene raad, samengesteld uit de leden van het 
gemeentekorps en een dubbel aantal notabelen-; deze was bevoegd voor de zeer 
belangrijke gemeentelijke aangelegenheden. Ook deze raad werd verkozen door de 
ingezetenen. Tenslotte werd per gemeente een procureur van de gemeente verkozen, 
die met raadgevende stem deelnam aan de beraadslagingen en belast was met de
verdediging van de gemeentebelangen. Het administratief toezicht werd uitgeoefend 
door de departementale besturen-; deze waakten erover dat de gemeentebesturen hun 
bevoegdheid niet overschreden en de rechten van de burgers niet aantastten; elke
ingezetene mocht overigens steeds klacht tegen het gemeentekorps neerleggen bij het 
departementaal bestuur.

Het stelsel van 1789 werd, met enkele lichte wijzigingen, in België overgenomen 
door het besluit van de volksvertegenwoordigers Lefebvre en Meynard van 24 prairial 
jaar III (12 juni 1795). Inmiddels echter was men in Frankrijk reeds een totaal andere
richting ingeslagen. Een sterk doorgedreven centralisatie ontnam alras elk persoonlijk 
karakter der gemeenten. Door de wet van 14 frimaire jaar II (4 december 1793) werd 
in elke gemeente het bestuur overgedragen aan een commissaris van de Conventie, 
een zogenaamde «agent national», aangeduid door het centraal bestuur en bijgestaan 
door een verkozen «comité révolutionnaire». De grondwet van 5 fructidor jaar III (22 
augustus 1795) schakelde de gemeente als natuurlijke kerneenheid uit. De gemeenten 

Frederic DE VOS, onderwijzer en landmeter, was te Nukerke 6 oktober 1857 geboren 
als zoon van Charles Louis en Marie Francisca Provost. Hij huwde op 5 januari 1886 
met Marie Julitta De Merlier (vroedvrouw) en overleed op 20 maart 1928. Hij was één 
der eersten van het dorp die een fiets bezat. 

Cyriel-Emilius MARTENS, werd te Etikhove geboren op 27 april 1878 als zoon van 
Theophile en Barbara Wasteels. Hij huwde op 13 november 1903 met de 21-jarige 
naaister Marie Romanie Van Steenbrugge (°19/04/1884) uit Ruien. Amper drie jaar 
later overleed hij op 7 februari 1906 in zijn woning op de plaats te Nukerke
«Nog jongeling zijnde in leeftijd - hij telde nog geen 22 jaren, maar reeds man door 
kunstmin en wilskracht hielp hij ons in 1900, onze toneelmaatschappij stichten, en 
binst de weinige jaren, die hij onder ons doorbracht, kwam ons meermalen zijn gezel-
lige omgaan, zijn gloedig woord en zijn aanwakkerende voorbeeld te stade op de 
netelige baan der toneelkunst…
Om zijn bekwaamheid en gedienstigheid werd hem dan ook, van het eerste uur eenpa-
riglijk de bediening van schrijver der Maatschappij opgedragen, en hij vervulde dit 
lastige en dorre ambt tot den laatste ogenblik met een ware liefde en een onwankel-
baren moed !…
Door eene onherstelbare kwaal aangegrepen, en toen zijne ondermijnde krachten hem 
niet meer toelieten op de planken te verschijnen, toch kwam hij nog menigmaal op de 
repititien, als aan eene zoete wellustbron, zijn gloeiend herte laven, en als eene warme 
haardstede, het vuur zijn kunstgevoel aan de lauwen mededelen…”1

Cyriel Martens, Octaaf Hoffmann en Maurice De Vos staan wellicht op de foto maar 
ik kon ze niet plaatsen.

Octaaf HOFFMANN, onderwijzer, werd te Nukerke geboren op 24 april 1880 als 
zoon van koster-bakker Alfred Oscar en Elodie Blyau. Hij verhuisde naar Ronse op 
8 juni 1904.

Maurice DE VOS, gezworen landmeter, werd te Nukerke geboren op 21 maart 1889 
als zoon van  Frederic en Marie Julitta Demerlier (vroedvrouw). 

 
1. De Scheldegalm (een weekblad uit Oudenaarde) van 25 februari 1906



928

verloren elke zelfstandigheid en vormden slechts een administratief onderdeel van de 
nieuwe bestuurlijke basiseenheid, het kanton. De grondwet van 22 frimaire jaar VIII 
(13 december 1799) bevestigde de centraliserende tendens-: voortaan werden alle 
gemeentemandatarissen door het centraal bestuur benoemd. Dit stelsel bleef in België 
gelden tot de samenvoeging met Nederland in het Koninkrijk der Nederlanden.

Het «Hollandse tijdperk» betekende een terugkeer naar de vroegere gemeentelijke
vrijheden. Het onderscheid tussen steden en plattelandsgemeenten werd opnieuw 
ingevoerd. In de plattelandsgemeenten bestond het gemeentebestuur uit een
burgemeester, twee assessoren en een gemeenteraad. Alle gemeentemandatarissen 
werden benoemd door het centraal bestuur, zonder tussenkomst van het kiezers-
korps-; de burgemeester door de kroon, de assessoren uit de gemeenteraad door de
provinciegouverneur, de gemeenteraadsleden door de provinciale staten. 

Reeds op 8 oktober 1830 werd bij decreet van het Voorlopig Bewind aan de gemeen-
ten de volledig vrije keuze van haar magistraten toegestaan. In de grondwet werden 
de hoofdbeginselen van de gemeentelijke inrichting neergelegd-; deze beginselen
werden uitgewerkt in de gemeentewet van 30 maart 1836. Hierin werd het beginsel 
van de verkiezing van alle gemeentemandatarissen opgegeven-; burgemeester en
schepenen werden voortaan door de Koning benoemd onder de leden van de raad.
De verkiezing der schepenen werd opnieuw ingevoerd in 1887.

Hoewel meermaals gewijzigd blijft de gemeentewet van 1836 nog steeds de basistekst 
van het vigerende Belgisch gemeenterecht.

Historiek van het stemrecht (2)

Zoals hiervoor reeds aangetoond werd het bestuur van de gemeenten tot 1830 aan-
geduid door het centraal gezag. Pas ten tijde van het Voorlopig Bewind werd de
gemeenteraad door de kiezers verkozen.
Vanaf 1830 werden de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden recht-
streeks gekozen door de cijnskiezers. Deze kiezers – uitsluitend mannen - waren
ingezetenen van de gemeente die een bepaald belastingsniveau haalden. Het spreekt 
vanzelf dat de kiezers een elitaire kring van enkel rijke mannelijke burgers vormden 
en zij dus onder zichzelf uitmaakten wie zou besturen. 
In 1893 werd het algemeen meervoudig stemrecht ingevoerd. Iedere man had minstens 
één stem, sommigen hadden tot drie stemmen. Het systeem was zodanig gemoduleerd 
dat bepaalde bevolkingsgroepen meer stemmen konden uitbrengen dan andere. 
Vanaf 1919 werd dan het algemeen enkelvoudig stemrecht – nog steeds alleen 

Wie waren die toneelliefhebbers ?

Octaaf DE KEYZER werd te Etikhove geboren op 4 december 1868 als zoon van 
Leo en Emerentia Vande Walle. Hij huwde te Nukerke op 31 juli 1901 met Marie 
Clementine Zoë Hoffmann, de oudste dochter van Evarist Hoffmann. Zij was kleer-
maakster en mutsenmaakster. Octaaf en Marie woonden in de Boelaertstraat. 
 
Omer VANDEN DAELE, kleermaker, werd te Nukerke geboren op 5 mei 1880 als 
zoon van Eugene en Azelie Hoffmann. Zij woonden op «de steenweg» en hadden er 
een café en een winkel voor «ellegoederen».

Frans DE BO werd te Nukerke geboren op 7 oktober 1888 als zoon van Henri en 
Justine De Keyzer. Frans had twee broers : Jerôme (priester te Impe) en Hilloné 
(geneesheer te St.-Amandsberg). Ook had hij twee zusters Julia en Clara.

Theophiel DE BISSCHOP, boomkapper, werd geboren te Nukerke op 10/12/1867 als 
zoon van Louis en Melanie Vanden Abeele. Hij overleed op 27/10/1929.

Theophiel GILLEMAN werd geboren te Etikhove op 13 december 1861 als zoon van 
Edouard-Francies-Xavier en Clementine Heuvick. Als rustend gemeenteonderwijzer 
(73 j.) overleed hij te Nukerke in zijn woning in de Pontstraat op 4 juni 1934. Hij trad 
drie keer in het huwelijk. Een eerste keer met Marie Mathilde Celine Claus (gestor-
ven te Nukerke op 13/1/1866) een dochter van Jan Augustin en Marie Renilde Van 
de Putte. Een tweede keer met Maria Melanie Van Lanckere gestorven te Nukerke 
op 22/5/1890). Zijn derde huwelijk sloot hij met Marie Octavie Augusta Tonneau 
(†1891). 

Emiel DE KEYZER werd te Etikhove geboren op 4 januari 1859 als zoon van 
Leo en Emerentia Vandewalle. Hij huwde te Etikhove op 28 mei 1886 met Marie 
Hortence Vande Kerckhove (geboren te Schorisse op 19 november 1860). Emiel was 
veekoopman en herbergier. Zij woonden in het café «Het Oud Gemeentehuis» op de
dorpsplaats. Dit café staat afgebeeld op verschillende postkaarten. 

Frederik VERDONCKT, veldwachter, werd te Nukerke geboren op 2 oktober 1855 als 
zoon van Ivo Ferdinand en Marie Therese Blancquart. Hij was gehuwd met Amelie 
Bourgeois en overleed te Nukerke op 31 oktober 1939. 

Gustaaf BRUGGE : geen gegevens

Hector DE KEYZER, werd te Etikhove geboren op 14 april 1887 als zoon van Emiel 
en van Marie Hortence Vande Kerckhove.
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voor mannen – ingevoerd. Elke man, burger van de gemeente, had één stem. Het
vrouwenstemrecht voor de gemeente werd in België ingevoerd in 1921. Vanaf 1948 
mochten de vrouwen ook meestemmen bij de parlementaire verkiezingen.

De Etikhoofse situatie in 1830

Bij het ontstaan van België, nog onder het Voorlopig Bewind, dienden er nieuwe 
gemeenteraden verkozen. Etikhove had recht op een burgemeester, twee schepenen 
(assessoren) en zes raadsleden. Ze werden bijgestaan door een secretaris. 
Hoe de eerste stemming verliep vonden we terug in de gemeentearchieven. De
verslagen van deze zittingen werden door de gemeentesecretaris nauwkeurig
genoteerd in het «Régistre des délibérations de la mayerie de la commune dʼEtichove» 
dat werd aangevat op 28 thermidor van het jaar 8 (16 augustus 1800). Het relaas van 
de zitting op 27 oktober 1831, alsook de officiële aanstelling door de gouverneur van 
Oost-Vlaanderen, worden hierna letterlijk weergegeven. Deze eerste zitting vond 
plaats onder het Voorlopig Bewind dat op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid had 
uitgeroepen. 

Zitting van 27 oktober 1830

Heden 27.8ber.1830, is door zorg van t̓ Gemeentebestuer van Etichove, ingevolg 
het besluyt van het Provisoir Gouvernement van Belgenland, van den 8sten dezer
bijeengekomen de vergadering der notabelen der gezeyde gemeente Etichove ten 
gemeentenhuyse om drij uren, des  naermiddags om tot vernieuwing van gemelde 
bestuer over te gaen.
En naer dat de lijsten der notabelen, en der twaelf meeste belaste ter tafel was 
geleyd, heeft als deken bij ouderdom het voorzitterschap bekleed, den heer Judocus 
Blommaert en hebben zig de vier meeste aenwezige belaste met namen, Charles 
Thienpont, Louis Alphonse Dedonder, Victor De Vos en Francis Debisschop als
stemopnemers daerbij gevoegd, van welke den heer Victor De Vos als jongsten zijnde, 
de functie van Secretaris waergenomen heeft.
En dadelijk is de vergadering overgegaen tot den keus van den voorzitter, leden en 
secretaris van het definitief bureel, bij welke den heer Charles Thienpont bekomen 
heeft vijfthien stemmen, den heer Victor De Vos twaelf, den heer Louis Alphonse 
Dedonder elf, den heer Louis Opsomer negen, den heer Adolphe De Paepe acht, en de 
heeren Judocus Blommaert en Judocus Devos elk zes stemmen; en den heer Judocus 
Devos en zijnen medegelijk stemhebbende Judocus Blommaert uyt verzoek van

Na de pauze volgde opnieuw een pianostuk. Maurice De Vos voerde een alleenspraak 
met zang op: «Lammeke Smeerbuik» en het feest besloot met het kluchtspel in één 
bedrijf «De Antiquair» van Lodewijk Scheltjes.

De prijzen der plaatsen waren 1,50 F. Voor «de tweede standplaats» betaalde men 1 
F en op de derde rang 0,50 F.  «Deuren open om 3 ure. Gordijn om 4 ure zeer stipt». 
Op de affiche stond klaar en duidelijk dat «de kaarten zullen bij de in - en uitgang 
streng worden geëischt».

De voorzitter van de toneelvereniging was Theophiel Gilleman. Theophiel
De Bisschop was ondervoorzitter. Cyriel Martens was de schrijver en de schatbe-
waarder was cafébaas Emiel De Keyzer. Onderwijzer Frederic De Vos was mede-
bestuurder. 

Toneelgroep : «De Veldbloem».
 

Zittend  v.l.n.r. : Octaaf De Keyzer, Omer Vandendaele, Frans De Bo, Theophiel De Bisschop,
Theophiel Gilleman, Emiel De Keyzer en Frederik Verdonckt.

Staand v.l.n.r. : Gustaaf Brugge, Hector De Keyzer, ?, Frederic De Vos, ?, ?, ?.
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hoogere ouderdom, den voorrang gegeven hebbende, is den bureau uyt de voornoemde 
heeren te zamen gestelt geweest; van welke de heeren Thienpont het voorzitterschap 
en Depaepe het secretaris-schap uytgeoefent hebben.
Voorders hebben in desen keus de heeren Robert Pot, Francies van Helleputte en 
Pieter Aug. De Bisschop elk vijf stemmen gehad; de heeren Jacob vander Donckt en 
Karel vander Gauwen elk vier stemmen, de heer Francies Huysman zoon Joannes, 
Jan Francies van Haesevelde, zoon Antone vande Casteele, elk drij stemmen; de hee-
ren Stephanus De Vos, Charles Louis De Donder, Judocus Dʼhondt, Petrus Dʼhondt, 
Judocus de Bourdeaudʼhui, Louis De Clercq, Emanuel Beeckman elk twee stemmen, 
en de heeren Charles de Raedt, Ph. Ant. Beard, Francies Gosse, Pieter Slots, Livinus 
De Craeye, Joseph de Taevernier, Francies Van Seymortier, Louis Paeme, Joannes 
Geenens, Francies Huysman zoon van Francies, De Ridder vicaris, Ph. Antone
De Vos, Pieter Francies van Mallegem en Pieter van der Gauwen elk eene stem: drij 
en twintig stemgeregdigde in desen keus medegewerkt hebbende.
Vervolgens is de vergaedering overgegaen ten getalle van hondert zeven kiezers tot 
den keus van het Borgemeesterschap en heeft den heer Charles Louis Dedonder 
bekommen zeven en vijftig stemmen; den heer Charles Thienpont zeven en veer-
tig stemmen; de heer Robert Pot drij stemmen; dus heeft den heer De Donder de
vergelijke meerderheyd bekomen en is door de vergaedering als Borgemeester gegroet. 
Van daer heeft men aenvang genomen met de keus der twee Schepenen, waer zig 
hondert zes kiesers aengeboden hebben, welken keus voor uytslag heeft gehad, dat 
den heer Louis Alphonse de Donder zeven en sestig stemmen heeft bekommen en 
den heer Robert Pot vier en vijftig welke verre de vergelekent meerderheyd iegens 
andere inhielde dus zijn deze heeren als Schepenen herkend en hebben de heeren 
Pieter Augustin De Bisschop negen en twintig, Charles Thienpont en Victor de Vos 
twaelf, Judocus D`hondt en Judocus de Vos elk vier, Louis Opsomer acht, Charles de 
Raedt, Francies van Helleputte, Ansellemus vander Linden, Eugene Lateur en Pieter 
Francies van Malleghem elk twee, Pieter Slots, Ph. Antone Beard en Pieter Dʼhondt 
elk een stem, bekomen.
Ten laesten is de vergaeringe overgegaen tot de stemming van zes leden voor den 
raed der gemeentebestuurs, en tachtig leden of kiesers hebben hier in deel genomen: 
en hebben de heeren Jacobus van der Donckt een en vijftig stemmen, Jan Francies 
van Helleputte veertig stemmen, Pieter Augustin de Bisschop zeven en dertig stem-
men, Judocus de Vos vijf en dertig, Victor de Vos acht en twintig en Charles vander 
Gauwen, zeven en twintig gehad; zijnde ook de vergeleken meerderheyd tenvoordeele 
dese des heeren welke dus den Raed der gemeente bestuurs uytmaeken. Overigens 
hebben de heeren Francis Huysman zoon van Jan, in dezen keus vijf en twintig, Ph. 
Antone Beard twee en twintig, Joannes Francies van Haesevelde een en twintig, Louis 
de Clercq achthien, Anselmus van Linden zesthien, Jacobus van den Bossche vijfthien, 
Judocus de Bourdeaud`hui en Charles de Raedt elk twaelf, Louis Opsomer elf, Pieter 
van Gauwen thien, Stephanus de Vos ses, Philippe Antone de Vos en Pieter de Donder 

MARC VUYLSTEKE

Honderd jaar geleden te Nukerke ...

De toneelmaatschappij «De Veldbloem», gesticht in 1900, trad opnieuw voor het
voetlicht op kermiszondag 18 september 1904. 

De voorstelling had plaats in haar lokaal «Het Oud Gemeentehuis» bij Emiel
De Keyser.

Café «A la  Maison Communale»
Het oud gemeentehuis en ook de andere huisjes werden rond 1975 afgebroken.

Het programma bestond uit twee delen gescheiden door «tien minuten tusschen-
poos». De toneelavond startte met een openingsstuk voor piano, gebracht door Octaaf 
Hoffmann. Daarna volgde een kluchtlied «Jan Drupelmans» gezongen door Frederic 
De Vos. Een spel in één bedrijf van Jules Wytinck «Een Koud Kieken» werd daarna 
opgevoerd. Het eerste deel besloot met een alleenspraak met zang «De Prijsvlucht uit 
Parijs» gebracht door Theophiel De Bisschop.
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elk vijf, Pieter Francies van Malleghem vier, Francies van Symortier, Louis de Wolf, 
Pieter Gosseye, Louis Paeme, Philippe Maes, Eugene Lateur, Judocus Blommaert 
en Joannes Aelvoet elk drij, Pieter van de Kerckhove, Charles Thienpont, Livinus de 
Smet elk twee, Francies de Bisschop, Jean Brutin, Francies Laurier, Francies Gosse, 
Joannes Geenens, Louis Blommaert, Francies Huysman, zoon van Francies, Jacobus 
van Butsele, Adolph de Pape, Joannes Heuvick, Pieter de Pandelaere en Jacob de 
Smet elk een stem verkregen.

Van al welke dadelijk is opgemaekt en naer voorlezing ondertekent dit verbal date als 
voorzien.

Zitting van 15 november 1830

Heden vijfthienden November achthienhondertdertig is in vergadering van den 
Gemeente Raed der Gemeente Etichove, lezing gedaen van het besluit van den heer 
Gouverneur van Oost-vlaenderen dd 8 dezer, medebrengende goedkeuringe der
kiezinge op 27 8ber alhier geschied uyt kragt van het besluyt van het Gouvernement 
Provisoir van Belgenland dd 8 der zelve maend october, bij welke kiezinge benoemd 
zijn tot Burgemeester dezer Gemeente den heer Charles Ludovicus De Donder, tot 
Assessoren de heeren Louis Alphonse De Donder en Robert Pot en tot Raedslieden 
de heeren Jacobus Vander Donckt, Jean Francies Van Helleputte, Pieter Augustin
De Bisschop, Judocus De Vos, Victor De Vos en Charles Vandergauwen.
Alle deze voornoemde heeren alhier tegenwoordig hebben verklaert hun respectieven 
functien te aenveerden, desvolgens worden zij bij deze in hunne functien bevestigt, 
waer van is opgesteld en naer voorleezing geteekend het tegenwoordig Procesverbal.
(10 handtekeningen, waaronder deze van de secretaris Charles Thienpont)
De verkozenen van de eerste Etikhoofse gemeenteraad in het nieuwe België

Een klein aangrijpend fragment uit het dagboek:

«Mij omdraaiden zag ik mijnen makker Dens ten gronde vallen. Ik deed den
franschman voort gaan naar de poste de secours welke nog een op een 220 meters 
afstand gelegen was. ʼk Had gelijk een steek in het hart bij het hooren kermen van 
mijn camerad. Na al mijnen balaçon afgedaan te hebben kroop ik terug tot bij hem. 
Hij vroeg mij onmiddellik eenen docteur en eenen almoezenier te halen. Doch toen hij 
mij zag vertrekken riep hij mij terug zeggende : clairon, gij moogt mij niet verlaten. ʼk 
Was om te sterven van verdwelming, en die jongen op geen manieren kunnen helpen. 
Opeens begon hij te weenen en zegde : clairon, ik ga sterven. Dit zeggend kon ik mijne 
tranen niet meer houden. Vervolgens riep hij gedurig op zijne moeder. Thans vroeg 
hij mijne paternoster en wij begonnen samen te bidden. Intussen kwaam er nog een
carabinier tot bij ons gekropen».

Het is beslist de moeite waard om zijn verhaal over zijn voettocht door België en zijn 
verblijf in de tranchées te lezen.
Met deze publicatie van het dagboek willen we ook alle soldaten uit de Eerste 
Wereldoorlog eren en meer specifiek de 72 gesneuvelden uit Etikhove, Maarke-
Kerkem, Nukerke en Schorisse. Achteraan in het boek brachten we alle gevonden 
informatie samen en ook in vele gevallen een foto van de gesneuvelden. 

Het dagboek, gedrukt op glanzend papier, is geïllustreerd met vele foto's en kaarten. 
Deze nieuwe waardevolle publicatie van onze Heemkundige Kring zal opnieuw in de 
smaak vallen van onze vele heemvrienden.
Geïnteresseerden kunnen nu reeds voorintekenen (ten laatste tot 30 september) en 
storten 18 euro op het nummer 747-5160450-77 van Businarias, Rijksweg 125, 
Maarkedal, met de vermelding «Oorlogsdagboek». De namen van de voorintekenaars 
worden  achteraan in het boek afgedrukt.

Dit is het laatste nummer van jaargang 2004. Wij zijn nu 
toe aan de hernieuwing van de abonnementen.

Wie de drie nummers van volgende jaargang wil ver-
der ontvangen stort het gekozen bedrag op nummer
747-5160450-77 van de Heemkundige Kring, met
vermelding-:
  Lid         7.50 €
  Steunend lid   12.50 €
  Erelid :        25.00 €

Dank bij voorbaat.
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Charles Louis De Donder, burgemeester
Geboren te Edelare in 1799. Landbouwer. Zoon van Jan Baptiste De Donder en Anne 
Marie Van Coppenolle. Eerste huwelijk met Therese Dhurtere en tweede huwelijk 
met Virginie De Donder. Woonde in de «Nederhaalbeke». Overleden te Etikhove op
28 februari 1878.

Louis Alphonse De Donder, assessor (schepen)
Geboren te Etikhove in 1778. Landbouwer. Zoon van Philippe Antone De Donder en 
Petronella De Vos. Gehuwd met Regine Roman. Neef van de  burgemeester. Overleden 
te Etikhove op 4 januari 1835. Diens derde kind, Charles Joseph is de eerste brouwer 
van de brouwerij De Donder (Ladeuze) (3).

Robert Pot,  assessor (schepen)
Geboren te Etikhove in 1790. Particulier (4). Zoon van Louis Pot en Therese De Smet. 
Gehuwd met Dorothé Delacroix. Woonde op de «Plaetse». Overleden te Etikhove op 
1 mei 1846.

Jacobus Vander Donckt, raadslid
Geboren te Etikhove in 1755. Bierbrouwer (5). Zoon van Floris Vander Donckt en 
Marie De Bisschop. Ongehuwd. Woonde op de «Steenbekedries». Overleden te 
Etikhove op 7 juni 1845. Dank zij ondermeer zijn schenking kon de Sint-Britiuskerk 
te Etikhove worden uitgebreid (6).

Joannes Franciscus Van Helleputte, raadslid
Geboren te Elst in 1771. Landbouwer. Zoon van Adreanus Van Helleputte en Philippine 
Vuye. Gehuwd met Eugene de Messelier. Woonde aan de «Kezerberg» (7). Overleden 
te Etikhove op 12 december 1844.

Pieter Augustijn De Bisschop, raadslid
Geboren te Etikhove in 1778. Landbouwer. Zoon van Petrus Franciscus De Bisschop 
en Florentine Ogiers. Gehuwd met Christine Beatse. Woonde in de Sectie A huis
nummer 66. Overleden te Etikhove op 24 april 1862.

Judocus De Vos, raadslid
Onder voorbehoud. Geboren te Etikhove op 18.03.1790. Zoon van Joannes Franciscus 
De Vos en Marie Theresia De Vos. Verder geen gegevens gevonden.
Victor De Vos, raadslid

Oorlogsdagboek
van Odon Van Pevenaege.

Op 4 augustus was het precies 
negentig jaar geleden dat de Eerste 
Wereldoorlog voor België begon. 
Op die dag kreeg België de Duitse 
invasie over zich heen. Negentig 
jaar later verschijnt het dagboek 
van een soldaat-klaroenblazer die 
er vanaf de eerste dag tot de dag 
waarop hij op 15 juli 1917 sneu-
velde, dagelijks de miserie heeft 
meegemaakt.

De soldaat-klaroenblazer, Odon 
Van Pevenaege, werd te Maarke-
Kerkem geboren. Op 16 september 
1913 werd hij soldaat-klaroenbla-
zer bij de Grenadiers in Brussel. 
Vanuit de Albertkazerne vertrok 
hij op 4 augustus samen met zijn 
medesoldaten naar de oorlog. Dag 
na dag, vanaf 4 augustus en dit tot 
28 april 1915 noteerde hij alles wat 
hij belangrijk vond in zijn dagboek. 
Hij sneuvelde in de omgeving van 
St.-Jacobskapelle aan de IJzer op 15 juli 1917. Zijn dagboek kreeg de familie per toe-
val in handen en koesterde het als een relikwie nu reeds meer dan 80 jaar. 

Het dagboek deelde hij in als volgt :

I. Eenige uitlegingen van hetgeen ik gedaan heb en er mij is overgekomen binst den
    oorlog. 1914-1915
II.  Lijst der gemeenten welke ik doorkruist heb gedurende den oorlog
III. Schetsen van meegemaakte veldslagen :
a. Slag van Werchter, van 10 tot 12 september 1914
b. Slag van den Yzer, van 18 tot 27 oktober 1914
c. Slag aan Kanaal te Steenstraete, op 24 april 1915.

MARC VUYLSTEKE
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Geboren te Leupegem in 1791. Zoon van Fidèle De Vos en Sabine De Brauwer. 
Gehuwd met Marie Therese Bauwens. Woonde op de wijk Ladeuze. Overleden te 
Etikhove op 9 juli 1849.

Charles Joseph Van Der Gauwen, raadslid
Geboren te Etikhove in 1773. Molenaar (8). Zoon van Pieter Joseph Van Der Gauwen 
en Marie Catherine Van Cauwenberghe. Woonde op de wijk «Bossenaere». Overleden 
te Etikhove op 25 november 1838.

(1) Suetens L.-P.,  «Gemeenterecht – Permanente Commentaar»,  nv UGA, Heule, 1967, p. 1-7.
(2) Diverse internet-bronnen.
(3) Vuylsteke M., «Brouwerij De Donder», Businarias, 1998, nr. 5, p. 19-24.
(4) Particulier: volgens Van Dale: ambteloos burger, ook «bijzondere» genoemd. Eigenlijk een soort
      rentenier.
(5) Brouwerij Vander Donckt was gelegen naast de huidige Straal Bronnen aan de Steenbeekdries. 
(6) Bourdeaudhui J., «De Sint-Britiuskerk te Etikhove», Businarias, 2002, p.18.
(7) Kezerberg = Kerselareberg = Ladeuzestraat.
(8) Molenaar van de oude Bossenaremolen, neergehaald in 1939. Zie ook artikel over «Mère Placide»,
     Businarias 1998, nr. 5, p. 9.

enorm vliegtuig, een vliegend fort raasde rakelings boven de huizen. Drie motoren 
stonden in brand. Zes van de elf bemanningsleden waren reeds uit het vliegtuig 
gesprongen. Het vliegtuig kon uiteindelijk een noodlandig maken dicht tegen het bos 
ter Rijst. De vijf nog overgebleven bemanningsleden waren ongedeerd en liepen zo 
snel ze maar konden in de richting van D'Hoppe. Daar vernamen ze dat we reeds op 
4 september bevrijd waren. Het vliegtuig kwam terug van een bombardement boven 
het Ruhrgebied. Vele kijklustigen kwamen het gestrande vliegtuig bewonderen. Kort
daarna werd op deze hoogvlakte, naast de hoeve van Achiel De Bock, een vliegplein 
voor kleine verkenningsvliegtuigen aangelegd. Dit lokte vele nieuwsgierigen. Het 

Kaart Bosgat.

ANTOINE LEFEVER

Proficiat Burgemeester

Peter Thienpont, bestuurslid van onze kring 
en tevens burgemeester van Maarkedal, 
vierde op vrijdag 9 juli zijn tienjarig bur-
gemeersterschap tijdens zijn jaarlijks bal. 
Vanwege voorzitter, bestuursleden en alle 
leden van onze kring wensen wij hem har-
telijk proficiat.
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PAUL BAEKELAND

In de rand van een kermis (die niet doorging)

In heel de Koekamer is er niet één café meer. Op wat trekt dat! Waar moeten mensen 
nog bijeenkomen? Er staat wel een zitbank. Privé-initiatief. Geregeld komen daar 
wandelaars of wielertoeristen op uitrusten. De blikjes van hun frisdranken gooien ze 
vaak over de haag. Mijn haag. En wat doe ik? Ik verzamel ze, die lege blikjes, niet als 
hobby maar om de boel proper te houden. Wat staat mij te doen? Zelfs de achteloze
blikjesgooier zorgt er wel voor dat zijn eigen erf blikvrij blijft.
Maar het gaat erover dat er geen cafés meer zijn op de Koekamer. Je had het aan je 
voorouders moeten zeggen, ze verklaarden je zot. In wat voor wereld leven wij?
Nu goed, er is een bank. Mijn bank. Maar ik kan toch moeilijk aan allen die er komen 
op neerzitten vragen: «kom binnen en drink iets, terwijl we verder klappen». Ik ben 
wel sociaal ingesteld, maar geen cafébaas. Ik ben gepensioneerd. Ik leef van de staat 
en dan moet je braaf zijn. Het is op zich al niet correct dat mijn bank op de openbare 
weg staat, zonder vergunning van stedenbouw, zonder staangeld aan de gemeente. 
Maar als ik ze commercieel zou gaan uitbaten, krijg ik de fiscus op mijn nek. Dus doe 
ik het niet. Geen drank op mijn bank! Punt.
Het brengt mij wel op een idee. De gemeente zou banken kunnen plaatsen in straten 
waar geen cafés meer zijn, met op zomerse dagen een rondrijdende barman, iemand 
van de dienst cultuur bijvoorbeeld. De overheid moet instaan voor de noden van 
de bevolking, vind je niet? Wij bestellen met deze dus een dozijn banken voor de 
Koekamer, net zoveel als er vroeger herbergen waren.
Als banken konden spreken, je zou nogal wat bankgeheimen aan de weet komen. Die 
van mij heeft niet zoveel te verraden, ze staat daar open en bloot aan de kant van de 
straat. Maar ik zou het verhaal willen horen van haar soortgenoten, die bijvoorbeeld 
diep in het groen van park of bos verborgen zitten. Die het menige keer zeer warm
krijgen aan de zitplank, vooral als de rozen geuren en de maan schijnt en de lucht vol 
stuifmeel zit.
Ik voel weinig voor big brotherachtige toestanden. Mensen boeien mij, maar gluren 
lijkt mij pervers, fantaseren daarentegen vind ik fantastisch. Je mag meedoen. We
zetten voor de grap drie mensen op mijn bank. Fictieve, zelf uitgedachte mensen. Met 
de koekamerfeesten zaliger gedachtenis als decor. Waarom drie? Weet ik veel. Omdat 
drie een heilig getal is. Of nee, omdat er met zijn drieën, ingeval van meningsverschil, 
altijd een tweederde meerderheid is.
Nemen we drie oude sloebers van vóór de oorlog? Ze roken en sjieken en drinken 
bier uit «fidoelkies». Ze vertellen over het werk in de koolputten of de campagne in 
Frankrijk, over vogels vangen, duiven melken of konijnen stropen. Eigenlijk hebben 
we het over dat soort dingen al meer gehad, in vroegere geschriften.

't Bosgat naar hem genoemd.
Het vroegere café t̓ Bosgat.

Enkele dagen na de begrafenis van Arthur Odevaert, op zaterdag 10 september, zes 
dagen na de bevrijding, werden vele inwoners opgeschrikt door een hels lawaai. Een 
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Waarom niet eens drie oude Belgen op onze bank? Ruige kerels met puntsnorren, die 
beramen hoe ze de voorbij stuivende karren van de Romeinen op de heirbaan kunnen 
saboteren? Ik hoor iemand zeggen: dat wordt een baldadige bedoening, wij willen iets 
«leutigs».
Goed, dan zetten we een soort petit comité van de koekamerfeesten op onze bank. 
«Met een kantine erbij», roept iemand. Ha nee, geen drank op mijn bank!
Weet je wat, we toveren drie jonge meisjes uit onze hoed. Zo van die verse, geurende 
lentebloemen, nog nat van de dauw van de schepping. God is er nog aan bezig. We
storen Hem niet. Het is werk van jaren, boetseerwerk vooral. Maar het resultaat 
laat zich nu al raden. Alles perfect op de juiste plaats en in de gepaste proporties. 
Kunstwerk. Af tot in de tedere details.
Het weze nog even gezegd: alles berust op fictie, we laten het opborrelen uit onze
fantasie, uit onszelf, een verzonnen verhaal, ongebonden aan feiten, deinend op onze 
esthetische en andere gevoeligheden. Waar het eindigt, zien we dan wel. Misschien 
vroeg in de morgen op een lege houten bank, dat eigenlijk een dood ding is. Maar 
alles is dood, als we er zelf geen leven in steken. Alles is koud, maar in onszelf zit de
warmte.
Drie jonge meisjes van zestien en het leven begint. Ellen, Anke, Sonja. Door onszelf 
bedachte namen. Meisjes van hier, maar zoek niet uit wie ze zijn. Ze hebben lichte, 
korte bloesjes aan, de navel bloot, of met schouderdecolleté, of met lusjes en strikjes 
los aan elkaar, fantaseer er maar op los. Ze dragen in ieder geval een minirok. Dat 
staat leuk voor tieners. Die zitten daar niet gedurig aan te trekken, zoals kortgerokte
oudere dames wel eens doen. Immers, wat mooi is mag gezien worden. Waarvoor
hebben we onze ogen gekregen? Prijzen we de Schepper.
Na de hoogzomerse dagen zijn de avonden zwoel, met een prachtige sterrenhemel, 
maar die zie je niet, wegens de overdaad van kunstlicht alom. De kermisstraat is,
tussen tent en autoscooter, één bont gewemel van opgewekte, heen en weer
drentelende mensen.
Op de bank in de luwte verpozen Ellen, Anke en Sonja. Het is nog te vroeg voor de 
grote vedetten in de tent. Op de Keizershoeve speelt het accordeon en dat is niets 
voor hen. We laten ze kletsen over de jongens, de liefde, de grote dingen die hen te
wachten staan.
Hierbij een verhaal verzinnen kan niet moeilijk zijn. Het komt me zo in de pen. Anke 
heeft heimelijk kennis met een jongen. Het wonder waarvan de anderen dromen, is bij 
haar geschied. Nog maar pas. Ze heeft afspraak met hem, hier bij de bank. Alleen is ze 
niet helemaal zeker of hij zijn woord wel houdt. Met vreemde jongens weet je nooit. 
Om hier niet alleen te kijk te zitten, lokte ze de vriendinnetjes mee, maar verklapte 
niets. Ze zou hen verrassen: «dit is Hans» en genieten van hun verbazing. En mocht 
hij niet opdagen, dan weten ze niets. Dan is er niets gebeurd. Dan zou ze alleen maar 
vreselijk verdrietig worden en het niet kunnen verbergen. Dan zouden ze haar gewis 
bestoken met vragen, waarop ze geen zinnig antwoord zou weten.

    Arthur Odevaert.         Rouwprentje Arthur Odevaert. 
Recht tegenover de uitkijkpost was er het café 't Bosgat. Het werd bezocht door vele 
voorbijgangers. Arthur Odevaert, getrouwd met Maria Flamée uit Michelbeke, baatte 
het café uit. In dit café kwamen nu en dan verzetsstrijders over de vloer. Arthur zou 
ook één van de clandestiene leden geweest zijn. Wat niemand verwachtte gebeurde 
op een rustige augustus avond. Een ooggetuige vertelde mij het volgende : Op het 
einde van de oorlog zaten wij tijdens de warme avonden regelmatig met enkelen in de
grasberm te babbelen, ook die bewuste avond van eind augustus. Plots verschenen er 
enkele Duitse autoʼs. De Gestapo omsingelde onmiddellijk het café. Ze drongen zowel 
langs de voor- en achterdeur het café binnen. Arthur Odevaert werd aangehouden en 
getransporteerd naar Oostakker. Alhoewel de bevrijding nabij was werd Arthur in 

Oostakker terechtgesteld.
Begrafenis Arthur Odevaert.

Na de bevrijding werd zijn stoffelijk 
overschot naar Schorisse overgebracht 
en opgebaard in het oud gemeente-
huis. Oudstrijders, verzetslieden en een 
indrukwekkende massa woonden de 
plechtige begrafenis bij. Later werd aan 
het café een gedenkplaat (foto hiernaast) 
onthuld. Ook werd een zijstraat van



Het duurt lang, veel te lang, denkt ze. Misschien vindt hij het niet, hij moet van zover 
komen. Ze had het hem goed uitgelegd. Stom dat ze het nummer van zijn mobieltje 
vergat te vragen. Ze wist niet eens of het nu Meerbeke of Merelbeke was waar hij 
woonde. Ze was tot geen enkele nuchtere gedachte meer in staat geweest, nadat hij in 
haar oor had gefluisterd dat hij haar zeer aardig vond. En dat hij ... dat hij ... Zoiets 
heerlijks had ze nog nooit meegemaakt. De eerste liefde, dat is zo overweldigend, 
daar ben je zo ondersteboven van, je kan er 's nachts niet meer van slapen. Je wordt
stekezot maar het kan je niet schelen. Je hebt zoveel hemel in je hoofd, dat je de grond 
niet meer raakt.
Anke begint te wanhopen. Je zou voor minder. Hij is al twintig minuten over tijd. Ze 
is dichtgeklapt. Daarstraks tetterde ze alsmaar door en nu zegt ze niets meer. Ellen 
en Sonja beginnen vragen te stellen. Of haar wat scheelt. Of zij wat miszegd hebben. 
Waarvoor ze nu boos is. En dat het tijd wordt om naar de grote tent te gaan.
Ze valt door de mand. «Ga maar, ik wacht op iemand». Ze schrikt. Haar geheim
ontsnapt haar. Ze gaan niet.
Een week geleden hadden ze met zijn drieën naar het Pukkelpopfestival gewild,
helemaal naar Hasselt. De grote idolen zien en horen.
«Ben je mal?» protesteerden de moeders.
«Gaat niet door», beslisten de vaders.
«Als je ouder bent, volgend jaar misschien».
Anke had een nicht die ouder was. Achttien. En die had een vriend van bijna twintig. 
Met hen kon ze mee. Ze zaagde ma de oren van de kop en zei dan tegen pa dat ze van 
ma mee mocht.
Toen waren die twee tegen elkaar op aan het steigeren gegaan. «Geef haar maar veel 
geld mee voor jointjes en van die dingen. En als ze ginds een geringde pukkelaap 
opscharrelt, moet ge niet komen klagen».
Er sloegen deuren dicht. Daarna trad de stilte in.
Anke ging. En vond Hans. Eerste jaar Leuven. Honkbalpet, ruige baard, ringetje. Hij 
kende alles over pop, smeet met namen als Mercury Rev, Stephen Malkmus, Elbow. 
Maar even later lag hij naast haar op de wei en werd zijn stem zachter en blonken zijn 
ogen vertederd. Ze hoorden de keiharde muziek nog nauwelijks. Er waren diep in hen 
stemmen losgekomen. En hormonale werkingen ingezet.
Ellen en Sonja waren spinnijdig geweest, omdat Anke was weggeraakt en zij niet. Nu 
het tot hen doordringt dat hun vriendinnetje er op de koop toe een lief aan overhield... 
Of is het allemaal een flauwe grap? Nee, het is echt. Ze komen voldoende aan de weet 
om hun verbeelding op hol te laten slaan.
Hans komt niet. En nog lang wachten kunnen we ook niet, want onderhavig verhaal 
kan ook niet te lang duren. Waar moet je heen met de jongelui van deze tijd? Vroeger, 
toen wij jong waren, bleven we trouw aan ons lief. Nu ja, meestal toch. We kerfden 
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een enig vergezicht. Men ziet er de nieuwe Bossenaremolen, de kerk van Nukerke, de 
elektrische centrale van Ruien. Die uitkijkpost is een verwezenlijking van burgemees-
ter André De Temmerman. Tegen het huis van Remi Roman stond een oude verroeste 
elektriciteitscabine. Dank zij de tussenkomst van de burgemeester werd de cabine
herbouwd in het talud en bovenop werd de uitkijkpost gebouwd. Het kostte de gemeen-

te geen cent.

Zicht vanop het Bosgat.
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onze naam in een boom. In ridderverhalen prikten geliefden zichzelf en mengden 
hun bloed, om voor altijd één te zijn. Verliefde Russen die voor lange tijd uit elkaar
moesten gaan, scheurden een roebelbiljet in twee stukken en bewaarden elk hun deel. 
Niets past zo hecht bij elkaar als twee van elkaar gescheurde delen van een roebel. 
Romantiek van dit gehalte, bestaat het nog wel in deze tijd? Velen laten zich tatoeëren, 
sommigen met de initialen van hun lief, voor levenslang in hun vel gebrand. Dat is 
nog veel straffer!
Het accordeon speelt op het hof van Frans. «De Gebuurs» treden op in de tent. Sonja 
begint mee te zingen en te heupwiegen. «Volgend jaar ben ik bij de dansgroep», zegt 
ze. «Patriek heeft het beloofd». Ellen zit een SMS-berichtje in te tikken, zomaar, naar 
een denkbeeldige vriend. «Hallo hallo, mijn télé-Romeo».
En dan plots, ineens... Anke springt overeind. Hij is er! Ze ziet hem aankomen vanaf
't Wolfgat.
«Hei!» roept ze.
«Dag Anke!» zegt hij.
Hij zoent haar. Ze smelt. Ze duizelt van geluk.
Hoe het verder verloopt? Dat raad je toch! Daarom zeg ik het niet. Weet je wat? Zet 
je neer op mijn bank, ze is nog warm, zet je verbeelding op scherp. Het kan een heel 
opwindend verhaal worden.

VRIJDAG 22 OKTOBER  –  20u00
Zaal «Maarkedal» te Etikhove

VOORDRACHT

HET DIALECT VAN ONZE STREEK

door Mevrouw Veronique De Tier uit Kruishoutem.

INKOM GRATIS

Het Bosgat te Schorisse - 60 jaar geleden.

Vroeger strekte het bos zich uit tot aan de beek en tot aan de hoeve Van Der Massen. 
Daar begint de tamelijk steile berg die klimt tot aan de uitkijkpost van  't Bosgat.
Juist over de beek stond er vroeger een melkerij, eigendom van Frans D'Haese. Op het 
einde van Wereldoorlog II werd de melkerij voor een tweede keer gesaboteerd. Het 
betekende het definitieve einde ervan. Links, hoger op, zitten we in de Rijsstraat van 
waar men een prachtig zicht heeft op de dorpskom van Schorisse. Na een bocht naar 
rechts komen we aan de eerste huizen van 't Bosgat.

Bosgat met links café «Bonte Kater».
Op de foto van links naar rechts :  Georges Donckerwolcke, Hippoliet Van Schoorisse,

Roger Declercq, Gomar Mespreuve.
Iets verder op : Ghislaine Mespreuve en Frans Mespreuve.

Hier stond vroeger het café, tevens winkel en boerderij, van Adhemar Mespreuve. 
Een honderd meter verder komt men dan op het centrale plein van het Bosgat met één 
der mooiste uitkijkposten van de Vlaamse Ardennen. Van op het verhoog heeft men 
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Het duurt lang, veel te lang, denkt ze. Misschien vindt hij het niet, hij moet van zover 
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Waarom niet eens drie oude Belgen op onze bank? Ruige kerels met puntsnorren, die 
beramen hoe ze de voorbij stuivende karren van de Romeinen op de heirbaan kunnen 
saboteren? Ik hoor iemand zeggen: dat wordt een baldadige bedoening, wij willen iets 
«leutigs».
Goed, dan zetten we een soort petit comité van de koekamerfeesten op onze bank. 
«Met een kantine erbij», roept iemand. Ha nee, geen drank op mijn bank!
Weet je wat, we toveren drie jonge meisjes uit onze hoed. Zo van die verse, geurende 
lentebloemen, nog nat van de dauw van de schepping. God is er nog aan bezig. We
storen Hem niet. Het is werk van jaren, boetseerwerk vooral. Maar het resultaat 
laat zich nu al raden. Alles perfect op de juiste plaats en in de gepaste proporties. 
Kunstwerk. Af tot in de tedere details.
Het weze nog even gezegd: alles berust op fictie, we laten het opborrelen uit onze
fantasie, uit onszelf, een verzonnen verhaal, ongebonden aan feiten, deinend op onze 
esthetische en andere gevoeligheden. Waar het eindigt, zien we dan wel. Misschien 
vroeg in de morgen op een lege houten bank, dat eigenlijk een dood ding is. Maar 
alles is dood, als we er zelf geen leven in steken. Alles is koud, maar in onszelf zit de
warmte.
Drie jonge meisjes van zestien en het leven begint. Ellen, Anke, Sonja. Door onszelf 
bedachte namen. Meisjes van hier, maar zoek niet uit wie ze zijn. Ze hebben lichte, 
korte bloesjes aan, de navel bloot, of met schouderdecolleté, of met lusjes en strikjes 
los aan elkaar, fantaseer er maar op los. Ze dragen in ieder geval een minirok. Dat 
staat leuk voor tieners. Die zitten daar niet gedurig aan te trekken, zoals kortgerokte
oudere dames wel eens doen. Immers, wat mooi is mag gezien worden. Waarvoor
hebben we onze ogen gekregen? Prijzen we de Schepper.
Na de hoogzomerse dagen zijn de avonden zwoel, met een prachtige sterrenhemel, 
maar die zie je niet, wegens de overdaad van kunstlicht alom. De kermisstraat is,
tussen tent en autoscooter, één bont gewemel van opgewekte, heen en weer
drentelende mensen.
Op de bank in de luwte verpozen Ellen, Anke en Sonja. Het is nog te vroeg voor de 
grote vedetten in de tent. Op de Keizershoeve speelt het accordeon en dat is niets 
voor hen. We laten ze kletsen over de jongens, de liefde, de grote dingen die hen te
wachten staan.
Hierbij een verhaal verzinnen kan niet moeilijk zijn. Het komt me zo in de pen. Anke 
heeft heimelijk kennis met een jongen. Het wonder waarvan de anderen dromen, is bij 
haar geschied. Nog maar pas. Ze heeft afspraak met hem, hier bij de bank. Alleen is ze 
niet helemaal zeker of hij zijn woord wel houdt. Met vreemde jongens weet je nooit. 
Om hier niet alleen te kijk te zitten, lokte ze de vriendinnetjes mee, maar verklapte 
niets. Ze zou hen verrassen: «dit is Hans» en genieten van hun verbazing. En mocht 
hij niet opdagen, dan weten ze niets. Dan is er niets gebeurd. Dan zou ze alleen maar 
vreselijk verdrietig worden en het niet kunnen verbergen. Dan zouden ze haar gewis 
bestoken met vragen, waarop ze geen zinnig antwoord zou weten.

    Arthur Odevaert.         Rouwprentje Arthur Odevaert. 
Recht tegenover de uitkijkpost was er het café 't Bosgat. Het werd bezocht door vele 
voorbijgangers. Arthur Odevaert, getrouwd met Maria Flamée uit Michelbeke, baatte 
het café uit. In dit café kwamen nu en dan verzetsstrijders over de vloer. Arthur zou 
ook één van de clandestiene leden geweest zijn. Wat niemand verwachtte gebeurde 
op een rustige augustus avond. Een ooggetuige vertelde mij het volgende : Op het 
einde van de oorlog zaten wij tijdens de warme avonden regelmatig met enkelen in de
grasberm te babbelen, ook die bewuste avond van eind augustus. Plots verschenen er 
enkele Duitse autoʼs. De Gestapo omsingelde onmiddellijk het café. Ze drongen zowel 
langs de voor- en achterdeur het café binnen. Arthur Odevaert werd aangehouden en 
getransporteerd naar Oostakker. Alhoewel de bevrijding nabij was werd Arthur in 

Oostakker terechtgesteld.
Begrafenis Arthur Odevaert.

Na de bevrijding werd zijn stoffelijk 
overschot naar Schorisse overgebracht 
en opgebaard in het oud gemeente-
huis. Oudstrijders, verzetslieden en een 
indrukwekkende massa woonden de 
plechtige begrafenis bij. Later werd aan 
het café een gedenkplaat (foto hiernaast) 
onthuld. Ook werd een zijstraat van
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PAUL BAEKELAND

In de rand van een kermis (die niet doorging)

In heel de Koekamer is er niet één café meer. Op wat trekt dat! Waar moeten mensen 
nog bijeenkomen? Er staat wel een zitbank. Privé-initiatief. Geregeld komen daar 
wandelaars of wielertoeristen op uitrusten. De blikjes van hun frisdranken gooien ze 
vaak over de haag. Mijn haag. En wat doe ik? Ik verzamel ze, die lege blikjes, niet als 
hobby maar om de boel proper te houden. Wat staat mij te doen? Zelfs de achteloze
blikjesgooier zorgt er wel voor dat zijn eigen erf blikvrij blijft.
Maar het gaat erover dat er geen cafés meer zijn op de Koekamer. Je had het aan je 
voorouders moeten zeggen, ze verklaarden je zot. In wat voor wereld leven wij?
Nu goed, er is een bank. Mijn bank. Maar ik kan toch moeilijk aan allen die er komen 
op neerzitten vragen: «kom binnen en drink iets, terwijl we verder klappen». Ik ben 
wel sociaal ingesteld, maar geen cafébaas. Ik ben gepensioneerd. Ik leef van de staat 
en dan moet je braaf zijn. Het is op zich al niet correct dat mijn bank op de openbare 
weg staat, zonder vergunning van stedenbouw, zonder staangeld aan de gemeente. 
Maar als ik ze commercieel zou gaan uitbaten, krijg ik de fiscus op mijn nek. Dus doe 
ik het niet. Geen drank op mijn bank! Punt.
Het brengt mij wel op een idee. De gemeente zou banken kunnen plaatsen in straten 
waar geen cafés meer zijn, met op zomerse dagen een rondrijdende barman, iemand 
van de dienst cultuur bijvoorbeeld. De overheid moet instaan voor de noden van 
de bevolking, vind je niet? Wij bestellen met deze dus een dozijn banken voor de 
Koekamer, net zoveel als er vroeger herbergen waren.
Als banken konden spreken, je zou nogal wat bankgeheimen aan de weet komen. Die 
van mij heeft niet zoveel te verraden, ze staat daar open en bloot aan de kant van de 
straat. Maar ik zou het verhaal willen horen van haar soortgenoten, die bijvoorbeeld 
diep in het groen van park of bos verborgen zitten. Die het menige keer zeer warm
krijgen aan de zitplank, vooral als de rozen geuren en de maan schijnt en de lucht vol 
stuifmeel zit.
Ik voel weinig voor big brotherachtige toestanden. Mensen boeien mij, maar gluren 
lijkt mij pervers, fantaseren daarentegen vind ik fantastisch. Je mag meedoen. We
zetten voor de grap drie mensen op mijn bank. Fictieve, zelf uitgedachte mensen. Met 
de koekamerfeesten zaliger gedachtenis als decor. Waarom drie? Weet ik veel. Omdat 
drie een heilig getal is. Of nee, omdat er met zijn drieën, ingeval van meningsverschil, 
altijd een tweederde meerderheid is.
Nemen we drie oude sloebers van vóór de oorlog? Ze roken en sjieken en drinken 
bier uit «fidoelkies». Ze vertellen over het werk in de koolputten of de campagne in 
Frankrijk, over vogels vangen, duiven melken of konijnen stropen. Eigenlijk hebben 
we het over dat soort dingen al meer gehad, in vroegere geschriften.

't Bosgat naar hem genoemd.
Het vroegere café t̓ Bosgat.

Enkele dagen na de begrafenis van Arthur Odevaert, op zaterdag 10 september, zes 
dagen na de bevrijding, werden vele inwoners opgeschrikt door een hels lawaai. Een 
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Geboren te Leupegem in 1791. Zoon van Fidèle De Vos en Sabine De Brauwer. 
Gehuwd met Marie Therese Bauwens. Woonde op de wijk Ladeuze. Overleden te 
Etikhove op 9 juli 1849.

Charles Joseph Van Der Gauwen, raadslid
Geboren te Etikhove in 1773. Molenaar (8). Zoon van Pieter Joseph Van Der Gauwen 
en Marie Catherine Van Cauwenberghe. Woonde op de wijk «Bossenaere». Overleden 
te Etikhove op 25 november 1838.

(1) Suetens L.-P.,  «Gemeenterecht – Permanente Commentaar»,  nv UGA, Heule, 1967, p. 1-7.
(2) Diverse internet-bronnen.
(3) Vuylsteke M., «Brouwerij De Donder», Businarias, 1998, nr. 5, p. 19-24.
(4) Particulier: volgens Van Dale: ambteloos burger, ook «bijzondere» genoemd. Eigenlijk een soort
      rentenier.
(5) Brouwerij Vander Donckt was gelegen naast de huidige Straal Bronnen aan de Steenbeekdries. 
(6) Bourdeaudhui J., «De Sint-Britiuskerk te Etikhove», Businarias, 2002, p.18.
(7) Kezerberg = Kerselareberg = Ladeuzestraat.
(8) Molenaar van de oude Bossenaremolen, neergehaald in 1939. Zie ook artikel over «Mère Placide»,
     Businarias 1998, nr. 5, p. 9.

enorm vliegtuig, een vliegend fort raasde rakelings boven de huizen. Drie motoren 
stonden in brand. Zes van de elf bemanningsleden waren reeds uit het vliegtuig 
gesprongen. Het vliegtuig kon uiteindelijk een noodlandig maken dicht tegen het bos 
ter Rijst. De vijf nog overgebleven bemanningsleden waren ongedeerd en liepen zo 
snel ze maar konden in de richting van D'Hoppe. Daar vernamen ze dat we reeds op 
4 september bevrijd waren. Het vliegtuig kwam terug van een bombardement boven 
het Ruhrgebied. Vele kijklustigen kwamen het gestrande vliegtuig bewonderen. Kort
daarna werd op deze hoogvlakte, naast de hoeve van Achiel De Bock, een vliegplein 
voor kleine verkenningsvliegtuigen aangelegd. Dit lokte vele nieuwsgierigen. Het 

Kaart Bosgat.

ANTOINE LEFEVER

Proficiat Burgemeester

Peter Thienpont, bestuurslid van onze kring 
en tevens burgemeester van Maarkedal, 
vierde op vrijdag 9 juli zijn tienjarig bur-
gemeersterschap tijdens zijn jaarlijks bal. 
Vanwege voorzitter, bestuursleden en alle 
leden van onze kring wensen wij hem har-
telijk proficiat.
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Charles Louis De Donder, burgemeester
Geboren te Edelare in 1799. Landbouwer. Zoon van Jan Baptiste De Donder en Anne 
Marie Van Coppenolle. Eerste huwelijk met Therese Dhurtere en tweede huwelijk 
met Virginie De Donder. Woonde in de «Nederhaalbeke». Overleden te Etikhove op
28 februari 1878.

Louis Alphonse De Donder, assessor (schepen)
Geboren te Etikhove in 1778. Landbouwer. Zoon van Philippe Antone De Donder en 
Petronella De Vos. Gehuwd met Regine Roman. Neef van de  burgemeester. Overleden 
te Etikhove op 4 januari 1835. Diens derde kind, Charles Joseph is de eerste brouwer 
van de brouwerij De Donder (Ladeuze) (3).

Robert Pot,  assessor (schepen)
Geboren te Etikhove in 1790. Particulier (4). Zoon van Louis Pot en Therese De Smet. 
Gehuwd met Dorothé Delacroix. Woonde op de «Plaetse». Overleden te Etikhove op 
1 mei 1846.

Jacobus Vander Donckt, raadslid
Geboren te Etikhove in 1755. Bierbrouwer (5). Zoon van Floris Vander Donckt en 
Marie De Bisschop. Ongehuwd. Woonde op de «Steenbekedries». Overleden te 
Etikhove op 7 juni 1845. Dank zij ondermeer zijn schenking kon de Sint-Britiuskerk 
te Etikhove worden uitgebreid (6).

Joannes Franciscus Van Helleputte, raadslid
Geboren te Elst in 1771. Landbouwer. Zoon van Adreanus Van Helleputte en Philippine 
Vuye. Gehuwd met Eugene de Messelier. Woonde aan de «Kezerberg» (7). Overleden 
te Etikhove op 12 december 1844.

Pieter Augustijn De Bisschop, raadslid
Geboren te Etikhove in 1778. Landbouwer. Zoon van Petrus Franciscus De Bisschop 
en Florentine Ogiers. Gehuwd met Christine Beatse. Woonde in de Sectie A huis
nummer 66. Overleden te Etikhove op 24 april 1862.

Judocus De Vos, raadslid
Onder voorbehoud. Geboren te Etikhove op 18.03.1790. Zoon van Joannes Franciscus 
De Vos en Marie Theresia De Vos. Verder geen gegevens gevonden.
Victor De Vos, raadslid

Oorlogsdagboek
van Odon Van Pevenaege.

Op 4 augustus was het precies 
negentig jaar geleden dat de Eerste 
Wereldoorlog voor België begon. 
Op die dag kreeg België de Duitse 
invasie over zich heen. Negentig 
jaar later verschijnt het dagboek 
van een soldaat-klaroenblazer die 
er vanaf de eerste dag tot de dag 
waarop hij op 15 juli 1917 sneu-
velde, dagelijks de miserie heeft 
meegemaakt.

De soldaat-klaroenblazer, Odon 
Van Pevenaege, werd te Maarke-
Kerkem geboren. Op 16 september 
1913 werd hij soldaat-klaroenbla-
zer bij de Grenadiers in Brussel. 
Vanuit de Albertkazerne vertrok 
hij op 4 augustus samen met zijn 
medesoldaten naar de oorlog. Dag 
na dag, vanaf 4 augustus en dit tot 
28 april 1915 noteerde hij alles wat 
hij belangrijk vond in zijn dagboek. 
Hij sneuvelde in de omgeving van 
St.-Jacobskapelle aan de IJzer op 15 juli 1917. Zijn dagboek kreeg de familie per toe-
val in handen en koesterde het als een relikwie nu reeds meer dan 80 jaar. 

Het dagboek deelde hij in als volgt :

I. Eenige uitlegingen van hetgeen ik gedaan heb en er mij is overgekomen binst den
    oorlog. 1914-1915
II.  Lijst der gemeenten welke ik doorkruist heb gedurende den oorlog
III. Schetsen van meegemaakte veldslagen :
a. Slag van Werchter, van 10 tot 12 september 1914
b. Slag van den Yzer, van 18 tot 27 oktober 1914
c. Slag aan Kanaal te Steenstraete, op 24 april 1915.

MARC VUYLSTEKE
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elk vijf, Pieter Francies van Malleghem vier, Francies van Symortier, Louis de Wolf, 
Pieter Gosseye, Louis Paeme, Philippe Maes, Eugene Lateur, Judocus Blommaert 
en Joannes Aelvoet elk drij, Pieter van de Kerckhove, Charles Thienpont, Livinus de 
Smet elk twee, Francies de Bisschop, Jean Brutin, Francies Laurier, Francies Gosse, 
Joannes Geenens, Louis Blommaert, Francies Huysman, zoon van Francies, Jacobus 
van Butsele, Adolph de Pape, Joannes Heuvick, Pieter de Pandelaere en Jacob de 
Smet elk een stem verkregen.

Van al welke dadelijk is opgemaekt en naer voorlezing ondertekent dit verbal date als 
voorzien.

Zitting van 15 november 1830

Heden vijfthienden November achthienhondertdertig is in vergadering van den 
Gemeente Raed der Gemeente Etichove, lezing gedaen van het besluit van den heer 
Gouverneur van Oost-vlaenderen dd 8 dezer, medebrengende goedkeuringe der
kiezinge op 27 8ber alhier geschied uyt kragt van het besluyt van het Gouvernement 
Provisoir van Belgenland dd 8 der zelve maend october, bij welke kiezinge benoemd 
zijn tot Burgemeester dezer Gemeente den heer Charles Ludovicus De Donder, tot 
Assessoren de heeren Louis Alphonse De Donder en Robert Pot en tot Raedslieden 
de heeren Jacobus Vander Donckt, Jean Francies Van Helleputte, Pieter Augustin
De Bisschop, Judocus De Vos, Victor De Vos en Charles Vandergauwen.
Alle deze voornoemde heeren alhier tegenwoordig hebben verklaert hun respectieven 
functien te aenveerden, desvolgens worden zij bij deze in hunne functien bevestigt, 
waer van is opgesteld en naer voorleezing geteekend het tegenwoordig Procesverbal.
(10 handtekeningen, waaronder deze van de secretaris Charles Thienpont)
De verkozenen van de eerste Etikhoofse gemeenteraad in het nieuwe België

Een klein aangrijpend fragment uit het dagboek:

«Mij omdraaiden zag ik mijnen makker Dens ten gronde vallen. Ik deed den
franschman voort gaan naar de poste de secours welke nog een op een 220 meters 
afstand gelegen was. ʼk Had gelijk een steek in het hart bij het hooren kermen van 
mijn camerad. Na al mijnen balaçon afgedaan te hebben kroop ik terug tot bij hem. 
Hij vroeg mij onmiddellik eenen docteur en eenen almoezenier te halen. Doch toen hij 
mij zag vertrekken riep hij mij terug zeggende : clairon, gij moogt mij niet verlaten. ʼk 
Was om te sterven van verdwelming, en die jongen op geen manieren kunnen helpen. 
Opeens begon hij te weenen en zegde : clairon, ik ga sterven. Dit zeggend kon ik mijne 
tranen niet meer houden. Vervolgens riep hij gedurig op zijne moeder. Thans vroeg 
hij mijne paternoster en wij begonnen samen te bidden. Intussen kwaam er nog een
carabinier tot bij ons gekropen».

Het is beslist de moeite waard om zijn verhaal over zijn voettocht door België en zijn 
verblijf in de tranchées te lezen.
Met deze publicatie van het dagboek willen we ook alle soldaten uit de Eerste 
Wereldoorlog eren en meer specifiek de 72 gesneuvelden uit Etikhove, Maarke-
Kerkem, Nukerke en Schorisse. Achteraan in het boek brachten we alle gevonden 
informatie samen en ook in vele gevallen een foto van de gesneuvelden. 

Het dagboek, gedrukt op glanzend papier, is geïllustreerd met vele foto's en kaarten. 
Deze nieuwe waardevolle publicatie van onze Heemkundige Kring zal opnieuw in de 
smaak vallen van onze vele heemvrienden.
Geïnteresseerden kunnen nu reeds voorintekenen (ten laatste tot 30 september) en 
storten 18 euro op het nummer 747-5160450-77 van Businarias, Rijksweg 125, 
Maarkedal, met de vermelding «Oorlogsdagboek». De namen van de voorintekenaars 
worden  achteraan in het boek afgedrukt.

Dit is het laatste nummer van jaargang 2004. Wij zijn nu 
toe aan de hernieuwing van de abonnementen.

Wie de drie nummers van volgende jaargang wil ver-
der ontvangen stort het gekozen bedrag op nummer
747-5160450-77 van de Heemkundige Kring, met
vermelding-:
  Lid         7.50 €
  Steunend lid   12.50 €
  Erelid :        25.00 €

Dank bij voorbaat.
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hoogere ouderdom, den voorrang gegeven hebbende, is den bureau uyt de voornoemde 
heeren te zamen gestelt geweest; van welke de heeren Thienpont het voorzitterschap 
en Depaepe het secretaris-schap uytgeoefent hebben.
Voorders hebben in desen keus de heeren Robert Pot, Francies van Helleputte en 
Pieter Aug. De Bisschop elk vijf stemmen gehad; de heeren Jacob vander Donckt en 
Karel vander Gauwen elk vier stemmen, de heer Francies Huysman zoon Joannes, 
Jan Francies van Haesevelde, zoon Antone vande Casteele, elk drij stemmen; de hee-
ren Stephanus De Vos, Charles Louis De Donder, Judocus Dʼhondt, Petrus Dʼhondt, 
Judocus de Bourdeaudʼhui, Louis De Clercq, Emanuel Beeckman elk twee stemmen, 
en de heeren Charles de Raedt, Ph. Ant. Beard, Francies Gosse, Pieter Slots, Livinus 
De Craeye, Joseph de Taevernier, Francies Van Seymortier, Louis Paeme, Joannes 
Geenens, Francies Huysman zoon van Francies, De Ridder vicaris, Ph. Antone
De Vos, Pieter Francies van Mallegem en Pieter van der Gauwen elk eene stem: drij 
en twintig stemgeregdigde in desen keus medegewerkt hebbende.
Vervolgens is de vergaedering overgegaen ten getalle van hondert zeven kiezers tot 
den keus van het Borgemeesterschap en heeft den heer Charles Louis Dedonder 
bekommen zeven en vijftig stemmen; den heer Charles Thienpont zeven en veer-
tig stemmen; de heer Robert Pot drij stemmen; dus heeft den heer De Donder de
vergelijke meerderheyd bekomen en is door de vergaedering als Borgemeester gegroet. 
Van daer heeft men aenvang genomen met de keus der twee Schepenen, waer zig 
hondert zes kiesers aengeboden hebben, welken keus voor uytslag heeft gehad, dat 
den heer Louis Alphonse de Donder zeven en sestig stemmen heeft bekommen en 
den heer Robert Pot vier en vijftig welke verre de vergelekent meerderheyd iegens 
andere inhielde dus zijn deze heeren als Schepenen herkend en hebben de heeren 
Pieter Augustin De Bisschop negen en twintig, Charles Thienpont en Victor de Vos 
twaelf, Judocus D`hondt en Judocus de Vos elk vier, Louis Opsomer acht, Charles de 
Raedt, Francies van Helleputte, Ansellemus vander Linden, Eugene Lateur en Pieter 
Francies van Malleghem elk twee, Pieter Slots, Ph. Antone Beard en Pieter Dʼhondt 
elk een stem, bekomen.
Ten laesten is de vergaeringe overgegaen tot de stemming van zes leden voor den 
raed der gemeentebestuurs, en tachtig leden of kiesers hebben hier in deel genomen: 
en hebben de heeren Jacobus van der Donckt een en vijftig stemmen, Jan Francies 
van Helleputte veertig stemmen, Pieter Augustin de Bisschop zeven en dertig stem-
men, Judocus de Vos vijf en dertig, Victor de Vos acht en twintig en Charles vander 
Gauwen, zeven en twintig gehad; zijnde ook de vergeleken meerderheyd tenvoordeele 
dese des heeren welke dus den Raed der gemeente bestuurs uytmaeken. Overigens 
hebben de heeren Francis Huysman zoon van Jan, in dezen keus vijf en twintig, Ph. 
Antone Beard twee en twintig, Joannes Francies van Haesevelde een en twintig, Louis 
de Clercq achthien, Anselmus van Linden zesthien, Jacobus van den Bossche vijfthien, 
Judocus de Bourdeaud`hui en Charles de Raedt elk twaelf, Louis Opsomer elf, Pieter 
van Gauwen thien, Stephanus de Vos ses, Philippe Antone de Vos en Pieter de Donder 

MARC VUYLSTEKE

Honderd jaar geleden te Nukerke ...

De toneelmaatschappij «De Veldbloem», gesticht in 1900, trad opnieuw voor het
voetlicht op kermiszondag 18 september 1904. 

De voorstelling had plaats in haar lokaal «Het Oud Gemeentehuis» bij Emiel
De Keyser.

Café «A la  Maison Communale»
Het oud gemeentehuis en ook de andere huisjes werden rond 1975 afgebroken.

Het programma bestond uit twee delen gescheiden door «tien minuten tusschen-
poos». De toneelavond startte met een openingsstuk voor piano, gebracht door Octaaf 
Hoffmann. Daarna volgde een kluchtlied «Jan Drupelmans» gezongen door Frederic 
De Vos. Een spel in één bedrijf van Jules Wytinck «Een Koud Kieken» werd daarna 
opgevoerd. Het eerste deel besloot met een alleenspraak met zang «De Prijsvlucht uit 
Parijs» gebracht door Theophiel De Bisschop.
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voor mannen – ingevoerd. Elke man, burger van de gemeente, had één stem. Het
vrouwenstemrecht voor de gemeente werd in België ingevoerd in 1921. Vanaf 1948 
mochten de vrouwen ook meestemmen bij de parlementaire verkiezingen.

De Etikhoofse situatie in 1830

Bij het ontstaan van België, nog onder het Voorlopig Bewind, dienden er nieuwe 
gemeenteraden verkozen. Etikhove had recht op een burgemeester, twee schepenen 
(assessoren) en zes raadsleden. Ze werden bijgestaan door een secretaris. 
Hoe de eerste stemming verliep vonden we terug in de gemeentearchieven. De
verslagen van deze zittingen werden door de gemeentesecretaris nauwkeurig
genoteerd in het «Régistre des délibérations de la mayerie de la commune dʼEtichove» 
dat werd aangevat op 28 thermidor van het jaar 8 (16 augustus 1800). Het relaas van 
de zitting op 27 oktober 1831, alsook de officiële aanstelling door de gouverneur van 
Oost-Vlaanderen, worden hierna letterlijk weergegeven. Deze eerste zitting vond 
plaats onder het Voorlopig Bewind dat op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid had 
uitgeroepen. 

Zitting van 27 oktober 1830

Heden 27.8ber.1830, is door zorg van t̓ Gemeentebestuer van Etichove, ingevolg 
het besluyt van het Provisoir Gouvernement van Belgenland, van den 8sten dezer
bijeengekomen de vergadering der notabelen der gezeyde gemeente Etichove ten 
gemeentenhuyse om drij uren, des  naermiddags om tot vernieuwing van gemelde 
bestuer over te gaen.
En naer dat de lijsten der notabelen, en der twaelf meeste belaste ter tafel was 
geleyd, heeft als deken bij ouderdom het voorzitterschap bekleed, den heer Judocus 
Blommaert en hebben zig de vier meeste aenwezige belaste met namen, Charles 
Thienpont, Louis Alphonse Dedonder, Victor De Vos en Francis Debisschop als
stemopnemers daerbij gevoegd, van welke den heer Victor De Vos als jongsten zijnde, 
de functie van Secretaris waergenomen heeft.
En dadelijk is de vergadering overgegaen tot den keus van den voorzitter, leden en 
secretaris van het definitief bureel, bij welke den heer Charles Thienpont bekomen 
heeft vijfthien stemmen, den heer Victor De Vos twaelf, den heer Louis Alphonse 
Dedonder elf, den heer Louis Opsomer negen, den heer Adolphe De Paepe acht, en de 
heeren Judocus Blommaert en Judocus Devos elk zes stemmen; en den heer Judocus 
Devos en zijnen medegelijk stemhebbende Judocus Blommaert uyt verzoek van

Na de pauze volgde opnieuw een pianostuk. Maurice De Vos voerde een alleenspraak 
met zang op: «Lammeke Smeerbuik» en het feest besloot met het kluchtspel in één 
bedrijf «De Antiquair» van Lodewijk Scheltjes.

De prijzen der plaatsen waren 1,50 F. Voor «de tweede standplaats» betaalde men 1 
F en op de derde rang 0,50 F.  «Deuren open om 3 ure. Gordijn om 4 ure zeer stipt». 
Op de affiche stond klaar en duidelijk dat «de kaarten zullen bij de in - en uitgang 
streng worden geëischt».

De voorzitter van de toneelvereniging was Theophiel Gilleman. Theophiel
De Bisschop was ondervoorzitter. Cyriel Martens was de schrijver en de schatbe-
waarder was cafébaas Emiel De Keyzer. Onderwijzer Frederic De Vos was mede-
bestuurder. 

Toneelgroep : «De Veldbloem».
 

Zittend  v.l.n.r. : Octaaf De Keyzer, Omer Vandendaele, Frans De Bo, Theophiel De Bisschop,
Theophiel Gilleman, Emiel De Keyzer en Frederik Verdonckt.

Staand v.l.n.r. : Gustaaf Brugge, Hector De Keyzer, ?, Frederic De Vos, ?, ?, ?.
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verloren elke zelfstandigheid en vormden slechts een administratief onderdeel van de 
nieuwe bestuurlijke basiseenheid, het kanton. De grondwet van 22 frimaire jaar VIII 
(13 december 1799) bevestigde de centraliserende tendens-: voortaan werden alle 
gemeentemandatarissen door het centraal bestuur benoemd. Dit stelsel bleef in België 
gelden tot de samenvoeging met Nederland in het Koninkrijk der Nederlanden.

Het «Hollandse tijdperk» betekende een terugkeer naar de vroegere gemeentelijke
vrijheden. Het onderscheid tussen steden en plattelandsgemeenten werd opnieuw 
ingevoerd. In de plattelandsgemeenten bestond het gemeentebestuur uit een
burgemeester, twee assessoren en een gemeenteraad. Alle gemeentemandatarissen 
werden benoemd door het centraal bestuur, zonder tussenkomst van het kiezers-
korps-; de burgemeester door de kroon, de assessoren uit de gemeenteraad door de
provinciegouverneur, de gemeenteraadsleden door de provinciale staten. 

Reeds op 8 oktober 1830 werd bij decreet van het Voorlopig Bewind aan de gemeen-
ten de volledig vrije keuze van haar magistraten toegestaan. In de grondwet werden 
de hoofdbeginselen van de gemeentelijke inrichting neergelegd-; deze beginselen
werden uitgewerkt in de gemeentewet van 30 maart 1836. Hierin werd het beginsel 
van de verkiezing van alle gemeentemandatarissen opgegeven-; burgemeester en
schepenen werden voortaan door de Koning benoemd onder de leden van de raad.
De verkiezing der schepenen werd opnieuw ingevoerd in 1887.

Hoewel meermaals gewijzigd blijft de gemeentewet van 1836 nog steeds de basistekst 
van het vigerende Belgisch gemeenterecht.

Historiek van het stemrecht (2)

Zoals hiervoor reeds aangetoond werd het bestuur van de gemeenten tot 1830 aan-
geduid door het centraal gezag. Pas ten tijde van het Voorlopig Bewind werd de
gemeenteraad door de kiezers verkozen.
Vanaf 1830 werden de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden recht-
streeks gekozen door de cijnskiezers. Deze kiezers – uitsluitend mannen - waren
ingezetenen van de gemeente die een bepaald belastingsniveau haalden. Het spreekt 
vanzelf dat de kiezers een elitaire kring van enkel rijke mannelijke burgers vormden 
en zij dus onder zichzelf uitmaakten wie zou besturen. 
In 1893 werd het algemeen meervoudig stemrecht ingevoerd. Iedere man had minstens 
één stem, sommigen hadden tot drie stemmen. Het systeem was zodanig gemoduleerd 
dat bepaalde bevolkingsgroepen meer stemmen konden uitbrengen dan andere. 
Vanaf 1919 werd dan het algemeen enkelvoudig stemrecht – nog steeds alleen 

Wie waren die toneelliefhebbers ?

Octaaf DE KEYZER werd te Etikhove geboren op 4 december 1868 als zoon van 
Leo en Emerentia Vande Walle. Hij huwde te Nukerke op 31 juli 1901 met Marie 
Clementine Zoë Hoffmann, de oudste dochter van Evarist Hoffmann. Zij was kleer-
maakster en mutsenmaakster. Octaaf en Marie woonden in de Boelaertstraat. 
 
Omer VANDEN DAELE, kleermaker, werd te Nukerke geboren op 5 mei 1880 als 
zoon van Eugene en Azelie Hoffmann. Zij woonden op «de steenweg» en hadden er 
een café en een winkel voor «ellegoederen».

Frans DE BO werd te Nukerke geboren op 7 oktober 1888 als zoon van Henri en 
Justine De Keyzer. Frans had twee broers : Jerôme (priester te Impe) en Hilloné 
(geneesheer te St.-Amandsberg). Ook had hij twee zusters Julia en Clara.

Theophiel DE BISSCHOP, boomkapper, werd geboren te Nukerke op 10/12/1867 als 
zoon van Louis en Melanie Vanden Abeele. Hij overleed op 27/10/1929.

Theophiel GILLEMAN werd geboren te Etikhove op 13 december 1861 als zoon van 
Edouard-Francies-Xavier en Clementine Heuvick. Als rustend gemeenteonderwijzer 
(73 j.) overleed hij te Nukerke in zijn woning in de Pontstraat op 4 juni 1934. Hij trad 
drie keer in het huwelijk. Een eerste keer met Marie Mathilde Celine Claus (gestor-
ven te Nukerke op 13/1/1866) een dochter van Jan Augustin en Marie Renilde Van 
de Putte. Een tweede keer met Maria Melanie Van Lanckere gestorven te Nukerke 
op 22/5/1890). Zijn derde huwelijk sloot hij met Marie Octavie Augusta Tonneau 
(†1891). 

Emiel DE KEYZER werd te Etikhove geboren op 4 januari 1859 als zoon van 
Leo en Emerentia Vandewalle. Hij huwde te Etikhove op 28 mei 1886 met Marie 
Hortence Vande Kerckhove (geboren te Schorisse op 19 november 1860). Emiel was 
veekoopman en herbergier. Zij woonden in het café «Het Oud Gemeentehuis» op de
dorpsplaats. Dit café staat afgebeeld op verschillende postkaarten. 

Frederik VERDONCKT, veldwachter, werd te Nukerke geboren op 2 oktober 1855 als 
zoon van Ivo Ferdinand en Marie Therese Blancquart. Hij was gehuwd met Amelie 
Bourgeois en overleed te Nukerke op 31 oktober 1939. 

Gustaaf BRUGGE : geen gegevens

Hector DE KEYZER, werd te Etikhove geboren op 14 april 1887 als zoon van Emiel 
en van Marie Hortence Vande Kerckhove.
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De grondbeginselen van het stelsel van 1789 kunnen als volgt worden samengevat-:
1. alle gemeenten zijn gelijk voor de wet;
2. alle inwoners van eenzelfde plaats maken deel uit van dezelfde gemeente en hebben 

gelijke rechten. De hoedanigheid van ingezetene wordt dus uitsluitend verkregen 
door de woonplaats en is niet het voorrecht van zekere klassen of corporaties;

3. de gemeente regelt alle aangelegenheden van lokaal belang.

Een decreet van de Assemblée Constituante van 11 augustus 1789 schafte alle
particuliere voorrechten van provincies, gewesten, kantons, steden en gemeenten af. 
De diverse benamingen zoals burg, parochie, stad, werden vervangen door de eenvor-
mige benaming «gemeente».

De macht der ambachten en corporaties werd gebroken door het decreet van
14 december 1789, dat bepaalde dat gemeentekiezers voortaan zouden stemmen per 
wijk of gebiedsindeling en niet meer per ambacht, beroep of corporatie.

Overeenkomstig dit decreet, bestond ieder gemeentekorps (corps municipal) uit een 
burgemeester en een aantal «officiers municipaux», in functie van het bevolkings-
cijfer. De burgemeester was hoofd van het gemeentekorps, maar had geen eigen 
bevoegdheid. Het gemeentekorps werd verkozen door de ingezetenen. Naast het 
gemeentekorps bestond nog de algemene raad, samengesteld uit de leden van het 
gemeentekorps en een dubbel aantal notabelen-; deze was bevoegd voor de zeer 
belangrijke gemeentelijke aangelegenheden. Ook deze raad werd verkozen door de 
ingezetenen. Tenslotte werd per gemeente een procureur van de gemeente verkozen, 
die met raadgevende stem deelnam aan de beraadslagingen en belast was met de
verdediging van de gemeentebelangen. Het administratief toezicht werd uitgeoefend 
door de departementale besturen-; deze waakten erover dat de gemeentebesturen hun 
bevoegdheid niet overschreden en de rechten van de burgers niet aantastten; elke
ingezetene mocht overigens steeds klacht tegen het gemeentekorps neerleggen bij het 
departementaal bestuur.

Het stelsel van 1789 werd, met enkele lichte wijzigingen, in België overgenomen 
door het besluit van de volksvertegenwoordigers Lefebvre en Meynard van 24 prairial 
jaar III (12 juni 1795). Inmiddels echter was men in Frankrijk reeds een totaal andere
richting ingeslagen. Een sterk doorgedreven centralisatie ontnam alras elk persoonlijk 
karakter der gemeenten. Door de wet van 14 frimaire jaar II (4 december 1793) werd 
in elke gemeente het bestuur overgedragen aan een commissaris van de Conventie, 
een zogenaamde «agent national», aangeduid door het centraal bestuur en bijgestaan 
door een verkozen «comité révolutionnaire». De grondwet van 5 fructidor jaar III (22 
augustus 1795) schakelde de gemeente als natuurlijke kerneenheid uit. De gemeenten 

Frederic DE VOS, onderwijzer en landmeter, was te Nukerke 6 oktober 1857 geboren 
als zoon van Charles Louis en Marie Francisca Provost. Hij huwde op 5 januari 1886 
met Marie Julitta De Merlier (vroedvrouw) en overleed op 20 maart 1928. Hij was één 
der eersten van het dorp die een fiets bezat. 

Cyriel-Emilius MARTENS, werd te Etikhove geboren op 27 april 1878 als zoon van 
Theophile en Barbara Wasteels. Hij huwde op 13 november 1903 met de 21-jarige 
naaister Marie Romanie Van Steenbrugge (°19/04/1884) uit Ruien. Amper drie jaar 
later overleed hij op 7 februari 1906 in zijn woning op de plaats te Nukerke
«Nog jongeling zijnde in leeftijd - hij telde nog geen 22 jaren, maar reeds man door 
kunstmin en wilskracht hielp hij ons in 1900, onze toneelmaatschappij stichten, en 
binst de weinige jaren, die hij onder ons doorbracht, kwam ons meermalen zijn gezel-
lige omgaan, zijn gloedig woord en zijn aanwakkerende voorbeeld te stade op de 
netelige baan der toneelkunst…
Om zijn bekwaamheid en gedienstigheid werd hem dan ook, van het eerste uur eenpa-
riglijk de bediening van schrijver der Maatschappij opgedragen, en hij vervulde dit 
lastige en dorre ambt tot den laatste ogenblik met een ware liefde en een onwankel-
baren moed !…
Door eene onherstelbare kwaal aangegrepen, en toen zijne ondermijnde krachten hem 
niet meer toelieten op de planken te verschijnen, toch kwam hij nog menigmaal op de 
repititien, als aan eene zoete wellustbron, zijn gloeiend herte laven, en als eene warme 
haardstede, het vuur zijn kunstgevoel aan de lauwen mededelen…”1

Cyriel Martens, Octaaf Hoffmann en Maurice De Vos staan wellicht op de foto maar 
ik kon ze niet plaatsen.

Octaaf HOFFMANN, onderwijzer, werd te Nukerke geboren op 24 april 1880 als 
zoon van koster-bakker Alfred Oscar en Elodie Blyau. Hij verhuisde naar Ronse op 
8 juni 1904.

Maurice DE VOS, gezworen landmeter, werd te Nukerke geboren op 21 maart 1889 
als zoon van  Frederic en Marie Julitta Demerlier (vroedvrouw). 

 
1. De Scheldegalm (een weekblad uit Oudenaarde) van 25 februari 1906
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De samenstelling
van de eerste Etikhoofse gemeenteraad
in het nieuwe onafhankelijke België.

Het oorspronkelijke idee om een relaas te schrijven over de eerste verkiezing van 
de Etikhoofse gemeenteraad in het nieuwe België kreeg een nieuwe wending toen 
ik in het bezit kwam van de historiek van de gemeentewetgeving. Het leek me dan 
ook boeiend om in het algemeen de evolutie van de geschiedenis van de gemeenten
gekoppeld aan de samenstelling van het bestuur ervan te schetsen, om dan over te 
gaan tot een momentopname bij de verkiezing van de eerste gemeenteraad te Etikhove
tijdens het Voorlopig Bewind in 1830. Ik bedank hierbij burgemeester Peter Thienpont 
voor de nuttige informatie die hij mij hieromtrent bezorgde.

Historiek van het gemeenterecht (1)

Het actuele Belgische gemeenterecht vindt op structureel gebied zijn bronnen in de 
Franse revolutionaire wetgeving, meer bepaald in het decreet van 14 december 1789, 
houdende de inrichting der municipaliteiten, dat de eenmaking van de gemeente-
lijke structuren in Frankrijk heeft doorgevoerd. Het onderscheid tussen de algemene
belangen van de natie en de eigen gemeentelijke belangen, het recht van de gemeen-
ten eigen organen te kiezen, de onderverdeling van het gemeentebestuur in een 
beraadslagend en een uitvoerend lichaam, zijn beginselen welke door de «Assemblée 
Constituante» werden uitgewerkt en die in 1836 aan de grondslag lagen van de 
gemeentewet. 
De ontwikkeling van de gemeentelijke inrichting vóór 1789 is van historisch belang, 
maar het ware onjuist in de structuur der middeleeuwse steden de basis van het
huidige gemeenterecht te zoeken. Vandaar dat we hier niet verder ingaan op de
organisatie van de gemeenten en steden vóór de Franse Revolutie.

Hoewel België slechts op 9 vendémaire van het jaar IV (1 oktober 1795) officieel met 
Frankrijk verenigd werd, is het onontbeerlijk vooreerst de Franse wetgeving vanaf 
1789 even te schetsen. Het decreet van 14 december 1789 is immers de hoofdbron 
geweest voor de Belgische gemeentewet van 1836.

JOZEF BOURDEAUDHUI

In 1825 vertrekt Caroline De Vos, 21 jaar, naar Brugge. Caroline is de vrouw van Petrus 
De Meulemeester, assessor (schepen) van de burgemeester Charles Thienpont. Caroline 
en Petrus boeren op het grootste hof van Schorisse, op de Cromstraat (nu 
Gielestraat). Caroline is op weg naar de klokkengieter Dumery. De volksmond weet 
dat ze «een volle schoot goud» bij zich draagt om door de vloeibare klokspijs te
worden gemengd; om begrijpelijke redenen wou Caroline er persoonlijk op toezien 
dat het goud in de klok, en niet in de zakken van de gieter terechtkwam. De doopmeter 
van de klok is haar tante, Maria Catharina De Vos.

Louis De Vos, van 1675 tot 1711 schepen te Schorisse, is de vroegst bekende eige-
naar van de toen al indrukwekkende hoeve, bestaande uit een woonhuis, twee lange
vleugels voor stallingen en schuren en een poortgebouw (zie kaart van 1676) en 15 
ha land.

Zijn zoon Arnold, gehuwd met Elisabeth Roman (een buurmeisje?), is de volgende 
eigenaar. Het koppel heeft vijf kinderen, twee zonen en drie dochters. De oudste zoon, 
Louis, erft de hoeve, Jean-Baptiste wordt pastoor en de drie dochters treden in bij de 
Grijze Zusters te Oudenaarde.

Louis trouwt met Marie-Thérèse De Vos uit Sint-Kornelis-Horebeke. Er komen zeven 
kinderen: Maria, Anna, Louis, Suzanne, Anna, Caroline en Maria-Catharina.
Louis (1744), de enige zoon, neemt de hoeve over. In 1790 vinden we hem op de lijst 
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Biezoe: juweel.
Bijgank: erf.
Gelekt en gebekt: tiptop in orde, netjes.
Marchandeur: iemand die bedingt, probeert zaakjes te doen.
Meelm: poeder, door houtworm of dgl. veroorzaakt.
Miskweekt: verkeerd opgevoed.
Pere: zijne . zien: afzien, het moeilijk hebben om iets te bereiken.

Olijkaard: sluwe kerel. Iemand die mensen in het ootje neemt.
Regulateur: slingerklok in muurkastje ingebouwd.
Stertsiesgeld: fooi, procentje van gemaakte winst.
Toernavies: schroevendraaier.
Uitgeteemst: gezeefd. Ook gewiekst.
Zef: gaas, tralie.

van de vrijwilligers die tijdens de Brabantse Omwenteling «den eedt van trauwe ende 
bystand, van de behaudenisse van de Roomsche Catholycke Religie, en van de ruste 
in elex respectif canton hebben ghepresteert». Als 56-jarige vindt hij de ware liefde 
bij Felicitas De Bakker uit Mater, twintig jaar. Ze krijgen twee dochters, de hierbo-
ven-genoemde Caroline (1804) en Jeanne (1810). Hun moeder sterft in 1813, amper
29 jaar. Louis De vos heeft geen mannelijke opvolger.

Caroline is 15 jaar als ze in 1820 trouwt met Petrus De Meulemeester. Enkele jaren 
later neemt Jeanne, haar zestienjarige zus, Léo, broer van Petrus, als echtgenoot. De
De Meulemeesters zijn afkomstig van Kaster en woonden op de Basseghemhoeve. Hun 
vader is Petrus, hun moeder Theresia De Donder uit Etikhove. Er zijn vier kinderen:
- Carolus, die priester wordt en later onderpastoor te Asper, Denderwindeke, 
Etikhove en Waasmunster, surveillant en leraar aan het Klein Seminarie te Roeselare,
onderpastoor te Heestert en pastoor te Bossuit;
- Petrus, die met Caroline zou trouwen;
- Ivo, die maar 4 jaar oud wordt;
- Leo, die met Carolines zuster Jeanne trouwt.
De gebroeders De Meulemeester worden de belangrijkste boeren van Schorisse: 
Petrus op de hoeve in de Cromstraat, zijn broer Leo op de hoeve tegenover de kerk, 
nu nog bekend als «Meulemeesters hof». In de gemeentepolitiek spelen ze ook een 
grote rol: Petrus is eerst schepen in 1825, van 1826 tot 1830 wordt hij de gemeente-
secretaris, van 1830 tot 1848 burgemeester en nadien raadslid. Leo is voorzitter van 
de kerkfabriek, in 1830 gemeenteraadslid en in 1833 schepen.
Dat de broers goed boerden kunnen we afleiden uit het Bevolkingsboek van 1850. 
Op de hoeve van Leo woonden, behalve Leo, zijn vrouw Jeanne en hun acht kinde-
ren Vital, Leo, Nicephor, Maria, Odilla, Ivo, Petrus en Charles, de tante van Jeanne,
Maria-Catharina De Vos (meter van de klok), Joseph Fort, dienstknecht, Franciska 
Fort, meid, Bernard Detemmerman, knecht, Charles-Louis Gyselinck, koeyknecht, 
Alexander Verkimpen, mulder, Petrus Bertouille, ketser, Charles Odevaert, peerde-
knecht, Petrus en Joseph De Bus, Jean-Baptiste De Keyser, knechten: 21 personen!

Op de Cromstraat woonden Petrus en zijn vrouw Caroline, hun kinderen Petrus 
Ludovicus (godsgeleerde, trekt naar Amerika), Charles Anibal, Eulalie Perpetua, 
Eusalie, Domitilla, Fides Spes Charitas (= Geloof, Hoop en Liefde!), Petrus Balcaen, 
Schaapherder, Charles Van Welden, peerdeknecht, Joseph Lauwerier, peerdeknecht, Fre-
deric Destobbel, Joseph Botteldoorn en Petrus De Buysscher, dorschers, Livinus 
Verhoost, koewachter, Nathalie Doclos en Joseph Vanderlinden, dienstboden!

Petrus bouwt een nieuwe hoeve op de Cromstraat, een modelhoeve. Men vertelt dat 
hij, toen een knecht met een bemodderde ploeg terugkeerde, bevel gaf dadelijk naar 
het veld terug te rijden om de ploeg daar, en niet op het erf, schoon te maken!
In 1850 slaat het noodlot toe! We lezen in de Gazette van Audenaerde van 21 juli:
«Ten 7 uren des avond is den donder gevallen op het hof van den gewezen burge-

ANTOINE LEFEVER

Hoog verbroederingsbezoek

Zaterdag 10 juli kreeg onze Heemkundige Kring nogal onverwachts het bezoek van 
een delegatie uit Tjechië vergezeld van Fernand Marist. Deze delegatie bestond uit de 
burgemeester met zijn echtgenote, een schepen en een afgevaardige van de toeristi-
sche dienst van Horsovsky Tyn, zustergemeente van Maarkedal.
Na een rondleiding in ons lokaal en enige uitleg over de werking van onze kring, 
werd de delegatie vergast op een natje en een droogje. De bezoekende burgemeester
overhandigde aan onze voorzitter een bas-reliëf als dank voor de goede ontvangst.
Als aandenken schonk onze voorzitter de reeds drie verschenen boeken aan de
delegatie uit Horsovsky Tyn. Met veel interesse begonnen ze de uitgaven te
doorbladeren.
Bij een gezellige babbel werd verder het voorstel op tafel geworpen om volgend jaar 
een bezoek van enkele dagen te brengen aan Horsovsky Tyn. Dit zou onze jaarlijkse 
uitstap kunnen vervangen. We zien wel !!!
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Gustieze Nard, onze verteller bij de stove, roerde op dat ogenblik zijne stert in het 
gesprek. «Om Vennie bij den bok te zetten, moet ge van verder komen,» schertste 
hij.
Marietje bedacht hem met een vriendelijke knipoog. Wie kon beter weten dan zij, hoe 
hare Vennie in mekaar zat!
«Pas maar op dat hij op ne goeie keer zijn eigen vramens niet verkoopt,» gekte Tuiten 
Toor.
«Dan ben ik amateur» zei Nard.
«Maar ik bied meer» meesmuilde Poliet.
«Schoenlapper, blijf bij uw leest, zorg dat uw Julienne bijtijds besteld geraakt.»
Zo ging het nog een tijdje door. Hun stemmen galmden in de herbergruimte. Ze
dronken nog een glas op de pendule van Vennie. En dan nog een op alle schone
wijvekies van DʼHoppe en omstreken. En dan nog een versterkertje, voor als ze straks 
bezwiebeld thuis zouden komen en op hun kop zouden krijgen.

Midden in de nacht, nadat de laatste man de deur uit was, vertelde Vennie, in de
beslotenheid van de bedstee, aan Marietje het ware verhaal van zijn zakelijke bezig-
heden van de dag. Hij beleed zijn pekelzonden uitgezuiverd, bijgewerkt en opge-
poetst, zoals hij dat wel meer moest doen. En zij gaf hem zoals gewoonlijk prompt de
absolutie. Ze had geleerd dat het beter was naar de bijzonderheden van zijn zaakjes 
niet te hengelen. Ze wist dat enige terughoudendheid haar geen windeieren legde, 
dat, als hij «iets» voor mekaar had gemarchandeerd, ze dan steevast stertsiesgeld 
kreeg. Zo gebeurde het ook na de ietwat ingewikkelde transactie, waar een kampioen
vechtershaan, een miskweekte straathond en een kapotte pendule aan te pas kwamen.

Slot van het verhaal: Vennie had een en ander aan de klok gesmout, vastgevezen 
wat loszat, de plaat en de slinger met Sidol schoongewreven en het hele geval in de
kortste keren van de hand gedaan voor de prijs van minstens drie regulateurs plus een 
nieuwe broche voor Marietje.
«Gij zijt mij nogal ne kadee» glunderde ze. «Ge zult branden in dʼhelle.»
Maar ze was doodcontent met haar nieuw biezoetje; en hij was content omdat hij zijn 
pekel- en andere zonden kon bedrijven, zonder er echt te worden voor bekeken.

Moraal van het verhaal: een echte olijkaard, een uitgeteemste commercant zoals 
Vennie Kloef, is iemand die mensen kloot, zonder dat ze het gewaarworden. Het zit 
in zijn natuur u bij de neus te pakken, en de keren dat hij het niet doet, heeft hij het
vergeten.

Of het blijft duren, komt ge te weten in ons volgend boekske.

meester P. De Meulemeester, eene der schoonste hoven van geheel Vlaenderen, deze 
hofstede welke slechts eenige jaren gansch nieuw was gebouwen ongelukkiglyk met 
strooi was gedekt, stond op eenige oogenblikken door het bliksemvuer langst alle 
kanten in brand, dusdanig dat alle hulp tot blusschen onmogelyk was. Alles was zich 
op deze schoone hofstede bevond is door het vuer verslonden geweest. Men heeft niets 
anders kunnen redden dan eenige peerden en koeijen, met eenen muer langst den 
buitenkant van het hof, met geweld, in te slagen, alwaer gelukkiglyk nog die peerden 
en koeijen gered zijn. t̓ Was schrikkelyk om te zien als men die peerden en koebeesten 
(25), schapen, honden, katten, kiekens met eenwoord al het vee en dieren van het hof 
daer gebraed zag liggen. De schade wordt geschat op 40 à 50.000 fr. Niets was tegen 
brandgevaer verzekerd. Behoede ons den hemel van nog dergelyke onheilen».

Hetzelfde jaar bouwt Petrus zijn hoeve weer op, en plaatst zijn initialen PDM en het 

jaartal 1850 boven de middelste van de vijf poorten. Het meest opvallend zijn de bogen 
boven de poorten: zwartgeschilderd met witte tracering, een imitatie van de halfronde 
bovenvensters van de erfgevel. Maar laten we Omer Wattez aan het woord-:
« ... op het gehucht de Koekamer, ontwaren wij eene aanzienlijke hoeve, die als
toonbeeld van eene hofstede uit het Zuiden van Vlaanderen kan beschouwd 
worden. Eene lange dreef, tusschen twee hooge dorenhagen, leidt er naartoe. In den lan-
gen voorgevel der hoeve zijn er vijf groote poorten, groen geverfd, met een zwart-witte
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Had hij gezegd «honderd frank», hij zou ze gekregen hebben.
Camilla haalde een bankbriefje van onder de flanelle. Vennie stak het op zak en dronk 
zijn dreupel uit. Hij maakte meteen aanstalten om te vertrekken; maar dit was een 
schijnmanoeuvre, hij had eerst nog een andere kat te geselen.
«Hoe laat is het nu?» vroeg hij quasi terloops. Het antwoord was precies wat hij wou 
horen.

«Ik zou het u niet kunnen zeggen,» zei Camilla, «mijn horloge ligt stil, ik moet
dringend nekeer bij den horlogemaker geraken.»
«Ik zal ekik nekeer kijken,» zei Vennie. «Ik ken nog wel iets van mekaniek.»

Hij maakte het ding open, blies het gestof uit de kast, vroeg een toernavies, maakte 
een vijs los, schroefde ze weer toe, deed met een andere vijs net hetzelfde en eindigde 
met een bedenkelijk gezicht te trekken. «De ressort is gesprongen, maar erger nog: 
de balans is versleten,» concludeerde hij vakkundig. Hij vreesde luidop dat het meer 
zou kosten om de horloge weer aan de klap te krijgen, dan om een nieuwe pendule 
te kopen.
«Er zitten hoogstens nog een toeveel tandwielkies in, die kunnen dienen voor
reparaties,» zat hij luidop te rezeneren.
«Weet ge wat Camilla, ik zal u voor de prijs van uw oude pendule, een spiksplinter-
nieuwe regulateur bezorgen.»
Thuis had hij een stuk of zes zoʼn regulateurs hangen, allemaal gewonnen met de
duiven.

Camilla was intussen zo begaan met Tuurke de hond, dat ze de mangelinge van haar 
oude klok met een modern uurwerk zonder verder nadenken accepteerde.

Toen Vennie die avond in den Bienvenu met de buitgemaakte pendule kwam opzet-
ten, kreeg het volk aan de toog van het ware verhaal weinig te horen. Het antieke 
stuk had hij zogezegd overgenomen van een rijke kloot, die in feite geen nagel had 
om in zijn gat te scharten. Zijn madame had nieuwe meubels gekocht, die tussen 
haakjes nog moesten geleverd worden, maar waar de oude pendule niet meer zou bij 
passen. Geloof en ge zult zalig zijn.
«Ge begrijpt evenwel dat ik geen namen kan noemen,» zei Vennie, «wie zaken doet 
moet kunnen zwijgen, maar ge zoudt nogal verschieten ...».
De nieuwsgierigheid was gewekt.
De lange Poliet meende de klok te herkennen. «Ze komt van niet ver,» beweerde hij, 
maar hij sprak zich niet uit.
Tuiten Toor vond dat de meelm erin zat en nog nen anderen bedacht luidop dat Vennie 
bij den bok werd gezet als hij voor het ding meer dan vijf frank had betaald.

versiering van ineengevlochten ringen onder de bogen.
Een Vlaamsche hoeve bestaat gewoonlijk uit vier gebouwen, die, aan elkander
verbonden, van binnen op een groot plein, vier rechte hoeken vormen. In het voor-
gebouw heeft men bij de poortgangen nog afdaken, die op het binnenplein uitko-
men en waarin men wagens, karren, ploegen en ander landbouwtuig stelt. Het eene
zijgebouw dient tot stalling voor paarden en vee. Voor de deuren der stallen ligt 
de mestkuil, een vierkante, gemetselde put, die een deel der ruime plaats tusschen 
de gebouwen inneemt. Het ander zijgebouw is de voorraadschuur met hare hooge
poorten. Voor de schuur ligt het geplaveide plein, waarover het gevogelte loopt:
hennen, kiekens, eenden, kalkkoenen, pauwen en duiven. Het achterdeel is de woning 
van den landbouwer met verdiepingen, wanneer de boerderij, gelijk hier te Schoorisse, 
van belang is. Achter en nevens de woning heeft men den moestuin, den bloementuin 
en den boomgaard. Wat zijn ze schoon de Vlaamsche boomgaarden op de hellingen 
der heuvels, als men de streek in den bloeitijd, in April-Mei, doorwandelt, als er nog 
geene bladeren op de boomen zijn, maar hier en daar zich in het hout reeds eene 
bronsgroene kleur vertoont, en als de tijdeloozen, de sleutelbloemen, de viooltjes en 
de sneeuwklokjes, de maagdepalm en de anemonen zich langs de steile wegzoomen en 
in de boomgaarden vertoonen».

Caroline overlijdt in 1859. Petrus krijgt in 1878 het burgerlijk kruis eerste klas en 
wordt geestdriftig gehuldigd. Hij sterft in 1884 en wordt «onder den toeloop van
talrijke parochianen en een menigte van vreemdelingen» begraven.
Zijn zoon Charles Annibalus huwt met Sophie Ronse uit Zulzeke en woont op het 
hof. Ze krijgen twee kinderen: Pierre (1868), die in 1887 naar Drongen gaat wonen 
en Ivo (1863). Er woont ook een knecht, Francies Piët. Charles overlijdt in 1897. Ivo 
verhuist naar La Louvière.

In 1908 pacht Jean Baptiste Jourquin uit Ellezelles het hof, om het in 1918 te kopen. 
Zijn zoon Remi volgt hem op. Eric, zoon van Remi, is de derde Jourquin op de hoeve 
en de huidige bewoner.

Ondanks de verkommerde toestand, oogt de boerderij nog steeds imposant. Ook het 
interieur is niet gewijzigd sinds 1850. Hopelijk komt de monumentale hoeve ooit in 
het bezit van een eigenaar met oog voor de geschiedenis van het gebouw, de «tand des 
tijds» doet inmiddels zijn werk ...
En voor wie goed luistert: de grote klok heeft inderdaad een gouden klank.

Bibliografie:
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F. Desmaele: Op wandel met Omer Wattez.
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speciaal voor haar? Een nieuw troetelbeest! Een jonge hond!
«Vramens, ge gaat uw ogen uitkijken!» gnuifde hij. «Een momentje».
Hij haastte zich de deur uit. Tegen de voorgevel van het huis had hij de hond
vastgebonden aan de zwengel van de pomp.
Triomfantelijk kwam hij ermee naar binnen.

«Een echt rasbeest, een foxterriër» verzekerde hij. «Voor een klein prijske is hij van 
u.»
In feite was het een verbasterdeerde straathond, die hij van een boer in Zegelsem 
als toemaat had moeten meenemen, bij de aankoop van een vechtershaan. Eigenlijk 
had hij nogal zijn pere gezien om die haan te bemachtigen. En wat moest hij met een 
hond? Zoʼn kreng nog wel! De boer wou hem absoluut kwijt wegens zijn liederlijke
levenswandel. Turie, zo heette het beest, had nl. de hebbelijkheid klakverkeer achter 
de teven aan te gaan en een hele week weg te blijven.
Hij zat ietwat schuw op zijn gat op de mat, loenste naar de vrouw des huizes alsof hij 
zich afvroeg wat er mogelijk van het mens te profiteren viel.
Camilla bekwam geleidelijk van haar verbazing, kreeg zowaar een zekere opwinding 
over zich, maar wist van geen kanten wat ze zeggen moest.
Mijn vis bakt, dacht Vennie. Hij streelde de hond kameraadschappelijk over de kop 
en maakte zijn bandje los. Het beest begon snuffelend den huize rond te lopen en liet 
zich neervallen bij de stove.
«Hij is nauwelijks twee jaar oud» verzekerde Vennie. «Een wakkere kerel! En trouw! 
Ik heb er veel duiten voor betaald, maar toen ik er mee thuiskwam, wou mijn wijf er 
niet van weten. Wat moest ik er dan mee doen? Ik dacht subiet aan u. Ik wil immers 
dat hij in goede handen terechtkomt.»
Bij Camilla welde een bijna moederlijke vertedering op. Ze begon op flemende,
lamijnige toon het dier toe te spreken.
«Tuurke, braaf beest, brave sloeber.»
Zoiets was de hond blijkbaar nog nooit overkomen. Hij jankte een beetje, zette zijn 
kop scheef, begon te kwijlen.
«Ik versta u, mijne vent,» zei Camilla, «ge wilt een brokske suiker newaar!»
«Mijne vent» moest eerst een pootje geven, maar van etiquette had hij blijkbaar nog 
nooit gehoord. Hij beet Camilla bijna in de vingers om het snoepje te bemachtigen, 
verbrijzelde het gulzig tussen zijn tanden en bedelde om een tweede brokske. Hij 
kreeg het prompt toegegooid.
Vennie moest nen dreupel drinken (uit een fles die al jaren ontkurkt was). Camilla 
schonk voor zichzelf een elixirke uit.
En ze klaptegen over de prijs.
«Ik moet er niet veel voor hebben,» zei Vennie. «Twintig frank is genoeg.»
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Vertelsels bij de Leuvense stove

Toeters Camilla had, zo wist Vennie 
Kloef te vertellen, geen dag contente-
ment meer gekend sedert haar verkske 
gestorven was. Jaren geleden speelde het 
mens haar vrijer kwijt, later liep haar 
hondje stomweg onder de wielen van een 
resortkarre en nu verloor ze Tille, haar 
verkie, haar dierbaarste troeteldier. Wel-
iswaar in de hoge ouderdom van
zeven jaar. Maar Camilla geraakte haar 
treurnis niet te boven. Ze droeg diep in 
haar hart de rouw en vond dat het leven 
voor haar niets meer betekende.
Ze naaide van gewoon-
te godganse dagen hem-

den voor meneer Louis en, eveneens van gewoonte, stak ze het geld dat ze
verdiende onder het flanellen ondergoed in de schuifla van de dresse. Ze leefde als het 
ware zonder dat ze het zelf wist. Haar huisje, vroeger gelekt en gebekt, liet ze onder-
komen, het zef rondom haren bijgank zat vol gaten, zodat haar hennen uitbraken en ze 
ambras kreeg met de gebuurs. Zijzelf at maar half, dronk de kafie van gisteren, stak 
zelden of nooit nog een krulspeld in haar haar. Als om het allemaal nog uitzichtlozer te 
maken, was haar pendule stilgevallen en kon het ding blijkbaar niet meer gerepareerd 
worden. De aanschaf van een nieuwe klok stelde ze uit, aan de stilte zonder getik 
geraakte ze gewend, haar tijdsbesef werd gestuurd door het opkomen van de zon en 
het vallen van de avond.
Vennie Kloef was het te weten gekomen van die pendule. Op een keer viel hij
onverwachts bij haar binnen. Met de bedoeling dat waardevolle antieke meubel voor 
een appel en een ei in de wacht te slepen. In zijn valse mouw had hij de geschikte
pasmunt bij de hand, in de vorm van ... Luister maar.
«Camilla, zei hij, «ik heb iets voor u meegebracht.»

Ze keek verdwaasd op. Het wantrouwen stond op haar gezicht te lezen. Met
marchandeurs en rondlopers kunt ge niet genoeg uit uw doppen kijken.
Vennie zette zich neer, begon pratend haar vertrouwen te winnen en haar curieusheid 
te bespelen.
Op het «moment suprême», dat hij met nooit falend handelsinstinct precies aan-
voelde, kwam Vennie met zijn verrassing op de proppen. Wat had hij meegebracht,

PAUL BAEKELAND
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