De Cooker: naar pijl- of naaldenkoker, of kok
De Praetere: toezichter op weilanden of gemene weiden
(pratum = latijn voor weide)
De Schrijver: geheimschrijver of klerk, grifﬁer
De Riemaeker: snijder van riemen en gordels
Haelters: korenmeter (van halter = graanmaat, schepel)
Lesceux: oud fr. seurre = slot, dus slotenmaker
Lauwerier: ber. bn: laurier, dus kruidenier
Lefever: fr. smid = fèvre (goudsmid = orfèvre)
Pot: ber. bn: voor pottenbakker of ketelklopper of tingieter
Reeds in 1395 is er een Jan de Pot uit Kerkem geregistreerd als
buitenpoorter van Geraardsbergen.
Pype: ﬂuitspeler of pijper
Provost: provest of proost, hoofd van kapittel, klooster
of voorzitter van de schepenbank.
Speleers: waalse spelier = zwaardensmeder
Stockman: stokmeester = gevangenisbewaker
Stichelbaut: maker van zware (boute) laarzen (stevil)
Valck: ber. bn: valkenier.
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Voorwoord

JOZEF BOURDEAUDHUI, ONDERVOORZITTER

In feite duurt het niet lang: één tel en het is 2005. Een moment dat zó geschiedenis
is. Op zich een totaal onbelangrijk gegeven, maar toch wordt het aangegrepen om
allerlei vreugdevolle feestelijkheden te organiseren binnen de familiale kring of het
gemeenschapsleven.
Het is ook de gelegenheid om terug te blikken op het voorbije jaar en uit te kijken naar
het nieuwe werkjaar.
Het geeft een grote voldoening te kunnen vaststellen dat 2004 ook weer een goed
jaar was voor Businarias. Wij werkten mee aan de Erfgoeddag met de tentoonstelling
«ʼt Zit in de familie», aan de Open Monumentendag, aan het «Dorp in de kijker».
De uitstap naar Gaasbeek en het Pajottenland viel in de smaak van de talrijke medereizigers. Een grote belangstelling lokte de voordracht van Veronique De Tier over
«Dialect van onze streek». Het boek van Marc Vuylsteke over het oorlogsdagboek
van Odon Van Pevenaege bleek een bestseller. Het aantal leden nam gestaag toe, en
de publicatie van ons tijdschrift was daar zeker niet vreemd aan. Wij danken langs
deze weg de verschillende tekstschrijvers voor hun gewaardeerde bijdragen. Ook
belangrijk: als het zo blijft duren komen er op zondagvoormiddag meer bezoekers
naar het documentatiecentrum in de Maalzaakstraat dan dat er mensen naar de kerk
gaan, waarbij ik niet beweer dat het ene iets met het andere te maken heeft.
Jammer genoeg ontviel ons in 2004 Jonkheer dʼHoop de Synghem, onze «beschermheer». Wij danken oprecht Mevrouw Christiane de Potter dʼIndoye, die intussen heeft
meegedeeld dat ze ons werk verder blijft steunen.
Voor 2005 staan er reeds enkele projecten op het getouw. Businarias werkt mee
aan de historische vieringen in Schorisse met ondermeer een voordracht «Van
Escornacum tot Schorisse» ter gelegenheid van de Nacht van de Geschiedenis op
22 maart, waarbij het overlijden herdacht wordt van Isabella van Gistel, 500 jaar
geleden. Op Open Monumentendag – thema «Hout» – zal Businarias iets speciaals
organiseren in de Sint-Britiuskerk te Etikhove, waarbij vooral het houtsnijwerk in de
kijker zal worden geplaatst.
Wij hopen dat ons tijdschrift ook in 2005 interessante artikels mag bevatten. Wij
starten in dit nummer alvast met een nieuwe reeks bijdragen over archeologie.
Archeologie is misschien niet zo direct een evident onderdeel van de heemkunde,
maar toch kan via deze tak van de geschiedkundige wetenschap veel worden geleerd
over het wel en wee van onze voorouders, zowel in een recent als in een ver verleden.
Iris Langen en Pedro Pype, beiden archeoloog en woonachtig in Maarkedal, nemen
ons in een eerste bijdrage mee naar de geboorte en de eerste levensjaren van de
2

Wouters: vn: Wouter
Wieme: van germ. vn. Wigmar
Ysenbaert: germ. Isam + baarde (bijl)
BEROEPSNAMEN OF BEROEPSBIJNAMEN
Baeke: ber. bn: van bake - varkensvlees, spek, dus varkensslachter
Baele: oud ned. bael = voogd
Besard: fr. boisard = boswachter, houtvester
Bourlez: fr. bourrelier = zadelmaker
Batteauw: ber. bn voor schipper (fr. bateau)
Casiers: oud fr. (casier) voor kaasmaker
Clincke: ber. bn: (deurklink) of slotenmaker
Casteleyn: kasteelheer, plaatsvervanger van de heer,
ook waard, kroegbaas of bedrijfsboer
Capiau: oud fr. capiau = chapeau, dus hoedenmaker
Carbonelle: verkleinwoord kolenbrander of houtskoolmaker
Coopman: reizend handelaar
Carpentier: charpentier = timmerman, dakwerker
Commere: oud fr. commère of meter
Couvreur: fr. voor lei- of schaliedekker
De Bleeckere: linnenbleker
De Cubber: cubbe = mand, dus mandenvlechter
De Bakker: bakker
De Brauwere: bierbrouwer
De Buysscher: buser = verdeler van nieuw in gebruik genomen gronden,
ook ketelslager (buischen = slaan)
De Cock: kok
De Clercq: geheimschrijver, griffier, geletterde
De Coninck: koning of hoofd van een gilde, meestal boogschutters.
De Deken: hoofd van kapittelkerk of van een gilde
De Jaegher: jager
Demullier: fr. mulier, dus muilezeldrijver
De Meulemeester: opzichter van de molens
De Mets: metser
Delaere: fr. lard = spek, dus bewaarder van de vleesopslagplaats (lardarium)
De Temmerman: timmerman
De Tavernier: fr. taverne, kroeghouder, herbergier
De Lepeleire: lepelmaker
De Geyter of De Geeter: geitenhoeder
Desmedt: hoef- of wapensmid
De Tollenaere: belastingsontvanger, tolinner
De Zaeytijdt: ber. bn: zaaier
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Ghys: germ. vn: Gyselbrechters
Gossye: germ. vn: Goswijn
Godaert: germ. vn: Godardus (guda-hardu = god-sterk)
Goeffers: van Godevaard
Goessens en Gossye: van Gooswijn
Guns: van germ. god Godin
Gyselinck: germ. vn: Gijsel(brecht)
Herman: germ. vn: Herremanus (harja-man = leger-man)
Jeanen: moedersnaam of matroniem, afkomstig van Jeanne of Johanna
Janssens: van Jan
Larno: germ. vn: Arnoud
Lenvain: germ. vn: Landuinus
Lievijns: germ. vn: Leofwine (= lieve vriend)
Libbrecht: germ. vn: mens die uitblinkt
Lodens: van Lodin = Lodewijk
Lippens: heiligennaam Philippus of vn Liebrecht
Mareen: van Maren (Marinus)
Mannens: germ. vn: Mano
Maes: verkorting apostelnaam Thomas
Maheur: van Mahieu of Matheus
Miclotte: van Michiel
Martens: van Martinus, Martijn
Naessens: van Naas, verkorting van Donaas of Donatius
Notebaert: oud germ. vn: Naudi-bertha of Nodobert =
hij die schittert in gevaar, moedige
Pieters: van Pieter
Piron: van Pierre
Polfliet: van Paulus
Raes: germ. vn: Razo
Ryheul: van Rigulfus
Ryssack: germ. vn: Richaud, Richard
Saveyn: van heiligennaam Savinus
Thomaes of Thomas: heiligennaam Thomas
Tulleken: van Tulle (vrouwennaam)
Van Wijnen: germ. vn: Walewijn (wolewin)
Veys: franse vn: Gervais of Servaas, Serveis
Victor: naar heiligennaam Victor
Vleryck: germ. vn: Vlederick
Weytsman: van Wuit (Wouter)
Wiegers: van Wigherius
Wattez: van franse vn: Wautier (Wouter)
Willems en Willen: germ. vn: Wilhelm
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archeologie in België. Later introduceren zij ons in de archeologische regelgeving: hoe
ons patrimonium beschermd wordt en welke belangrijke taak ook onze leden hierin
kunnen vervullen.
En hoewel wij met het bestuur van Businarias steeds als team naar buiten komen zou
ik toch voor één keer langs deze weg vier mensen willen danken voor hun dagelijkse
(letterlijk) inzet voor de vereniging: Marc Vuylsteke, Antoine Lefever, Roger Lodens
en Johan Vanhuffel.
In naam van de voltallige bestuursploeg wens ik onze leden en hun familie een
vreugdevol en gezond 2005.

Boek “150 jaar Louise-Marie” genomineerd
Ons boek "150 jaar Louise-Marie" werd genomineerd door de Prijs Cera Foundation
voor de Geschiedenis van het Vlaamse Platteland - Collectieve werken 2004.
Om de aandacht van de publieke opinie voor het Vlaamse landelijke dorp en zijn
verleden aan te scherpen, organiseren de Landelijke Gilden, in samenwerking met
Cera Foundation, een tweejaarlijkse prijs voor
een boek over de geschiedenis van het Vlaamse
platteland. Op vrijdag 17 december 2004 werden in het Auditorium KBC, Diestsestraat 269 te
Leuven de bekroonde werken over de periode
2001-2004 bekend gemaakt.
We waren aangenaam verrast toen we vernamen dat ons boek “150 jaar Louise-Marie” van
de auteurs Antoine Lefever, Rudi Van Pamel en
Marc Vuylsteke tot de 5 genomineerden voor
de hoofdprijs behoorde. Deze prijs, ter waarde van € 5.000 ging naar “Van Zadelsteen tot
Zetelkruier, 2000 molens in Vlaanderen” van
Paul Bauters, doctor in de rechten, vrederechter
te Brussel. Deze trilogie werd uitgegeven door het
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
Voor Businarias is het een grote eer en terecht
mogen we ﬁer zijn op het behaalde resultaat.
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Vertelsels bij de Leuvense stove

PAUL BAEKELAND

Vennie Kloef, vroegere schoolmakker van onze Gustieze Nard, opent in
D'Hoppe een herberg "In den Bienvenu".
Tijdens den eersten toog wordt er al
gevochten en komen de gendarmen van
Vloesberg eraan te pas. Wietieze Leo
wordt gekwetst afgevoerd in een triporteurke, naar de kliniek van Opbrakel.
In een volgend nummer tapt Marietje,
het pront wijveke van Vennie, bier dat
het een plezier is, terwijl hare vent steeds
vaker de baan op gaat om "commerce"
te doen. Kopen en verkopen is zijn lang
leven. Intussen wordt Nard, oude jonkman zijnde, wel eens meer aangetroffen
in den Bienvenu. Wordt hij nu verliefd op Marietje, of wat is er eigenlijk van aan? Het
zal later wel uitkomen. Vandaag heeft Vennie, als een van de eersten, een automobiel
gekocht en heel het gebuurte komt ernaar kijken ...
Over Vennie Kloef was het laatste woord nog niet gezegd.
«Staminee houden met een schoon vramens achter den toog, dat is spelen met vuur,
vooral als ge zelf hele dagen weg zijt.»
Dat waren de wijze woorden van Clementiene.
«Ja meiske,» zei Nard, «het schone geslacht is den ondergang van de wereld niewaar.»
Hij loerde vanonder zijn klak en zijn ogen fonkelden.
Pee, met zijn voeten op de stoof, zat instemmend te knikken, of zo leek het althans. Bij
nader toezien zat hij te vechten tegen de vaak. Hij was, zoals eerder gezegd, afgedjakt
van heel de dag in het Pierenbos hout te kappen. Misschien vroeg hij niet beter dan
dat Nard rap zou opstappen.
André en Leontientje vielen allesbehalve in slaap. Met onschuldig gezicht misten ze
geen woord van wat Nard vertelde en vooral van wat de olijkaard zich aan grote mensengeheimen liet ontvallen. André had in de loop van de avond het geknutsel aan zijn
veugelmuitje stopgezet. Naderhand, alsof dat de normaalste zaak van de wereld was,
had hij zowaar een heel broodmandje appels een voor een geschild en opgegeten. Van
pure goeste was hij nu aan het verorberen van de schillen begonnen. Leontientje,
kletskouske van nature, zat, gelijk een zijntje zo braaf, te crocheteren en de indruk te
wekken dat het geklapsel van Nard achteloos aan haar voorbijging.
4

Daarnaast waren er ook de beroepsnamen van de vader of de familie: De Cuypere,
De Backer(e), De Schrijver en De Meyer hoeven geen uitleg. Soms kreeg men
een beroepsbijnaam toebedeeld. We citeren: Wittebroodt was een bakker van wit
tarwebrood en Clepkens was omroeper of klokkenluider, wegens het gebruik van zijn
klepper of ratel.
Tenslotte zijn er bepaalde lichamelijke kermerken of de fysiek van personen die voor
een familienaam zorgen. Zelfs gelijkenissen of eigenschappen gaven aanleiding tot
een bijnaam die later tot familienaam promoveerde. Detandt (met afwijkende tanden),
De Grootte (gestalte) of De Vos (sluwheid) zijn voorbeelden.
Voor de hiernavolgende lijst hebben we ons gebaseerd op het werk van Dr Frans
Debrabandere "Verklarend woordenboek van de familienamen in Belgïe en NoordFrankrijk", een uitgave van het Gemeentekrediet 1993.
Gebruikte afkortingen:

germ: germaans
fr : frans
vn: voornaam
ber. bn: beroepsbijnaam
Overzicht gebaseerd op de ledenlijst van december 2004. Nieuwe leden jaargang 2005
komen in een aanvulling.
PATRONIEMEN EN MATRONIEMEN
Ankaert: van Hanke, verkleinvorm van Johannes
Assez: germ. vn: Azzo
Bauters: germ. vn: Bauter
Bauwens: germ. Boudens of Bavo
Bodequin: germ. Baudekin (Boudewijn)
Bousard: germ. Boso
Claus: verkorting heiligennaam Nicolaus
Collet: verkleinnaam (vrouwelijk) van Nicolaus
Cottens: verkorting van Jacotin of Nicotin
Cools: van Nicolaas, verkorte heiligennaam
Cornil: van Cornelius
Cierkens: van vn: Seger of zierik
Coppens: van heiligennaam Jacobus of Copijn
Danneels: van heiligennaam Daniël
De Kimpe: germ. vn: Campo = de vechter;
ook mogelijk ber. bn: van hennepteler (kemp)
Dierijckx en Dierckx: van Diederik
Erregat: germ. vn: Herregodus
Foucquet: romaanse verkleinnaam van vn Fulka
Glibert: germ. vn: Gyselbrechters
Geenens: van Geerardus, verkleinvorm
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Familienamen van onze leden

Toen het tien uur sloeg, vond Clementiene dat het bedtijd was voor de kadeeën.
CLOTHAIRE DE DEKEN

«De horloge loopt een halfuur voor,» poogde André nog, maar het hielp niet.
«De kadeeën» wisten maar al te goed dat hun moeder (onder vrienden zegden ze «oez
meerke») in dat soort aangelegenheden niet te vermurwen was.

Omdat de meeste abonnees van ons tijdschrift de weg nog niet vonden naar ons documentatiecentrum, meende Businarias hen van dienst te zijn met een onderwerp dat
wellicht iedereen zal aanspreken: wat betekent mijn familienaam?

Meer om Nard te plezieren, stond ze toe dat de deur van de kamer met een grijte
mocht openblijven. Het luistervinken zou toch niet lang duren, wist ze. Ze hadden
buiten gelopen in de kou, de varkenskoten gekuist, beteraven gemalen. André had
zelfs een van de vier koeien gemolken. De vermoeidheid van de dag zou toeslaan, de
donkerte en het gesuis van de wind rond het huis zouden ervoor zorgen dat ze in al de
kortste keren verkocht waren. En zo geschiedde.

Over familienamen zijn er al boekenplanken volgeschreven. De zoekfunctie van
Google spuwt op uw computerscherm zo'n massa informatie om dagen zoet mee te
zijn. Voor onze leden die hiervan nog geen gebruik konden maken, heeft Businarias de
oorsprong en de eventuele verklaring van hun familienaam opgezocht.

Gustieze Nard was bij een derde fiedoelke bier goed op dreef gekomen. Hij verzette
zich nog ne keer om de gevaarten van Vennie Kloef en zijn Marietje in geuren en
kleuren verder te beklappen. Of liever: uit de doeken te doen wat hij erover kwijt wou,
en dat was minder en ook anders dan wat hieronder geschreven staat.

Vanzelfsprekend kan een vulgariserend woordje uitleg over familienamen in het algemeen nuttig zijn om hun naam in te kaderen.

Als eerste in heel de streek kocht Vennie een automobiel! Op een zaterdagmorgen stapte hij te voet naar Brakel en nam daar de tram naar Geraardsbergen. ʼs
Achternoens kwam hij in een zwart blinkende Ford aan veertig per uur door DʼHoppe
gestoven. Met dof geronk, hees getoeter, walmen domp en de onmiskenbare geur van
de vooruitgang. Alle honden van DʼHoppe begonnen te bassen. Iedereen kwam naar
buiten gelopen. Vennie had bij het leger, naast klaroenblazen ook opleiding als chauffeur gekregen en dat kwam hem nu goed van pas. Hij stuurde zijn automobiel alsof
hij nooit anders had gedaan, zwaaide vrolijk met zijn klak en voelde zich als koning
Albert, die door de menigte werd toegejuicht.

WOORD VOORAF

ONTSTAAN FAMILIENAMEN
Wie stamboomonderzoek doet heeft als houvast en leidraad de familienaam, die sinds
meer dan acht eeuwen van vader op de kinderen overgaat, en die een betrouwbaar
terugvinden van de voorouders mogelijk maakt.
Het is echter ooit anders geweest. In de vroege Middeleeuwen volstond de voornaam
in de kleine gemeenschappen waar iedereen iedereen kende. Bij het ontstaan van de
steden voldeed deze voornaam alleen niet meer. Welke Wouter of Adriaan bedoelde
men? Welke Joost? Welke Seger?
Men moest nadere aanduidingen geven. Het ontstaan van familienamen gebeurde
allengs en dat volgens een aantal factoren waarvan we hier een beknopt overzicht
geven.
Zo zijn er een groot aantal patroniemen of vadersnamen: men werd genoemd naar de
voornaam van de vader. Zo werd de zoon van Floris: Floriszone. Janszoon werd zelfs
Janssens, Pieters en Willems en Naessens zijn tevens voorbeelden.
Ook de plaats van herkomst van de familie was een welkome hulp. De stad, de streek,
een bekend bos, rivier of boom boden inspiratie. Schoolvoorbeelden hiervan zijn
Van Damme, Van Wetter, Vangendt, Vandenabeele, Van Overschelden. De verschillende schrijfwijzen, verkortingen of wijzigingen van i en y en dergelijke, ontstonden
meestal door foutieve inschrijvingen in de registers, doopakten, oorkonden waar men
soms schreef wat men hoorde. Hierbij speelde het dialect dan ook een grote rol. Zo
hebben Vereecke, Van Eycke, Van der Eecken dezelfde oorsprong.
32

Voor de deur van den Bienvenu kwam het glimmende vehikel tot stilstand. Het volk
haastte zich om het van dichtbij te bewonderen. Vennie gaf met brede gebaren uitleg en
nam daarbij woorden in de mond waarvan de mensen nog nooit hadden gehoord. Volant, cardan, embrayage, waar haalde hij het uit! Ge zoudt, als ge het hoordet, van
uzelf beginnen peinzen hebben, dat er onder uw klak alleen maar zagemeel zat. Vennie
voelde met intens genoegen dat hij, in de ogen van iedereen, een trap hoger stond op
de maatschappelijke ladder. Hij was de man die van wanten wist, die vooruitkwam in
zaken en die zich trots alles ongedwongen onder het gewone volk bewoog.
Hij heeft het groot lot gewonnen, dachten velen. Met werken alleen brengt ge het niet
zover. Werken, heeft hij dat ooit gedaan? Hij trakteerde en dat was op dat ogenblik
het voornaamste.
Maar eerst moest Marietje eventjes achter het stuur van hun auto plaats nemen! Als
een galante heer hielp hij haar de twee treden op. Ze zat daar hoogrood en nerveus te
glinsteren, in haar verse permanent en met haar kantie veurschuutje aan. Overweldigd
door de droom die hij haar al weken vooraf had voorgespiegeld en die nu werkelijkheid was geworden. Ze zouden namelijk, met jaren vertraging, in hun luxauto
5

op speelvoyoodje gaan naar de zee. Gelijk een vers getrouwd koppel! Zij had nog
nooit de zee gezien, hij wel, hij was ooit nekeer meegereden met een haringboer
naar Oostende. En nu zouden ze, onder hunsgetweeën...
Maar eigenlijk was ze niet erg gesteld op buitensporigheden. Ze lag overullie met
zichzelf omdat ze zich méér kon permitteren dan veel ander vrouwvolk. Het is niet
goed de mensen waarvan ge moet leven de ogen uit te steken. Ze had nogal bekijks
gekregen, die keer toen ze voor het eerst met haar vellie frak verscheen. Sommige
schavuiten hadden kattengejank laten horen. Iedereen was er intussen aan gewend
geraakt. Maar rondtoeren in een echte automobiel. Vennie en zijn wijf, gelijk de heer
van ʼt kasteel en zijn madam, dat zou op de duur de peze beschijten.
En er was nog iets anders: ergens in haar achterhoofd spookte de gedachte dat haren
baas nu nog minder thuis zou zijn, dat hij nog verder weg zou trekken om «affaires»
te doen, terwijl zij met tappen en prot verkopen haar dagen verder moest slijten.
Ze zat verstrooid de ingewikkelde instrumenten van de automobiel te bekijken. Knoppen, lampjes, horlogeachtige wijzerplaten. Het peervormige ding van de claxon had
ze, zonder erbij na te denken, vastgepakt en erin geknepen. Er kletterde een schor
geluid uit de tromp, de mensen schrokken, de honden begonnen opnieuw te bassen,
zijzelf schoot in een onbedaarlijke giechellach.
«Dedju Marietje, was me dat verschieten!»

Op 22 maart is er in het teken van “De nacht van de geschiedenis” een voordracht
over “Van Escornacum tot Schorisse – Wij Heeren van Schorisse”. Enkele maanden
later, op zondag 7 augustus, is er een plechtige Eucharistieviering opgeluisterd door
het St.-Gregoriuskoor van Schorisse en voorgegaan door Mgr Luc Van Looy, Bisschop
van Gent. Deze H. Mis wordt rechtstreeks op TV 1 uitgezonden. Het eerste weekend van september wordt de hoogdag voor Schorisse. De toneelvereniging “Kwamarant” brengt voor het eerst in de geschiedenis het toneelstuk “Arnold van Schoorisse”
van Omer Wattez voor het voetlicht. Dit toneelstuk werd voor de gelegenheid door
Paul Baekeland herschreven en aangepast aan ons taalgebruik. In de schuur van de
hoeve Van Boven is er doorlopend een historische evocatie van “Wij, Heeren van
Schoorisse” – een realisatie van de Heemkundige Kring Businarias. Op een vijftal
verschillende locaties gaan allerlei activiteiten door. In de kerk is er een orgelconcert
dat afgewisseld wordt met middeleeuwse gezangen. De kunstenaars van de Maarkedalse School demonstreren hun schilderscapaciteiten op de binnenkoer van de vroegere
brouwerij Merchie en op straat is er middeleeuwse animatie met huifkarren, fanfares, valkeniers en troubadours. Voor de kinderen zal een middeleeuws kamp opgericht
worden waar zij als ridders en jonkvrouwen hun fantasie zullen kunnen botvieren.
Rond de eeuwenoude kasteelmolen wordt er gedorsen, gemalen en gebakken en iets
verder op de weide zorgt een echt middeleeuws steekspel voor een nooit geziene
ambiance.
Schorisse wordt voor één weekend herschapen in een middeleeuws dorp.

«Toeten, dat is het eerste wat ge moet kunnen,» zei Vennie.
«En aan de volant draaien, zodat ge niet tegen de muur terechtkomt.»
«En met de rokeleere in de nafte roeren.»
«Ge moet surtout bijtijds kunnen stoppen.»
Ze wisten allemaal iets. In hun fantasie zaten ze als kinderen zelf aan het stuur. De
echte kinderen dienden door hun moeders van de autobumper af te worden geplukt.
«Als er ne schart in de carrosserie is, krijgt ge dat er nooit meer uit.»
«Morgen mogen de kadeekies allemaal nekeer met mij meerijden,» beloofde Vennie.
«Eerst moet de auto gewijd worden,» vond Marietje.
«Hij is wijd genoeg, vramens.»
«Zolang hij niet door de paters gezegend is, rijd ik niet met u mee,» besliste ze.
Het zou gebeuren na de hoogmis. Pater Bruno had het gebedenboek en de kwispel al
klaar gelegd.

Nacht van de Geschiedenis
Dinsdag 22 maart 2005
Zaal De Wante - Schorisse
Voordracht :

Van Escornacum tot Schorisse
Wij, Heeren van Schorisse.

«We gaan met de zegening vandaag al beginnen;» zei Vennie. «Mensen, kom naar
binnen, ik steek een nieuw vat.»

door Marc Vuylsteke
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"Wij, Heeren van Schoorisse"

MARC VUYLSTEKE

Het duurde nog tot na de drukke dagen van halfoogst voor Vennie en Marietje met
hun luxevoiture naar de zee reden. Voor drie dagen. Zij was nog nooit zolang van huis
weggeweest. In Tielt of daar ergens stopten ze om te drinken en een piske te doen,
rond de noen kwamen ze in Oostende aan en aten ze frieten met mossels. Daarna
sloofde hij zijn broekspijpen hoog op en hief zij haar rok tot boven de knieën om het
water in te lopen. Gelijk de andere mensen deden, rijke madams met wolken bloot
ondergoed en heren met blote knuppelbenen en dikke buiken.
De zee, dat was iets geweldigs. De aanrollende golven, het luid gebruis, het aanvallen
en terugtrekken, de uitdaging. Ze liepen steeds verder het water in, tot ze tot aan hun
lenden kletsnat waren, hij met plakkende broek, zij met haar mooie, volle dijen die
zich in haar natte rokken uittekenden. Het water stuwde tussen hun benen door, sloeg
adembenemend koel tegen hun buik, gooide hen plotseling achterover en in elkaars
armen. Ze lieten zich gaan, spartelden, rolden, schreeuwden, grepen elkaar vast, hun
glibberige lijven in het wilde water. Haar haar kliste rond haar gezicht, haar mond was
een natte roos, haar doornatte bloes gaf haar mooiste geheimen prijs.
Ze spartelden het strand op, bleven hijgend en bibberend een poos tegen mekaar
aangedrukt. Daarna begonnen ze hun kleren uit te wringen. De stroeltjes water
verdwenen in het zand. Ze kregen bekijks van andere baders, die het zediger
aandeden.
«Die van DʼHoppe moesten ons zien...»
«Ik durf het nooit gaan biechten;» zei ze. Ze bloosde en hield de blik naar beneden.

De laatste afstammelinge van het roemrijke geslacht dʼEscornaix stierf op 17 maart
1505, straks 500 jaar geleden. Het was « Jaqueline de Gavre, douarière de Sottegem, dame dʼEscornaix, etc, Veuve du noble et Puissant Seigr Jean de Luxembourgh
... » Haar huwelijk bleef kinderloos. Rechts van de ingangsdeur van de kerk is haar
grafsteen ingemetseld.
500 jaar geleden ...Dus een ideaal moment om Schorisse opnieuw op de kaart te
zetten. Enkele inwoners van Schorisse staken onlangs de koppen bij elkaar en samen
met enkele afgevaardigden van de verschillende verenigingen richtten zij een feestcomité op. Een naam voor de viering was rap gevonden. Men dacht eerst aan “500 jaar
Heren van Schorisse”, maar die heren waren reeds veel vroeger in het dorp aanwezig.
Uiteindelijk kon iedereen akkoord gaan met “Wij, Heeren van Schoorisse”. Koken
kost geld en een feest op touw zetten ook. Een eetfestijn bracht het eerste geld in
ʼt bakje. De gemeente Maarkedal en de provincie zegden reeds hun ﬁnanciële steun
toe. Verder is men op zoek naar mogelijke sponsors.
Alle verenigingen slaan de handen in mekaar want de viering moet een succes
worden.
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«Dat moet ook niet.» Hij wreef haar schouders warm, haar rug, haar lenden. En ze liet
begaan. De onmiddellijke deugd is machtiger dan te verwachten ziele zaligheid. In
hun buik woelde alle goeste van de wereld.
«Gij zijt mijn wijveke toch, wij zijn getrouwd, wie zal ons wat verbieden?» Er zat
deugnieterij in zijn ogen. «Mijn liefste loetje, mijn poezeloezig flonkske,» fleemde
hij.
«Zot! Ge zijt zo briestig als iets,» zei ze.
Een poos later hadden ze zich, in de schamele hotelkamer die ze betrokken, helemaal
uitgekleed en mekaar afgedroogd. Het bed was zacht, alles was zacht, het venster
stond gaapwijd open, het gebruis van de zee was te horen en het schreeuwen van
meeuwen hoog in de lucht.
Hun hemel was blauw en diep, zo onmeetbaar diep, zo onmenselijk blauw.
Ze slenterden langs de winkels, ze reden met hun automobiel rond in de stad en dan
verderop tot Middelkerke, ze gingen ergens bovenop een duin zitten, om naar de
schepen te kijken, die ver op zee naar Engeland voeren. Ze leefden drie dagen lang
in een roes.
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En dan was het plotseling uit.
Twee uur voor het vertrek, terwijl zij inpakte, ging hij nog even de straat op. Hij had
iets ontdekt, zei hij, iets wat ze niet mochten laten schieten.
Ze wachtte, bovenop het bed gezeten. Wat was hij op het spoor gekomen? Ze had vanmorgen al zijn ongedurigheid gewaargeworden. Ze ging door het venster liggen kijken
naar de mensen daar beneden. Het over en weer geloop, kleurige kleren, opzichtelijke
hoeden, een kremkarre, een visverkoper, ergens het gerinkel van de tram. Maar Vennie
zag ze niet. Het duurde. Ze ging weer op de bedrand zitten, moest twee keer na elkaar
naar het vertrek.
«Ik ben niet lang weg,» had hij gezegd.
Hij bleef uren weg, of zo leek het althans. Er was schoon vrouwvolk te zien in de stad.
Paretmadammen, gepommadeerde wiepelkonten en andere koeketienen. Er was ook
ieverst een straat met kabardoeskies. Had hij niet genoeg aan haar, had ze zich niet
genoeg gegeven? Ze schrok van zichzelf, hoe kon ze hem van ontrouw verdenken! Hij
had gewoon iets ontdekt, zei hij. Kende ze hem nu nog niet? Ze herinnerde zich dat
hij met een vent had staan babbelen, een ouwbakkie aangestuukte, ongeschoren kadee,
op het trottoir, terwijl zij zich verloor in een kledingszaak, kleurige kleedsels betastte,
hem en de wereld rondom een poos helemaal vergat.
Misschien wou hij een souvenirke kopen, of wat sneukelinge voor onderweg.
Niets van dat alles. Hij had van een zeeman kruiden en reukwerk gekocht, gedroogd
en vloeibaar, verpakt en in flesjes, genoeg om alle marktkramers, barbiers, kruideniers
en kwakzwalvers van Oudenaarde tot Doornik te gerieven.
«Smokkelwaar, zo goed als voor niets, zei hij. Die vent moest vandaag nog weer
inschepen en wist met die spullen geen blijf. En wij gaan er ne goeie stuiver aan
verdienen.»
«Vennie toch,! Ze zat er geschrokken en bleekjes bij. Ontgoocheld, ontnuchterd.
Ze besefte dat hij gevaarlijk spel speelde, ze was niet van gisteren, ze was niet op
de meers gekipt. Hun speelvoyoodje was het schoonste geweest wat ze ooit had
kunnen dromen en nu, als ʼt al alomme kwam, verknalde hij alles met dat soort loense
praktijken.
Hij lachte schamper haar onrust weg.
«Als we voor den donkeren willen thuis zijn, moeten we nu rap voort, Marietje.»

In Memoriam
Ook al wisten we dat de gezondheidstoestand
van Jonkheer Xavier DʼHoop de Synghem niet
zo best was, toch kwam het bericht van zijn
overlijden vrij onverwacht. Enkele maanden
geleden had ik nog een uitgebreid gesprek
over onze plannen met Businarias. Van bij de
start van onze heemkundige werking, nu acht
jaar geleden, was hij volop geïnteresseerd,
stelde vragen en was bereid onze werking te
ondersteunen.
In december 1996 trok ik voor het eerst naar
“ter Borgt”, niet wetend wat mij te wachten
stond. Jonkheer dʼHoop opende de deur en zijn
vriendelijke ontvangst stelde mij onmiddellijk
gerust, ik wist dat zijn antwoord positief zou zijn. Vol interesse luisterde hij naar mijn
voorstellen, stak een sigaret op, en haalde een ﬂes boven. We tikten op een succesvolle
oprichting van de heemkundige kring. Hij werd onze “beschermheer” en zegde een
jaarlijkse ﬁnanciële ondersteuning toe.
Bij mijn latere bezoeken stelde hij steevast de vraag: "Heeft de vereniging voldoende middelen? Heeft de vereniging projecten waarbij een grotere ondersteuning
gewenst wordt? Laat het mij weten". Het prachtige levenswerk van Daniel Wieme
“Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden” zou bijvoorbeeld nooit verschenen zijn
zonder zijn hulp. Niet alleen steunde hij ons ﬁnancieel, maar opende hij ook deuren die
voor ons wellicht gesloten bleven.
Zijn positieve instelling en grote belangstelling waren voor ons heel bijzonder. We
weten dat het leven verder gaat. Maar zijn luisterend oor en zijn wijze raad zullen we
missen.
Jonkheer Xavier dʼHoop de Synghem werd geboren te Melle op 10 maart 1926 en
overleed te Maarke-Kerkem op 12 oktober 2004.

Hij droeg hun valies naar de auto, zij drentelde achter hem aan. En plotseling werd
ze kwaad, heel kwaad. Ze bleef staan. Hij bleef ook staan en zette de valies op de
grond. Ze keken in elkaars ogen. Hij was dezelfde niet meer, hij was van een duvel
bezeten. Haar instinkt zei haar dat hij met iets begonnen was, dat hem in de bak kon
doen belanden en haar misschien wel in het zothuis.

Persoonlijk en namens het voltallige bestuur van de Heemkundige Kring Businarias
betuigen we aan Mevrouw Xavier dʼHoop de Synghem en aan de achtbare familie ons
diep medeleven.

«Had ik het voor mij gehouden, gij hadt er u geen zorgen over gemaakt» knorde hij.

Marc VUYLSTEKE, voorzitter.
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«Alles zit veilig onder de achterzetel en binnen enkele dagen is het weg. Vergeten.»
Hij speelt met vuur en dat zint me niet, dacht ze. Ze zei geen woord meer tot ergens
halverwege, waar gendarmes op een kruispunt stonden.
«Heb ik het niet gezegd!» Haar hart sprong in haar keel. Ze moesten stoppen. Een van
die kerels stond midden de kasseiweg, met zijn hand omhoog. Vennie remde af. En
toen ze bijna stil stonden en de gendarm naast de auto kwam, om weet ik wat voor
vervelende controles te doen, stoof het voertuig plotseling vooruit, met schurende
banden, de zot verschoten mannen van de wet in een wolk van gestof achterlatend.
Vennie zat verstijfd achter het stuur en Marietje begon, toen ze weer asem kreeg, te
lamenteren.
«Godmiljardedju, vramens, houd uwen tetter,» schreeuwde Vennie.
Ze was het ongelukkigste schepsel op aarde. Ze had dood willen zijn. Ze had hem
beter nooit gekend, hij was een filoe. Zij had geen automobiel nodig, maar een kind,
vijf of zes kinderen, geen herberg, geen vellie frak, geen biezoes.
Hij reed gelijk een zot, aan vijftig per uur of meer. Ze zouden zich nog verongelukken. Hij
pakte de draaien uit, schuurde dwars door een bende hennen die over de straat
liepen. De pluimen vlogen en de boer die kwam toegelopen, stak zijn twee vuisten

Tekening op schaal.

Ik probeerde een schaalmodel uit te werken en vond volgende afmetingen.
Lengte van de rechte kant : 1,10 m. + 1,20 + 1,10 = 3,40 m.
Straal van de cirkel die de twee uiteinden van de rechte kant verbindt : 2,50 m.
De bestaande steen past juist in dit model.
Ik geloof dus, rekening houdend met het voorgaande, dat de roepsteen afkomstig is
van het vroegere kasteel en dat hij heeft gediend als een van drie stenen die samen
een boogvormige toegangsdorpel vormden tot een van de ingangen van de vroegere
burcht. Tenware een andere oorsprong kan bewezen worden.
De plaats waar het kasteel gestaan heeft is bekend. Bij de opruiming ervan is zeker
niet alles uitgegraven en verwijderd. Er zitten dus waarschijnlijk nog resten verborgen
in de grond. Ooit zal deze plaats nog wel eens onderzocht worden. De vraag is …
wanneer? Misschien vindt men er dan nog stenen van dezelfde soort, vorm en
grootte als van de roepsteen.
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Afgedjakt: afgepeigerd.
Aangestuukt: schots aangekleed.
Briestig: bronstig.
Enkel dooske: naïef snulleke.
Gepommadeerd: geschminkt.
Gevaarten: avonturen, belevenissen.
Hunsgetweeën: met zijn tweetjes.
Kabardoeske: hoerenkot, bordeel.
Koeketiene: opgezet maar eerder platvloers vrouwspersoon.
Loetje: koosnaam voor lief vrouwtje.

Overullie: overhoop, overstuur.
Ouwbakkie: oudbakken, afgedankt.
Paretmadam: hovaardige vrouw.
Poezeloezig: aaizacht.
Rokeleere: pook.
Schart: kras.
Sneukelinge: snoep.
Speelvoyoodje: plezierreis, huwelijksreis.
Wiepelkonte: preutse vrouw, draaiend met haar gat.
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De geschiedenis van de archeologiebeoefening
in Vlaanderen

IRIS LANGEN & PEDRO PYPE

Archeologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van het verleden.
Alles wat de mens in zijn bestaan heeft uitgevoerd laat op de een of andere manier zijn
sporen na in de bodem. Het is aan ons archeologen om die sporen te gaan «lezen» en
interpreteren. Dit bodemarchief is de meest essentiële informatiebron voor de geschiedenis van alle beschavingen. Bijna 99% van onze bewoningsgeschiedenis kan enkel
via deze informatie gedocumenteerd en onderzocht worden. Het is immers maar voor
de laatste 2000 jaar dat naast het bodemarchief nog andere bronnen beschikbaar zijn.
Ook voor deze jongere periode blijft de archeologie echter onmisbaar.
Het ontluikende 19de eeuws nationalisme vormde de aanzet tot de eerste echte archeologische activiteit. Dit was vooral het werk van amateurs, verzamelaars en allerlei
erudiete personen1. Ze waren actief in archeologische en historische verenigingen en
hun belangstelling voor het verleden leidde tot waardevolle publicaties en indrukwekkende verzamelingen.
De professionele archeologiebeoefening in België en Vlaanderen begon pas vanaf
1903. Het waren de opgravingen van 1900-1902 in de grotten van Furfooz en Chaleux
door graaf Louis Cavens, baron de Loë, dr. Tihon, E. Rahir en E. van den Broeck, die
de regering er toe brachten een Dienst voor Opgravingen op te richten. Deze kleine
dienst, slechts bestaande uit vier personen, had drie grote taken te vervullen. In de
eerste plaats dienden ze werken te controleren die aanleiding konden geven tot
ontdekkingen van etnologische of archeologische aard. Vervolgens hadden ze de
verantwoordelijkheid de ontdekte voorwerpen te beschermen en de lagen waarbinnen
ze werden gevonden te bestuderen.

hebben. Waar in de nabije omgeving zou zoʼn steen dan te vinden geweest zijn ? Het is
daarbij geen kostbaar monument, noch een kunstig voorwerp. In het gemeentearchief
is niets te vinden over een eventuele aankoop.
Een nuttige aanduiding voor de mogelijke herkomst vond ik in hetgeen ooit Gomar
Dʼhaeyer vertelde.
Gomar Dʼhaeyer (of mol-zen Gomar) werd te Schorisse geboren op 29 september
1871 en is er overleden op 14 januari 1970. Hij heeft steeds gewoond dicht bij de
plaats waar vroeger de burcht van de Heren van Schoorisse stond (nu Heirwegstraat
nr 7). Menigmaal vertelde hij dat hij als kind nog gespeeld had op «den doel». Dit
was de naam die men gaf aan de ruïne, de puinhoop met de resten van het vervallen
en afgebroken kasteel. «Den Doel» werd opgeruimd tijdens de kinderjaren van Gomar
en op die plaats is er nu een weide. De opruiming moet dus gebeurd zijn omstreeks
1880. Bij het verwijderen van de resten van het kasteel werden er heel wat stenen van
diverse vormen en formaten opgeruimd. Mensen van ter plaatse zullen bij de
opruiming geholpen hebben. Is het logisch om te veronderstellen dat iemand met
gezond verstand er één steen heeft uitgenomen om die te gebruiken als roepsteen voor
de «champetter» ?
Onlangs ontving ik van Bernadette Dhaeyer een tekening met tekst indertijd door
haar vader architect Jozef Dhaeyer gemaakt. Hij schreef dat hij als kind speelde op
«den doel». Hij vermelde er ook bij dat «den doel reeds meermaals was verkleind en
dat in 1892 den doel gans is afgevoerd en de grond genivelleerd». Gomar Dhayer, de
twaalf jaar oudere broer van Jozef, heeft de gedeeltelijke opruiming rond 1881 meegemaakt. Veldwachter Gomar Vanderstichel werd veldwachter in 1889 en het is dus best
mogelijk dat de nieuwe champetter bij zijn indiensttreding tegelijkertijd ook heeft
kunnen (laten) zorgen voor de (nieuwe) roepsteen.

Vooral deze laatste was een aansporing om meer rekening te gaan houden met de
context van archeologische vondsten, dit in tegenstelling tot de voorgaande periode.
Het zou nog duren tot 1945 vooraleer deze dienst een wettelijk kader kreeg.
Aanvankelijk bleef de dienst nog functioneren binnen de afdeling «Oud-België» van
de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Onder impuls van diensthoofd en
conservator J. Breuer werd een andere richting ingeslagen.

1. Het Stedelijk Museum te Ronse bezit 28 werktuigen van onderwijzer M. Gilleman uit Schorisse,
die vooral rond 1930 actief was in de streek. Enkele bijlen werden gevonden te Schorisse (Bosgat)
en van andere werktuigen zijn geen exacte vindplaatsen voorhanden.
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Waarvoor zou die steen oorspronkelijk gediend hebben ?
Ik heb die steen opgemeten en die is 1,10 m lang, 0,60 m breed en 0,35 m hoog.
De twee zijkanten van de steen, die samen een rechte hoek vormen, zijn vlak
afgewerkt. Zij kunnen dus aansluiten bij een ander vlak geheel. De derde kant vormt
een boog, een kort stuk van een cirkel. Dan kan de steen gediend hebben als een
zijstuk van een boogvormig geheel dat achteraan een rechte lijn vormt. Aan de
andere kant van de boog komt er dan juist dezelfde steen maar omgekeerd. Tussenin
moet er dan nog een middenstuk komen zodat dit de boog vervolledigt.
27

3) Marcel Van Malderghem.
Hij werd te Schorisse geboren op 15 mei
1931. Samen met zijn echtgenote, Mariette
Moreel wonen ze in de Hofveldstraat nr 18. Hij
vertelde me dat, toen hij begon, de berichten niet alleen in het gemeentehuis maar
ook nog op drie andere plakborden werden uitgehangen. (aan de ingang van de
kerk, in het Bosgat en aan de herberg «Den
ouden hoed» bij Gilbert Verhellen op de
Annoven). Hij was de laatste veldwachter
van Schorisse en door de fusie begin 1977,
werd hij veldwachter in Maarkedal.

Het verplaatsen van de roepsteen.
Bij het verbreden van de weg Ronse-Zottegem in 1976 werd de voortuin van de
pastorij deels ingenomen. De voortuin was van de straat afgesloten met een muur.
Die muur werd afgebroken en op de nieuwe rooilijn werd een lagere muur gemetseld.
Samen met het puin van de afgebroken muur werd ook de roepsteen mee opgeruimd. In
afwachting van het wegvoeren naar een stortplaats werd alles voorlopig overgebracht
naar de noordkant naast de kerk. Zoals iedere voorbijganger zag ik ook die steen
liggen maar ook ik schonk er geen aandacht aan. Eind 1976 zou Schorisse niet meer
als een zelfstandige gemeente bestaan. Het gemeentestuur organiseerde dan ook op
2 juli 1976 een afscheidsbijeenkomst waar iedereen die als gemeenteraadslid of
als personeelslid bij het gemeentebeleid ooit betrokken was, werd uitgenodigd. Ik
heb daar ook aan deelgenomen. Plots dacht ik toen aan de roepsteen en vroeg aan
burgemeester Adelin De Zaeytijdt en aan een aantal andere aanwezigen of het niet de
moeite waard was om de roepsteen te bewaren. Onmiddellijk was iedereen akkoord.
De roepsteen kreeg een nieuwe plaats, juist aan de ingang van de kerk.
Vanwaar komt de steen ?

Met de steeds groter wordende opgravingswerkzaamheden in de jaren ʼ50 en de
noodzaak de Dienst ter beschikking te stellen van alle musea, werd hij vanaf 1957
overgebracht naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (K.I.K.) en
bij K.B. met een reeks nieuwe taken belast (o.a. inventarisatie, documentatie). Kort
nadien werd deze Nationale Dienst voor Opgravingen van het K.I.K. afgescheiden
en als wetenschappelijke instelling toegevoegd aan het Ministerie van de Nationale
Opvoeding en Cultuur.
Ondanks het uitgebreid takenpakket en bevoegdheden heeft deze dienst nooit over
een professioneel monopolie beschikt voor het uitvoeren van opgravingen. Ook de
universiteiten hebben op het vlak van de nationale archeologie een belangrijke rol
gespeeld. De Gentse Universiteit bezit sinds 1947 een leerstoel in de nationale archeologie die werd uitgebouwd door Prof. S.J. De Laet. Pas vanaf de jaren ʼ70 werden ook
aan de andere Vlaamse universiteiten cursussen aangaande de nationale prehistorie en
archeologie voorzien. De instellingen van Gent en Leuven bezitten een wetenschappelijke dienst die geregeld opgravingen uitvoert en ook op andere terreinen van het
archeologische onderzoek (prospectie, materiaalstudie) zeer actief is.
Tot in het midden van de jaren ʼ70 bleef de professionele archeologiebeoefening
in Vlaanderen vooral in handen van genoemde instellingen. De steeds uitbreidende
stadsvernieuwingen en de verstedelijking van het platteland, die de bedreiging van
unieke informatie versnelden, leidden tot allerlei initiatieven. Talrijke projecten van
gemeenten mondden toen uit in de realisatie van veelal grootschalige opgravingen,
uitgevoerd door meestal jonge archeologen aangeworven op contractuele basis. Deze
evolutie ging gepaard met een grotere aandacht voor de middeleeuwse archeologie,
die nu ook aan de universiteiten een plaats kreeg naast de prehistorische, GalloRomeinse en Merovingische archeologie. Het tijdelijke karakter en een gemis aan
interesse vanwege de overheid waren nefast voor het uitbouwen van een stabiel
netwerk van stadsarcheologische diensten, zoals b.v. in Nederland. Enkel in Antwerpen,
Gent en Brugge kwam een stadsarcheologische dienst tot stand.
Initiatieven zoals intergemeentelijke diensten (Waasland, Kale-Leie), provinciale
archeologen (Oost-Vlaanderen), en opgravingsdiensten in musea (Velzeke, Tongeren)
kennen sinds de jaren ʼ80 een succes en zijn nog in ontwikkeling.
In 1991 werd met de regionalisering van de Nationale Dienst voor Opgravingen, aan
Vlaamse kant een Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (I.A.P.) opgericht.

Volgens mij is het duidelijk dat de steen niet gemaakt werd om te dienen als roepsteen, hij moet oorspronkelijk een andere bestemming gehad hebben. Het lijkt mij
ook onwaarschijnlijk dat men zomaar die zware steen van ver naar hier zou gebracht

Het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, inmiddels hervormd tot het Vlaams
Instituut voor het Onroerend Erfgoed (zie verder), was de wetenschappelijke instelling
van de Vlaamse Gemeenschap, met als hoofdopdracht het beleid inzake beheer en
bescherming van het archeologisch erfgoed voor te bereiden en uit te voeren, en zelf
ook aan wetenschappelijk onderzoek te doen. De instelling bestond uit een centrale
zetel te Zellik met een afdeling voor administratie, opgravingen, natuurwetenschappelijk onderzoek en monumentenzorg. Voorts waren er nog drie buitendiensten in
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2) Karel Vanhessche.
Hij werd te Schorisse geboren op 25
september 1894 en overleed te Ronse
op 11 januari 1977. Hij was gehuwd
met Anna Vandendaele en zij woonden
op Goriksveld (nu huisnummer 4). Als
veldwachter trad hij in dienst in 1934 en
gebruikte dan ook verder de roepsteen.
De oorlog, met voor Schorisse een bezettingsperiode van mei 1940 tot september
1944, veroorzaakte een hoop bijkomende
mededelingen vanop de roepsteen vanwege de talrijke Belgische en nog meer
Duitse verordeningen. Na het einde van
de oorlog werd het gebruik van de roepsteen afgeschaft. Ik meen dat het gebeurde
tussen 1945-1950. Karel Vanhessche
bleef in dienst tot 30 september 1959.

Pedro Pype aan het werk in de loopgraven rondom Ieper.

Limburg (Tongeren), Oost-Vlaanderen (Ename) en West-Vlaanderen (Diksmuide).
Door de toenemende bedreiging van het archeologisch erfgoed werd de wetenschappelijke strategie vooral bepaald door noodonderzoek. Daarbij moest constant, binnen
de mogelijkheden van de beschikbare middelen, een keuze gemaakt worden tussen wat kon en niet kon. Naast talrijke kleine ingrepen lag het accent op intensief
stadskernonderzoek in Romeins Tongeren en Tienen, opgravingen van rurale
bewoningskernen uit de Romeinse en Vroege-Middeleeuwen in noordelijk WestVlaanderen en onderzoek in middeleeuwse stadskernen van o.a. Aalst, Mechelen,
Oudenaarde en Ieper. Toch deed het I.A.P. ook grootschalig opgravingswerk op
enkele niet-bedreigde sites, zoals de beroemde abdijsite van Ename en het laatmiddeleeuwse vissersdorp Walraversijde (Oostende).
De resultaten van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek werden gepubliceerd
in een jaarboek.
Het archeologisch patrimonium bestaat essentieel uit materiële resten van het verleden
die niet meer als het persoonlijk bezit van iemand nawijsbaar zijn en is dus te beschouwen als eigendom van de gehele gemeenschap. Het onderzoek hiervan dient op zijn
minst volgens bepaalde regels te gebeuren. Vrijwel alle landen hebben hiervoor een
wettelijk kader. Vlaanderen was tot voor enkele jaren een van de weinige regioʼs
die nog niet over een wettelijk of decretaal onderbouwde regeling beschikte die de
bescherming en het onderzoek van haar archeologisch erfgoed organiseert.
Zeer lang gold hier dan ook een vrijwel volledige vrijheid voor het uitvoeren van
opgravingen, zolang het eigendomsrecht niet werd geschaad.
In 1993 werd uiteindelijk in de Vlaamse Raad het decreet houdende bescherming van
het archeologisch patrimonium gestemd, dat intussen ook in het Belgisch Staatsblad
is verschenen.
12
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Wie waren de veldwachters van Schorisse ?
De veldwachters die ik heb gekend waren achtereenvolgend :
1) Gomar Vanderstichel.
Hij werd te Schorisse geboren op 27 juni
1889 en overleed er op 10 maart 1951. Met
Florence De Meulemeester, zijn vrouw,
woonde hij in de Vijverbeek (nu nr 4). Als
veldwachter trad hij in dienst op 18 januari
1889. Of toen de roepsteen reeds in gebruik
was weet ik niet met zekerheid. Kort voor
hij met pensioen ging (op 13 maart 1934)
heb ik Gomar nog verscheidene keren de
mededelingen horen aflezen. Dat er rond
1930 nog veel ongeletterden waren is
begrijpelijk als men weet dat de leerplicht
slechts werd toegepast vanaf het schooljaar
1919-1920. Het aantal ongeletterden zal
dan geleidelijk aan ook verminderen en zo
ook het belang van de mededelingen vanop
de roepsteen.

Op 1 maart 2004 werd bij Besluit van de Vlaamse Regering het I.A.P. omgevormd tot
het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (V.I.O.E.). De nieuwe instelling is
ontstaan uit het voormalige I.A.P. en onderzoekers van de Afdeling Monumenten en
Landschappen.
In deze nieuwe instelling worden het wetenschappelijk- en beleidsvoorbereidend
onderzoek over het onroerend erfgoed (dwz. Archeologisch patrimonium, monumenten en landschappen) geïntegreerd.
Zoals in het verleden zal het V.I.O.E. blijven ijveren voor een gediversifieerde
ontsluiting van het archeologisch erfgoed.
Ten behoeve van een geïntegreerd én preventief beheer van het archeologisch patrimonium is een doorgedreven inventarisering van de archeologische cultuurwaarden
in de bodem vereist. De Centrale Archeologische Inventaris (C.A.I.) is een inventaris
van alle archeologische sites in Vlaanderen waarvan de gegevens aan GIS-Vlaanderen
(Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen) worden gelinkt. De doelstelling van dit
project is een internetgebaseerde inventaris met een databank- en een GIS-component,
die aangevuld en geraadpleegd kan worden door de verschillende partners.
Ondanks het maritieme verleden van Vlaanderen richtte de archeologie zijn werking
bijna uitsluitend op het archeologisch erfgoed op het land. Recente vondsten van
scheepswrakken hebben geleid tot de oprichting van een specifieke afdeling gericht
op de studie van het varend erfgoed langs de Vlaamse kust.
Een heel recent en specifiek onderzoeksitem in West-Vlaanderen is het onderzoek van
het Wereldoorlog I-erfgoed. Het I.A.P. werd in het verleden al dikwijls geconfronteerd
met de resten van de «Groote Oorlog», maar dit bleef beperkt tot het registreren van
vondsten. Begin 2002 kreeg het I.A.P. een bijzondere opdracht van toenmalig Minister
Paul Van Grembergen. De A19-autosnelweg die Kortrijk verbindt met Ieper, zou in de
toekomst doorgetrokken worden richting kust. De Minister vroeg het I.A.P. om een
archeologische evaluatie op te maken van dit gebied. Uiteindelijk heeft dit geleid tot
het oprichten op 11 november 2003 van een aparte afdeling gericht op de studie van
Wereldoorlog I-erfgoed.
De verpersoonlijking hiervan is de oprichting van de «actiegroep wereldoorlog
Archeologie» door enkele archeologen die professioneel met het Wereldoorlog Ierfgoed geconfronteerd werden.
Dit korte overzicht geeft een beeld van de lange weg die de archeologie reeds heeft
afgelegd.
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Onze jaarlijkse uitstap

ANTOINE LEFEVER

Zaterdag 28 augustus 2004. vertrokken we, samen met VVF, met een volle bus richting het
Pajottenland onder leiding van Edgard Van Droogenbroeck. De dag begon met een bezoek
aan het prachtige kasteel van Gaasbeek, thans eigendom van de Vlaamse Gemeenschap.
De kunstcollectie bestaat uit meubelen, aardewerk, emailwerk, beeldhouwwerken
uit hout, ivoor en albast, zilverwerk, schilderijen en Doornikse wandtapijten. Het
kasteel zelf is omringd door een
groot wandelpark en bos, waar
het goed is te toeven. Het middagmaal werd gebruikt in Brasserie
Egmond. In de namiddag had een
verrassingstocht plaats doorheen
het zachtgolvende Pajottenland
onder de deskundige leiding van
Edgard Van Droogenbroek, een
echte Pajotter, waarvoor onze
dank. Rond 20u30 waren we tevreden terug op onze vertrekplaats, na een zeer geslaagde uitstap.

14

Na de bestuurlijke informatie volgden de mededelingen van particulieren:
- Te koop aangeboden : dieren : hondenjongen, biggen; vruchten : bieten, hooi,
budzen, enz
- Mededelingen van verloren voorwerpen of dieren.
- Datum van openbare verkopingen of «vendities» van allerlei roerende goederen :
huisraad, gereedschap, alaam. (ingevolge een verhuis, verdeling of overlijden van de
eigenaar).
- Mededeling van de datum van de uitkapping na een noodslachting.
De mededelingen aan de bevolking gebeurden toen op twee manieren.
Schriftelijk door het uithangen in het gemeentehuis. Het gemeentehuis was een klein
bijgebouw met één venster, aangebouwd aan de zijgevel van de herberg : «In het
gemeentehuis». Voor dat ene venster werden alle aankondigen opgehangen. Niet
iedereen kon lezen zodat de veldwachter alles eens mondeling moest verwoorden.
Dit deed hij dan op zondagvoormiddag vanop zijn roepsteen.
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Ik wil even herinneren aan dit stukje plaatselijke geschiedenis. In gedachten keer ik
terug naar 1928, het jaar waarin ik naar het lager onderwijs ging. Dagelijks trok ik
naar school en op zondag naar de kerk. Zoals iedereen van dit jonge volkje geraakte ik
geleidelijk aan vertrouwd met de plaatselijke gewoonten. De wekelijkse mededelingen
door de champetter behoorden daarbij.
De straat vóór de pastorij, toen de Dorpsstraat maar nu de Zottegemstraat, was
veel smaller dan nu. De roepsteen lag tegen de omheiningsmuur van de pastorij op
ongeveer 2 à 3 meter van de hoek van de Essestraat.

Het dialect van onze streek
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Vrijdag 22 oktober 2004 slaagde Mevr. Veronique De Tier erin inzicht te geven in de
groei van de verschillende dialecten.
Op een ludieke manier, aan de hand van kaarten en statistieken, werden we ons bewust
van de diversiteit ervan.
Waar iemand van Nukerke nog in Schorisse verstaanbaar is, zal hij of zij het in Ronse
of in Gent wel moeilijker hebben om begrepen te worden.
Hoe die verschillen verklaren? Grotendeels door de vele bezettingen van onze streek
o.a. door de Romeinen, de Franken, de Spanjaarden, de Fransen, …
Na een korte pauze werd op een vlotte manier ingegaan op enkele typische
dialectwoorden van onze streek. Soms worden woorden, ofschoon de schrijfwijze
gelijk is, op een totaal andere
manier uitgesproken, bijv. puid,
pui, puud, ...

Achiel Flamand, voorzitter van de voetbalploeg, samen met de jeugdploeg
gefotografeerd aan de muur van de pastorij.

Kortom het was een gezellige, leerzame avond. Mevr.
Veronique De Tier kon haar
publiek boeien tot de laatste
minuut.
Zo'n avond is zeker voor
herhaling vatbaar!

Mededelingen van op de roepsteen.
Iedere zondag na de vroegmis kwamen de kerkgangers enkele meters naast de uitgang
van de kerk nog eens samen rond de champetter zijnen steen. Doordat hij op de steen
stond, boven alle hoofden uitstekend, kon men hem goed begrijpen. Vooreerst las hij
de bestuurlijke mededelingen af met luide stem.
Enkele voorbeelden:
- Datum van de jaarlijkse tellingen van de dieren en landbouwgewassen.
- Aankondiging der telling door de dienst der accijnzen van het aantal gekweekte
tabaksplanten. Er was een taks per plant vastgesteld. De slechte planten mochten bij
het bezoek van de controleurs vernietigd worden.
- Datum voor het invullen van de belastingsaangiften.
- Datum voor het afhalen en betalen van de provinciale belasting op de fietsplaten.
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Oorlogsdagboek van Odon Vanpevenaege

ANTOINE LEFEVER

De raadzaal van het gemeentehuis te Maarkedal was te klein op zondag
14 november 2004. Reden daarvan was de voorstelling van het boek «Oorlogsdagboek
van Odon Van Pevenaege». De auteur Marc Vuylsteke verwelkomde iedereen en gaf
een korte historiek van Odonʼs leven. Burgemeester Peter Thienpont hield eraan
onze Heemkundige Kring te feliciteren om het initiatief en om dit boek te laten
verschijnen op de herdenking van de wapenstilstand.

Onze voorzitter
overhandigde dan
de eerste exemplaren aan onze
Burgemeester
en aan de afstammelingen van de
familie.
Bij deze gelegenheid schonk het
Gemeentebestuur
aan Businarias twee
oude vlaggen van
de Oudstrijders die
zeker en vast een
belangrijke plaats
zullen vinden in
ons documentatiecentrum. Waarvoor
hartelijk dank.
De auteur alsook
zijn echtgenote
werden in de
bloemetjes gezet.
De plechtigheid werd afgesloten met een receptie aangeboden door het gemeentebestuur.
16

De «champetters» van Schorisse
en hun roepsteen
THEO VAN SCHOORISSE

Aan de kerk van Schorisse ligt een grote steen, aan de linkerkant, juist voor men het
portaal binnengaat. Deze steen heeft vroeger dienst gedaan als roepsteen voor de
veldwachters van de gemeente. Men sprak over de «champetter zijnen steen».
Het is allemaal reeds lang geleden. Het beroep van veldwachter bestaat niet meer, het werd
opgenomen in de «eenheidspolitie». Hij zorgde voor het behoud van orde en rust in
de gemeente. Tijdens wielerwedstrijden, kermissen en andere plaatselijke feesten was
hij belast met de algemene veiligheid. Vroeger stond hij meer in voor het algemeen
welzijn van de landelijke bevolking. Hij trad op als raadgever en scheidsrechter en
zijn tussenkomsten waren eerder gericht om inbreuken te voorkomen dan om deze te
beteugelen. In geval van overtredingen maakte hij processen-verbaal op. Vooral sinds
de fusie van de gemeenten in 1977 had zijn beroep een flinke wijziging ondergaan.
De veldwachter werd overstelpt met tal van administratieve werkzaamheden zodat hij
op onvoldoende wijze zijn politionele taak kon vervullen. Hij was een beetje de man
voor alle werk.

«Le Garde-Champêtre» prachtige linosnede van Henri Van Straten.
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Op zo'n brief stonden meestal zestien personen afgebeeld en door loting werd de
hele hofhouding aangeduid. Op de koningsbriefjes staan o.a. naast de koning ook een
schenker, een knecht, een diener, een potlekker, een geneesheer, een kok en een nar
afgebeeld. Op elk briefje staat een vierregelig rijmpje dat betrekking heeft op het
afgebeelde personage. Wie het briefje trekt waarop de koning afgebeeld staat wordt
de tafelkoning. Wanneer hij dan het glas heft en drinkt staan allen recht en roepen :
Vivat, de koning drinkt ! Men dronk gebrande gesuikerde jenever. De jenever werd
vroeger nog al eens in een aarden kom gegoten. Met een lepel werd de drank nu en
dan eens omgeroerd, de kom werd van hand tot hand doorgegeven en allen dronken uit
dezelfde lepel.Vandaar komt dan ook de zegwijze: hij kan ze nog al binnen lepelen.
Hieronder vind je enkele verzen van zo een koningsbriefje.
De Koning :
ʼK ben als Koning hier gezeten
Geen vriend mag mij vergeten
ʼT eeren als een Majesteit
Schoon mijn rijk duurt korten tijd.

Hoorndrager
ʼK gewillig horens dragen,
Het zou zot zijn dit te klagen,
Want ik vind een groot gemak,
In het bed en vul den zak.

De Zot
ʼK moet mijn zottigheid betoonen
Wijl hier veel zotten woonen
Die als vechters om den prijs
En die zot is, is niet wijs

Hennentaster
Al moet ik voor altijd vasten,
toch moet ik de hennen tasten,
ook een ieder keurt dit goed,
en dit tasten valt mij zoet.

Schenker
ʼK zal hier wel de schenker spelen
Dat zal mij niet gauw vervelen,
Want die schenkt heeft ook zijn keer
En drinkt wel een glaasje meer.

Altemaalop
Zuipen, smeren is mijn leven,
ʻT moet al op dat zij mij geven,
Alles gaat in mijnen krop,
Daarom heet ik altmaalop.

Vuurstoker
Al moet ik het vuur opstoken,
Om de pot te leeren koken,
Nooit stook ik het twistvuur aan,
waar de rampen uit ontstaan.

Hannekont
Naar de markt gaan, thuis uit keren,
vagen, schomlen doe ik geren,
ʻT hindegoet wasschen uit den stront
maakt men een regte hannekont.

Zanger
Nu ik zanger ben gevallen,
Zak ik zingen voor u allen,
Wijl het zijn moet ook een lied,
schoon al deugd men zangvoos niet.

Muizenvanger
Die wil leren muizen vangen,
heeft niet nodig val of prangen,
Ziet hoe ik door mijn verstand,
Vang de muizen met de hand.
20

Dertienavond – ook in Schorisse

MARC VUYLSTEKE

In de volksmond had het feest van Driekoningen de naam van «Dertiendag» of ook
nog «Dertienavond», de dertiende dag na Kerstmis. Mijn moeder zaliger sprak altijd
over dertiendag en op die dag werden altijd wafels gebakken. De laatste jaren heb ik
die naam niet meer gehoord. In Maarkedal trekken sommige kinderen in deze tijd van
deur tot deur en zingen voor enkele centen hun kerstliedjes. Verkleed als koningen,
een kroon op het hoofd en uitgedost als Gaspar, Melchior en Balthazar gaan ze op
stap. Catechisten organiseren «sterzingen» en de opbrengst gebruiken ze voor een of
ander goed doel.

De oorsprong van het feest van Driekoningen ligt bij de Germanen die de overgang
vierden van het oude naar het nieuwe jaar; zij vierden hun Joel- of winterzonnewendefeest. De «solstitium hibernale», het keerpunt van de zon, de kortste dag, de langste
nacht is 21 december. Zoals met zoveel andere heidense feesten werd ook dit feest
verchristelijkt. Paus Julius I (337-352) stelde het feest van Kerstmis vast op 25 december. Op 6 januari eindigde dan het Joelfeest en dit werd het feest van Epiphania of
Driekoningenfeest, de «eerste veropenbaring des heren». De allereerste maal dat Jezus
zich geopenbaard heeft aan de heidenen was bij de komst van de drie wijzen. Het
eerste feest, het feest van Driekoningen, bleef bestaan terwijl de twee andere
(Theophania en Bethphania) zowel in de kerk als in het volksgeloof verdwenen zijn.
Talrijke kerstliederen en allerlei volksliederen staan in het teken van de vruchtbaarheid. Men toont zich dankbaar voor het verkregene, viert feest met uitgelaten
vrolijkheid. Een van die liedjes is het alom verspreide lied van de bakker, die zijn wijf
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sloeg. Met welk gebruik het in verband staat is niet bekend. Sommige verwijzen naar
het aloude vruchtbaarheidsgebruik, waarbij het slaan met de roede, de symbolische
levensroede te pas komt.
Er bestaan talrijke varianten van dit oude lied. Het zou, in de vorm zoals wij het nu
nog kennen, reeds gezongen zijn in de XVIde eeuw.
Hieronder volgt één versie. Meestal is het slot van het lied van streek tot streek
verschillend.
Al op nen dertienavond
Den bakker sleeg zijn wijf
Al met de heete pale
Zoo deerlijk op heur lijf
En wat gâ me den bakker geven
Al voor zijn nieuwejaar?
Een kindeke in de wiege
Met schoon gekronkeld haar
Hoe zullen we dat kindeke heeten?
Gaspaard
Scheert mijnen baard
Scheert hem schoone
Voor een krone
Scheert hem net
Voor een plaket
Scheert hem rond
Voor ne grooten, dikken peerdenstront.

Iedereen, arm en rijk, oud en jong, zou het niet nalaten dien nacht het Koningenfeest
te vieren. In meest al de huizen, na het avondmaal, bereidde men zich om “koning
te trekken” met de aartsvaderlijke koningsbriefjes en hunne naïeve rijmpjes bij de
eeuwenoude prentjes. Duizenden in Vlaanderen trokken dien avond koning en lazen de
versjes op de koningsbrieven. De koning werd dapper gevierd, en nu en dan werd er
“koning drinkt” geroepen.
Soms kwamen er koningen aan de deur zingen
“O sterre, gij moet er zoo stille niet staan,
O sterre, gij moet er zoo stille niet staan,
Gij moet er met ons naar Betlehem gaan.
Naar Betlehem, die schoone stad,
Waar dat er Maria met haar kindeken zat.”
De liederen, die zij zongen, begeleidden zij met den ouden Vlaamschen rommelpot, die
altijd “goebe, goebe, goebe” ronkte met het stroopijltje te wrijven in de varkensblaas,
over eene kruik gespannen. En de boeren lachten dan zoo gul, als zij de koningen
binnenlieten om centen rond te halen en zij poogden de verkleede jongens te herkennen, en bekeken ze aandachtig. Zonnige tevredenheid stond op elks gelaat te lezen bij
het wafel-eten, bij het kaartspel, bij het zingen en het roepen van “koning drinkt !”,
bij alles wat zij deden.
Van dat feest, volgens aartsvaderlijk gebruik, hadden zij zich lang te voren veel
voorgesteld, – hoe eenvoudig het ook gevierd werd. Daar was, wat bij glanzende
feesten in de steden ontbreekt, hartelijkheid onder die eenvoudigheid, en dat maakte
het Koningen-feest voor die lieden juist zoo plezierig en zoo aantrekkelijk....
Vooral “hooger op” uit de verafgelegen buitenwijken, het Boschgat en de Koekamer
werden vele schoten gehoord, meer dan uit het dorp. De bewoners schenen daar meer
aan die oude gebruiken te houden en ze te willen bewaren....».

Hoe het er te Schorisse op het einde van de vorige eeuw aan toe ging op
Driekoningenavond vertelt Omer Wattez in zijn novelle «Het gezin van de mulder».

Hoe verliep het kiezen van een koning op dertienavond ?

«De winter was hard aan het woelen. Buiten, over heuvel en dal, lag de sneeuw dik.
Het was vinnig koud. De winterfeestdagen, Kerstmis en Nieuwjaar, waren voorbij
en het was nu dertienavond, den dag vóór het feest der Heilige Koningen. In alle
huizen was men te Schoorisse bezig met wafels of “heetekoeken”, “geutelingen” of
“boeikoeken” te bakken.
In de duisternis van de nacht hoorde men in de verte en nabij geweerschoten knallen;
want het was de gewoonte op Drie-Koningenavond, als de eerste wafel in ʼt ijzer lag,
met het geweer te schieten.
Dan gingen ook de Drie Koningen rond – drie knapen verkleed met een wit hemd
boven hunne andere kleederen, en met een draaiende ster op eenen stok. Een van hun
drieën was zwart gemaakt. Hij was, volgens het lied, dat zij zongen : “... koning van
Morialand, waar dat er de zonne en de mane zoo brandtʼʼ.

In sommige streken werd op die avond op een bepaald ogenblik een taart of koek
aangesneden waarin een boon verstopt zat. Wie de boon in zijn stuk aantrof mocht zich
koning van de avond noemen. Onder luide toejuichingen werd de koning met stoel en
al omhoog getild. Bier of wijn stroomden overvloedig en wanneer de koning zijn glas
hief, moest iedereen drinken.
Een variant op de koningskoek is de zogenaamde koningsbrief. Volgens een legende
hoorde koning Frans I van Frankrijk in 1521 voor het eerst over zo'n koningsbrief,
hij verklaarde de «koning» de oorlog en ging erheen, maar werd ontvangen met
sneeuwballen, appels en eieren. Een dronken man gooide zelfs met een stuk brandend
hout, maar koning Frans zag in hoe hij zich voor gek had gezet en weigerde de man
te vervolgen. Frans I (12 september 1494 - 31 juli 1547) werd in 1515 tot koning van
Frankrijk gekroond te Reims en regeerde tot zijn dood.
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sloeg. Met welk gebruik het in verband staat is niet bekend. Sommige verwijzen naar
het aloude vruchtbaarheidsgebruik, waarbij het slaan met de roede, de symbolische
levensroede te pas komt.
Er bestaan talrijke varianten van dit oude lied. Het zou, in de vorm zoals wij het nu
nog kennen, reeds gezongen zijn in de XVIde eeuw.
Hieronder volgt één versie. Meestal is het slot van het lied van streek tot streek
verschillend.
Al op nen dertienavond
Den bakker sleeg zijn wijf
Al met de heete pale
Zoo deerlijk op heur lijf
En wat gâ me den bakker geven
Al voor zijn nieuwejaar?
Een kindeke in de wiege
Met schoon gekronkeld haar
Hoe zullen we dat kindeke heeten?
Gaspaard
Scheert mijnen baard
Scheert hem schoone
Voor een krone
Scheert hem net
Voor een plaket
Scheert hem rond
Voor ne grooten, dikken peerdenstront.

Iedereen, arm en rijk, oud en jong, zou het niet nalaten dien nacht het Koningenfeest
te vieren. In meest al de huizen, na het avondmaal, bereidde men zich om “koning
te trekken” met de aartsvaderlijke koningsbriefjes en hunne naïeve rijmpjes bij de
eeuwenoude prentjes. Duizenden in Vlaanderen trokken dien avond koning en lazen de
versjes op de koningsbrieven. De koning werd dapper gevierd, en nu en dan werd er
“koning drinkt” geroepen.
Soms kwamen er koningen aan de deur zingen
“O sterre, gij moet er zoo stille niet staan,
O sterre, gij moet er zoo stille niet staan,
Gij moet er met ons naar Betlehem gaan.
Naar Betlehem, die schoone stad,
Waar dat er Maria met haar kindeken zat.”
De liederen, die zij zongen, begeleidden zij met den ouden Vlaamschen rommelpot, die
altijd “goebe, goebe, goebe” ronkte met het stroopijltje te wrijven in de varkensblaas,
over eene kruik gespannen. En de boeren lachten dan zoo gul, als zij de koningen
binnenlieten om centen rond te halen en zij poogden de verkleede jongens te herkennen, en bekeken ze aandachtig. Zonnige tevredenheid stond op elks gelaat te lezen bij
het wafel-eten, bij het kaartspel, bij het zingen en het roepen van “koning drinkt !”,
bij alles wat zij deden.
Van dat feest, volgens aartsvaderlijk gebruik, hadden zij zich lang te voren veel
voorgesteld, – hoe eenvoudig het ook gevierd werd. Daar was, wat bij glanzende
feesten in de steden ontbreekt, hartelijkheid onder die eenvoudigheid, en dat maakte
het Koningen-feest voor die lieden juist zoo plezierig en zoo aantrekkelijk....
Vooral “hooger op” uit de verafgelegen buitenwijken, het Boschgat en de Koekamer
werden vele schoten gehoord, meer dan uit het dorp. De bewoners schenen daar meer
aan die oude gebruiken te houden en ze te willen bewaren....».

Hoe het er te Schorisse op het einde van de vorige eeuw aan toe ging op
Driekoningenavond vertelt Omer Wattez in zijn novelle «Het gezin van de mulder».

Hoe verliep het kiezen van een koning op dertienavond ?

«De winter was hard aan het woelen. Buiten, over heuvel en dal, lag de sneeuw dik.
Het was vinnig koud. De winterfeestdagen, Kerstmis en Nieuwjaar, waren voorbij
en het was nu dertienavond, den dag vóór het feest der Heilige Koningen. In alle
huizen was men te Schoorisse bezig met wafels of “heetekoeken”, “geutelingen” of
“boeikoeken” te bakken.
In de duisternis van de nacht hoorde men in de verte en nabij geweerschoten knallen;
want het was de gewoonte op Drie-Koningenavond, als de eerste wafel in ʼt ijzer lag,
met het geweer te schieten.
Dan gingen ook de Drie Koningen rond – drie knapen verkleed met een wit hemd
boven hunne andere kleederen, en met een draaiende ster op eenen stok. Een van hun
drieën was zwart gemaakt. Hij was, volgens het lied, dat zij zongen : “... koning van
Morialand, waar dat er de zonne en de mane zoo brandtʼʼ.

In sommige streken werd op die avond op een bepaald ogenblik een taart of koek
aangesneden waarin een boon verstopt zat. Wie de boon in zijn stuk aantrof mocht zich
koning van de avond noemen. Onder luide toejuichingen werd de koning met stoel en
al omhoog getild. Bier of wijn stroomden overvloedig en wanneer de koning zijn glas
hief, moest iedereen drinken.
Een variant op de koningskoek is de zogenaamde koningsbrief. Volgens een legende
hoorde koning Frans I van Frankrijk in 1521 voor het eerst over zo'n koningsbrief,
hij verklaarde de «koning» de oorlog en ging erheen, maar werd ontvangen met
sneeuwballen, appels en eieren. Een dronken man gooide zelfs met een stuk brandend
hout, maar koning Frans zag in hoe hij zich voor gek had gezet en weigerde de man
te vervolgen. Frans I (12 september 1494 - 31 juli 1547) werd in 1515 tot koning van
Frankrijk gekroond te Reims en regeerde tot zijn dood.
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Op zo'n brief stonden meestal zestien personen afgebeeld en door loting werd de
hele hofhouding aangeduid. Op de koningsbriefjes staan o.a. naast de koning ook een
schenker, een knecht, een diener, een potlekker, een geneesheer, een kok en een nar
afgebeeld. Op elk briefje staat een vierregelig rijmpje dat betrekking heeft op het
afgebeelde personage. Wie het briefje trekt waarop de koning afgebeeld staat wordt
de tafelkoning. Wanneer hij dan het glas heft en drinkt staan allen recht en roepen :
Vivat, de koning drinkt ! Men dronk gebrande gesuikerde jenever. De jenever werd
vroeger nog al eens in een aarden kom gegoten. Met een lepel werd de drank nu en
dan eens omgeroerd, de kom werd van hand tot hand doorgegeven en allen dronken uit
dezelfde lepel.Vandaar komt dan ook de zegwijze: hij kan ze nog al binnen lepelen.
Hieronder vind je enkele verzen van zo een koningsbriefje.
De Koning :
ʼK ben als Koning hier gezeten
Geen vriend mag mij vergeten
ʼT eeren als een Majesteit
Schoon mijn rijk duurt korten tijd.

Hoorndrager
ʼK gewillig horens dragen,
Het zou zot zijn dit te klagen,
Want ik vind een groot gemak,
In het bed en vul den zak.

De Zot
ʼK moet mijn zottigheid betoonen
Wijl hier veel zotten woonen
Die als vechters om den prijs
En die zot is, is niet wijs

Hennentaster
Al moet ik voor altijd vasten,
toch moet ik de hennen tasten,
ook een ieder keurt dit goed,
en dit tasten valt mij zoet.

Schenker
ʼK zal hier wel de schenker spelen
Dat zal mij niet gauw vervelen,
Want die schenkt heeft ook zijn keer
En drinkt wel een glaasje meer.

Altemaalop
Zuipen, smeren is mijn leven,
ʻT moet al op dat zij mij geven,
Alles gaat in mijnen krop,
Daarom heet ik altmaalop.

Vuurstoker
Al moet ik het vuur opstoken,
Om de pot te leeren koken,
Nooit stook ik het twistvuur aan,
waar de rampen uit ontstaan.

Hannekont
Naar de markt gaan, thuis uit keren,
vagen, schomlen doe ik geren,
ʻT hindegoet wasschen uit den stront
maakt men een regte hannekont.

Zanger
Nu ik zanger ben gevallen,
Zak ik zingen voor u allen,
Wijl het zijn moet ook een lied,
schoon al deugd men zangvoos niet.

Muizenvanger
Die wil leren muizen vangen,
heeft niet nodig val of prangen,
Ziet hoe ik door mijn verstand,
Vang de muizen met de hand.
20

Dertienavond – ook in Schorisse

MARC VUYLSTEKE

In de volksmond had het feest van Driekoningen de naam van «Dertiendag» of ook
nog «Dertienavond», de dertiende dag na Kerstmis. Mijn moeder zaliger sprak altijd
over dertiendag en op die dag werden altijd wafels gebakken. De laatste jaren heb ik
die naam niet meer gehoord. In Maarkedal trekken sommige kinderen in deze tijd van
deur tot deur en zingen voor enkele centen hun kerstliedjes. Verkleed als koningen,
een kroon op het hoofd en uitgedost als Gaspar, Melchior en Balthazar gaan ze op
stap. Catechisten organiseren «sterzingen» en de opbrengst gebruiken ze voor een of
ander goed doel.

De oorsprong van het feest van Driekoningen ligt bij de Germanen die de overgang
vierden van het oude naar het nieuwe jaar; zij vierden hun Joel- of winterzonnewendefeest. De «solstitium hibernale», het keerpunt van de zon, de kortste dag, de langste
nacht is 21 december. Zoals met zoveel andere heidense feesten werd ook dit feest
verchristelijkt. Paus Julius I (337-352) stelde het feest van Kerstmis vast op 25 december. Op 6 januari eindigde dan het Joelfeest en dit werd het feest van Epiphania of
Driekoningenfeest, de «eerste veropenbaring des heren». De allereerste maal dat Jezus
zich geopenbaard heeft aan de heidenen was bij de komst van de drie wijzen. Het
eerste feest, het feest van Driekoningen, bleef bestaan terwijl de twee andere
(Theophania en Bethphania) zowel in de kerk als in het volksgeloof verdwenen zijn.
Talrijke kerstliederen en allerlei volksliederen staan in het teken van de vruchtbaarheid. Men toont zich dankbaar voor het verkregene, viert feest met uitgelaten
vrolijkheid. Een van die liedjes is het alom verspreide lied van de bakker, die zijn wijf
17

Oorlogsdagboek van Odon Vanpevenaege

ANTOINE LEFEVER

De raadzaal van het gemeentehuis te Maarkedal was te klein op zondag
14 november 2004. Reden daarvan was de voorstelling van het boek «Oorlogsdagboek
van Odon Van Pevenaege». De auteur Marc Vuylsteke verwelkomde iedereen en gaf
een korte historiek van Odonʼs leven. Burgemeester Peter Thienpont hield eraan
onze Heemkundige Kring te feliciteren om het initiatief en om dit boek te laten
verschijnen op de herdenking van de wapenstilstand.

Onze voorzitter
overhandigde dan
de eerste exemplaren aan onze
Burgemeester
en aan de afstammelingen van de
familie.
Bij deze gelegenheid schonk het
Gemeentebestuur
aan Businarias twee
oude vlaggen van
de Oudstrijders die
zeker en vast een
belangrijke plaats
zullen vinden in
ons documentatiecentrum. Waarvoor
hartelijk dank.
De auteur alsook
zijn echtgenote
werden in de
bloemetjes gezet.
De plechtigheid werd afgesloten met een receptie aangeboden door het gemeentebestuur.
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De «champetters» van Schorisse
en hun roepsteen
THEO VAN SCHOORISSE

Aan de kerk van Schorisse ligt een grote steen, aan de linkerkant, juist voor men het
portaal binnengaat. Deze steen heeft vroeger dienst gedaan als roepsteen voor de
veldwachters van de gemeente. Men sprak over de «champetter zijnen steen».
Het is allemaal reeds lang geleden. Het beroep van veldwachter bestaat niet meer, het werd
opgenomen in de «eenheidspolitie». Hij zorgde voor het behoud van orde en rust in
de gemeente. Tijdens wielerwedstrijden, kermissen en andere plaatselijke feesten was
hij belast met de algemene veiligheid. Vroeger stond hij meer in voor het algemeen
welzijn van de landelijke bevolking. Hij trad op als raadgever en scheidsrechter en
zijn tussenkomsten waren eerder gericht om inbreuken te voorkomen dan om deze te
beteugelen. In geval van overtredingen maakte hij processen-verbaal op. Vooral sinds
de fusie van de gemeenten in 1977 had zijn beroep een flinke wijziging ondergaan.
De veldwachter werd overstelpt met tal van administratieve werkzaamheden zodat hij
op onvoldoende wijze zijn politionele taak kon vervullen. Hij was een beetje de man
voor alle werk.

«Le Garde-Champêtre» prachtige linosnede van Henri Van Straten.
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Ik wil even herinneren aan dit stukje plaatselijke geschiedenis. In gedachten keer ik
terug naar 1928, het jaar waarin ik naar het lager onderwijs ging. Dagelijks trok ik
naar school en op zondag naar de kerk. Zoals iedereen van dit jonge volkje geraakte ik
geleidelijk aan vertrouwd met de plaatselijke gewoonten. De wekelijkse mededelingen
door de champetter behoorden daarbij.
De straat vóór de pastorij, toen de Dorpsstraat maar nu de Zottegemstraat, was
veel smaller dan nu. De roepsteen lag tegen de omheiningsmuur van de pastorij op
ongeveer 2 à 3 meter van de hoek van de Essestraat.

Het dialect van onze streek
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Vrijdag 22 oktober 2004 slaagde Mevr. Veronique De Tier erin inzicht te geven in de
groei van de verschillende dialecten.
Op een ludieke manier, aan de hand van kaarten en statistieken, werden we ons bewust
van de diversiteit ervan.
Waar iemand van Nukerke nog in Schorisse verstaanbaar is, zal hij of zij het in Ronse
of in Gent wel moeilijker hebben om begrepen te worden.
Hoe die verschillen verklaren? Grotendeels door de vele bezettingen van onze streek
o.a. door de Romeinen, de Franken, de Spanjaarden, de Fransen, …
Na een korte pauze werd op een vlotte manier ingegaan op enkele typische
dialectwoorden van onze streek. Soms worden woorden, ofschoon de schrijfwijze
gelijk is, op een totaal andere
manier uitgesproken, bijv. puid,
pui, puud, ...

Achiel Flamand, voorzitter van de voetbalploeg, samen met de jeugdploeg
gefotografeerd aan de muur van de pastorij.

Kortom het was een gezellige, leerzame avond. Mevr.
Veronique De Tier kon haar
publiek boeien tot de laatste
minuut.
Zo'n avond is zeker voor
herhaling vatbaar!

Mededelingen van op de roepsteen.
Iedere zondag na de vroegmis kwamen de kerkgangers enkele meters naast de uitgang
van de kerk nog eens samen rond de champetter zijnen steen. Doordat hij op de steen
stond, boven alle hoofden uitstekend, kon men hem goed begrijpen. Vooreerst las hij
de bestuurlijke mededelingen af met luide stem.
Enkele voorbeelden:
- Datum van de jaarlijkse tellingen van de dieren en landbouwgewassen.
- Aankondiging der telling door de dienst der accijnzen van het aantal gekweekte
tabaksplanten. Er was een taks per plant vastgesteld. De slechte planten mochten bij
het bezoek van de controleurs vernietigd worden.
- Datum voor het invullen van de belastingsaangiften.
- Datum voor het afhalen en betalen van de provinciale belasting op de fietsplaten.
22
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Onze jaarlijkse uitstap

ANTOINE LEFEVER

Zaterdag 28 augustus 2004. vertrokken we, samen met VVF, met een volle bus richting het
Pajottenland onder leiding van Edgard Van Droogenbroeck. De dag begon met een bezoek
aan het prachtige kasteel van Gaasbeek, thans eigendom van de Vlaamse Gemeenschap.
De kunstcollectie bestaat uit meubelen, aardewerk, emailwerk, beeldhouwwerken
uit hout, ivoor en albast, zilverwerk, schilderijen en Doornikse wandtapijten. Het
kasteel zelf is omringd door een
groot wandelpark en bos, waar
het goed is te toeven. Het middagmaal werd gebruikt in Brasserie
Egmond. In de namiddag had een
verrassingstocht plaats doorheen
het zachtgolvende Pajottenland
onder de deskundige leiding van
Edgard Van Droogenbroek, een
echte Pajotter, waarvoor onze
dank. Rond 20u30 waren we tevreden terug op onze vertrekplaats, na een zeer geslaagde uitstap.
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Na de bestuurlijke informatie volgden de mededelingen van particulieren:
- Te koop aangeboden : dieren : hondenjongen, biggen; vruchten : bieten, hooi,
budzen, enz
- Mededelingen van verloren voorwerpen of dieren.
- Datum van openbare verkopingen of «vendities» van allerlei roerende goederen :
huisraad, gereedschap, alaam. (ingevolge een verhuis, verdeling of overlijden van de
eigenaar).
- Mededeling van de datum van de uitkapping na een noodslachting.
De mededelingen aan de bevolking gebeurden toen op twee manieren.
Schriftelijk door het uithangen in het gemeentehuis. Het gemeentehuis was een klein
bijgebouw met één venster, aangebouwd aan de zijgevel van de herberg : «In het
gemeentehuis». Voor dat ene venster werden alle aankondigen opgehangen. Niet
iedereen kon lezen zodat de veldwachter alles eens mondeling moest verwoorden.
Dit deed hij dan op zondagvoormiddag vanop zijn roepsteen.
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Wie waren de veldwachters van Schorisse ?
De veldwachters die ik heb gekend waren achtereenvolgend :
1) Gomar Vanderstichel.
Hij werd te Schorisse geboren op 27 juni
1889 en overleed er op 10 maart 1951. Met
Florence De Meulemeester, zijn vrouw,
woonde hij in de Vijverbeek (nu nr 4). Als
veldwachter trad hij in dienst op 18 januari
1889. Of toen de roepsteen reeds in gebruik
was weet ik niet met zekerheid. Kort voor
hij met pensioen ging (op 13 maart 1934)
heb ik Gomar nog verscheidene keren de
mededelingen horen aflezen. Dat er rond
1930 nog veel ongeletterden waren is
begrijpelijk als men weet dat de leerplicht
slechts werd toegepast vanaf het schooljaar
1919-1920. Het aantal ongeletterden zal
dan geleidelijk aan ook verminderen en zo
ook het belang van de mededelingen vanop
de roepsteen.

Op 1 maart 2004 werd bij Besluit van de Vlaamse Regering het I.A.P. omgevormd tot
het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (V.I.O.E.). De nieuwe instelling is
ontstaan uit het voormalige I.A.P. en onderzoekers van de Afdeling Monumenten en
Landschappen.
In deze nieuwe instelling worden het wetenschappelijk- en beleidsvoorbereidend
onderzoek over het onroerend erfgoed (dwz. Archeologisch patrimonium, monumenten en landschappen) geïntegreerd.
Zoals in het verleden zal het V.I.O.E. blijven ijveren voor een gediversifieerde
ontsluiting van het archeologisch erfgoed.
Ten behoeve van een geïntegreerd én preventief beheer van het archeologisch patrimonium is een doorgedreven inventarisering van de archeologische cultuurwaarden
in de bodem vereist. De Centrale Archeologische Inventaris (C.A.I.) is een inventaris
van alle archeologische sites in Vlaanderen waarvan de gegevens aan GIS-Vlaanderen
(Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen) worden gelinkt. De doelstelling van dit
project is een internetgebaseerde inventaris met een databank- en een GIS-component,
die aangevuld en geraadpleegd kan worden door de verschillende partners.
Ondanks het maritieme verleden van Vlaanderen richtte de archeologie zijn werking
bijna uitsluitend op het archeologisch erfgoed op het land. Recente vondsten van
scheepswrakken hebben geleid tot de oprichting van een specifieke afdeling gericht
op de studie van het varend erfgoed langs de Vlaamse kust.
Een heel recent en specifiek onderzoeksitem in West-Vlaanderen is het onderzoek van
het Wereldoorlog I-erfgoed. Het I.A.P. werd in het verleden al dikwijls geconfronteerd
met de resten van de «Groote Oorlog», maar dit bleef beperkt tot het registreren van
vondsten. Begin 2002 kreeg het I.A.P. een bijzondere opdracht van toenmalig Minister
Paul Van Grembergen. De A19-autosnelweg die Kortrijk verbindt met Ieper, zou in de
toekomst doorgetrokken worden richting kust. De Minister vroeg het I.A.P. om een
archeologische evaluatie op te maken van dit gebied. Uiteindelijk heeft dit geleid tot
het oprichten op 11 november 2003 van een aparte afdeling gericht op de studie van
Wereldoorlog I-erfgoed.
De verpersoonlijking hiervan is de oprichting van de «actiegroep wereldoorlog
Archeologie» door enkele archeologen die professioneel met het Wereldoorlog Ierfgoed geconfronteerd werden.
Dit korte overzicht geeft een beeld van de lange weg die de archeologie reeds heeft
afgelegd.
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2) Karel Vanhessche.
Hij werd te Schorisse geboren op 25
september 1894 en overleed te Ronse
op 11 januari 1977. Hij was gehuwd
met Anna Vandendaele en zij woonden
op Goriksveld (nu huisnummer 4). Als
veldwachter trad hij in dienst in 1934 en
gebruikte dan ook verder de roepsteen.
De oorlog, met voor Schorisse een bezettingsperiode van mei 1940 tot september
1944, veroorzaakte een hoop bijkomende
mededelingen vanop de roepsteen vanwege de talrijke Belgische en nog meer
Duitse verordeningen. Na het einde van
de oorlog werd het gebruik van de roepsteen afgeschaft. Ik meen dat het gebeurde
tussen 1945-1950. Karel Vanhessche
bleef in dienst tot 30 september 1959.

Pedro Pype aan het werk in de loopgraven rondom Ieper.

Limburg (Tongeren), Oost-Vlaanderen (Ename) en West-Vlaanderen (Diksmuide).
Door de toenemende bedreiging van het archeologisch erfgoed werd de wetenschappelijke strategie vooral bepaald door noodonderzoek. Daarbij moest constant, binnen
de mogelijkheden van de beschikbare middelen, een keuze gemaakt worden tussen wat kon en niet kon. Naast talrijke kleine ingrepen lag het accent op intensief
stadskernonderzoek in Romeins Tongeren en Tienen, opgravingen van rurale
bewoningskernen uit de Romeinse en Vroege-Middeleeuwen in noordelijk WestVlaanderen en onderzoek in middeleeuwse stadskernen van o.a. Aalst, Mechelen,
Oudenaarde en Ieper. Toch deed het I.A.P. ook grootschalig opgravingswerk op
enkele niet-bedreigde sites, zoals de beroemde abdijsite van Ename en het laatmiddeleeuwse vissersdorp Walraversijde (Oostende).
De resultaten van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek werden gepubliceerd
in een jaarboek.
Het archeologisch patrimonium bestaat essentieel uit materiële resten van het verleden
die niet meer als het persoonlijk bezit van iemand nawijsbaar zijn en is dus te beschouwen als eigendom van de gehele gemeenschap. Het onderzoek hiervan dient op zijn
minst volgens bepaalde regels te gebeuren. Vrijwel alle landen hebben hiervoor een
wettelijk kader. Vlaanderen was tot voor enkele jaren een van de weinige regioʼs
die nog niet over een wettelijk of decretaal onderbouwde regeling beschikte die de
bescherming en het onderzoek van haar archeologisch erfgoed organiseert.
Zeer lang gold hier dan ook een vrijwel volledige vrijheid voor het uitvoeren van
opgravingen, zolang het eigendomsrecht niet werd geschaad.
In 1993 werd uiteindelijk in de Vlaamse Raad het decreet houdende bescherming van
het archeologisch patrimonium gestemd, dat intussen ook in het Belgisch Staatsblad
is verschenen.
12
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3) Marcel Van Malderghem.
Hij werd te Schorisse geboren op 15 mei
1931. Samen met zijn echtgenote, Mariette
Moreel wonen ze in de Hofveldstraat nr 18. Hij
vertelde me dat, toen hij begon, de berichten niet alleen in het gemeentehuis maar
ook nog op drie andere plakborden werden uitgehangen. (aan de ingang van de
kerk, in het Bosgat en aan de herberg «Den
ouden hoed» bij Gilbert Verhellen op de
Annoven). Hij was de laatste veldwachter
van Schorisse en door de fusie begin 1977,
werd hij veldwachter in Maarkedal.

Het verplaatsen van de roepsteen.
Bij het verbreden van de weg Ronse-Zottegem in 1976 werd de voortuin van de
pastorij deels ingenomen. De voortuin was van de straat afgesloten met een muur.
Die muur werd afgebroken en op de nieuwe rooilijn werd een lagere muur gemetseld.
Samen met het puin van de afgebroken muur werd ook de roepsteen mee opgeruimd. In
afwachting van het wegvoeren naar een stortplaats werd alles voorlopig overgebracht
naar de noordkant naast de kerk. Zoals iedere voorbijganger zag ik ook die steen
liggen maar ook ik schonk er geen aandacht aan. Eind 1976 zou Schorisse niet meer
als een zelfstandige gemeente bestaan. Het gemeentestuur organiseerde dan ook op
2 juli 1976 een afscheidsbijeenkomst waar iedereen die als gemeenteraadslid of
als personeelslid bij het gemeentebeleid ooit betrokken was, werd uitgenodigd. Ik
heb daar ook aan deelgenomen. Plots dacht ik toen aan de roepsteen en vroeg aan
burgemeester Adelin De Zaeytijdt en aan een aantal andere aanwezigen of het niet de
moeite waard was om de roepsteen te bewaren. Onmiddellijk was iedereen akkoord.
De roepsteen kreeg een nieuwe plaats, juist aan de ingang van de kerk.
Vanwaar komt de steen ?

Met de steeds groter wordende opgravingswerkzaamheden in de jaren ʼ50 en de
noodzaak de Dienst ter beschikking te stellen van alle musea, werd hij vanaf 1957
overgebracht naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (K.I.K.) en
bij K.B. met een reeks nieuwe taken belast (o.a. inventarisatie, documentatie). Kort
nadien werd deze Nationale Dienst voor Opgravingen van het K.I.K. afgescheiden
en als wetenschappelijke instelling toegevoegd aan het Ministerie van de Nationale
Opvoeding en Cultuur.
Ondanks het uitgebreid takenpakket en bevoegdheden heeft deze dienst nooit over
een professioneel monopolie beschikt voor het uitvoeren van opgravingen. Ook de
universiteiten hebben op het vlak van de nationale archeologie een belangrijke rol
gespeeld. De Gentse Universiteit bezit sinds 1947 een leerstoel in de nationale archeologie die werd uitgebouwd door Prof. S.J. De Laet. Pas vanaf de jaren ʼ70 werden ook
aan de andere Vlaamse universiteiten cursussen aangaande de nationale prehistorie en
archeologie voorzien. De instellingen van Gent en Leuven bezitten een wetenschappelijke dienst die geregeld opgravingen uitvoert en ook op andere terreinen van het
archeologische onderzoek (prospectie, materiaalstudie) zeer actief is.
Tot in het midden van de jaren ʼ70 bleef de professionele archeologiebeoefening
in Vlaanderen vooral in handen van genoemde instellingen. De steeds uitbreidende
stadsvernieuwingen en de verstedelijking van het platteland, die de bedreiging van
unieke informatie versnelden, leidden tot allerlei initiatieven. Talrijke projecten van
gemeenten mondden toen uit in de realisatie van veelal grootschalige opgravingen,
uitgevoerd door meestal jonge archeologen aangeworven op contractuele basis. Deze
evolutie ging gepaard met een grotere aandacht voor de middeleeuwse archeologie,
die nu ook aan de universiteiten een plaats kreeg naast de prehistorische, GalloRomeinse en Merovingische archeologie. Het tijdelijke karakter en een gemis aan
interesse vanwege de overheid waren nefast voor het uitbouwen van een stabiel
netwerk van stadsarcheologische diensten, zoals b.v. in Nederland. Enkel in Antwerpen,
Gent en Brugge kwam een stadsarcheologische dienst tot stand.
Initiatieven zoals intergemeentelijke diensten (Waasland, Kale-Leie), provinciale
archeologen (Oost-Vlaanderen), en opgravingsdiensten in musea (Velzeke, Tongeren)
kennen sinds de jaren ʼ80 een succes en zijn nog in ontwikkeling.
In 1991 werd met de regionalisering van de Nationale Dienst voor Opgravingen, aan
Vlaamse kant een Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (I.A.P.) opgericht.

Volgens mij is het duidelijk dat de steen niet gemaakt werd om te dienen als roepsteen, hij moet oorspronkelijk een andere bestemming gehad hebben. Het lijkt mij
ook onwaarschijnlijk dat men zomaar die zware steen van ver naar hier zou gebracht

Het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, inmiddels hervormd tot het Vlaams
Instituut voor het Onroerend Erfgoed (zie verder), was de wetenschappelijke instelling
van de Vlaamse Gemeenschap, met als hoofdopdracht het beleid inzake beheer en
bescherming van het archeologisch erfgoed voor te bereiden en uit te voeren, en zelf
ook aan wetenschappelijk onderzoek te doen. De instelling bestond uit een centrale
zetel te Zellik met een afdeling voor administratie, opgravingen, natuurwetenschappelijk onderzoek en monumentenzorg. Voorts waren er nog drie buitendiensten in
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De geschiedenis van de archeologiebeoefening
in Vlaanderen

IRIS LANGEN & PEDRO PYPE

Archeologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van het verleden.
Alles wat de mens in zijn bestaan heeft uitgevoerd laat op de een of andere manier zijn
sporen na in de bodem. Het is aan ons archeologen om die sporen te gaan «lezen» en
interpreteren. Dit bodemarchief is de meest essentiële informatiebron voor de geschiedenis van alle beschavingen. Bijna 99% van onze bewoningsgeschiedenis kan enkel
via deze informatie gedocumenteerd en onderzocht worden. Het is immers maar voor
de laatste 2000 jaar dat naast het bodemarchief nog andere bronnen beschikbaar zijn.
Ook voor deze jongere periode blijft de archeologie echter onmisbaar.
Het ontluikende 19de eeuws nationalisme vormde de aanzet tot de eerste echte archeologische activiteit. Dit was vooral het werk van amateurs, verzamelaars en allerlei
erudiete personen1. Ze waren actief in archeologische en historische verenigingen en
hun belangstelling voor het verleden leidde tot waardevolle publicaties en indrukwekkende verzamelingen.
De professionele archeologiebeoefening in België en Vlaanderen begon pas vanaf
1903. Het waren de opgravingen van 1900-1902 in de grotten van Furfooz en Chaleux
door graaf Louis Cavens, baron de Loë, dr. Tihon, E. Rahir en E. van den Broeck, die
de regering er toe brachten een Dienst voor Opgravingen op te richten. Deze kleine
dienst, slechts bestaande uit vier personen, had drie grote taken te vervullen. In de
eerste plaats dienden ze werken te controleren die aanleiding konden geven tot
ontdekkingen van etnologische of archeologische aard. Vervolgens hadden ze de
verantwoordelijkheid de ontdekte voorwerpen te beschermen en de lagen waarbinnen
ze werden gevonden te bestuderen.

hebben. Waar in de nabije omgeving zou zoʼn steen dan te vinden geweest zijn ? Het is
daarbij geen kostbaar monument, noch een kunstig voorwerp. In het gemeentearchief
is niets te vinden over een eventuele aankoop.
Een nuttige aanduiding voor de mogelijke herkomst vond ik in hetgeen ooit Gomar
Dʼhaeyer vertelde.
Gomar Dʼhaeyer (of mol-zen Gomar) werd te Schorisse geboren op 29 september
1871 en is er overleden op 14 januari 1970. Hij heeft steeds gewoond dicht bij de
plaats waar vroeger de burcht van de Heren van Schoorisse stond (nu Heirwegstraat
nr 7). Menigmaal vertelde hij dat hij als kind nog gespeeld had op «den doel». Dit
was de naam die men gaf aan de ruïne, de puinhoop met de resten van het vervallen
en afgebroken kasteel. «Den Doel» werd opgeruimd tijdens de kinderjaren van Gomar
en op die plaats is er nu een weide. De opruiming moet dus gebeurd zijn omstreeks
1880. Bij het verwijderen van de resten van het kasteel werden er heel wat stenen van
diverse vormen en formaten opgeruimd. Mensen van ter plaatse zullen bij de
opruiming geholpen hebben. Is het logisch om te veronderstellen dat iemand met
gezond verstand er één steen heeft uitgenomen om die te gebruiken als roepsteen voor
de «champetter» ?
Onlangs ontving ik van Bernadette Dhaeyer een tekening met tekst indertijd door
haar vader architect Jozef Dhaeyer gemaakt. Hij schreef dat hij als kind speelde op
«den doel». Hij vermelde er ook bij dat «den doel reeds meermaals was verkleind en
dat in 1892 den doel gans is afgevoerd en de grond genivelleerd». Gomar Dhayer, de
twaalf jaar oudere broer van Jozef, heeft de gedeeltelijke opruiming rond 1881 meegemaakt. Veldwachter Gomar Vanderstichel werd veldwachter in 1889 en het is dus best
mogelijk dat de nieuwe champetter bij zijn indiensttreding tegelijkertijd ook heeft
kunnen (laten) zorgen voor de (nieuwe) roepsteen.

Vooral deze laatste was een aansporing om meer rekening te gaan houden met de
context van archeologische vondsten, dit in tegenstelling tot de voorgaande periode.
Het zou nog duren tot 1945 vooraleer deze dienst een wettelijk kader kreeg.
Aanvankelijk bleef de dienst nog functioneren binnen de afdeling «Oud-België» van
de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Onder impuls van diensthoofd en
conservator J. Breuer werd een andere richting ingeslagen.

1. Het Stedelijk Museum te Ronse bezit 28 werktuigen van onderwijzer M. Gilleman uit Schorisse,
die vooral rond 1930 actief was in de streek. Enkele bijlen werden gevonden te Schorisse (Bosgat)
en van andere werktuigen zijn geen exacte vindplaatsen voorhanden.
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Waarvoor zou die steen oorspronkelijk gediend hebben ?
Ik heb die steen opgemeten en die is 1,10 m lang, 0,60 m breed en 0,35 m hoog.
De twee zijkanten van de steen, die samen een rechte hoek vormen, zijn vlak
afgewerkt. Zij kunnen dus aansluiten bij een ander vlak geheel. De derde kant vormt
een boog, een kort stuk van een cirkel. Dan kan de steen gediend hebben als een
zijstuk van een boogvormig geheel dat achteraan een rechte lijn vormt. Aan de
andere kant van de boog komt er dan juist dezelfde steen maar omgekeerd. Tussenin
moet er dan nog een middenstuk komen zodat dit de boog vervolledigt.
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«Alles zit veilig onder de achterzetel en binnen enkele dagen is het weg. Vergeten.»
Hij speelt met vuur en dat zint me niet, dacht ze. Ze zei geen woord meer tot ergens
halverwege, waar gendarmes op een kruispunt stonden.
«Heb ik het niet gezegd!» Haar hart sprong in haar keel. Ze moesten stoppen. Een van
die kerels stond midden de kasseiweg, met zijn hand omhoog. Vennie remde af. En
toen ze bijna stil stonden en de gendarm naast de auto kwam, om weet ik wat voor
vervelende controles te doen, stoof het voertuig plotseling vooruit, met schurende
banden, de zot verschoten mannen van de wet in een wolk van gestof achterlatend.
Vennie zat verstijfd achter het stuur en Marietje begon, toen ze weer asem kreeg, te
lamenteren.
«Godmiljardedju, vramens, houd uwen tetter,» schreeuwde Vennie.
Ze was het ongelukkigste schepsel op aarde. Ze had dood willen zijn. Ze had hem
beter nooit gekend, hij was een filoe. Zij had geen automobiel nodig, maar een kind,
vijf of zes kinderen, geen herberg, geen vellie frak, geen biezoes.
Hij reed gelijk een zot, aan vijftig per uur of meer. Ze zouden zich nog verongelukken. Hij
pakte de draaien uit, schuurde dwars door een bende hennen die over de straat
liepen. De pluimen vlogen en de boer die kwam toegelopen, stak zijn twee vuisten

Tekening op schaal.

Ik probeerde een schaalmodel uit te werken en vond volgende afmetingen.
Lengte van de rechte kant : 1,10 m. + 1,20 + 1,10 = 3,40 m.
Straal van de cirkel die de twee uiteinden van de rechte kant verbindt : 2,50 m.
De bestaande steen past juist in dit model.
Ik geloof dus, rekening houdend met het voorgaande, dat de roepsteen afkomstig is
van het vroegere kasteel en dat hij heeft gediend als een van drie stenen die samen
een boogvormige toegangsdorpel vormden tot een van de ingangen van de vroegere
burcht. Tenware een andere oorsprong kan bewezen worden.
De plaats waar het kasteel gestaan heeft is bekend. Bij de opruiming ervan is zeker
niet alles uitgegraven en verwijderd. Er zitten dus waarschijnlijk nog resten verborgen
in de grond. Ooit zal deze plaats nog wel eens onderzocht worden. De vraag is …
wanneer? Misschien vindt men er dan nog stenen van dezelfde soort, vorm en
grootte als van de roepsteen.
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Afgedjakt: afgepeigerd.
Aangestuukt: schots aangekleed.
Briestig: bronstig.
Enkel dooske: naïef snulleke.
Gepommadeerd: geschminkt.
Gevaarten: avonturen, belevenissen.
Hunsgetweeën: met zijn tweetjes.
Kabardoeske: hoerenkot, bordeel.
Koeketiene: opgezet maar eerder platvloers vrouwspersoon.
Loetje: koosnaam voor lief vrouwtje.

Overullie: overhoop, overstuur.
Ouwbakkie: oudbakken, afgedankt.
Paretmadam: hovaardige vrouw.
Poezeloezig: aaizacht.
Rokeleere: pook.
Schart: kras.
Sneukelinge: snoep.
Speelvoyoodje: plezierreis, huwelijksreis.
Wiepelkonte: preutse vrouw, draaiend met haar gat.
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En dan was het plotseling uit.
Twee uur voor het vertrek, terwijl zij inpakte, ging hij nog even de straat op. Hij had
iets ontdekt, zei hij, iets wat ze niet mochten laten schieten.
Ze wachtte, bovenop het bed gezeten. Wat was hij op het spoor gekomen? Ze had vanmorgen al zijn ongedurigheid gewaargeworden. Ze ging door het venster liggen kijken
naar de mensen daar beneden. Het over en weer geloop, kleurige kleren, opzichtelijke
hoeden, een kremkarre, een visverkoper, ergens het gerinkel van de tram. Maar Vennie
zag ze niet. Het duurde. Ze ging weer op de bedrand zitten, moest twee keer na elkaar
naar het vertrek.
«Ik ben niet lang weg,» had hij gezegd.
Hij bleef uren weg, of zo leek het althans. Er was schoon vrouwvolk te zien in de stad.
Paretmadammen, gepommadeerde wiepelkonten en andere koeketienen. Er was ook
ieverst een straat met kabardoeskies. Had hij niet genoeg aan haar, had ze zich niet
genoeg gegeven? Ze schrok van zichzelf, hoe kon ze hem van ontrouw verdenken! Hij
had gewoon iets ontdekt, zei hij. Kende ze hem nu nog niet? Ze herinnerde zich dat
hij met een vent had staan babbelen, een ouwbakkie aangestuukte, ongeschoren kadee,
op het trottoir, terwijl zij zich verloor in een kledingszaak, kleurige kleedsels betastte,
hem en de wereld rondom een poos helemaal vergat.
Misschien wou hij een souvenirke kopen, of wat sneukelinge voor onderweg.
Niets van dat alles. Hij had van een zeeman kruiden en reukwerk gekocht, gedroogd
en vloeibaar, verpakt en in flesjes, genoeg om alle marktkramers, barbiers, kruideniers
en kwakzwalvers van Oudenaarde tot Doornik te gerieven.
«Smokkelwaar, zo goed als voor niets, zei hij. Die vent moest vandaag nog weer
inschepen en wist met die spullen geen blijf. En wij gaan er ne goeie stuiver aan
verdienen.»
«Vennie toch,! Ze zat er geschrokken en bleekjes bij. Ontgoocheld, ontnuchterd.
Ze besefte dat hij gevaarlijk spel speelde, ze was niet van gisteren, ze was niet op
de meers gekipt. Hun speelvoyoodje was het schoonste geweest wat ze ooit had
kunnen dromen en nu, als ʼt al alomme kwam, verknalde hij alles met dat soort loense
praktijken.
Hij lachte schamper haar onrust weg.
«Als we voor den donkeren willen thuis zijn, moeten we nu rap voort, Marietje.»

In Memoriam
Ook al wisten we dat de gezondheidstoestand
van Jonkheer Xavier DʼHoop de Synghem niet
zo best was, toch kwam het bericht van zijn
overlijden vrij onverwacht. Enkele maanden
geleden had ik nog een uitgebreid gesprek
over onze plannen met Businarias. Van bij de
start van onze heemkundige werking, nu acht
jaar geleden, was hij volop geïnteresseerd,
stelde vragen en was bereid onze werking te
ondersteunen.
In december 1996 trok ik voor het eerst naar
“ter Borgt”, niet wetend wat mij te wachten
stond. Jonkheer dʼHoop opende de deur en zijn
vriendelijke ontvangst stelde mij onmiddellijk
gerust, ik wist dat zijn antwoord positief zou zijn. Vol interesse luisterde hij naar mijn
voorstellen, stak een sigaret op, en haalde een ﬂes boven. We tikten op een succesvolle
oprichting van de heemkundige kring. Hij werd onze “beschermheer” en zegde een
jaarlijkse ﬁnanciële ondersteuning toe.
Bij mijn latere bezoeken stelde hij steevast de vraag: "Heeft de vereniging voldoende middelen? Heeft de vereniging projecten waarbij een grotere ondersteuning
gewenst wordt? Laat het mij weten". Het prachtige levenswerk van Daniel Wieme
“Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden” zou bijvoorbeeld nooit verschenen zijn
zonder zijn hulp. Niet alleen steunde hij ons ﬁnancieel, maar opende hij ook deuren die
voor ons wellicht gesloten bleven.
Zijn positieve instelling en grote belangstelling waren voor ons heel bijzonder. We
weten dat het leven verder gaat. Maar zijn luisterend oor en zijn wijze raad zullen we
missen.
Jonkheer Xavier dʼHoop de Synghem werd geboren te Melle op 10 maart 1926 en
overleed te Maarke-Kerkem op 12 oktober 2004.

Hij droeg hun valies naar de auto, zij drentelde achter hem aan. En plotseling werd
ze kwaad, heel kwaad. Ze bleef staan. Hij bleef ook staan en zette de valies op de
grond. Ze keken in elkaars ogen. Hij was dezelfde niet meer, hij was van een duvel
bezeten. Haar instinkt zei haar dat hij met iets begonnen was, dat hem in de bak kon
doen belanden en haar misschien wel in het zothuis.

Persoonlijk en namens het voltallige bestuur van de Heemkundige Kring Businarias
betuigen we aan Mevrouw Xavier dʼHoop de Synghem en aan de achtbare familie ons
diep medeleven.

«Had ik het voor mij gehouden, gij hadt er u geen zorgen over gemaakt» knorde hij.

Marc VUYLSTEKE, voorzitter.
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"Wij, Heeren van Schoorisse"

MARC VUYLSTEKE

Het duurde nog tot na de drukke dagen van halfoogst voor Vennie en Marietje met
hun luxevoiture naar de zee reden. Voor drie dagen. Zij was nog nooit zolang van huis
weggeweest. In Tielt of daar ergens stopten ze om te drinken en een piske te doen,
rond de noen kwamen ze in Oostende aan en aten ze frieten met mossels. Daarna
sloofde hij zijn broekspijpen hoog op en hief zij haar rok tot boven de knieën om het
water in te lopen. Gelijk de andere mensen deden, rijke madams met wolken bloot
ondergoed en heren met blote knuppelbenen en dikke buiken.
De zee, dat was iets geweldigs. De aanrollende golven, het luid gebruis, het aanvallen
en terugtrekken, de uitdaging. Ze liepen steeds verder het water in, tot ze tot aan hun
lenden kletsnat waren, hij met plakkende broek, zij met haar mooie, volle dijen die
zich in haar natte rokken uittekenden. Het water stuwde tussen hun benen door, sloeg
adembenemend koel tegen hun buik, gooide hen plotseling achterover en in elkaars
armen. Ze lieten zich gaan, spartelden, rolden, schreeuwden, grepen elkaar vast, hun
glibberige lijven in het wilde water. Haar haar kliste rond haar gezicht, haar mond was
een natte roos, haar doornatte bloes gaf haar mooiste geheimen prijs.
Ze spartelden het strand op, bleven hijgend en bibberend een poos tegen mekaar
aangedrukt. Daarna begonnen ze hun kleren uit te wringen. De stroeltjes water
verdwenen in het zand. Ze kregen bekijks van andere baders, die het zediger
aandeden.
«Die van DʼHoppe moesten ons zien...»
«Ik durf het nooit gaan biechten;» zei ze. Ze bloosde en hield de blik naar beneden.

De laatste afstammelinge van het roemrijke geslacht dʼEscornaix stierf op 17 maart
1505, straks 500 jaar geleden. Het was « Jaqueline de Gavre, douarière de Sottegem, dame dʼEscornaix, etc, Veuve du noble et Puissant Seigr Jean de Luxembourgh
... » Haar huwelijk bleef kinderloos. Rechts van de ingangsdeur van de kerk is haar
grafsteen ingemetseld.
500 jaar geleden ...Dus een ideaal moment om Schorisse opnieuw op de kaart te
zetten. Enkele inwoners van Schorisse staken onlangs de koppen bij elkaar en samen
met enkele afgevaardigden van de verschillende verenigingen richtten zij een feestcomité op. Een naam voor de viering was rap gevonden. Men dacht eerst aan “500 jaar
Heren van Schorisse”, maar die heren waren reeds veel vroeger in het dorp aanwezig.
Uiteindelijk kon iedereen akkoord gaan met “Wij, Heeren van Schoorisse”. Koken
kost geld en een feest op touw zetten ook. Een eetfestijn bracht het eerste geld in
ʼt bakje. De gemeente Maarkedal en de provincie zegden reeds hun ﬁnanciële steun
toe. Verder is men op zoek naar mogelijke sponsors.
Alle verenigingen slaan de handen in mekaar want de viering moet een succes
worden.
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«Dat moet ook niet.» Hij wreef haar schouders warm, haar rug, haar lenden. En ze liet
begaan. De onmiddellijke deugd is machtiger dan te verwachten ziele zaligheid. In
hun buik woelde alle goeste van de wereld.
«Gij zijt mijn wijveke toch, wij zijn getrouwd, wie zal ons wat verbieden?» Er zat
deugnieterij in zijn ogen. «Mijn liefste loetje, mijn poezeloezig flonkske,» fleemde
hij.
«Zot! Ge zijt zo briestig als iets,» zei ze.
Een poos later hadden ze zich, in de schamele hotelkamer die ze betrokken, helemaal
uitgekleed en mekaar afgedroogd. Het bed was zacht, alles was zacht, het venster
stond gaapwijd open, het gebruis van de zee was te horen en het schreeuwen van
meeuwen hoog in de lucht.
Hun hemel was blauw en diep, zo onmeetbaar diep, zo onmenselijk blauw.
Ze slenterden langs de winkels, ze reden met hun automobiel rond in de stad en dan
verderop tot Middelkerke, ze gingen ergens bovenop een duin zitten, om naar de
schepen te kijken, die ver op zee naar Engeland voeren. Ze leefden drie dagen lang
in een roes.
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op speelvoyoodje gaan naar de zee. Gelijk een vers getrouwd koppel! Zij had nog
nooit de zee gezien, hij wel, hij was ooit nekeer meegereden met een haringboer
naar Oostende. En nu zouden ze, onder hunsgetweeën...
Maar eigenlijk was ze niet erg gesteld op buitensporigheden. Ze lag overullie met
zichzelf omdat ze zich méér kon permitteren dan veel ander vrouwvolk. Het is niet
goed de mensen waarvan ge moet leven de ogen uit te steken. Ze had nogal bekijks
gekregen, die keer toen ze voor het eerst met haar vellie frak verscheen. Sommige
schavuiten hadden kattengejank laten horen. Iedereen was er intussen aan gewend
geraakt. Maar rondtoeren in een echte automobiel. Vennie en zijn wijf, gelijk de heer
van ʼt kasteel en zijn madam, dat zou op de duur de peze beschijten.
En er was nog iets anders: ergens in haar achterhoofd spookte de gedachte dat haren
baas nu nog minder thuis zou zijn, dat hij nog verder weg zou trekken om «affaires»
te doen, terwijl zij met tappen en prot verkopen haar dagen verder moest slijten.
Ze zat verstrooid de ingewikkelde instrumenten van de automobiel te bekijken. Knoppen, lampjes, horlogeachtige wijzerplaten. Het peervormige ding van de claxon had
ze, zonder erbij na te denken, vastgepakt en erin geknepen. Er kletterde een schor
geluid uit de tromp, de mensen schrokken, de honden begonnen opnieuw te bassen,
zijzelf schoot in een onbedaarlijke giechellach.
«Dedju Marietje, was me dat verschieten!»

Op 22 maart is er in het teken van “De nacht van de geschiedenis” een voordracht
over “Van Escornacum tot Schorisse – Wij Heeren van Schorisse”. Enkele maanden
later, op zondag 7 augustus, is er een plechtige Eucharistieviering opgeluisterd door
het St.-Gregoriuskoor van Schorisse en voorgegaan door Mgr Luc Van Looy, Bisschop
van Gent. Deze H. Mis wordt rechtstreeks op TV 1 uitgezonden. Het eerste weekend van september wordt de hoogdag voor Schorisse. De toneelvereniging “Kwamarant” brengt voor het eerst in de geschiedenis het toneelstuk “Arnold van Schoorisse”
van Omer Wattez voor het voetlicht. Dit toneelstuk werd voor de gelegenheid door
Paul Baekeland herschreven en aangepast aan ons taalgebruik. In de schuur van de
hoeve Van Boven is er doorlopend een historische evocatie van “Wij, Heeren van
Schoorisse” – een realisatie van de Heemkundige Kring Businarias. Op een vijftal
verschillende locaties gaan allerlei activiteiten door. In de kerk is er een orgelconcert
dat afgewisseld wordt met middeleeuwse gezangen. De kunstenaars van de Maarkedalse School demonstreren hun schilderscapaciteiten op de binnenkoer van de vroegere
brouwerij Merchie en op straat is er middeleeuwse animatie met huifkarren, fanfares, valkeniers en troubadours. Voor de kinderen zal een middeleeuws kamp opgericht
worden waar zij als ridders en jonkvrouwen hun fantasie zullen kunnen botvieren.
Rond de eeuwenoude kasteelmolen wordt er gedorsen, gemalen en gebakken en iets
verder op de weide zorgt een echt middeleeuws steekspel voor een nooit geziene
ambiance.
Schorisse wordt voor één weekend herschapen in een middeleeuws dorp.

«Toeten, dat is het eerste wat ge moet kunnen,» zei Vennie.
«En aan de volant draaien, zodat ge niet tegen de muur terechtkomt.»
«En met de rokeleere in de nafte roeren.»
«Ge moet surtout bijtijds kunnen stoppen.»
Ze wisten allemaal iets. In hun fantasie zaten ze als kinderen zelf aan het stuur. De
echte kinderen dienden door hun moeders van de autobumper af te worden geplukt.
«Als er ne schart in de carrosserie is, krijgt ge dat er nooit meer uit.»
«Morgen mogen de kadeekies allemaal nekeer met mij meerijden,» beloofde Vennie.
«Eerst moet de auto gewijd worden,» vond Marietje.
«Hij is wijd genoeg, vramens.»
«Zolang hij niet door de paters gezegend is, rijd ik niet met u mee,» besliste ze.
Het zou gebeuren na de hoogmis. Pater Bruno had het gebedenboek en de kwispel al
klaar gelegd.

Nacht van de Geschiedenis
Dinsdag 22 maart 2005
Zaal De Wante - Schorisse
Voordracht :

Van Escornacum tot Schorisse
Wij, Heeren van Schorisse.

«We gaan met de zegening vandaag al beginnen;» zei Vennie. «Mensen, kom naar
binnen, ik steek een nieuw vat.»

door Marc Vuylsteke
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Familienamen van onze leden

Toen het tien uur sloeg, vond Clementiene dat het bedtijd was voor de kadeeën.
CLOTHAIRE DE DEKEN

«De horloge loopt een halfuur voor,» poogde André nog, maar het hielp niet.
«De kadeeën» wisten maar al te goed dat hun moeder (onder vrienden zegden ze «oez
meerke») in dat soort aangelegenheden niet te vermurwen was.

Omdat de meeste abonnees van ons tijdschrift de weg nog niet vonden naar ons documentatiecentrum, meende Businarias hen van dienst te zijn met een onderwerp dat
wellicht iedereen zal aanspreken: wat betekent mijn familienaam?

Meer om Nard te plezieren, stond ze toe dat de deur van de kamer met een grijte
mocht openblijven. Het luistervinken zou toch niet lang duren, wist ze. Ze hadden
buiten gelopen in de kou, de varkenskoten gekuist, beteraven gemalen. André had
zelfs een van de vier koeien gemolken. De vermoeidheid van de dag zou toeslaan, de
donkerte en het gesuis van de wind rond het huis zouden ervoor zorgen dat ze in al de
kortste keren verkocht waren. En zo geschiedde.

Over familienamen zijn er al boekenplanken volgeschreven. De zoekfunctie van
Google spuwt op uw computerscherm zo'n massa informatie om dagen zoet mee te
zijn. Voor onze leden die hiervan nog geen gebruik konden maken, heeft Businarias de
oorsprong en de eventuele verklaring van hun familienaam opgezocht.

Gustieze Nard was bij een derde fiedoelke bier goed op dreef gekomen. Hij verzette
zich nog ne keer om de gevaarten van Vennie Kloef en zijn Marietje in geuren en
kleuren verder te beklappen. Of liever: uit de doeken te doen wat hij erover kwijt wou,
en dat was minder en ook anders dan wat hieronder geschreven staat.

Vanzelfsprekend kan een vulgariserend woordje uitleg over familienamen in het algemeen nuttig zijn om hun naam in te kaderen.

Als eerste in heel de streek kocht Vennie een automobiel! Op een zaterdagmorgen stapte hij te voet naar Brakel en nam daar de tram naar Geraardsbergen. ʼs
Achternoens kwam hij in een zwart blinkende Ford aan veertig per uur door DʼHoppe
gestoven. Met dof geronk, hees getoeter, walmen domp en de onmiskenbare geur van
de vooruitgang. Alle honden van DʼHoppe begonnen te bassen. Iedereen kwam naar
buiten gelopen. Vennie had bij het leger, naast klaroenblazen ook opleiding als chauffeur gekregen en dat kwam hem nu goed van pas. Hij stuurde zijn automobiel alsof
hij nooit anders had gedaan, zwaaide vrolijk met zijn klak en voelde zich als koning
Albert, die door de menigte werd toegejuicht.

WOORD VOORAF

ONTSTAAN FAMILIENAMEN
Wie stamboomonderzoek doet heeft als houvast en leidraad de familienaam, die sinds
meer dan acht eeuwen van vader op de kinderen overgaat, en die een betrouwbaar
terugvinden van de voorouders mogelijk maakt.
Het is echter ooit anders geweest. In de vroege Middeleeuwen volstond de voornaam
in de kleine gemeenschappen waar iedereen iedereen kende. Bij het ontstaan van de
steden voldeed deze voornaam alleen niet meer. Welke Wouter of Adriaan bedoelde
men? Welke Joost? Welke Seger?
Men moest nadere aanduidingen geven. Het ontstaan van familienamen gebeurde
allengs en dat volgens een aantal factoren waarvan we hier een beknopt overzicht
geven.
Zo zijn er een groot aantal patroniemen of vadersnamen: men werd genoemd naar de
voornaam van de vader. Zo werd de zoon van Floris: Floriszone. Janszoon werd zelfs
Janssens, Pieters en Willems en Naessens zijn tevens voorbeelden.
Ook de plaats van herkomst van de familie was een welkome hulp. De stad, de streek,
een bekend bos, rivier of boom boden inspiratie. Schoolvoorbeelden hiervan zijn
Van Damme, Van Wetter, Vangendt, Vandenabeele, Van Overschelden. De verschillende schrijfwijzen, verkortingen of wijzigingen van i en y en dergelijke, ontstonden
meestal door foutieve inschrijvingen in de registers, doopakten, oorkonden waar men
soms schreef wat men hoorde. Hierbij speelde het dialect dan ook een grote rol. Zo
hebben Vereecke, Van Eycke, Van der Eecken dezelfde oorsprong.
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Voor de deur van den Bienvenu kwam het glimmende vehikel tot stilstand. Het volk
haastte zich om het van dichtbij te bewonderen. Vennie gaf met brede gebaren uitleg en
nam daarbij woorden in de mond waarvan de mensen nog nooit hadden gehoord. Volant, cardan, embrayage, waar haalde hij het uit! Ge zoudt, als ge het hoordet, van
uzelf beginnen peinzen hebben, dat er onder uw klak alleen maar zagemeel zat. Vennie
voelde met intens genoegen dat hij, in de ogen van iedereen, een trap hoger stond op
de maatschappelijke ladder. Hij was de man die van wanten wist, die vooruitkwam in
zaken en die zich trots alles ongedwongen onder het gewone volk bewoog.
Hij heeft het groot lot gewonnen, dachten velen. Met werken alleen brengt ge het niet
zover. Werken, heeft hij dat ooit gedaan? Hij trakteerde en dat was op dat ogenblik
het voornaamste.
Maar eerst moest Marietje eventjes achter het stuur van hun auto plaats nemen! Als
een galante heer hielp hij haar de twee treden op. Ze zat daar hoogrood en nerveus te
glinsteren, in haar verse permanent en met haar kantie veurschuutje aan. Overweldigd
door de droom die hij haar al weken vooraf had voorgespiegeld en die nu werkelijkheid was geworden. Ze zouden namelijk, met jaren vertraging, in hun luxauto
5

Vertelsels bij de Leuvense stove

PAUL BAEKELAND

Vennie Kloef, vroegere schoolmakker van onze Gustieze Nard, opent in
D'Hoppe een herberg "In den Bienvenu".
Tijdens den eersten toog wordt er al
gevochten en komen de gendarmen van
Vloesberg eraan te pas. Wietieze Leo
wordt gekwetst afgevoerd in een triporteurke, naar de kliniek van Opbrakel.
In een volgend nummer tapt Marietje,
het pront wijveke van Vennie, bier dat
het een plezier is, terwijl hare vent steeds
vaker de baan op gaat om "commerce"
te doen. Kopen en verkopen is zijn lang
leven. Intussen wordt Nard, oude jonkman zijnde, wel eens meer aangetroffen
in den Bienvenu. Wordt hij nu verliefd op Marietje, of wat is er eigenlijk van aan? Het
zal later wel uitkomen. Vandaag heeft Vennie, als een van de eersten, een automobiel
gekocht en heel het gebuurte komt ernaar kijken ...
Over Vennie Kloef was het laatste woord nog niet gezegd.
«Staminee houden met een schoon vramens achter den toog, dat is spelen met vuur,
vooral als ge zelf hele dagen weg zijt.»
Dat waren de wijze woorden van Clementiene.
«Ja meiske,» zei Nard, «het schone geslacht is den ondergang van de wereld niewaar.»
Hij loerde vanonder zijn klak en zijn ogen fonkelden.
Pee, met zijn voeten op de stoof, zat instemmend te knikken, of zo leek het althans. Bij
nader toezien zat hij te vechten tegen de vaak. Hij was, zoals eerder gezegd, afgedjakt
van heel de dag in het Pierenbos hout te kappen. Misschien vroeg hij niet beter dan
dat Nard rap zou opstappen.
André en Leontientje vielen allesbehalve in slaap. Met onschuldig gezicht misten ze
geen woord van wat Nard vertelde en vooral van wat de olijkaard zich aan grote mensengeheimen liet ontvallen. André had in de loop van de avond het geknutsel aan zijn
veugelmuitje stopgezet. Naderhand, alsof dat de normaalste zaak van de wereld was,
had hij zowaar een heel broodmandje appels een voor een geschild en opgegeten. Van
pure goeste was hij nu aan het verorberen van de schillen begonnen. Leontientje,
kletskouske van nature, zat, gelijk een zijntje zo braaf, te crocheteren en de indruk te
wekken dat het geklapsel van Nard achteloos aan haar voorbijging.
4

Daarnaast waren er ook de beroepsnamen van de vader of de familie: De Cuypere,
De Backer(e), De Schrijver en De Meyer hoeven geen uitleg. Soms kreeg men
een beroepsbijnaam toebedeeld. We citeren: Wittebroodt was een bakker van wit
tarwebrood en Clepkens was omroeper of klokkenluider, wegens het gebruik van zijn
klepper of ratel.
Tenslotte zijn er bepaalde lichamelijke kermerken of de fysiek van personen die voor
een familienaam zorgen. Zelfs gelijkenissen of eigenschappen gaven aanleiding tot
een bijnaam die later tot familienaam promoveerde. Detandt (met afwijkende tanden),
De Grootte (gestalte) of De Vos (sluwheid) zijn voorbeelden.
Voor de hiernavolgende lijst hebben we ons gebaseerd op het werk van Dr Frans
Debrabandere "Verklarend woordenboek van de familienamen in Belgïe en NoordFrankrijk", een uitgave van het Gemeentekrediet 1993.
Gebruikte afkortingen:

germ: germaans
fr : frans
vn: voornaam
ber. bn: beroepsbijnaam
Overzicht gebaseerd op de ledenlijst van december 2004. Nieuwe leden jaargang 2005
komen in een aanvulling.
PATRONIEMEN EN MATRONIEMEN
Ankaert: van Hanke, verkleinvorm van Johannes
Assez: germ. vn: Azzo
Bauters: germ. vn: Bauter
Bauwens: germ. Boudens of Bavo
Bodequin: germ. Baudekin (Boudewijn)
Bousard: germ. Boso
Claus: verkorting heiligennaam Nicolaus
Collet: verkleinnaam (vrouwelijk) van Nicolaus
Cottens: verkorting van Jacotin of Nicotin
Cools: van Nicolaas, verkorte heiligennaam
Cornil: van Cornelius
Cierkens: van vn: Seger of zierik
Coppens: van heiligennaam Jacobus of Copijn
Danneels: van heiligennaam Daniël
De Kimpe: germ. vn: Campo = de vechter;
ook mogelijk ber. bn: van hennepteler (kemp)
Dierijckx en Dierckx: van Diederik
Erregat: germ. vn: Herregodus
Foucquet: romaanse verkleinnaam van vn Fulka
Glibert: germ. vn: Gyselbrechters
Geenens: van Geerardus, verkleinvorm
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Ghys: germ. vn: Gyselbrechters
Gossye: germ. vn: Goswijn
Godaert: germ. vn: Godardus (guda-hardu = god-sterk)
Goeffers: van Godevaard
Goessens en Gossye: van Gooswijn
Guns: van germ. god Godin
Gyselinck: germ. vn: Gijsel(brecht)
Herman: germ. vn: Herremanus (harja-man = leger-man)
Jeanen: moedersnaam of matroniem, afkomstig van Jeanne of Johanna
Janssens: van Jan
Larno: germ. vn: Arnoud
Lenvain: germ. vn: Landuinus
Lievijns: germ. vn: Leofwine (= lieve vriend)
Libbrecht: germ. vn: mens die uitblinkt
Lodens: van Lodin = Lodewijk
Lippens: heiligennaam Philippus of vn Liebrecht
Mareen: van Maren (Marinus)
Mannens: germ. vn: Mano
Maes: verkorting apostelnaam Thomas
Maheur: van Mahieu of Matheus
Miclotte: van Michiel
Martens: van Martinus, Martijn
Naessens: van Naas, verkorting van Donaas of Donatius
Notebaert: oud germ. vn: Naudi-bertha of Nodobert =
hij die schittert in gevaar, moedige
Pieters: van Pieter
Piron: van Pierre
Polfliet: van Paulus
Raes: germ. vn: Razo
Ryheul: van Rigulfus
Ryssack: germ. vn: Richaud, Richard
Saveyn: van heiligennaam Savinus
Thomaes of Thomas: heiligennaam Thomas
Tulleken: van Tulle (vrouwennaam)
Van Wijnen: germ. vn: Walewijn (wolewin)
Veys: franse vn: Gervais of Servaas, Serveis
Victor: naar heiligennaam Victor
Vleryck: germ. vn: Vlederick
Weytsman: van Wuit (Wouter)
Wiegers: van Wigherius
Wattez: van franse vn: Wautier (Wouter)
Willems en Willen: germ. vn: Wilhelm
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archeologie in België. Later introduceren zij ons in de archeologische regelgeving: hoe
ons patrimonium beschermd wordt en welke belangrijke taak ook onze leden hierin
kunnen vervullen.
En hoewel wij met het bestuur van Businarias steeds als team naar buiten komen zou
ik toch voor één keer langs deze weg vier mensen willen danken voor hun dagelijkse
(letterlijk) inzet voor de vereniging: Marc Vuylsteke, Antoine Lefever, Roger Lodens
en Johan Vanhuffel.
In naam van de voltallige bestuursploeg wens ik onze leden en hun familie een
vreugdevol en gezond 2005.

Boek “150 jaar Louise-Marie” genomineerd
Ons boek "150 jaar Louise-Marie" werd genomineerd door de Prijs Cera Foundation
voor de Geschiedenis van het Vlaamse Platteland - Collectieve werken 2004.
Om de aandacht van de publieke opinie voor het Vlaamse landelijke dorp en zijn
verleden aan te scherpen, organiseren de Landelijke Gilden, in samenwerking met
Cera Foundation, een tweejaarlijkse prijs voor
een boek over de geschiedenis van het Vlaamse
platteland. Op vrijdag 17 december 2004 werden in het Auditorium KBC, Diestsestraat 269 te
Leuven de bekroonde werken over de periode
2001-2004 bekend gemaakt.
We waren aangenaam verrast toen we vernamen dat ons boek “150 jaar Louise-Marie” van
de auteurs Antoine Lefever, Rudi Van Pamel en
Marc Vuylsteke tot de 5 genomineerden voor
de hoofdprijs behoorde. Deze prijs, ter waarde van € 5.000 ging naar “Van Zadelsteen tot
Zetelkruier, 2000 molens in Vlaanderen” van
Paul Bauters, doctor in de rechten, vrederechter
te Brussel. Deze trilogie werd uitgegeven door het
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
Voor Businarias is het een grote eer en terecht
mogen we ﬁer zijn op het behaalde resultaat.
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Voorwoord

JOZEF BOURDEAUDHUI, ONDERVOORZITTER

In feite duurt het niet lang: één tel en het is 2005. Een moment dat zó geschiedenis
is. Op zich een totaal onbelangrijk gegeven, maar toch wordt het aangegrepen om
allerlei vreugdevolle feestelijkheden te organiseren binnen de familiale kring of het
gemeenschapsleven.
Het is ook de gelegenheid om terug te blikken op het voorbije jaar en uit te kijken naar
het nieuwe werkjaar.
Het geeft een grote voldoening te kunnen vaststellen dat 2004 ook weer een goed
jaar was voor Businarias. Wij werkten mee aan de Erfgoeddag met de tentoonstelling
«ʼt Zit in de familie», aan de Open Monumentendag, aan het «Dorp in de kijker».
De uitstap naar Gaasbeek en het Pajottenland viel in de smaak van de talrijke medereizigers. Een grote belangstelling lokte de voordracht van Veronique De Tier over
«Dialect van onze streek». Het boek van Marc Vuylsteke over het oorlogsdagboek
van Odon Van Pevenaege bleek een bestseller. Het aantal leden nam gestaag toe, en
de publicatie van ons tijdschrift was daar zeker niet vreemd aan. Wij danken langs
deze weg de verschillende tekstschrijvers voor hun gewaardeerde bijdragen. Ook
belangrijk: als het zo blijft duren komen er op zondagvoormiddag meer bezoekers
naar het documentatiecentrum in de Maalzaakstraat dan dat er mensen naar de kerk
gaan, waarbij ik niet beweer dat het ene iets met het andere te maken heeft.
Jammer genoeg ontviel ons in 2004 Jonkheer dʼHoop de Synghem, onze «beschermheer». Wij danken oprecht Mevrouw Christiane de Potter dʼIndoye, die intussen heeft
meegedeeld dat ze ons werk verder blijft steunen.
Voor 2005 staan er reeds enkele projecten op het getouw. Businarias werkt mee
aan de historische vieringen in Schorisse met ondermeer een voordracht «Van
Escornacum tot Schorisse» ter gelegenheid van de Nacht van de Geschiedenis op
22 maart, waarbij het overlijden herdacht wordt van Isabella van Gistel, 500 jaar
geleden. Op Open Monumentendag – thema «Hout» – zal Businarias iets speciaals
organiseren in de Sint-Britiuskerk te Etikhove, waarbij vooral het houtsnijwerk in de
kijker zal worden geplaatst.
Wij hopen dat ons tijdschrift ook in 2005 interessante artikels mag bevatten. Wij
starten in dit nummer alvast met een nieuwe reeks bijdragen over archeologie.
Archeologie is misschien niet zo direct een evident onderdeel van de heemkunde,
maar toch kan via deze tak van de geschiedkundige wetenschap veel worden geleerd
over het wel en wee van onze voorouders, zowel in een recent als in een ver verleden.
Iris Langen en Pedro Pype, beiden archeoloog en woonachtig in Maarkedal, nemen
ons in een eerste bijdrage mee naar de geboorte en de eerste levensjaren van de
2

Wouters: vn: Wouter
Wieme: van germ. vn. Wigmar
Ysenbaert: germ. Isam + baarde (bijl)
BEROEPSNAMEN OF BEROEPSBIJNAMEN
Baeke: ber. bn: van bake - varkensvlees, spek, dus varkensslachter
Baele: oud ned. bael = voogd
Besard: fr. boisard = boswachter, houtvester
Bourlez: fr. bourrelier = zadelmaker
Batteauw: ber. bn voor schipper (fr. bateau)
Casiers: oud fr. (casier) voor kaasmaker
Clincke: ber. bn: (deurklink) of slotenmaker
Casteleyn: kasteelheer, plaatsvervanger van de heer,
ook waard, kroegbaas of bedrijfsboer
Capiau: oud fr. capiau = chapeau, dus hoedenmaker
Carbonelle: verkleinwoord kolenbrander of houtskoolmaker
Coopman: reizend handelaar
Carpentier: charpentier = timmerman, dakwerker
Commere: oud fr. commère of meter
Couvreur: fr. voor lei- of schaliedekker
De Bleeckere: linnenbleker
De Cubber: cubbe = mand, dus mandenvlechter
De Bakker: bakker
De Brauwere: bierbrouwer
De Buysscher: buser = verdeler van nieuw in gebruik genomen gronden,
ook ketelslager (buischen = slaan)
De Cock: kok
De Clercq: geheimschrijver, griffier, geletterde
De Coninck: koning of hoofd van een gilde, meestal boogschutters.
De Deken: hoofd van kapittelkerk of van een gilde
De Jaegher: jager
Demullier: fr. mulier, dus muilezeldrijver
De Meulemeester: opzichter van de molens
De Mets: metser
Delaere: fr. lard = spek, dus bewaarder van de vleesopslagplaats (lardarium)
De Temmerman: timmerman
De Tavernier: fr. taverne, kroeghouder, herbergier
De Lepeleire: lepelmaker
De Geyter of De Geeter: geitenhoeder
Desmedt: hoef- of wapensmid
De Tollenaere: belastingsontvanger, tolinner
De Zaeytijdt: ber. bn: zaaier
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De Cooker: naar pijl- of naaldenkoker, of kok
De Praetere: toezichter op weilanden of gemene weiden
(pratum = latijn voor weide)
De Schrijver: geheimschrijver of klerk, grifﬁer
De Riemaeker: snijder van riemen en gordels
Haelters: korenmeter (van halter = graanmaat, schepel)
Lesceux: oud fr. seurre = slot, dus slotenmaker
Lauwerier: ber. bn: laurier, dus kruidenier
Lefever: fr. smid = fèvre (goudsmid = orfèvre)
Pot: ber. bn: voor pottenbakker of ketelklopper of tingieter
Reeds in 1395 is er een Jan de Pot uit Kerkem geregistreerd als
buitenpoorter van Geraardsbergen.
Pype: ﬂuitspeler of pijper
Provost: provest of proost, hoofd van kapittel, klooster
of voorzitter van de schepenbank.
Speleers: waalse spelier = zwaardensmeder
Stockman: stokmeester = gevangenisbewaker
Stichelbaut: maker van zware (boute) laarzen (stevil)
Valck: ber. bn: valkenier.
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Errata
In het vorig nummer bij het artikel over "De champetters van Schorisse en hun roepsteen" kwamen een aantal onnauwkeurigheden voor die we hieronder verbeteren.
Dank aan de leden die ons de correcties doorspeelden.
1. Gomar Vanderstichel werd geboren op 27 juni 1863.
1863
2. Karel Vanhessche woonde op Gorisveld.
3. Marcel Van Malderghem werd geboren te Zingem
Zingem.
4. Gomar Dhayer was de twaalf jaar oudere oom van Jozef Dhaeyer.
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Theo Van Schoorisse en de Familie Adelin en Lucie De Zaeytijdt-Notebaert voor de
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Vertelsels bij de Leuvense stove

PAUL BAEKELAND

Wat liep er mis met de vorige Leuvense Stove?
Vennie Kloef vliegt met zijn nieuwe automobiel
aan vijftig per uur door een bende hennen en, terwijl de pluimen nog in het rond vliegen, slikt de
computer de rest van het verhaal in.
Specialisten van Businarias discuteerden erover en
geraakten er nog uit ook, maar daar is de lezer niet
mee gediend.
Vennie had aan zee een partij smokkelwaar op de
kop getikt. Marietje was daar niet over te spreken. Hun speelvoyoodje was er helemaal door
verknoeid.

Hij speelt met vuur en dat zint me niet, dacht ze. Ze zei geen woord meer tot ergens
halverwege, waar gendarmes op een kruispunt stonden.
«Heb ik het niet gezegd!» Haar hart sprong in haar keel. Ze moesten stoppen. Een van
die kerels stond midden de kasseiweg, met zijn hand omhoog. Vennie remde af. En
toen ze bijna stil stonden en de gendarm naast de auto kwam, om weet ik wat voor
vervelende controles te doen, stoof het voertuig plotseling vooruit, met schurende
banden, de zot verschoten mannen van de wet in een wolk van gestof achterlatend.
Vennie zat verstijfd achter het stuur en Marietje begon, toen ze weer asem kreeg, te
lamenteren.
«Godmiljardedju, vramens, houd uwen tetter,» schreeuwde Vennie.
Ze was het ongelukkigste schepsel op aarde. Ze had dood willen zijn. Ze had hem
beter nooit gekend, hij was een filoe. Zij had geen automobiel nodig, maar een kind,
vijf of zes kinderen, geen herberg, geen vellie frak, geen biezoes.
Hij reed gelijk een zot, aan vijftig per uur of meer. Ze zouden zich nog verongelukken.
Hij pakte de draaien uit, schuurde dwars door een bende hennen die over de straat
liepen. De pluimen vlogen en de boer die kwam toegelopen, stak zijn twee vuisten
omhoog.

Langie: nr fr. languis = lusteloos, ziekelijk
Moey: fraai gekleed, mooi uitgedost, zorg voor kledij
Mincke: met een letsel, te kort of mankement
Moeyaert: mooie, pronker
Moreels: donkere huid, naar fr. morel = zwart paard
Nachtergaele: naar nachtegaal, goede zanger
Opsomer: hoop op, uitziend naar de zomer
Roos: naar roos (ziekte) of van voornaam Roza (moedersnaam)
Raevens: naar raaf, zwart harige
Rousseau: rood harige
Schoorens: naar stut of schoor, schraag
Schiettecatte: kattenverjager of kattenvanger. Vergelijk met hondeslager in de kerken
T'Hooft: naar opvallend hoofd
Thienpont: gewichtsnaam, naar 10 ponden zwaar
Vuylsteke: hij die maar langzaam (= vuyl) naar het mes grijpt
Wyseur: oud fr. wiseuse = luiheid of visens : listig sluw.

Zaterdag 3 & zondag 4 september 2005

500 jaar
"WIJ, HEEREN VAN SCHOORISSE"
Een meerdaags cultureel, historisch en volks fe(e)stival
te Maarkedal - Schorisse.
– Openluchttheater : "Arnold van Schoorisse"
– Historische evocatie 500 jaar "Wij, Heeren van Schoorisse"
– Middeleeuwse markt en kinderdorp
– Steekspel, vuurspuwers, ridders en jonkvrouwen, ...
– Van graan tot brood : pikken, oogsten, vlegelen, malen, bakken, ...

Tussen Deinze en Oudenaarde was hij gekalmeerd. Ze hadden geen van de twee nog
een woord gezegd. Hij begon zijdelings op haar dij te wrijven, maar ze weerde hem
af. Voorbij Kruishoutem herbegon hij zijn avances.

Met medewerking van de Heemkundige Kring Businarias.
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Verpoort: van de stadspoort
Vervaeke: vake = afdamming in vlechtwerk van de beek
Vermeire: uit Mere (Erpe) of aan de waterplas
Vermeulen: aan de molen
Van Schorisse: uit Schorisse
Van der Kimpen: uit de Kempen of Kempen (Duitsland)

«Gebruik maar uw twee handen,» blafte ze hem toe.
«Geren genoeg, maar als ik mijn volant loslaat, komen we in de gracht terecht.»
Hij loenste of ze stilaan weer tegen een zottigheid kon. Haar ogen schoten gensters. Als
hij peinst dat ze een enkel dooske is, dat alsmaar aan zijn grillen toegeeft, dan heeft
hij het mis. Ze zou haar tetter houden, zoals hij beval, vanaf nu tot ... tot zolang het
haar beliefde.

BIJNAMEN OF EIGENSCHAPSNAMEN
Aelvoet en Holvoet: naar voetafwijking, holle voet
Bourgeus: naar fr. bourgeois = poorter, burger
Botteldoorn: naar wilde roos, eglantier
Bruneel: fr. brunel = de bruine
Cnudde: naar gedrongen gestalte, knuist
Cruypeninck: die zijn penningen kruidt, die zuinig is op zijn geld
De Baere; van baer = naakt, bloot, sjoffelgekleed lopend
De Lange: bn. grote gestalte
De Merlier: bn. zangvogel (merel)
De Feyter: feyter = doder, misdadiger
De Groodt, De Grote: lange gestalte
De Voet: verwijzend naar voet
De Tandt: met opvallende tanden
De Poorter: burger met stadsrechten
De Vos: sluwerd, geslepene, leperd
De Weer: bn. naar weder of weer = ram of bok, hamel
De Sodt: bn. voor hofnar, dwaze
De Keyser: keizer bij boogschieting
De Puydt: hij die springt, huppelt
De Steur: wellicht naar vis: de steur, misschien ook stuurs, hardvochtig
De Smaele: tenger mens
De Turck: volksnaam wordt familienaam
De Maeseneire: van mazelen, iemand met pokdalig gezicht
De Worm: naar pier of worm: nietig wezen
Dhaeyer: vh werkwoord hayen = begeren, verdragen: hij die verduurt
Dreelinck: van dreeline = troetelkind
D'Hondt: bn. als scheldwoord, minachting voor daders
Donckerwolcke: somber karakter
Goeminne: goede minne, liefdevol
Lauwaert: naar lauw = lui, dus vadsige, onverschillige
Langen: grote gestalte
Lust: die zich aan lusten (eten, drinken, ...) overgeeft
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*
* *
Er was weinig gekend over de smokkelwaar, die Vennie Kloef in Oostende op de kop
had getikt, laat staan hoe hij ze aan de man bracht. Het liep wel in de mond dat hij met
zijn automobiel twee gendarmes per velo overhoop reed, en dat ze de tijd niet hadden
om zijn plak af te schrijven.
Maar die historie was oud en bijna vergeten nieuws.
Waar de mensen van D'Hoppe en omgeving intussen het meest over klaptegen, was de
geleidelijke gedaanteverwisseling van Vennie en de toenemende onverschilligheid van
Marietje. Het stak de ogen uit, hoe hij voortaan midden de week, wanneer hij uitzette
met zijn automobiel, col en plastron droeg en zijn klak inwisselde voor een deukhoed, terwijl zij meestal langer scheen te slapen dan voorheen, geregeld het bierviltje
"fermé gesloten" voor haar venster zette en in Ronse, in de sjieke "Pâtisserie Renard"
pateetjies ging zitten eten.
De Bienvenu was niet meer wat hij was geweest en de mensen begonnen de wildste
verhalen te verzinnen. Over de "zaakjes" en de "affaires" van Vennie en de als verdacht
geïnterpreteerde uithuizigheden van Marietje. Wat was er van aan? De mensen klappen
geren.
Nard dacht er het zijne van en zweeg. Marietje, die een boontje had voor hem, liet zich
al eens wat hartsgeheimen ontglippen, maar over haar echtelijke strubbelingen had zij
nog geen woord gelost. Tot hij op een keer, na zijn werk in de fabriek van Dopchie, tot
aan de Koeﬁeste reed, om er in "de Trompe" ne pot bier te drinken. Daar vlakbij stond
Marietje op de autobus te wachten.
"Kom, drink iets mee," zei hij.
Ze ging iets meedrinken, het liep wat uit en ze miste de laatste autobus! Ander gemotoriseerd gerij was er in die dagen nog niet zoveel. Aan de statie stond er dagelijks
één taxi naar kalanten te wachten, een zwart glimmende Benz, met ﬂoezie kussies,
te duur voor gewone stervelingen. Te "Jaeghers" ging het vervoer met "zware koten"
3

van vrachtwagens en ook nog gedeeltelijk met paard en kar, te "Cordiets" hadden ze
enkel een tweetonner om cement en stenen uit te voeren. De textielbazen van Ronse,
die reden wel met luxevoituren en, al was Marietje met haar duur sacocheke, zilveren
oorringen en broche van goud-van-Dergneau, niet zomaar gewoon volk, een lift zonder compensaties zouden ze haar wel niet aanbieden. Met die "compensaties" zou ze
trouwens niet gediend geweest zijn, zeker niet van een rijke textielbaron. Dan bleef er
hoogstens nog een of andere goedmoedige, voyageur-per-auto over, maar daar kon je
nog lang staan op wachten.
Marietje reed mee op de buize van Nard. De benen zijdelings gestrekt, opdat hij zou
kunnen pedaleren, haar schouder tegen zijn borst, zijn sterke asem naast haar oor,
haar gilletjes wanneer hij uitzwenkte, zijn grapjes en grollen, haar rokje dat alsmaar
omhoogschoof, zijn alerte ooghoeken, de mensen die keken, de gedachten van Nard,
de gedachten van Marietje, hun zondige gedachten, het leven dat nog zo gek niet is...
Aan de voet van de berg stapten ze af. Hij was pompie op van het pedaleren en zij had
krampen in haar bil van het lang gewrongen zitten. Zij streek haar rokje glad en hij
droogde zijn zweet. Ze keken in malkanders ogen, lazen malkanders gedachten, hij
met haar rozengeurig riekwater nog in zijn neus, zij met zijn prikkelende lijfsreuk, die
tot in haar hersenen scheen door te domen. Zij raadde zijn mannelijke kracht en hij
haar vrouwelijke bevalligheden. Maar gezien die verschillende roerselen niet verwoord
werden of door gebaren veruiterlijkt, begonnen ze te voet verder te stappen. Zwijgend,
een hele tijd. Tot hij bemerkte dat het al donkerde. De lucht was roze gestremeld.
"Er is wind op komst," voorspelde hij.
"Storm," zei zij. En dat had niets met weersvoorspelling te maken.
Ze was plotseling blijven staan en legde haar hand op zijn harige onderarm. Ze keek
niet naar de stremels in de lucht, maar naar de grond, naar iets dat er niet was.
"Vennie bedriegt me," zei ze bijna ﬂuisterend.
Hij schrok. Hij had gevreesd dat het geval eenmaal te berde zou komen.
"Het verwondert me niet, Marietje".
"Zeg me eerlijk, Nard, wordt erover geklapt?"
Wat moest hij zeggen? Ze was terecht bekommerd om de klap van de mensen, maar
in haar ogen zag hij ineens andere dingen, een innerlijke pijn, die ze nooit eerder had
laten blijken.
"Losse geruchten," probeerde hij zwakjes.
"Geen doekjes errond," wou ze.
Hij voelde zich ongemakkelijk. Iedereen wist, misschien eerder dan Marietje zelf, dat
Vennie op vrenne zijn pijp ging uitkloppen. Het begon zoals altijd in den duik, maar
lang blijft dat niet duren! Toch bleef hij doen alsof. Haantje-de-voorste als hij indertijd was, o.a. bij de scharminkelinge van Roonkerze Monk, zo onvoorzichtig gedroeg
4

Van Caenegem: uit Kanegem
Van Cauwenberghe: Koudenberg (Brussel)
Van Coppenolle: van koppenol = laagte tussen heuvelbruggen
Van Damme: uit Damme
Van de Kerckhove: Kerckhove uit Kerckhove of van aan het kerkhof
Vande Meulebroecke: aan de Molenbeek
Vanden Abeele: abeel - ratelpopulier
Van der Linden: plaats met linden, ter linde
Vander Meersch: meers, weide
Vander Hauwaert: de Hauwaert (Mater) en Maarke
Vande Catsyne: ter cassye, kasseiweg (chaussée)
Vanden Steene: gehucht Stene of aan de steen
Vander Mijnsbrugge: minsbrugghe in Zarlardinge
Van der Donckt: donk = hoogte midden moerassig gebied
Van der Schelden: van aan de Schelde
Van den Dorpe: van het dorpsplein
Van der Haegen: van aan de haag of kreupelhout
Van Driessche: dries = gemene weide of braakliggend land
Van Droogenbroeck: uit Drogenbroeck (Woluwe)
Van Heddegem: uit Edegem (Antwerpen) of Hedegem (Avelgem)
Van Hoolandt: van Hogelande (Zeeland)
Van Hoorne: van op de punt, hoorn
Van Hoecke: op den hoek of uit Hoecke (West-Vlaanderen)
Van Overmeire: uit Overmeire
Van Nieuwenhuyze: van het nieuwe huis
Van Overwalle: van de overkant
Van Wambeke: uit Wambeek (Brabant)
Vandefonteyne: aan de fontein
Vander Stichel: stegel = stoep, op stopje, laag muurtje
Van de Walle: ter walle = mote, kunstmatige hoogte
Van Huffel: huffel = heuvel of uit Huffel (Loenhout)
Van Pevenaeyge: uit Puvinage (Vloesberg)
Van Paemel: uit Pamel
Van Tieghem: uit Tiegem
Van Welden: uit Welden
Van Helleputte: Helleput in Sint-Denijs-Boekel en ook in Sint-Maria-Horebeke
Zeer verspreid in de streek sinds 1275
Van Quickelberghe: uit Kwikkelberg (Binkom)
Vermoere: van de veengrond, moeras
Verfaille: ter faille = L-vormig stuk land
Verschelden: van de Schelde, ter Schelde
Vercruysse: van het kruis of kruising der wegen
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Familienamen van onze leden
CLOTHAIRE DE DEKEN

hij zich nu. Hij vergat dat er in de omgeving schavuiten op de loer zaten om, naar
aanleiding van zijn buitenechtelijke bokkensprongen, op het gepaste moment een
kermis op touw te zetten.
Nard wou daar niet aan denken. Ze mochten het Marietje niet aandoen. Als het ooit zou
worden beraamd, zou hij met alle macht tegenwerken. Gustieze Nard in de bres voor
Vennie Kloefs Marietje!

PLAATSNAMEN:
Baekeland: van afgebakend land, zoals een heerlijkheid
Beeckman: van aan de beek
Bothuyne: uit Béthune (Pas de Calais)
Bouckaert: bouker = beuk
Brossé: naar oud fr. broeke = struikgewas
Breda: uit Brede
Coustenoble: uit Konstantinopel
Duwijn: oud ned. wain = weide
De Croo: bij het kruis (croix)
Delarue: naar rue = straat
Descamps: fr. champs = veld
Deschaumes: vh. stoppel- of rietveld (chaume)
Dumortier: fr. mortier = drassig terrein, mortel
Duprez: van de weide (fr. pré)
Duthye: oud fr. til = linde, aan de linde
Eeckhout: ten Eeckhoute, dus eikenbos, eikenhout
Flamand: bewoner van het graafschap Vlaanderen
Houdenhuyze: van Oudenhuyse in Oosterzele
Labiau: oud fr. l'aubel = witte populier of abeel
Laemont: fr. l'amont = stroomopwaarts of van hoger gelegen land
Lemarcq: uit Marke of mark = grensland
Okerman: aan de oker of noteboom
Opreel: van opril = hellende weg naar dijkkruin of van haut preëel = hoge weide
De volksmond vertelt dat de familienaam Opreel zou afstammen van de naamgeving aan een vondeling die men in het station aantrof tussen de rails, vandaar ... onderzoek open ?
Popelier: naar boom populier
Raes: uit Raches (Le Nord - Fr)
Rijckbosch: uit Rijkbos (Elene) of Rikbos (Kachtem)
Roman: uit Rode
Van Betsbrugge: uit Betsbrugge (Aarsele)
Van Butsele: uit Butsel (Boutersem)
Van Bost: uit Burst
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Het schoot hem plots te binnen, dat ze misschien wel opzettelijk de autobus had gemist. Om, nu de kans zich voordeed, met hem te kunnen klappen. Aan wie kon ze beter
haar muizenissen kwijt? Ze hadden luchtig en losjes gebabbeld en geschertst en hij had
niet geweten welk ei ze te leggen had. Nu ze zich met een klein hartje had blootgegeven, voelde hij bij zichzelf een ongewone warmte opkomen. Wat is er schoonder om te
zien, om geren te zien, dan een treurend wijveke, dat tegen u aan komt leunen.
Nard, jongen, koester de zalige kriebels, maar houd uzelf in de hand. Marietje is in
zielennood, toon dat ge minzaam zijt.
Nondedju, het is maar een woord! Maar tussen denken en doen waren praktische bezwaren. Wat hield hem tegen, om zijn hand rond haar kopke te leggen en het eventjes
tegen zijn schouder aan te drukken?
Marietje was getrouwd, dat is één, met een van zijn oude kameraden nog wel, dat is
twee, en ten derde moest hij andermaal ondervinden dat hij honderdduusd was om
over de liefde te klappen, maar een kleine broekvent, als het eropaan kwam.
Ze keek hem in de ogen en van zo heel dichtbij zag hij de twijfels en de vragen die erin
leefden. Ge moet er geen doekjes rond doen, had ze gevraagd.
"Ze zeggen dat ze van Zegelsem is," zei hij, "een niet te temmen wilde
boerendochter".
Het deed haar pijn.
"Maar ze zeggen zoveel," voegde hij er haastig aan toe.
"Hij komt dikwijls wreed laat thuis," kloeg ze. "En dan is hij moe en met zijn gedachten
ieverstels. Voor de minste scheete die verkeerd zit, vliegt hij uit. Dat deed hij vroeger
nooit, ik herken hem optemets niet meer. Op nekeer bleef hij tot 's anderdaags nuchties
weg. Het begon al te klaren. Ik was die nacht om de muren op te lopen van ontruste.
Hij probeerde mij wijs te maken dat hij in panne had gestaan met zijn automobiel."
"Dat zou toch kunnen."
"Ik geloof er niets van. Ge moet hem niet goedklappen, Nard."
Wat kon hij dan doen? Een nummertje opvoeren? Haar dan toch maar zeggen dat hij
altijd gereed was om wijvekies gelijk zij te helpen! Dat hij met plezier de plaats van
Vennie zou innemen! Ze zou er deze keer niet kunnen om lachen.
Hij ziet in zijn gedachten hoe Vennie hen betrapt en steigert van jaloezie! Hoe ze me5

kaar beginnen te verwijten van bronstige kloot en nog van die dingen die niet schoon
zijn. En hoe hij dreigt hem een toeveel heffen tegen zijn vore te geven en de ander
terugblaft dat den dienen die dat zou turren nog moest geboren worden.
"Marietje jonk, hij heeft gewoon ne zotten toer en dat gaat over. Ik ga u nekeer wat
vertellen: ginder in Zegelsem wonen er schou kadeeën, ze hebben daar niet geren dat
hun vravolk door ne vrenneling wordt opgevrijd, het zou mij niet verwonderen als hij
den enen of den anderen dag met een schuite aan zijn gat terugkeert. Gelijk wel eens
gebeurt met een hond die op ne vrennen bijgank komt."
"Ik zie heel D'Hoppe al op straat komen," zei ze.
Ze drong een opkomende glimlach weer weg en dat was hem niet ontgaan. Hij zou
meegaan met haar tot in D'Hoppe om nog samen iets te drinken en, als het ogenblik
gekomen was, haar nekeer goed in zijn armen te pakken. Hij was een vrije jonkman en
zij zijn liefste herberglief. Hij had er zo velen al geren gezien. Clementiene, Leonceke,
dat zwartje van Maarke, dat kleintje van den Beaufaux, die nooiesse van Louise, die
telkens weer thuis moest weglopen om hem te kunnen zien. Tenslotte Marietje vroeger en nu negeuns. Intussen begon hij stillekiesaan op te gaan voor zaad. Hoewel dat
niet klopte! Met Leonce had hij "geleefd". Hij had met haar een dochtertje, de kleine
Hélène. Lèneke. Hij zou haar zo geren nekeer willen zien ...
Hoe hij daar nu aan denkt! Och, er kunnen in één seconde tijd zo razend veel gedachten
door uw kop schieten.
"Ik peinze, als het zo door gaat, dat ik niet lang bij hem zal blijven," zei Marietje.
"Ik krijg het vliegend ﬂesijn van zijn escapades. En ik ben die herberg beu en dat
gezever."
Als ze van bij hem weggaat, dacht Nard, dan zijn we in-den-akt tegare schampavie!
In de Quatre-Vents brandde licht en tegen de muur stonden een toeveel velo's. Soms
ging hij er een pint drinken na het werk. Nu had hij dus andere plannen. Hij liet
Marietje weer op zijn buize plaatsnemen en tien minuten later stonden ze in D'Hoppe.
Waren ze nu van plan naar binnen te gaan en de deur op slot te doen? Of was de
begeerte intussen gemilderd en zouden ze als verstandige mensen, als intieme vrienden zo je wil, gewoon rustig overwegen hoe Vennie tot andere gedachten kon worden
gebracht?
In het werkelijke leven draait het gewoonlijk nogal anders uit. Het onvoorziene
toekijken van op nieuws beluste gebuurs werkte in onderhavig geval bekoelend.
Stoelekies Ludwine was haar blaffeturen aan het toedoen, toen het koppel voorbij ﬁetste,
Polidoor, de barbier, liet op hetzelfde moment zijn laatste kalant uit, Jean, de zavelschepper kwam, tegen zijn eigen klappend, de herberg "A la Montagne" buiten,
bedacht zich en liep de deur ernaast "Chez-bij Suzanne" binnen. Pater Bruno stond
tenslotte, pijprokend over de haag van het klooster naar de opkomende maan te kijken.
6

Klas van Meester Oscar gedurende het jaar 1942
in de aangenomen gemeenteschool te Nukerke.
LINKSE RIJ BANKEN : 1. André De Riemaeker - 2. Arthur Van Overmeeren* 3. Fernand Tonneau* - 4. Oscar De Temmerman* - 5. Germain Deriemaeker 6. Maurice Deschrijver* - 7. Guustje Lobijn* - 8. Antoine Demullier - 9. Georges
Derooze.
MIDDENSTE RIJ BANKEN : 10. Antoine Steurbaut - 11. Leon Derooze - 12. Jean
Vander Linden - 13. André Vandergheynst - 14. Marcel Van Coppenolle - 15. Cyr
Hubeau (Melden) - 16. Henri Devrieze* - 17. Richard Devriendt* - 18. Robert
D'Haeze (Zulzeke) - 19. Marcel Coppens*.
RECHTSE RIJ BANKEN: 20. Ignace Lepez - 21. Gerard Capiau - 22. Etienne
De Temmerman* - 23. Jozef Roman - 24. Achiel Devriendt* - 25. Gerard Saelens - 26.
Gomar Henau - 27. Liban Langie - 28. Lucien Vandenabeele - 29. Richard Tembuyser
(Melden) - 30. Gerard Vanmoorleghem.
Richard Couvreur (niet op foto afwezig door ziekte).
* Leerlingen die toen verbleven in het kindertehuis te Nukerke.
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Uit de "oude doos"

Ze hadden allemaal het zonderlinge stel op de velo gezien, waarbij het schemerduister voor nogal besmuikte neveneffecten zorgde. Ze wisten allemaal van Nard dat hij
habitué was in den Bienvenu en dat Marietje "zijn eerste en zijn leste gedacht was",
zoals hij dat zelf wel eens in benevelde toestand uitkraamde. Maar dat het tussen die
twee serieuzer begon te worden en openbaar vertoon niet langer werd geschuwd, dat
moest onverwijld aan de wereld worden kond gedaan!
Vennie Kloef van den Bienvenu loopt uit de rote, terwijl zijn wijf, pertank altijd een
gedoenig jonk geweest, ineens van greutsigheid geen mensen meer ziet staan, haar
commerce verdemeleert en met Gustieze Nard in bed kruipt. De wereld is om zeep,
neem dat van mij aan!
Gusties Stance lamenteerdege. "Een getrouwd vramens, waar zijn uw zinnen!" Maar
Nard ging met haar een toerke alomme. Hij zei eerst dat ze het niet goed verstaan had
en daarna dat hij met Vennie gewed had voor een konijn, dat hij Marietje op zijn buize
zou pakken, binst dat iedereen het zag. Toen hij tenslotte de waarheid vertelde, zo
helpe mij God, geloofde ze dat nog het minst.
Op den Annoven en de Koekamer strooide hij rond dat Marietje het groot lot gewonnen had en dat hij van haar betaald werd om Vennie djeloes te maken, en dat hij van
Vennie betaald werd om Marietje te "onderhouden", binst dat hij in Zegelsem zijn
zaken aan het afwerken was. Ge kondt er kop noch staart aan vinden. Maar dat hoefde
ook niet.
"Kom, geef ons nog nen demie!"

1ste

en

2de

leerjaar van de Vrije Lagere School Nukerke (1931)

Bovenste rij v.l.n.r. :
Robert Capiau - Roger Verpoort - Georges Hantson - Albert Restiaens - Maurice
Aelvoet - Marc Callebaut - André Van Coppenolle - Julien Van Ceunebroucke en
André De Jonghe.
Middenste rij v.l.n.r. :
Astrid Geenens - Paula Maes - Marie Roman - Georgette Meegens - Lucille De Vos
- Elza Restiaens - Clarysse Callebaut - Julia De Venter - Christiane Aelvoet en Zuster
Gula.
Voorste rij v.l.n.r. :
Lucien De Vos - Hendrik ? - Prosper Glibert - Georges Van Coppenolle - Gilbert
Van Coppenolle - André Brugge - Ghislaine Deschaumes - Francine Verplanken Denise(?) Van Hooland en Emilienne Van Pevenaege.
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Zoveel jaren later, te Sielkies bij de Leuvense stove, bleef er van de hele liefdeshistorie nog minder overeind dan wat de man in kwestie zelf kon verzinnen. Wat sappig
vertelde zotternijen van een ﬂiereﬂuitende jonkman, die van het leven nooit genoeg
kreeg. De verdere levenswandel van Vennie daarentegen, behoorde tot het anekdotisch
patrimonium van de streek. En daar kondt ge een hele avond mee vullen.
Vennie had, met zijn neus voor commercie, de zaak van zijn leven ontdekt...
Maar dat is voor de volgende keer.

Akt: in den .: meteen, onmiddellijk.
Bijgank: erf.
Djeloes: jaloers.
Flesijn; vliegend .: jicht, zoals vliegende tering.
Floezie kussie: fluwelen kussen.
Gestremeld: gestremd.
Gestremelde lucht: in kleurlijnen uitvloeiend.
Greutsigheid: hovaardigheid.
Nooiesse: naaister.

Pateetjies: pasteitjes.
Plak: nummerplaat.
Pompie op: bekaf.
Schete verkeerd: een .: een haar in de boter.
Toerke alomme: met iemand een . gaan:
om de tuin leiden, in het ootje nemen.
Turren: durven.
Vrenneling: vreemdeling.
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75 jaar België

JOZEF BOURDEAUDHUI

Dat wij tegendraads durven zijn willen wij grif toegeven: in plaats van 175 jaar België
te vieren gaan wij nu eens 75 jaar België herdenken.
We keren 100 jaar terug naar de periode toen Leopold II de monarchie gestalte
gaf. Het was de tijd dat vooral de socialisten (Belgische Werkliedenpartij) moeilijk
deden, en vrij afkerig stonden tegenover zowel die monarchie als tegen het vaderland.
De BWP was grotendeels republikeins, met een ﬁguur als Destrée als een van de meeste
extremen. Maar toch voerde in die tijd de socialistische partij niet een echt republikeinse
campagne, om tal van redenen, maar vooral om zich niet onpopulair te maken bij
zowel de bevolking als bij de liberalen. De socialisten bleven wel opvallend afwezig
bij de viering van 75 jaar België in 1905.
In Etikhove, Nukerke en Maarke-Kerkem hadden er wel feestelijkheden plaats. En
in Schorisse dan? Het opzoekingsteam van Businarias kon noch in de gemeentelijke
archieven, noch bij de toenmalige plaatselijke pers enige vorm van belangstelling
uit Schorisse ontdekken in verband met de herdenkingen rond de Belgische
onafhankelijkheid.

uitgeoefend. De burgemeester Michel Langie, de schepenen en raadsleden verleenden
hem in de gemeenteraad van 26 februari 1985 de titel van eregemeentesecretaris. Hij
ontving uit de handen van de burgemeester een sierbord en een herinneringsdiploma.

Etikhove 23 juli 1905

Op 30 april 2005 vierde hij zijn honderdste verjaardag. Een hartelijke proﬁciat !

Hier werd een dubbel feest gevierd: naast de herdenking van 75 jaar België werd ook
het nieuwe gemeentehuis met de nieuwe gemeenteschool ofﬁcieel geopend. Ondertussen werd deze gemeenteschool afgebroken. Het gemeentehuis van toen is thans architectonisch omarmd door het recente administratief centrum. Maar over dit deel van de
feestelijkheden gaan we het hier verder niet hebben.
In de streekpers werd volgende aankondiging geplaatst: “Luisterrijk Festival voor Harmonie-, Fanfaren- en Zangmaatschappijen, uitgeschreven door de Zangmaatschappij
De Bieenkorf met de medewerking van ʼt Gemeentebestuur op Zondag 23 Juli 1905 ter
gelegenheid der 75e Verjaring van ʼs Lands Onafhankelijkheid en der opening van het
nieuw Gemeentehuis. 200 Fr. verdeeld in 14 Premien. De bijtredingen te zenden aan
den heer Voorzitter uiterlijk voor 15 Juni.”
Vanzelfsprekend stond een voltallige “Bestuurraad” in voor de goede gang van
zaken: A. De Donder, voorzitter, E. Thienpont, erevoorzitter, H. DʼHaese,
ondervoorzitter, E. Den Haerynck, bestuurder, Ch. De Donder, schrijver-schatbewaarder,
E. De Bourdeaudʼhui, J. Aelvoet en Fl. Vande Putte, leden.
Toen de inschrijvingen tot deelname aan het festival bekend waren kon worden
overgegaan tot het samenstellen van het programma. Om 15u werd een stoet gevormd
aan het station. Om 15u30 startte dan de “optocht richting Plaats”. Het festival zelf
begon om 16u30. En om 18h had dan de lottrekking plaats “der 200 fr. premien, in het
Nieuw Gemeentehuis”.

Voetnoten
1. Bron : Weekblad “Plus” van 30/08/85, 28/04/94 en 04/05/95,
2. Vader Achiel was landbouwer en ook actief in het Kwaremontse politieke leven. Hij was zelfs een tijdje
burgemeester van Kwaremont. Georges was de negende in een rij van 11 kinderen. Zijn broers en zussen
waren, Marie-Nathalie-Valerie, Antoon-René, Henri-Cyriel, Jules-Charles, Irma-Maria, Emma-Magdalena,
Anna, Aloïs-Maurice, Norbert en Marie Alice Ivonne.
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Als landbouwerszoon stak Georges een handje toe maar volgde gedurende twee jaar
de cursus bestuurswetenschappen. De gemeenteraad van Schorisse benoemde Georges
op 25 april 1933 na het overlijden van secretaris Adhemar Stevens. Tegenkandidaat
was Adelin Vanderstichel die later gemeentesecretaris van Etikhove werd. Kort vóór
de verkiezingen had de liberale bestuursploeg nog rap geprobeerd iemand anders te
benoemen maar dit kon niet hard gemaakt worden. De gemeenteraadsverkiezingen
brachten een katholieke bestuursmeerderheid aan de macht en deze koos voor Polet.
Op 1 mei trad hij in dienst en tot 1956 bleef het gemeentesecretariaat in zijn woning
aan de Hofveldstraat gehuisvest. Pas toen in de gemeenteschool een leerkracht wegviel
werd het secretariaat overgebracht naar het vrijgekomen klaslokaal. In de jaren vóór
de oorlog en zelfs nog enige jaren daarna kon men bezwaarlijk spreken van een uitgebreid bediendenkader. Georges stond voor alle beslommeringen zelf in. Een uitgebreide waaier van uiteenlopende administratieve taken moest hij opvolgen : het bijwonen
van het schepencollege en de gemeenteraad en er de dossiers van samenstellen; alles
wat met de burgerlijke stand te maken had, de militie, openbare werken, ﬁnanciën, de
begroting , de stedenbouwkundige vergunningen, enz. Schorisse telde toen nog meer
dan 2000 inwoners en was toen in hoofdzaak een landbouwersdorp. Naast de secretaris was er nog de gemeenteontvanger en één veldwachter. Vaak hadden de inwoners
“een koeplekje” en om in het onderhoud van hun ʻkroostrijkʼ gezin te voorzien trok
de vader als seizoenarbeider naar Frankrijk. In de geboorteakten staat heel dikwijls :
ʻvader tijdelijk verblijvende in Frankrijkʼ. Anderen trokken per ﬁets door weer en wind
naar de textielfabrieken te Ronse en dit meestal over onverharde wegen. Slechts in de
jaren 60 werd de waterleiding aangelegd en was er sprake van het aanleggen van een
riolering.
Op de schouders van de gemeentesecretaris rustte tijdens de Tweede Wereldoorlog een
zware last. Na de slag aan de Schelde in mei 1940 werd een groot aantal gewonden
overgebracht naar Schorisse. Ze werden verzorgd in het klooster en in de kerk. De
secretaris moest instaan voor de voedselvoorziening. Hij kon geen steun vinden bij
burgemeester Merchie daar die als militair opgeëist werd en streed in het Belgisch
leger. De bezetter eiste via het secretariaat levensmiddelen en voertuigen op van de
plaatselijke bevolking. Dag en nacht moest hij ter beschikking staan van de bezettende
overheid. De Nazi-bezetter wist dat de secretaris als geen ander op de hoogte was
van het reilen en zeilen binnen de gemeente. Hij beschikte immers over de informatie
die belangrijk was bij de speurtocht naar verdachte individuen of naar jongeren die
ʻvrijwilligʼ in Duitsland tewerkgesteld zouden worden. ʼs Nachts moest hij soms mee
op zoek naar de opgeëiste mannen en heeft daardoor in die periode heel wat ellende
gezien. Heel wat politieke legislaturen en ook drie burgemeesters heeft hij gekend. Het
was de katholieke Julien Merchie die tot 1947 de touwtjes in handen had. Deze werd
dan opgevolgd door Georges Schamp en daarna werd André De Temmerman de burgemeester. Vanaf 1948 was Georges eveneens secretaris van Volkegem en dit tot de fusie
in 1965. Op 31 december 1970 kon hij met pensioen gaan. 37 jaar lang had hij het ambt
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De optredende verenigingen werden verdeeld over drie podia.
In “kiosk A op de Plaats” werd opgetreden door: de harmonie De Dageraad uit
Berchem, de fanfare De Vereenigde Vrienden uit Kerkhove, de harmonie Sinte
Cecilia uit Leupegem, de harmonie Sinte Cecilia uit Ename, de fanfare Eendracht
maakt macht uit Schorisse en de fanfare Sinte Ceciliaʼs Katholieke Vereeniging uit
Nukerke.
In kiosk B aan de Kruisweg traden op: de fanfare Sint Jan Baptist uit Ronse, de
fanfare De Vereenigde Vrienden uit Ooike, de fanfare De Eendracht uit Leupegem, de
harmonie Sint Franciscus uit Ename, de fanfare Sint Cecilia uit Melden en de fanfare
H. Franciscus-Xaverius uit Maarke-Kerkem.
In de nieuwe gemeenteschool traden volgende koren op: De Bieenkorf uit
Etikhove, de Avondzangers uit Gavere, Werken Veredelt uit Asper, Willen is Kunnen uit
Zingem, De Koornare uit Ronse, De Zingende Wielrijders uit Ouwegem en de
Vereenigde Vrienden uit Melden.
Over het verloop van de festiviteiten zijn geen persberichten gevonden, maar
we kunnen ervan uitgaan dat het Etikhoofse patriottisme op die 23 juli 1905 een
hoogtepunt had bereikt.
Maarke-Kerkem 29 en 30 juli, 15 augustus en 24, 25 en 26 september 1905
Waar Etikhove nog genoegen nam met één feestelijke dag (en we nemen eerlijkheidshalve aan dat het meer zal geweest zijn voor de opening van het nieuwe gemeentehuis), diende men in Maarke-Kerkem zijn vaderlandslievende gevoelens te spreiden
over drie perioden. De inrichtende commissie had als voorzitter H. Van Helleputte
en als secretaris H. Vanderdonckt. In de pers werd volgende aankondiging geplaatst:
“Het plaatselijk Bestuur dezer gemeente laat kennen dat ter gelegenheid van het
Jubeljaar 1905, de volgende openbare feesten plaats hebben:
Zaterdag 29 Juli
Aankondiging der feesten door kanongeschut.
Zondag 30 Juli
Luisterrijke Velo-Ringsteking, 50 fr. prijzen, gewaarborgd. Inschrijving van 2 tot 3
ure zeer stipt, bij O. Van Helleputte en prijsuitreiking bij Ed. Verpoest-DʼHondt, op de
Plaats. Inleg 0,50 fr per nummer tot hoogstens twee. Voor de grootste club, minstens
15 in getal, getuigschrift of kepi 5 fr. Verdere bespreken en conditien ter plaats door de
commissie van den Velo-Club.
Dinsdag 15 Oogst (O. L. Vr. Hemelvaart)
Om 3 ure stipt groote Schieting voor Kruisboogschutters, bij A. Archie, lokaal der
Schuttersmaatschappij St. Joris. Alle liefhebbers uit Oost-Vlaanderen worden tot de
schieting toegelaten en menig liefhebbersberoepen zijn reeds gedaan of in onderhandeling.
9

Zondag 24 September (Kermis)
Grootsche Inhuldiging der Gedecoreerden der gemeente: A) voor lange jaren bewezen
diensten; B) voor moed en zelfopoffering. Dit feest zal in den namiddag plaats hebben.
Programma-reglement zal afzonderlijk volgen.

100-jarige Georges Polet,
eregemeentesecretaris van Schorisse
MARC VUYLSTEKE

Maandag 25 September
Volksspelen en Vermakelijkheden, gratis. Des avonds Vuurwerk en Verlichting.
Dinsdag 26 September
Om 9 ure plechtig Te Deum, in de parochiale Kerk van Maarke, waaraan zullen deel
nemen: Al de overheden der gemeente en kerk en een stoet gevormd door de schooljeugd en de maatschappijen der gemeente. Om 3 uren namiddag groote Prijsschieting
en Inhuldiging van ʼt Nieuw Vaandel der Schuttersgilde, bij A. Archie, lokaal.
Ook over deze gebeurtenissen werd geen verslag gevonden, maar we nemen aan dat er
voldoende feestlawaai werd gemaakt in Maarke,zowel door het kanongebulder als door
het vuurwerk (hoewel ik me afvraag wat wij ons daar moeten bij voorstellen).

Nukerke 16, 17, 18, 19 en 25 september 1905 en de volgende zondagen

De gemeentesecretaris Georges Polet uit Schorisse ging in 1970 met pensioen.
Vele inwoners kennen nog deze guitige man. Op 30 april mocht hij in het rustoord
“De Hagewinde” te Maarke 100 kaarsjes uitblazen, en dit deed hij met de nodige
kwinkslagen erbij.
Georges-Jerôme-Albert Polet werd op 30 april 1905 te Kwaremont geboren als zoon
van Achiel en Elodie Van De Wiele. Hij huwde te Petegem-Oudenaarde op 27 september 1934 met Marie Frederika Van De Cauter, geboren te Petegem op 30 april 1903 en
te Schorisse overleden op 10 februari 1966. Het gezin kreeg 6 dochters en één zoon :
Godelieve, Cecile gehuwd met Pierre Hoffmann, Paul gehuwd met Mieke Browaeys,
Christiane gehuwd met Theo Hauman, Agnes heel jong gestorven, Agnes gehuwd met
Christian Vaernewijck en Elisabeth gehuwd met Walter Van Daele.

Het is duidelijk: in Nukerke wisten ze hoe “Feestelijkheden ter gelegenheid der
75ste Verjaring van Belgiëʼs Onafhankelijkheid” te organiseren. Het programma,
opgesteld door het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Charles-François
Vander Eecken, werd op 23 september 1905 voorgesteld op de gemeenteraad.
Zaterdag 16 September
Aankondiging der feesten door het geluid der klokken en het losbranden der
kannonnen.
Zondag 17 September
A) Om 10 uren plechtig “Te Deum”, bijgewoond door de leden des gemeenteraads
en beambten der gemeente, de leden des Kerkraads, Arm- en hospitiebestuur, het
onderwijzend personeel, de schoolkinderen van beide geslachten en der beide scholen,
de maatschappijen der gemeente met hun vlaggen of kartel
B) Om 10 1⁄2 ure Uitvoering door de schoolkinderen van Vaderlandsche liederen.
Concert door de Sinte Ceciliaʼs Katholieke Fanfarenmaatschappij.
Maandag 18 September
Muziekwandeling op ʼt dorp en wijk Steenweg.
10
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Dinsdag 19 September
Om 2 u. namiddag prijskamp voor Geiten, ter gemeente verblijvende:
1e Prijskamp, schoonste versierde Geiten: 1e pr. 3 fr., 2e 2fr., 3e 1 fr.
2e Prijskamp, schoonste Geiten: 1e pr. 5 fr., 2e 4fr., 3e 3 fr., 4e 2 fr., 5e 1 fr.
3e Prijskamp, schoonste bokken: 1e pr. 3 fr., 2e 2fr., 3e 1 fr.
4e Prijskamp, schoonste Lammeren: 1e pr. 3 fr., 2e 2fr., 3e 1 fr.
Te verloten onder de niet bekroonde dieren: 7 premien van 1 fr.
Inschrijving en vergadering aan de herbergen Den Appel en Bellevue, om van daar
stoetsgewijze naar de Dorpplaats geleid te worden. De prijsuitreiking zal geschieden
in ʼt Gemeentehuis onmiddellijk na den prijskamp en loting.
Abdij Ter Duinen te Koksijde

Maandag 25 september
Om 8 uren Mis van Dankbaarheid, bijgewoond door al de personen in de bediening
der gemeente en de schoolkinderen. Om 8 ure uitdeeling van koekebrooden aan de
armen.
De volgende zondagen, Volksspelen op de verschillende gebuurten. De muziekmaatschappij zal telkens de feesten opluisteren.
Of koning Leopold II de uitslag van de Bokkenkeuring meegedeeld kreeg kon niet
worden achterhaald. Wel kon volgend krantenartikel gevonden worden:

Noteer alvast die datum in uw agenda. Praktische informatie (inschrijvingsformulier
- kostprijs) wordt nog per brief bezorgd.

NUKERKE. - ʼt Was verleden zondag kermis. Men vierde ook de 75e Verjaring van
ʼs Lands onafhankelijkheid. Een stoet werd gevormd om 8 1⁄2 ure. Ste-Ceciliaʼs
Katholieke Fanfarenmaatschappij opende, gevolgd door de leerlingen der aangenomene jongenschool, aangenomene meisjesschool, aangenomene bewaarschool,
gemengde gemeenteschool, alsook de maatschappijen en de overheden der gemeente.
Onder het spelen van vroolijke Pas redoublés, trok de stoet naar de kerk waar, om 9 u.
eene plechtige mis met offerande gezongen werd, gevolgd van Te Deum.
Om 10 u. op de Dorpplaats, voerden de leerlingen der aangenomene jongens en
meisjesschool vaderlandsche liederen uit, met begeleiding der muziekmaatschappij.
Menig handgeklap betuigde dat de aanhoorders de gezangen dezer kleine vaderlanders goedkeurde.
Waarlijk zondag l.l. heeft Nukerke getoond dat het getrouw blijft aan Vorst en
Vaderland. Aan elk huis wapperde de Nationale driekleur, met honderden driekleurige vlaagjes en kokarden werden door groot en klein gepragen. Lang zal deze dag in
t geheugen der inwoners van Nukerke geprent blijven en de liefde tot Koning en
Vaderland versterken.
Dinsdag namiddag had er een geitenfeest plaats geldelijk ondersteund door de
gemeente. Een stoet gevormd aan de herbergen “Appel” en “Belle Vue” en opgeleid
door de muziekmaatschappij, kwam langs Kapellestraat en Boelard naar de plaats.
Hoe waren sommige geitjes toch netjes afgesmukt! Hoe waren sommige wagentjes,
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De Menenpoort te Ieper

• Aankomst te Nukerke voorzien rond 21u30.

getrokken door die beestjes, toch schoon versierd! Waarlijk de geitenstoet was schoon
en menigmaal drukte het toegestroomde volk er zijne verwondering over uit. Neen men
had zich aan zoo iets niet verwacht. De geitjes werden uitgespannen en ontdaan van
hunne versiering en de keuring begon. De heeren juryleden (Onze E.H. Pastoor en
M.C. Van Damme landbouwingenieur te Audenaarde), hadden het niet gemakkelijk,
want onder de 61 tentoongestelde dieren trof men menig prijsbeestje aan. Dank heeren
voor uwe bereidwilligheid.
Onze volksgezinde heer Burgemeester Ch. Fr. Vander Eecken, omringd van gemeenteraadsleden, deelde de prijzen uit op het gemeentehuis; persoonlijk heeft hij nog eenige
prijzen laten verloten onder de niet bekroonden. Heer burgemeester hartelijk dank.
Zoo zijn onze kermis en vaderlandsche feesten tot ieders voldoening wel afgeloopen.
Maar wat zeg ik onze vaderlandsche feesten, wel, ʼt is waar deze zijn nog niet ten
einde. De volgende zondagen worden op de wijken feesten gegeven. Men begint reeds
van zondag af op den steenweg. Petrus Vander Meys zal, door den heer Burgemeester
de werkmansdecoratie aangehecht worden, in het huis van zijnen patroon, M. Remi
Vindevogel, en dan stoetsgewijze rond de gebuurte geleid worden. Komt maar eens
zien ge zult uw uitstapje naar de steenweg niet beklagen.
En dan Maandag om 8 ure mis van dankbaarheid en daarna koekebrooddeeling aan
de armen en korintekoeken aan de schoolkinderen. Hoe christelijk toch in tijden van
feesten Hem te danken zonder wie wij hier niets kunnen en hoe edelmoedig dan ook de
armen en de kleinen niet te vergeten.
Dank heeren leden van de gemeenteraad, die door de geldelijke ondersteuning en
uw wijs overleg zulke feesten heb weten in te richten; dank Ste-Ceciliaʼs Katholieke
fanfaren die de feesten zoo wel opluisterd; dank inwoners die het uwe hebt bijgedragen
tot ʼt welgelukken der feesten.

Onze jaarlijkse uitstap

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Op zaterdag 27 augustus eerstkomend is er onze busuitstap, samen met het V.V.F.
We gaan weer op ontdekkingstocht naar “Bachten de Kupe” !
PROGRAMMA :
• Vertrek om 8u00 aan de kerk te Nukerke, richting Ieper-Beauvoorde met een bezoek
aan het kasteel uit de 12de eeuw, rond 1600 herbouwd. Sinds 1998 beheert Erfgoed
Vlaanderen het kasteel.

'k Ben benieuwd wie er over honderd jaar iets gaat schrijven over 175 jaar België in
het tijdschrift van Businarias.
• Middagmaal ter plaatse in het vroegmiddeleeuwse dorp bekend voor zijn “paté”,
“pannenkoeken” en zijn vele kleine “kunstgalerijen”.
• Om 14u00 worden we opgewacht aan de ingang van het Abdijmuseum “Ter Duinen
1138 – Mystiek en mysterie van een vergeten beschaving” in Koksijde (Cisterciënzerabdij).

Bronnen:
- De Meyer Frederik, De relatie tussen koning Albert I en de socialistische leiders van zijn tijd, scriptie,
RUG, 2001-2002
- De Scheldegalm, diverse artikels.
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• Na een korte stop te Diksmuide voor een kofﬁe rijden we naar Houthulst, waar we
een bezoek brengen aan een militaire begraafplaats met vooral Belgische soldaten uit
W.O. I. Nadien verder naar Ieper.
• Te Ieper, ter afsluiting, de mogelijkheid tot het bijwonen van de “Last Post" aan de
Menenpoort om 20u00. Sinds 1928 traditioneel de laatste groet aan de gesneuvelden.
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Hierna volgde de ingewikkelde stamboom van de “Heeren van Schoorisse”. Toch
slaagde de voorzitter erin ons te blijven boeien en wegwijs te maken doorheen de
vele Heeren en hun respectievelijke vrouwen en kinderen. Als herinnering : de laatste Heer van Schoorisse was “Casimir van Egmont-Pignatelli” (°06 december 1727 †03 december 1802).
Na de pauze werden enkele merkwaardige plaatselijke dorpsﬁguren (tot eind 1918)
besproken. Men beschikt over talrijke notities en gegevens doordat de hertog van Alva
(in de 16de eeuw) belastingen op eigendom invoerde. Ook kreeg men een beeld van
o.a. de bevolkingsevolutie, de veroordeelden, de pastoors, de burgemeesters uit het
Ancien Régime, de grootgrondbezitters, de bossen, ... Zelfs een schandpaal was er in
Schorisse, alsook een paarden- en koeienmarkt !
Het bleef boeiend en interessant tot de laatste minuut. Volgens de spreker is er nog
veel opzoekingswerk voor liefhebbers van de lokale geschiedenis. Wie voelt zich
geroepen?
In naam van alle belangstellenden denk ik dat we de voorzitter mogen feliciteren met
zijn voordracht, waar zeker veel en vaak moeilijk opzoekingswerk aan te pas kwam.
Velen genoten noch na, met een glas van het streekbier “Arnold van Schoorisse”
speciaal gebrouwen ter gelegenheid van ”500 jaar Heeren van Schoorisse”.

Het archeologisch erfgoed in Vlaanderen,
van bedreiging tot bescherming
IRIS LANGEN EN PEDRO PYPE

INLEIDING
Het archeologisch erfgoed1 in Vlaanderen is zeer omvangrijk daar er slechts weinig
gebieden zijn die door de mens ongerept zijn gelaten. Elke bodemingreep, ʻuitgevoerdʼ
door de mens, wordt nauwkeurig in de bodem geregistreerd. Dit bodemarchief vormt
een uitzonderlijk collectief geheugen van de leefwereld van onze voorouders. Onze
bewoningsgeschiedenis kan bijna uitsluitend door deze informatiebron gedocumenteerd en onderzocht worden daar slechts voor de laatste 2000 jaar andere bronnen,
zoals geschreven documenten, voorhanden zijn. Voor deze jongste fase is het bodemarchief eveneens van onschatbare waarde daar zij een belangrijke aanvullende bron
van informatie is.
Het archeologisch erfgoed wordt echter dagelijks bedreigd door de evolutie, zoals
verkavelingen, infrastructuur- en bouwwerken, ontginningen, intensieve landbouwactiviteit enz... Elke ingreep, hoe klein ook, vernietigt historische informatie. Het lijkt
dan ook onwaarschijnlijk dat er tot het begin van de jaren ʼ90 geen enkel decretaal
middel was dat de bescherming en het beheer van dit archeologisch erfgoed regelde.
Door het ontbreken van een speciﬁek beschermings- en beheersinstrument konden
archeologische sites aanvankelijk enkel beschermd en beheerd worden op basis van
enkele decreten uit de monumentenzorg2. Deze wetten waren echter op het merendeel van de archeologische sites niet toepasbaar door het deﬁnitieve karakter van hun
bescherming. Bijgevolg kwamen vooral bovengrondse duidelijk herkenbare sites in
aanmerking zoals Bronstijd grafheuvels, Middeleeuwse castrale mottes, ruïnes, enz...
Het overgrote deel van de sites kwam niet in aanmerking, met als gevolg dat ze zonder
voorafgaandelijk archeologisch onderzoek konden worden vernietigd. Met het decreet
van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium werd
het eerste archeologische instrument in het leven geroepen.
ARCHEOLOGISCHE OPGRAVINGEN EN PROSPECTIES
Het bodemarchief is als een boek waarvan de letters bij de eerste lectuur ervan worden
uitgewist. Deze lectuur vergt veel vaardigheid en oefening. Door het destructieve en
moeilijke karakter van de archeologische discipline zorgt de wetgeving ervoor dat
enkel gediplomeerde wetenschappers een archeologische opgraving en prospectie met
ingreep in de bodem3 mogen uitvoeren door dit aan een vergunning te onderwerpen.
Vroeger kon ieder die hiervoor interesse had een opgraving uitvoeren, ook al had hij
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niet de juiste opleiding genoten. Veelal waren het historici, kunsthistorici en architecten die zich geroepen voelden. Vooral in de 19de tot het begin van de 20ste eeuw waren
verschillende erudiete personen actief die mogen beschouwd worden als de grondleggers van het huidige archeologiebedrijf in België. In diezelfde omgeving dienen ook
de eerste collecties van de Koninklijke Musea in Brussel en de daaraan verbonden
eerste nationale opgravingsdienst gesitueerd te worden.
Nu moet de uitvoerder aan een aantal kwaliﬁcaties voldoen om een vergunning tot
opgraving of prospectie met ingreep in de bodem te verkrijgen. In eerste instantie moet
men over een licentiaats- of doctoraatsdiploma in de archeologie, of een andere partnerdiscipline met als specialisatie archeologie, beschikken. Indien men niet in het bezit
is van een diploma maar toch kan aantonen dat men over voldoende kennis beschikt,
door zelfstudie of opleiding, inzake opgravingstechnieken en -methoden kan men ook
een vergunning verkrijgen. Vervolgens moet men minimum 6 maanden opgravingservaring kunnen voorleggen en voldoende kennis hebben over de periode waartoe de
archeologische restanten behoren. Ook de opgraving of ingreep zelf zijn gebonden
aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de reden van
opgraving (archeologische vraagstelling, bedreiging), de kwaliteit van de opgraving
(voldoende materiële middelen en mankracht ter beschikking), administratieve zaken
(overeenkomst met de eigenaar inzake eventuele schadevergoedingen en de bestemming van de vondsten), publicatie van het onderzoek, bescherming tegen vandalisme
en diefstal, bewaarplaats vondstenmateriaal en toezicht door de betrokken Vlaamse
Overheidsdienst. Indien er niet aan al deze voorwaarden wordt voldaan kan geen vergunning worden toegekend. Naast deze algemene kunnen er indien nodig nog speciﬁeke voorschriften aan de vergunning gekoppeld worden. Deze vergunningen worden
verleend door de Vlaamse Gemeenschap en zijn telkens gebonden aan een bepaalde
termijn en archeologische zone. Wanneer men na een speciﬁeke procedure te hebben
gevolgd geen vergunning heeft verkregen kan men nog altijd hiertegen in beroep gaan.
Wanneer de uitvoerder van de opgraving zondigt tegen één van de in de vergunning
vermelde voorwaarden kan zijn vergunning worden opgeschort.

Nacht van de Geschiedenis

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Op 22 maart ll., organiseerden de Heemkundige Kring
Businarias, het Davidsfonds en het Comité “Wij,
Heeren van Schoorisse”, voor de eerste keer in
Maarkedal, de “Nacht van de Geschiedenis” met als
spreker onze voorzitter Marc Vuylsteke.
Het talrijk opgekomen publiek, waaronder de
burgemeester, enkele schepenen, Mevrouw de Potter d'Indoye, alsook de “oud-burgemeester” van
Schorisse, was nieuwgierig naar wat er van Schorisse
zo al kon gezegd worden.
Door middel van een zeer verzorgde power-point
voorstelling bracht de spreker een boeiende uiteenzetting.
Vóór de pauze behandelde de spreker de geschiedenis van Schorisse, te beginnen met het ontstaan van de naam “Schorisse”, vermoedelijk van Gallo-Romeinse
oorsprong. Vervolgens een korte tijdsband van de pre-historie (nog getuigenissen hiervan), de Romeinen, de Franken met de H. Amandus en de kerstening, de Noormannen,
de eerste documenten van 1177 tot vandaag de dag. Te onthouden : Schorisse telt nog
4 middeleeuwse hoeven !

TOEVALSVONDSTEN EN METAALDETECTOREN
Amateur-archeologen die in hun vrije tijd op zoek gaan met een metaaldetector naar
voorwerpen, registreren over het algemeen niet de vondstcontext en vernielen soms
de sporen van de archeologische sites zonder enig onderzoek. Hierdoor gaat er vaak
kostbare informatie verloren. Daarom besloot men bij decreet ook enkele voorwaarden
op het metaaldetectorgebruik te formuleren. In eerste instantie moet de gebruiker aan
dezelfde kwaliﬁcaties voldoen als de uitvoerder van een archeologische opgraving
of prospectie met ingreep in de bodem. Het gebruik van de detector kan enkel in het
kader van een wetenschappelijke opgraving of prospectie met ingreep in de bodem
worden verantwoord. Bijgevolg kan enkel een vergunning hiervoor verkregen worden
wanneer deze zal worden gebruikt voor een reeds vergunde opgraving of prospectie
met ingreep. Ook hier dient de vergunning te worden aangevraagd aan de desbetreffende dienst van de Vlaamse Overheid.

Mevrouw de Potter d'Indoye, Edgard van Droogenbrouck voorzitter VVF, Vital Blommaert
en Willy Van Schoorisse luisterend naar onze voorzitter Marc Vuylsteke.
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De zorg voor ons erfgoed, ons collectief geheugen, is een verantwoordelijkheid die berust bij iedereen en is niet alleen de zorg van wetenschappers en politici. Iedereen kan
hierbij zijn steentje bijdragen door de meldingsplicht in acht te nemen (zie Centrale
Archeologische Inventaris). Deze bestaat erin dat ieder die een roerend of onroerend
archeologisch monument vindt, of vermoedt gevonden te hebben, dit binnen de 3
dagen moet melden aan de Afdeling Monumenten en Landschappen. Tot 10 dagen na
de melding moet de eigenaar en/of vinder de gevonden archeologische monumenten
als een goede huisvader beheren (beveiligen tegen ongunstige weersomstandigheden,
diefstal, vandalisme, ...) en toegankelijk stellen voor wetenschappelijk onderzoek.
Indien de termijn van 10 dagen niet voldoende is om het onderzoek uit te voeren kan
deze worden verlengd tot 30 dagen zonder dat de eigenaar schadevergoeding kan eisen.
Om achterstand tijdens bouw- of verbouwingswerken te vermijden kan er vooraf een
vergunning worden aangevraagd aan de overheid. Het melden van een toevalsvondst
houdt geenszins in dat u uw rechten als eigenaar of vinder verliest. Er wordt alleen van
u verwacht dat u ze voor wetenschappelijk onderzoek tijdelijk ter beschikking stelt.
Dit wordt bij overeenkomst bepaald. Iemand die met behulp van een metaaldetector
een archeologisch monument ontdekt kan nooit een toevalsvondst doen aangezien hij
duidelijk reeds op zoek was. Wanneer iemand iets vindt op zijn eigendom is hij voor
100% eigenaar. Wanneer dit gebeurt op het terrein van iemand anders is de vinder
slechts voor 50% eigenaar, de andere helft is voor de daadwerkelijke eigenaar van de
grond. De vinder heeft echter ook de verantwoordelijkheid om zorg te dragen van het
gevonden archeologisch monument.
BESCHERMING

Toen in 1830 de revolutie uitbrak, koos Jean-Ignace meteen partij voor de patriotten
en tegen de Orangisten. Op 3 november werd hij verkozen als lid van het Nationaal
Congres. Daarna zetelde hij 18 jaar in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Geen
sinecure: per week was Jean-Ignace twee dagen onderweg (Oudenaarde-Brussel
vergde een volledige dagreis), drie dagen te Brussel, en twee te Oudenaarde!
Als grootgrondbezitter bezat hij eigendommen in 27 verschillende gemeenten. Men
beweerde dat hij van Etikhove naar Gavere kon stappen zonder van zijn eigendom te
gaan. Alleen in het huidige Maarkedal bezat hij 138 ha!
Hij stierf in 1863. Hij was de betovergrootvader van de huidige burgemeester
Peter Thienpont.
Bron: De Buck Victor - Notice sur Monsieur J.-I. Thienpont.
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Tot op heden is er in Vlaanderen slechts één site als archeologische zone beschermd,
deze bevindt zich in de uiterste hoek van Oost-Vlaanderen, tussen West-Vlaanderen
en Nederland. Het gaat om het kleine dorpje Middelburg, een deelgemeente van
Maldegem. Weinigen weten of kunnen zelfs vermoeden dat dit ingeslapen dorpje op
de rand van de polders ooit een heuse stad was en een schat aan archeologisch erfgoed
bevat. Uniek is dat deze stad gesticht werd in 1448 door Pieter Bladelin, een rijke
Brugse poorter die zich opwerkte tot topambtenaar onder de Bourgondische hertogen
Filips de Goede en later diens zoon Karel de Stoute. Met zijn immense fortuin, verkregen door afkomst en huwelijk, maar vooral door een schitterende carrière in dienst van
de hertogen, stichtte hij een volledige stad en bouwde een luxueus kasteel!
De inplanting van een verkaveling, op de plaats waar ooit dit kasteel stond, vormde een
onmiddellijke bedreiging op dit unieke erfgoed. Daarom werd er in 2001 overgegaan
tot een grootscheepse onderzoekscampagne.
Van de laatmiddeleeuwse stad en de verdedigingswerken resten nog heel wat overblijfselen in het landschap en de bodem. Om dat unieke bodemarchief te behoeden voor
vernietiging, werd een beschermingsbesluit als “archeologische zone” op 1 maart 2004
ondertekend door de toenmalige minister P. Van Grembergen. De bescherming houdt
een aantal voorschriften in, die ervoor moeten zorgen dat de ingrepen in de bodem op
een wetenschappelijk verantwoorde manier gebeuren.
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CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS EN BEHEER
Ondanks het feit dat België de Europese Conventie inzake de Bescherming van het
Archeologisch Erfgoed (Verdrag van Malta 1992) reeds ondertekend heeft maar nog
niet geratiﬁceerd, werden in de Vlaamse archeologie toch al een aantal hoofdlijnen
uit dit verdrag in de praktijk gebracht. Zo stelt dit verdrag dat elk land een inventarislijst van zijn archeologisch patrimonium dient op te maken. Via de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) komt men hieraan tegemoet. Het betreft een databank van
alle gekende archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. Ook u kan deze databank
spijzen door uw eigen vondsten en waarnemingen te melden. Dit kan via een speciaal
formulier dat handmatig of elektronisch kan ingevuld worden4.
Deze databank is uiterst belangrijk als beheersinstrument om een gericht beschermingsbeleid te kunnen uitbouwen. In de praktijk wil men dit bewerkstelligen door de
informatie uit de CAI te integreren in de gemeentelijke ruimtelijke structuurplanning.
Structuurplannen verwoorden de visie van de overheid op de bestemming van de ruimte
die wordt geconcretiseerd in uitvoeringsplannen. Deze laatste leggen de bodembepalingen vast. Op die manier streeft men er naar om de archeologie te laten meespelen in
het bepalen van bestemmingen en beheersplannen voor de ruimte in Vlaanderen. Door
vanaf het begin van de projectontwikkeling rekening te houden met het archeologisch
erfgoed komt men tot een pro-actief beleid inzake opgravingspolitiek. Dit alles wordt
gecoördineerd door speciaal hiervoor aangestelde erfgoedconsulenten.

maakte hij kennis met Marie-Thérèse De Clercq, enige dochter van Jean-François. Het
koppel ging te Oudenaarde wonen en Jean-Ignace installeerde zich als advocaat. Het
was een perfect huwelijk. Pater De Buck haalt het volgende gesprek aan tussen de
83-jarige Jean-Ignace en zijn vrouw:
– "Mijn lieve Thérèse, ziet gij mij gaarne?
– Ik zie u heel gaarne.
– Toch niet zoveel als ik u gaarne zie".
Ze hadden elf kinderen, die opgevoed werden zoals Jean-Ignace werd opgevoed: naar
het pensionaat en niet naar huis tijdens de vakantie. Toch was hij een familieman: alles
was aanleiding tot feest. Zo vierde hij zijn feestdag niet alleen op Sint-Jan (24 juni),
maar op elke heilige Johannes die op de kalender te vinden was. En elk feest werd
opgeluisterd met gedichten, verzen en liedjes die hij met ontstellend gemak schreef.
In Oudenaarde maakte Jean-Ignace zich geliefd bij de bevolking door zijn dienstbetoon.
Voortdurend stonden behoeftigen aan zijn deur. In 1806 werd hij lid van de kerkfabriek
te Etikhove; in 1809 van die van Sint-Walburga, en in 1818 van die van Pamele.
Van 1820 tot 1830 was hij lid van de provincieraad van Oost-Vlaanderen, maar "sans
songer à faire de l'opposition". Van 1807 tot 1858 oefende hij de functie uit van rechter.

BESLUIT
Met deze wetgeving werd reeds een stap in de goede richting gezet. Ondanks zijn
tekortkomingen, die geleidelijk aan worden aangepast, kan dit toch reeds beschouwd
worden als een waardevol instrument inzake de bescherming en het beheer van ons
collectief archeologisch patrimonium.

1. Het geheel van alle overblijfselen en voorwerpen die in of op de bodem of onder water aanwezig zijn en
getuigen van ons verleden.
2. Decreet 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, decreet 7 augustus
1931 op het behoud van monumenten en landschappen.
3. Te onderscheiden van een gewone prospectie (velden aﬂopen, boring) is een prospectie met ingreep in
de bodem een kleine proefopgraving op een beperkt vooraf afgebakend terrein die enkel tot doel heeft
meer informatie te verkrijgen over het archeologisch potentieel in de bodem en niet als doelstelling heeft
alles op te graven.
4. Deze zijn te vinden op: http://www.monument.vlaanderen.be/cai/nl/index.html onder de hoofding
“vondstmelding”.
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Dumourier aan het hoofd van zijn troepen. De jonge Thienpont was als vurig patriot
verontwaardigd door de neerbuigende houding van het Leuvense stadsbestuur en liet
het luidruchtig blijken. Dumourier merkte het op en ging een gesprek aan over de
wisselvalligheden van de oorlog.
In 1793 schreef Jean-Ignace zich in aan de universiteit en studeerde wijsbegeerte en
rechten. In die tijd was Leuven een bezette stad. De Franse maakten zich gehaat door
de hele bevolking. Het hele land werd leeggeroofd! Alle goederen werden opgeëist:
vee, hooi, stro, paarden, metaal voor het leger, lijnwaad voor de overvolle hospitalen
(réquisition). Alle bemiddelde personen betaalden torenhoge belasting (contribution).
Het papiergeld (assignaten) werd ingevoerd. In 1795 werden de kloosters afgeschaft
en verkocht. Als summum van onzin werd er een nieuwe jaartelling van kracht: "l'an
I" begon op 22 september 1792, de maanden telden elk dertig dagen; en kregen
nieuwe namen: vendémaire, brumaire, frimaire (herfst) - nivôse, pluviôse, ventôse
(winter) - germinal, floréal, prairial (lente) - messidor, thermidor, fructidor (zomer).
Om het jaar rond te maken creëert men "cinq jours complémentaires".
De zondag werd afgeschaft: daarmee werd het duizendjarige ritme van zes werkdagen
en een rustdag doorbroken. Een maand telde nu drie weken van tien dagen, de tiende
dag (décade) was een rustdag. Het bleek echter onmogelijk die regel te doen naleven:
niemand wou op zondag werken en rusten op décade. Enkel de ambtenaren hielden
zich aan de regel.
Jean-Ignace was geen bangerik. Toen een Franse officier 's nachts lawaai maakte op
straat, kreeg Jean-Ignace het met hem aan de stok. De beledigde officier gaf hem zijn
adres en daagde hem uit tot een duel. Tegen alle goede raad in, begaf Jean-Ignace zich
naar het adres, maar de (inmiddels nuchter geworden) officier bood zijn excuses aan.
Op het thuisfront bekommerde de familie Thienpont zich om het lot van de priesters die weigerden de "civieke eed" af te leggen. Op het Hof te Cattebeke hadden
eucharistievieringen plaats. De "gendarmes" waren ervan op de hoogte, maar kwamen
al te graag op het hof ter controle: Kamiel was een joviale gastheer en kon elke officier
onder tafel drinken.
Ondertussen bracht Jean-Ignace zijn tijd door met studeren, zaken doen (nooit of
nimmer kocht de familie "zwart goed") en zich amuseren, maar altijd in alle eer en
deugd. Een uitzondering: in een zangwedstrijd te Oudenaarde won Jean-Ignace de
eerste prijs met een lied waarin "des passages qui ne respectaient pas suffisamment
les mœurs" voorkwamen.
Tijdens het Franse bewind was hij burgemeester (maire) van Maarke-Kerkem. Na de
dood van zijn moeder in 1806, dacht Jean-Ignace aan trouwen. In Sint-Denijs-Boekel
20

Jean-Ignace Thienpont

DIRK DE MERLIER

"... modèle, constant du bon citoyen, de l'honnête magistrat, du chrétien fidèle."

Nooit kenden Europa en ons land woeliger tijden dan tussen de jaren 1789 en 1830.
Een kort overzicht.
- Op 14 juli 1789 brak de Franse revolutie uit: alle instellingen van het Ancien Régime
werden afgeschaft.
- Eveneens in 1789 brak in onze streken de Brabantse revolutie uit: de patriotten namen
het op tegen de bemoeizucht van de Oostenrijkers en wonnen de slag bij Turnhout.
Uiteindelijk wonnen de Oostenrijkers het pleit en waakten over de broze vrede.
- In 1792 veroverden de Fransen de Oostenrijkse Nederlanden: de eerzuchtige
generaal Dumouriez versloeg de Oostenrijkers bij Jemappes (6 november 1792). De
zuidelijke Nederlanden werden ingelijfd bij Frankrijk.
- 18 maart 1793: de Oostenrijkers kwamen terug na de slag van Neerwinden.
- 26 juni 1794: de Franse generaal Jourdan versloeg de Oostenrijkers te Fleurus.
- Napoleon Bonaparte verscheen op het toneel en hield het hele Europese continent in
zijn greep. Hij voerde de algemene dienstplicht in.
- 12 oktober 1798: te Overmere brak de Boerenkrijg uit. De rebellie verspreidde zich
over heel het land. De opstandelingen werden verslagen te Geel, Mol en Meerhout.
- 1815: Na het Congres van Wenen kwam ons land onder Hollands bestuur. Op 30
maart deed Willem I van Oranje-Nassau zijn Plechtige Intrede te Brussel.
- 18 juni 1815: Napoleon werd definitief verslagen te Waterloo.
- 1830: Onafhankelijkheid van België - Nationaal Congres.
- 21 juli 1831: Eedaflegging van Leopold van Saxen-Coburg.
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In die tijden leefde Jean-Ignace Thienpont. Onderstaande biografie is een samenvatting van het boekje in 1865 geschreven door zijn neef de jezuïet Victor de Buck
(1817-1876). Merkwaardig vooral is de wijze waarop een kind uit gegoede kringen
werd opgevoed.
Jean-Ignace Thienpont werd geboren op het Hof te Cattebeke te Etikhove, op
7 oktober 1774, als derde van de zes kinderen van Josse (of Judocus) en van Annette
De Looze. Josse Thienpont was baljuw van de parochies Etikhove en Maarke, en
meier van de heerlijkheden Ladeuze, Overmaelsaecke, Ten Berghe en Ter Thont. Die
(onbezoldigde) ambten had hij overgenomen van Jan Frans De Looze, oom van zijn
vrouw Annette. Van Jan Frans De Looze erfde het echtpaar Thienpont ook het Hof te
Cattebeke.
De kleine Jean-Ignace liep school te Etikhove en leerde er lezen en schrijven bij
meester Laurent Boone. Zoals het toen gebruikelijk was bij de betere kringen gingen
de kinderen Thienpont naar het pensionaat. De achtjarige Jean-Ignace ging, samen
met zijn broer Kamiel die vijf jaar ouder was, inwonen bij drie geestelijken, de
broeders Paul, Jean en Jean-Baptiste, die een pensionaat openhielden in het Waalse

dorp Rebecq. Jean-Ignace bleef er maar enkele maanden, maar toch had hij goede
herinneringen aan zijn verblijf: zo mochten de leerlingen nooit een glas aan de lippen
zetten zonder de volgende formule: "A la santé de frère Paul, de frère Jean, de frère
Jean-Baptiste, de monsieur Solvé et de toute la compagnie!". Tot de leeftijd van tien
jaar ging hij opnieuw te Etikhove naar school. Toen vond vader Josse dat zijn zoon
oud genoeg was om op eigen benen te staan. Samen met de elfjarige Ferdinand baron
de Kerkhove d'Exaerde, zoon van de kasteelheer van Ladeuze, vertrok Jean-Ignace
naar het pensionaat van Wihours (bij Ath). Daar verbleef hij drie jaar, ook tijdens de
schoolvakanties.
Om zijn zoon spaarzaamheid en verantwoordelijksgevoel bij te brengen, gaf Josse hem
een belangrijke som geld mee, veel meer dan nodig was: "... non pas pour que vous le
dépensiez, mais pour que vous en usiez quand vous en auriez besoin, tâchez donc de
revenir avec une bonne partie de la somme que je vous ai confiée".
Wat leerde de jonge Thienpont op school? Frans en wiskunde waren de hoofdvakken,
ook dans en zang stonden op het programma; de laatste zeven maanden verliepen
volledig in het Engels! Ook had hij de zorg voor zijn jonge broer Charles (toen 8 jaar)
en zijn vriend Ferdinand baron de Kerkhove. "Continuez de la sorte", schreef zijn
vader, "c'est le moyen de devenir des hommes!".
In 1787 mocht Jean-Ignace uitzonderlijk naar huis tijdens de zomervakantie, want hij
moest naar het "Collège royal et impérial" van Oudenaarde, uiteraard als intern. Het
college was toen een elitaire school "want, schreef Jean-Ignace naar zijn zuster (in
het Engels), 's middags hebben we nooit minder dan vijf gangen, en 's avonds vier,
minstens een keer per week wijn bij het diner, en wijn of punch 's avonds".
In die tijd brak de Brabantse Omwenteling uit. Broer Kamiel voerde het bevel als
majoor over een vrijwilligerskorps. In onze streek waren de Thienponts de bezielers
van de strijd tegen de bemoeizucht van de "keizer-koster". In de naburige dorpen
werden ze uitgenodigd om het Te Deum op te luisteren ter ere van de "patriotten".
Ze kwamen zelfs handen te kort; zo moest de meid met het jongste dochtertje Sophie
(moeder van de jezuïet Victor de Buck) getooid met linten met de Vlaamse Leeuw,
plaats nemen in het koor van de kerk van Kerkem.
Jean-Ignace liet zich niet onbetuigd: nauwelijks 16 jaar, nam hij dienst als vrijwilliger
en trok in 1790 op tegen de Keizerlijke troepen. Van vechten kwam gelukkig niets in
huis, maar Jean-Ignace liet zich enkel opmerken als een "maraudeur intrépide", een
"onverschrokken moeskopper" en keerde terug naar het college.
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Dumourier aan het hoofd van zijn troepen. De jonge Thienpont was als vurig patriot
verontwaardigd door de neerbuigende houding van het Leuvense stadsbestuur en liet
het luidruchtig blijken. Dumourier merkte het op en ging een gesprek aan over de
wisselvalligheden van de oorlog.
In 1793 schreef Jean-Ignace zich in aan de universiteit en studeerde wijsbegeerte en
rechten. In die tijd was Leuven een bezette stad. De Franse maakten zich gehaat door
de hele bevolking. Het hele land werd leeggeroofd! Alle goederen werden opgeëist:
vee, hooi, stro, paarden, metaal voor het leger, lijnwaad voor de overvolle hospitalen
(réquisition). Alle bemiddelde personen betaalden torenhoge belasting (contribution).
Het papiergeld (assignaten) werd ingevoerd. In 1795 werden de kloosters afgeschaft
en verkocht. Als summum van onzin werd er een nieuwe jaartelling van kracht: "l'an
I" begon op 22 september 1792, de maanden telden elk dertig dagen; en kregen
nieuwe namen: vendémaire, brumaire, frimaire (herfst) - nivôse, pluviôse, ventôse
(winter) - germinal, floréal, prairial (lente) - messidor, thermidor, fructidor (zomer).
Om het jaar rond te maken creëert men "cinq jours complémentaires".
De zondag werd afgeschaft: daarmee werd het duizendjarige ritme van zes werkdagen
en een rustdag doorbroken. Een maand telde nu drie weken van tien dagen, de tiende
dag (décade) was een rustdag. Het bleek echter onmogelijk die regel te doen naleven:
niemand wou op zondag werken en rusten op décade. Enkel de ambtenaren hielden
zich aan de regel.
Jean-Ignace was geen bangerik. Toen een Franse officier 's nachts lawaai maakte op
straat, kreeg Jean-Ignace het met hem aan de stok. De beledigde officier gaf hem zijn
adres en daagde hem uit tot een duel. Tegen alle goede raad in, begaf Jean-Ignace zich
naar het adres, maar de (inmiddels nuchter geworden) officier bood zijn excuses aan.
Op het thuisfront bekommerde de familie Thienpont zich om het lot van de priesters die weigerden de "civieke eed" af te leggen. Op het Hof te Cattebeke hadden
eucharistievieringen plaats. De "gendarmes" waren ervan op de hoogte, maar kwamen
al te graag op het hof ter controle: Kamiel was een joviale gastheer en kon elke officier
onder tafel drinken.
Ondertussen bracht Jean-Ignace zijn tijd door met studeren, zaken doen (nooit of
nimmer kocht de familie "zwart goed") en zich amuseren, maar altijd in alle eer en
deugd. Een uitzondering: in een zangwedstrijd te Oudenaarde won Jean-Ignace de
eerste prijs met een lied waarin "des passages qui ne respectaient pas suffisamment
les mœurs" voorkwamen.
Tijdens het Franse bewind was hij burgemeester (maire) van Maarke-Kerkem. Na de
dood van zijn moeder in 1806, dacht Jean-Ignace aan trouwen. In Sint-Denijs-Boekel
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Jean-Ignace Thienpont

DIRK DE MERLIER

"... modèle, constant du bon citoyen, de l'honnête magistrat, du chrétien fidèle."

Nooit kenden Europa en ons land woeliger tijden dan tussen de jaren 1789 en 1830.
Een kort overzicht.
- Op 14 juli 1789 brak de Franse revolutie uit: alle instellingen van het Ancien Régime
werden afgeschaft.
- Eveneens in 1789 brak in onze streken de Brabantse revolutie uit: de patriotten namen
het op tegen de bemoeizucht van de Oostenrijkers en wonnen de slag bij Turnhout.
Uiteindelijk wonnen de Oostenrijkers het pleit en waakten over de broze vrede.
- In 1792 veroverden de Fransen de Oostenrijkse Nederlanden: de eerzuchtige
generaal Dumouriez versloeg de Oostenrijkers bij Jemappes (6 november 1792). De
zuidelijke Nederlanden werden ingelijfd bij Frankrijk.
- 18 maart 1793: de Oostenrijkers kwamen terug na de slag van Neerwinden.
- 26 juni 1794: de Franse generaal Jourdan versloeg de Oostenrijkers te Fleurus.
- Napoleon Bonaparte verscheen op het toneel en hield het hele Europese continent in
zijn greep. Hij voerde de algemene dienstplicht in.
- 12 oktober 1798: te Overmere brak de Boerenkrijg uit. De rebellie verspreidde zich
over heel het land. De opstandelingen werden verslagen te Geel, Mol en Meerhout.
- 1815: Na het Congres van Wenen kwam ons land onder Hollands bestuur. Op 30
maart deed Willem I van Oranje-Nassau zijn Plechtige Intrede te Brussel.
- 18 juni 1815: Napoleon werd definitief verslagen te Waterloo.
- 1830: Onafhankelijkheid van België - Nationaal Congres.
- 21 juli 1831: Eedaflegging van Leopold van Saxen-Coburg.
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CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS EN BEHEER
Ondanks het feit dat België de Europese Conventie inzake de Bescherming van het
Archeologisch Erfgoed (Verdrag van Malta 1992) reeds ondertekend heeft maar nog
niet geratiﬁceerd, werden in de Vlaamse archeologie toch al een aantal hoofdlijnen
uit dit verdrag in de praktijk gebracht. Zo stelt dit verdrag dat elk land een inventarislijst van zijn archeologisch patrimonium dient op te maken. Via de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) komt men hieraan tegemoet. Het betreft een databank van
alle gekende archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. Ook u kan deze databank
spijzen door uw eigen vondsten en waarnemingen te melden. Dit kan via een speciaal
formulier dat handmatig of elektronisch kan ingevuld worden4.
Deze databank is uiterst belangrijk als beheersinstrument om een gericht beschermingsbeleid te kunnen uitbouwen. In de praktijk wil men dit bewerkstelligen door de
informatie uit de CAI te integreren in de gemeentelijke ruimtelijke structuurplanning.
Structuurplannen verwoorden de visie van de overheid op de bestemming van de ruimte
die wordt geconcretiseerd in uitvoeringsplannen. Deze laatste leggen de bodembepalingen vast. Op die manier streeft men er naar om de archeologie te laten meespelen in
het bepalen van bestemmingen en beheersplannen voor de ruimte in Vlaanderen. Door
vanaf het begin van de projectontwikkeling rekening te houden met het archeologisch
erfgoed komt men tot een pro-actief beleid inzake opgravingspolitiek. Dit alles wordt
gecoördineerd door speciaal hiervoor aangestelde erfgoedconsulenten.

maakte hij kennis met Marie-Thérèse De Clercq, enige dochter van Jean-François. Het
koppel ging te Oudenaarde wonen en Jean-Ignace installeerde zich als advocaat. Het
was een perfect huwelijk. Pater De Buck haalt het volgende gesprek aan tussen de
83-jarige Jean-Ignace en zijn vrouw:
– "Mijn lieve Thérèse, ziet gij mij gaarne?
– Ik zie u heel gaarne.
– Toch niet zoveel als ik u gaarne zie".
Ze hadden elf kinderen, die opgevoed werden zoals Jean-Ignace werd opgevoed: naar
het pensionaat en niet naar huis tijdens de vakantie. Toch was hij een familieman: alles
was aanleiding tot feest. Zo vierde hij zijn feestdag niet alleen op Sint-Jan (24 juni),
maar op elke heilige Johannes die op de kalender te vinden was. En elk feest werd
opgeluisterd met gedichten, verzen en liedjes die hij met ontstellend gemak schreef.
In Oudenaarde maakte Jean-Ignace zich geliefd bij de bevolking door zijn dienstbetoon.
Voortdurend stonden behoeftigen aan zijn deur. In 1806 werd hij lid van de kerkfabriek
te Etikhove; in 1809 van die van Sint-Walburga, en in 1818 van die van Pamele.
Van 1820 tot 1830 was hij lid van de provincieraad van Oost-Vlaanderen, maar "sans
songer à faire de l'opposition". Van 1807 tot 1858 oefende hij de functie uit van rechter.

BESLUIT
Met deze wetgeving werd reeds een stap in de goede richting gezet. Ondanks zijn
tekortkomingen, die geleidelijk aan worden aangepast, kan dit toch reeds beschouwd
worden als een waardevol instrument inzake de bescherming en het beheer van ons
collectief archeologisch patrimonium.

1. Het geheel van alle overblijfselen en voorwerpen die in of op de bodem of onder water aanwezig zijn en
getuigen van ons verleden.
2. Decreet 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, decreet 7 augustus
1931 op het behoud van monumenten en landschappen.
3. Te onderscheiden van een gewone prospectie (velden aﬂopen, boring) is een prospectie met ingreep in
de bodem een kleine proefopgraving op een beperkt vooraf afgebakend terrein die enkel tot doel heeft
meer informatie te verkrijgen over het archeologisch potentieel in de bodem en niet als doelstelling heeft
alles op te graven.
4. Deze zijn te vinden op: http://www.monument.vlaanderen.be/cai/nl/index.html onder de hoofding
“vondstmelding”.
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De zorg voor ons erfgoed, ons collectief geheugen, is een verantwoordelijkheid die berust bij iedereen en is niet alleen de zorg van wetenschappers en politici. Iedereen kan
hierbij zijn steentje bijdragen door de meldingsplicht in acht te nemen (zie Centrale
Archeologische Inventaris). Deze bestaat erin dat ieder die een roerend of onroerend
archeologisch monument vindt, of vermoedt gevonden te hebben, dit binnen de 3
dagen moet melden aan de Afdeling Monumenten en Landschappen. Tot 10 dagen na
de melding moet de eigenaar en/of vinder de gevonden archeologische monumenten
als een goede huisvader beheren (beveiligen tegen ongunstige weersomstandigheden,
diefstal, vandalisme, ...) en toegankelijk stellen voor wetenschappelijk onderzoek.
Indien de termijn van 10 dagen niet voldoende is om het onderzoek uit te voeren kan
deze worden verlengd tot 30 dagen zonder dat de eigenaar schadevergoeding kan eisen.
Om achterstand tijdens bouw- of verbouwingswerken te vermijden kan er vooraf een
vergunning worden aangevraagd aan de overheid. Het melden van een toevalsvondst
houdt geenszins in dat u uw rechten als eigenaar of vinder verliest. Er wordt alleen van
u verwacht dat u ze voor wetenschappelijk onderzoek tijdelijk ter beschikking stelt.
Dit wordt bij overeenkomst bepaald. Iemand die met behulp van een metaaldetector
een archeologisch monument ontdekt kan nooit een toevalsvondst doen aangezien hij
duidelijk reeds op zoek was. Wanneer iemand iets vindt op zijn eigendom is hij voor
100% eigenaar. Wanneer dit gebeurt op het terrein van iemand anders is de vinder
slechts voor 50% eigenaar, de andere helft is voor de daadwerkelijke eigenaar van de
grond. De vinder heeft echter ook de verantwoordelijkheid om zorg te dragen van het
gevonden archeologisch monument.
BESCHERMING

Toen in 1830 de revolutie uitbrak, koos Jean-Ignace meteen partij voor de patriotten
en tegen de Orangisten. Op 3 november werd hij verkozen als lid van het Nationaal
Congres. Daarna zetelde hij 18 jaar in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Geen
sinecure: per week was Jean-Ignace twee dagen onderweg (Oudenaarde-Brussel
vergde een volledige dagreis), drie dagen te Brussel, en twee te Oudenaarde!
Als grootgrondbezitter bezat hij eigendommen in 27 verschillende gemeenten. Men
beweerde dat hij van Etikhove naar Gavere kon stappen zonder van zijn eigendom te
gaan. Alleen in het huidige Maarkedal bezat hij 138 ha!
Hij stierf in 1863. Hij was de betovergrootvader van de huidige burgemeester
Peter Thienpont.
Bron: De Buck Victor - Notice sur Monsieur J.-I. Thienpont.

22

Tot op heden is er in Vlaanderen slechts één site als archeologische zone beschermd,
deze bevindt zich in de uiterste hoek van Oost-Vlaanderen, tussen West-Vlaanderen
en Nederland. Het gaat om het kleine dorpje Middelburg, een deelgemeente van
Maldegem. Weinigen weten of kunnen zelfs vermoeden dat dit ingeslapen dorpje op
de rand van de polders ooit een heuse stad was en een schat aan archeologisch erfgoed
bevat. Uniek is dat deze stad gesticht werd in 1448 door Pieter Bladelin, een rijke
Brugse poorter die zich opwerkte tot topambtenaar onder de Bourgondische hertogen
Filips de Goede en later diens zoon Karel de Stoute. Met zijn immense fortuin, verkregen door afkomst en huwelijk, maar vooral door een schitterende carrière in dienst van
de hertogen, stichtte hij een volledige stad en bouwde een luxueus kasteel!
De inplanting van een verkaveling, op de plaats waar ooit dit kasteel stond, vormde een
onmiddellijke bedreiging op dit unieke erfgoed. Daarom werd er in 2001 overgegaan
tot een grootscheepse onderzoekscampagne.
Van de laatmiddeleeuwse stad en de verdedigingswerken resten nog heel wat overblijfselen in het landschap en de bodem. Om dat unieke bodemarchief te behoeden voor
vernietiging, werd een beschermingsbesluit als “archeologische zone” op 1 maart 2004
ondertekend door de toenmalige minister P. Van Grembergen. De bescherming houdt
een aantal voorschriften in, die ervoor moeten zorgen dat de ingrepen in de bodem op
een wetenschappelijk verantwoorde manier gebeuren.
15

niet de juiste opleiding genoten. Veelal waren het historici, kunsthistorici en architecten die zich geroepen voelden. Vooral in de 19de tot het begin van de 20ste eeuw waren
verschillende erudiete personen actief die mogen beschouwd worden als de grondleggers van het huidige archeologiebedrijf in België. In diezelfde omgeving dienen ook
de eerste collecties van de Koninklijke Musea in Brussel en de daaraan verbonden
eerste nationale opgravingsdienst gesitueerd te worden.
Nu moet de uitvoerder aan een aantal kwaliﬁcaties voldoen om een vergunning tot
opgraving of prospectie met ingreep in de bodem te verkrijgen. In eerste instantie moet
men over een licentiaats- of doctoraatsdiploma in de archeologie, of een andere partnerdiscipline met als specialisatie archeologie, beschikken. Indien men niet in het bezit
is van een diploma maar toch kan aantonen dat men over voldoende kennis beschikt,
door zelfstudie of opleiding, inzake opgravingstechnieken en -methoden kan men ook
een vergunning verkrijgen. Vervolgens moet men minimum 6 maanden opgravingservaring kunnen voorleggen en voldoende kennis hebben over de periode waartoe de
archeologische restanten behoren. Ook de opgraving of ingreep zelf zijn gebonden
aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de reden van
opgraving (archeologische vraagstelling, bedreiging), de kwaliteit van de opgraving
(voldoende materiële middelen en mankracht ter beschikking), administratieve zaken
(overeenkomst met de eigenaar inzake eventuele schadevergoedingen en de bestemming van de vondsten), publicatie van het onderzoek, bescherming tegen vandalisme
en diefstal, bewaarplaats vondstenmateriaal en toezicht door de betrokken Vlaamse
Overheidsdienst. Indien er niet aan al deze voorwaarden wordt voldaan kan geen vergunning worden toegekend. Naast deze algemene kunnen er indien nodig nog speciﬁeke voorschriften aan de vergunning gekoppeld worden. Deze vergunningen worden
verleend door de Vlaamse Gemeenschap en zijn telkens gebonden aan een bepaalde
termijn en archeologische zone. Wanneer men na een speciﬁeke procedure te hebben
gevolgd geen vergunning heeft verkregen kan men nog altijd hiertegen in beroep gaan.
Wanneer de uitvoerder van de opgraving zondigt tegen één van de in de vergunning
vermelde voorwaarden kan zijn vergunning worden opgeschort.

Nacht van de Geschiedenis

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Op 22 maart ll., organiseerden de Heemkundige Kring
Businarias, het Davidsfonds en het Comité “Wij,
Heeren van Schoorisse”, voor de eerste keer in
Maarkedal, de “Nacht van de Geschiedenis” met als
spreker onze voorzitter Marc Vuylsteke.
Het talrijk opgekomen publiek, waaronder de
burgemeester, enkele schepenen, Mevrouw de Potter d'Indoye, alsook de “oud-burgemeester” van
Schorisse, was nieuwgierig naar wat er van Schorisse
zo al kon gezegd worden.
Door middel van een zeer verzorgde power-point
voorstelling bracht de spreker een boeiende uiteenzetting.
Vóór de pauze behandelde de spreker de geschiedenis van Schorisse, te beginnen met het ontstaan van de naam “Schorisse”, vermoedelijk van Gallo-Romeinse
oorsprong. Vervolgens een korte tijdsband van de pre-historie (nog getuigenissen hiervan), de Romeinen, de Franken met de H. Amandus en de kerstening, de Noormannen,
de eerste documenten van 1177 tot vandaag de dag. Te onthouden : Schorisse telt nog
4 middeleeuwse hoeven !

TOEVALSVONDSTEN EN METAALDETECTOREN
Amateur-archeologen die in hun vrije tijd op zoek gaan met een metaaldetector naar
voorwerpen, registreren over het algemeen niet de vondstcontext en vernielen soms
de sporen van de archeologische sites zonder enig onderzoek. Hierdoor gaat er vaak
kostbare informatie verloren. Daarom besloot men bij decreet ook enkele voorwaarden
op het metaaldetectorgebruik te formuleren. In eerste instantie moet de gebruiker aan
dezelfde kwaliﬁcaties voldoen als de uitvoerder van een archeologische opgraving
of prospectie met ingreep in de bodem. Het gebruik van de detector kan enkel in het
kader van een wetenschappelijke opgraving of prospectie met ingreep in de bodem
worden verantwoord. Bijgevolg kan enkel een vergunning hiervoor verkregen worden
wanneer deze zal worden gebruikt voor een reeds vergunde opgraving of prospectie
met ingreep. Ook hier dient de vergunning te worden aangevraagd aan de desbetreffende dienst van de Vlaamse Overheid.

Mevrouw de Potter d'Indoye, Edgard van Droogenbrouck voorzitter VVF, Vital Blommaert
en Willy Van Schoorisse luisterend naar onze voorzitter Marc Vuylsteke.
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Hierna volgde de ingewikkelde stamboom van de “Heeren van Schoorisse”. Toch
slaagde de voorzitter erin ons te blijven boeien en wegwijs te maken doorheen de
vele Heeren en hun respectievelijke vrouwen en kinderen. Als herinnering : de laatste Heer van Schoorisse was “Casimir van Egmont-Pignatelli” (°06 december 1727 †03 december 1802).
Na de pauze werden enkele merkwaardige plaatselijke dorpsﬁguren (tot eind 1918)
besproken. Men beschikt over talrijke notities en gegevens doordat de hertog van Alva
(in de 16de eeuw) belastingen op eigendom invoerde. Ook kreeg men een beeld van
o.a. de bevolkingsevolutie, de veroordeelden, de pastoors, de burgemeesters uit het
Ancien Régime, de grootgrondbezitters, de bossen, ... Zelfs een schandpaal was er in
Schorisse, alsook een paarden- en koeienmarkt !
Het bleef boeiend en interessant tot de laatste minuut. Volgens de spreker is er nog
veel opzoekingswerk voor liefhebbers van de lokale geschiedenis. Wie voelt zich
geroepen?
In naam van alle belangstellenden denk ik dat we de voorzitter mogen feliciteren met
zijn voordracht, waar zeker veel en vaak moeilijk opzoekingswerk aan te pas kwam.
Velen genoten noch na, met een glas van het streekbier “Arnold van Schoorisse”
speciaal gebrouwen ter gelegenheid van ”500 jaar Heeren van Schoorisse”.

Het archeologisch erfgoed in Vlaanderen,
van bedreiging tot bescherming
IRIS LANGEN EN PEDRO PYPE

INLEIDING
Het archeologisch erfgoed1 in Vlaanderen is zeer omvangrijk daar er slechts weinig
gebieden zijn die door de mens ongerept zijn gelaten. Elke bodemingreep, ʻuitgevoerdʼ
door de mens, wordt nauwkeurig in de bodem geregistreerd. Dit bodemarchief vormt
een uitzonderlijk collectief geheugen van de leefwereld van onze voorouders. Onze
bewoningsgeschiedenis kan bijna uitsluitend door deze informatiebron gedocumenteerd en onderzocht worden daar slechts voor de laatste 2000 jaar andere bronnen,
zoals geschreven documenten, voorhanden zijn. Voor deze jongste fase is het bodemarchief eveneens van onschatbare waarde daar zij een belangrijke aanvullende bron
van informatie is.
Het archeologisch erfgoed wordt echter dagelijks bedreigd door de evolutie, zoals
verkavelingen, infrastructuur- en bouwwerken, ontginningen, intensieve landbouwactiviteit enz... Elke ingreep, hoe klein ook, vernietigt historische informatie. Het lijkt
dan ook onwaarschijnlijk dat er tot het begin van de jaren ʼ90 geen enkel decretaal
middel was dat de bescherming en het beheer van dit archeologisch erfgoed regelde.
Door het ontbreken van een speciﬁek beschermings- en beheersinstrument konden
archeologische sites aanvankelijk enkel beschermd en beheerd worden op basis van
enkele decreten uit de monumentenzorg2. Deze wetten waren echter op het merendeel van de archeologische sites niet toepasbaar door het deﬁnitieve karakter van hun
bescherming. Bijgevolg kwamen vooral bovengrondse duidelijk herkenbare sites in
aanmerking zoals Bronstijd grafheuvels, Middeleeuwse castrale mottes, ruïnes, enz...
Het overgrote deel van de sites kwam niet in aanmerking, met als gevolg dat ze zonder
voorafgaandelijk archeologisch onderzoek konden worden vernietigd. Met het decreet
van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium werd
het eerste archeologische instrument in het leven geroepen.
ARCHEOLOGISCHE OPGRAVINGEN EN PROSPECTIES
Het bodemarchief is als een boek waarvan de letters bij de eerste lectuur ervan worden
uitgewist. Deze lectuur vergt veel vaardigheid en oefening. Door het destructieve en
moeilijke karakter van de archeologische discipline zorgt de wetgeving ervoor dat
enkel gediplomeerde wetenschappers een archeologische opgraving en prospectie met
ingreep in de bodem3 mogen uitvoeren door dit aan een vergunning te onderwerpen.
Vroeger kon ieder die hiervoor interesse had een opgraving uitvoeren, ook al had hij
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getrokken door die beestjes, toch schoon versierd! Waarlijk de geitenstoet was schoon
en menigmaal drukte het toegestroomde volk er zijne verwondering over uit. Neen men
had zich aan zoo iets niet verwacht. De geitjes werden uitgespannen en ontdaan van
hunne versiering en de keuring begon. De heeren juryleden (Onze E.H. Pastoor en
M.C. Van Damme landbouwingenieur te Audenaarde), hadden het niet gemakkelijk,
want onder de 61 tentoongestelde dieren trof men menig prijsbeestje aan. Dank heeren
voor uwe bereidwilligheid.
Onze volksgezinde heer Burgemeester Ch. Fr. Vander Eecken, omringd van gemeenteraadsleden, deelde de prijzen uit op het gemeentehuis; persoonlijk heeft hij nog eenige
prijzen laten verloten onder de niet bekroonden. Heer burgemeester hartelijk dank.
Zoo zijn onze kermis en vaderlandsche feesten tot ieders voldoening wel afgeloopen.
Maar wat zeg ik onze vaderlandsche feesten, wel, ʼt is waar deze zijn nog niet ten
einde. De volgende zondagen worden op de wijken feesten gegeven. Men begint reeds
van zondag af op den steenweg. Petrus Vander Meys zal, door den heer Burgemeester
de werkmansdecoratie aangehecht worden, in het huis van zijnen patroon, M. Remi
Vindevogel, en dan stoetsgewijze rond de gebuurte geleid worden. Komt maar eens
zien ge zult uw uitstapje naar de steenweg niet beklagen.
En dan Maandag om 8 ure mis van dankbaarheid en daarna koekebrooddeeling aan
de armen en korintekoeken aan de schoolkinderen. Hoe christelijk toch in tijden van
feesten Hem te danken zonder wie wij hier niets kunnen en hoe edelmoedig dan ook de
armen en de kleinen niet te vergeten.
Dank heeren leden van de gemeenteraad, die door de geldelijke ondersteuning en
uw wijs overleg zulke feesten heb weten in te richten; dank Ste-Ceciliaʼs Katholieke
fanfaren die de feesten zoo wel opluisterd; dank inwoners die het uwe hebt bijgedragen
tot ʼt welgelukken der feesten.

Onze jaarlijkse uitstap

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Op zaterdag 27 augustus eerstkomend is er onze busuitstap, samen met het V.V.F.
We gaan weer op ontdekkingstocht naar “Bachten de Kupe” !
PROGRAMMA :
• Vertrek om 8u00 aan de kerk te Nukerke, richting Ieper-Beauvoorde met een bezoek
aan het kasteel uit de 12de eeuw, rond 1600 herbouwd. Sinds 1998 beheert Erfgoed
Vlaanderen het kasteel.

'k Ben benieuwd wie er over honderd jaar iets gaat schrijven over 175 jaar België in
het tijdschrift van Businarias.
• Middagmaal ter plaatse in het vroegmiddeleeuwse dorp bekend voor zijn “paté”,
“pannenkoeken” en zijn vele kleine “kunstgalerijen”.
• Om 14u00 worden we opgewacht aan de ingang van het Abdijmuseum “Ter Duinen
1138 – Mystiek en mysterie van een vergeten beschaving” in Koksijde (Cisterciënzerabdij).

Bronnen:
- De Meyer Frederik, De relatie tussen koning Albert I en de socialistische leiders van zijn tijd, scriptie,
RUG, 2001-2002
- De Scheldegalm, diverse artikels.
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• Na een korte stop te Diksmuide voor een kofﬁe rijden we naar Houthulst, waar we
een bezoek brengen aan een militaire begraafplaats met vooral Belgische soldaten uit
W.O. I. Nadien verder naar Ieper.
• Te Ieper, ter afsluiting, de mogelijkheid tot het bijwonen van de “Last Post" aan de
Menenpoort om 20u00. Sinds 1928 traditioneel de laatste groet aan de gesneuvelden.
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Dinsdag 19 September
Om 2 u. namiddag prijskamp voor Geiten, ter gemeente verblijvende:
1e Prijskamp, schoonste versierde Geiten: 1e pr. 3 fr., 2e 2fr., 3e 1 fr.
2e Prijskamp, schoonste Geiten: 1e pr. 5 fr., 2e 4fr., 3e 3 fr., 4e 2 fr., 5e 1 fr.
3e Prijskamp, schoonste bokken: 1e pr. 3 fr., 2e 2fr., 3e 1 fr.
4e Prijskamp, schoonste Lammeren: 1e pr. 3 fr., 2e 2fr., 3e 1 fr.
Te verloten onder de niet bekroonde dieren: 7 premien van 1 fr.
Inschrijving en vergadering aan de herbergen Den Appel en Bellevue, om van daar
stoetsgewijze naar de Dorpplaats geleid te worden. De prijsuitreiking zal geschieden
in ʼt Gemeentehuis onmiddellijk na den prijskamp en loting.
Abdij Ter Duinen te Koksijde

Maandag 25 september
Om 8 uren Mis van Dankbaarheid, bijgewoond door al de personen in de bediening
der gemeente en de schoolkinderen. Om 8 ure uitdeeling van koekebrooden aan de
armen.
De volgende zondagen, Volksspelen op de verschillende gebuurten. De muziekmaatschappij zal telkens de feesten opluisteren.
Of koning Leopold II de uitslag van de Bokkenkeuring meegedeeld kreeg kon niet
worden achterhaald. Wel kon volgend krantenartikel gevonden worden:

Noteer alvast die datum in uw agenda. Praktische informatie (inschrijvingsformulier
- kostprijs) wordt nog per brief bezorgd.

NUKERKE. - ʼt Was verleden zondag kermis. Men vierde ook de 75e Verjaring van
ʼs Lands onafhankelijkheid. Een stoet werd gevormd om 8 1⁄2 ure. Ste-Ceciliaʼs
Katholieke Fanfarenmaatschappij opende, gevolgd door de leerlingen der aangenomene jongenschool, aangenomene meisjesschool, aangenomene bewaarschool,
gemengde gemeenteschool, alsook de maatschappijen en de overheden der gemeente.
Onder het spelen van vroolijke Pas redoublés, trok de stoet naar de kerk waar, om 9 u.
eene plechtige mis met offerande gezongen werd, gevolgd van Te Deum.
Om 10 u. op de Dorpplaats, voerden de leerlingen der aangenomene jongens en
meisjesschool vaderlandsche liederen uit, met begeleiding der muziekmaatschappij.
Menig handgeklap betuigde dat de aanhoorders de gezangen dezer kleine vaderlanders goedkeurde.
Waarlijk zondag l.l. heeft Nukerke getoond dat het getrouw blijft aan Vorst en
Vaderland. Aan elk huis wapperde de Nationale driekleur, met honderden driekleurige vlaagjes en kokarden werden door groot en klein gepragen. Lang zal deze dag in
t geheugen der inwoners van Nukerke geprent blijven en de liefde tot Koning en
Vaderland versterken.
Dinsdag namiddag had er een geitenfeest plaats geldelijk ondersteund door de
gemeente. Een stoet gevormd aan de herbergen “Appel” en “Belle Vue” en opgeleid
door de muziekmaatschappij, kwam langs Kapellestraat en Boelard naar de plaats.
Hoe waren sommige geitjes toch netjes afgesmukt! Hoe waren sommige wagentjes,
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De Menenpoort te Ieper

• Aankomst te Nukerke voorzien rond 21u30.

Zondag 24 September (Kermis)
Grootsche Inhuldiging der Gedecoreerden der gemeente: A) voor lange jaren bewezen
diensten; B) voor moed en zelfopoffering. Dit feest zal in den namiddag plaats hebben.
Programma-reglement zal afzonderlijk volgen.

100-jarige Georges Polet,
eregemeentesecretaris van Schorisse
MARC VUYLSTEKE

Maandag 25 September
Volksspelen en Vermakelijkheden, gratis. Des avonds Vuurwerk en Verlichting.
Dinsdag 26 September
Om 9 ure plechtig Te Deum, in de parochiale Kerk van Maarke, waaraan zullen deel
nemen: Al de overheden der gemeente en kerk en een stoet gevormd door de schooljeugd en de maatschappijen der gemeente. Om 3 uren namiddag groote Prijsschieting
en Inhuldiging van ʼt Nieuw Vaandel der Schuttersgilde, bij A. Archie, lokaal.
Ook over deze gebeurtenissen werd geen verslag gevonden, maar we nemen aan dat er
voldoende feestlawaai werd gemaakt in Maarke,zowel door het kanongebulder als door
het vuurwerk (hoewel ik me afvraag wat wij ons daar moeten bij voorstellen).

Nukerke 16, 17, 18, 19 en 25 september 1905 en de volgende zondagen

De gemeentesecretaris Georges Polet uit Schorisse ging in 1970 met pensioen.
Vele inwoners kennen nog deze guitige man. Op 30 april mocht hij in het rustoord
“De Hagewinde” te Maarke 100 kaarsjes uitblazen, en dit deed hij met de nodige
kwinkslagen erbij.
Georges-Jerôme-Albert Polet werd op 30 april 1905 te Kwaremont geboren als zoon
van Achiel en Elodie Van De Wiele. Hij huwde te Petegem-Oudenaarde op 27 september 1934 met Marie Frederika Van De Cauter, geboren te Petegem op 30 april 1903 en
te Schorisse overleden op 10 februari 1966. Het gezin kreeg 6 dochters en één zoon :
Godelieve, Cecile gehuwd met Pierre Hoffmann, Paul gehuwd met Mieke Browaeys,
Christiane gehuwd met Theo Hauman, Agnes heel jong gestorven, Agnes gehuwd met
Christian Vaernewijck en Elisabeth gehuwd met Walter Van Daele.

Het is duidelijk: in Nukerke wisten ze hoe “Feestelijkheden ter gelegenheid der
75ste Verjaring van Belgiëʼs Onafhankelijkheid” te organiseren. Het programma,
opgesteld door het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Charles-François
Vander Eecken, werd op 23 september 1905 voorgesteld op de gemeenteraad.
Zaterdag 16 September
Aankondiging der feesten door het geluid der klokken en het losbranden der
kannonnen.
Zondag 17 September
A) Om 10 uren plechtig “Te Deum”, bijgewoond door de leden des gemeenteraads
en beambten der gemeente, de leden des Kerkraads, Arm- en hospitiebestuur, het
onderwijzend personeel, de schoolkinderen van beide geslachten en der beide scholen,
de maatschappijen der gemeente met hun vlaggen of kartel
B) Om 10 1⁄2 ure Uitvoering door de schoolkinderen van Vaderlandsche liederen.
Concert door de Sinte Ceciliaʼs Katholieke Fanfarenmaatschappij.
Maandag 18 September
Muziekwandeling op ʼt dorp en wijk Steenweg.
10
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Als landbouwerszoon stak Georges een handje toe maar volgde gedurende twee jaar
de cursus bestuurswetenschappen. De gemeenteraad van Schorisse benoemde Georges
op 25 april 1933 na het overlijden van secretaris Adhemar Stevens. Tegenkandidaat
was Adelin Vanderstichel die later gemeentesecretaris van Etikhove werd. Kort vóór
de verkiezingen had de liberale bestuursploeg nog rap geprobeerd iemand anders te
benoemen maar dit kon niet hard gemaakt worden. De gemeenteraadsverkiezingen
brachten een katholieke bestuursmeerderheid aan de macht en deze koos voor Polet.
Op 1 mei trad hij in dienst en tot 1956 bleef het gemeentesecretariaat in zijn woning
aan de Hofveldstraat gehuisvest. Pas toen in de gemeenteschool een leerkracht wegviel
werd het secretariaat overgebracht naar het vrijgekomen klaslokaal. In de jaren vóór
de oorlog en zelfs nog enige jaren daarna kon men bezwaarlijk spreken van een uitgebreid bediendenkader. Georges stond voor alle beslommeringen zelf in. Een uitgebreide waaier van uiteenlopende administratieve taken moest hij opvolgen : het bijwonen
van het schepencollege en de gemeenteraad en er de dossiers van samenstellen; alles
wat met de burgerlijke stand te maken had, de militie, openbare werken, ﬁnanciën, de
begroting , de stedenbouwkundige vergunningen, enz. Schorisse telde toen nog meer
dan 2000 inwoners en was toen in hoofdzaak een landbouwersdorp. Naast de secretaris was er nog de gemeenteontvanger en één veldwachter. Vaak hadden de inwoners
“een koeplekje” en om in het onderhoud van hun ʻkroostrijkʼ gezin te voorzien trok
de vader als seizoenarbeider naar Frankrijk. In de geboorteakten staat heel dikwijls :
ʻvader tijdelijk verblijvende in Frankrijkʼ. Anderen trokken per ﬁets door weer en wind
naar de textielfabrieken te Ronse en dit meestal over onverharde wegen. Slechts in de
jaren 60 werd de waterleiding aangelegd en was er sprake van het aanleggen van een
riolering.
Op de schouders van de gemeentesecretaris rustte tijdens de Tweede Wereldoorlog een
zware last. Na de slag aan de Schelde in mei 1940 werd een groot aantal gewonden
overgebracht naar Schorisse. Ze werden verzorgd in het klooster en in de kerk. De
secretaris moest instaan voor de voedselvoorziening. Hij kon geen steun vinden bij
burgemeester Merchie daar die als militair opgeëist werd en streed in het Belgisch
leger. De bezetter eiste via het secretariaat levensmiddelen en voertuigen op van de
plaatselijke bevolking. Dag en nacht moest hij ter beschikking staan van de bezettende
overheid. De Nazi-bezetter wist dat de secretaris als geen ander op de hoogte was
van het reilen en zeilen binnen de gemeente. Hij beschikte immers over de informatie
die belangrijk was bij de speurtocht naar verdachte individuen of naar jongeren die
ʻvrijwilligʼ in Duitsland tewerkgesteld zouden worden. ʼs Nachts moest hij soms mee
op zoek naar de opgeëiste mannen en heeft daardoor in die periode heel wat ellende
gezien. Heel wat politieke legislaturen en ook drie burgemeesters heeft hij gekend. Het
was de katholieke Julien Merchie die tot 1947 de touwtjes in handen had. Deze werd
dan opgevolgd door Georges Schamp en daarna werd André De Temmerman de burgemeester. Vanaf 1948 was Georges eveneens secretaris van Volkegem en dit tot de fusie
in 1965. Op 31 december 1970 kon hij met pensioen gaan. 37 jaar lang had hij het ambt
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De optredende verenigingen werden verdeeld over drie podia.
In “kiosk A op de Plaats” werd opgetreden door: de harmonie De Dageraad uit
Berchem, de fanfare De Vereenigde Vrienden uit Kerkhove, de harmonie Sinte
Cecilia uit Leupegem, de harmonie Sinte Cecilia uit Ename, de fanfare Eendracht
maakt macht uit Schorisse en de fanfare Sinte Ceciliaʼs Katholieke Vereeniging uit
Nukerke.
In kiosk B aan de Kruisweg traden op: de fanfare Sint Jan Baptist uit Ronse, de
fanfare De Vereenigde Vrienden uit Ooike, de fanfare De Eendracht uit Leupegem, de
harmonie Sint Franciscus uit Ename, de fanfare Sint Cecilia uit Melden en de fanfare
H. Franciscus-Xaverius uit Maarke-Kerkem.
In de nieuwe gemeenteschool traden volgende koren op: De Bieenkorf uit
Etikhove, de Avondzangers uit Gavere, Werken Veredelt uit Asper, Willen is Kunnen uit
Zingem, De Koornare uit Ronse, De Zingende Wielrijders uit Ouwegem en de
Vereenigde Vrienden uit Melden.
Over het verloop van de festiviteiten zijn geen persberichten gevonden, maar
we kunnen ervan uitgaan dat het Etikhoofse patriottisme op die 23 juli 1905 een
hoogtepunt had bereikt.
Maarke-Kerkem 29 en 30 juli, 15 augustus en 24, 25 en 26 september 1905
Waar Etikhove nog genoegen nam met één feestelijke dag (en we nemen eerlijkheidshalve aan dat het meer zal geweest zijn voor de opening van het nieuwe gemeentehuis), diende men in Maarke-Kerkem zijn vaderlandslievende gevoelens te spreiden
over drie perioden. De inrichtende commissie had als voorzitter H. Van Helleputte
en als secretaris H. Vanderdonckt. In de pers werd volgende aankondiging geplaatst:
“Het plaatselijk Bestuur dezer gemeente laat kennen dat ter gelegenheid van het
Jubeljaar 1905, de volgende openbare feesten plaats hebben:
Zaterdag 29 Juli
Aankondiging der feesten door kanongeschut.
Zondag 30 Juli
Luisterrijke Velo-Ringsteking, 50 fr. prijzen, gewaarborgd. Inschrijving van 2 tot 3
ure zeer stipt, bij O. Van Helleputte en prijsuitreiking bij Ed. Verpoest-DʼHondt, op de
Plaats. Inleg 0,50 fr per nummer tot hoogstens twee. Voor de grootste club, minstens
15 in getal, getuigschrift of kepi 5 fr. Verdere bespreken en conditien ter plaats door de
commissie van den Velo-Club.
Dinsdag 15 Oogst (O. L. Vr. Hemelvaart)
Om 3 ure stipt groote Schieting voor Kruisboogschutters, bij A. Archie, lokaal der
Schuttersmaatschappij St. Joris. Alle liefhebbers uit Oost-Vlaanderen worden tot de
schieting toegelaten en menig liefhebbersberoepen zijn reeds gedaan of in onderhandeling.
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75 jaar België

JOZEF BOURDEAUDHUI

Dat wij tegendraads durven zijn willen wij grif toegeven: in plaats van 175 jaar België
te vieren gaan wij nu eens 75 jaar België herdenken.
We keren 100 jaar terug naar de periode toen Leopold II de monarchie gestalte
gaf. Het was de tijd dat vooral de socialisten (Belgische Werkliedenpartij) moeilijk
deden, en vrij afkerig stonden tegenover zowel die monarchie als tegen het vaderland.
De BWP was grotendeels republikeins, met een ﬁguur als Destrée als een van de meeste
extremen. Maar toch voerde in die tijd de socialistische partij niet een echt republikeinse
campagne, om tal van redenen, maar vooral om zich niet onpopulair te maken bij
zowel de bevolking als bij de liberalen. De socialisten bleven wel opvallend afwezig
bij de viering van 75 jaar België in 1905.
In Etikhove, Nukerke en Maarke-Kerkem hadden er wel feestelijkheden plaats. En
in Schorisse dan? Het opzoekingsteam van Businarias kon noch in de gemeentelijke
archieven, noch bij de toenmalige plaatselijke pers enige vorm van belangstelling
uit Schorisse ontdekken in verband met de herdenkingen rond de Belgische
onafhankelijkheid.

uitgeoefend. De burgemeester Michel Langie, de schepenen en raadsleden verleenden
hem in de gemeenteraad van 26 februari 1985 de titel van eregemeentesecretaris. Hij
ontving uit de handen van de burgemeester een sierbord en een herinneringsdiploma.

Etikhove 23 juli 1905

Op 30 april 2005 vierde hij zijn honderdste verjaardag. Een hartelijke proﬁciat !

Hier werd een dubbel feest gevierd: naast de herdenking van 75 jaar België werd ook
het nieuwe gemeentehuis met de nieuwe gemeenteschool ofﬁcieel geopend. Ondertussen werd deze gemeenteschool afgebroken. Het gemeentehuis van toen is thans architectonisch omarmd door het recente administratief centrum. Maar over dit deel van de
feestelijkheden gaan we het hier verder niet hebben.
In de streekpers werd volgende aankondiging geplaatst: “Luisterrijk Festival voor Harmonie-, Fanfaren- en Zangmaatschappijen, uitgeschreven door de Zangmaatschappij
De Bieenkorf met de medewerking van ʼt Gemeentebestuur op Zondag 23 Juli 1905 ter
gelegenheid der 75e Verjaring van ʼs Lands Onafhankelijkheid en der opening van het
nieuw Gemeentehuis. 200 Fr. verdeeld in 14 Premien. De bijtredingen te zenden aan
den heer Voorzitter uiterlijk voor 15 Juni.”
Vanzelfsprekend stond een voltallige “Bestuurraad” in voor de goede gang van
zaken: A. De Donder, voorzitter, E. Thienpont, erevoorzitter, H. DʼHaese,
ondervoorzitter, E. Den Haerynck, bestuurder, Ch. De Donder, schrijver-schatbewaarder,
E. De Bourdeaudʼhui, J. Aelvoet en Fl. Vande Putte, leden.
Toen de inschrijvingen tot deelname aan het festival bekend waren kon worden
overgegaan tot het samenstellen van het programma. Om 15u werd een stoet gevormd
aan het station. Om 15u30 startte dan de “optocht richting Plaats”. Het festival zelf
begon om 16u30. En om 18h had dan de lottrekking plaats “der 200 fr. premien, in het
Nieuw Gemeentehuis”.

Voetnoten
1. Bron : Weekblad “Plus” van 30/08/85, 28/04/94 en 04/05/95,
2. Vader Achiel was landbouwer en ook actief in het Kwaremontse politieke leven. Hij was zelfs een tijdje
burgemeester van Kwaremont. Georges was de negende in een rij van 11 kinderen. Zijn broers en zussen
waren, Marie-Nathalie-Valerie, Antoon-René, Henri-Cyriel, Jules-Charles, Irma-Maria, Emma-Magdalena,
Anna, Aloïs-Maurice, Norbert en Marie Alice Ivonne.
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Uit de "oude doos"

Ze hadden allemaal het zonderlinge stel op de velo gezien, waarbij het schemerduister voor nogal besmuikte neveneffecten zorgde. Ze wisten allemaal van Nard dat hij
habitué was in den Bienvenu en dat Marietje "zijn eerste en zijn leste gedacht was",
zoals hij dat zelf wel eens in benevelde toestand uitkraamde. Maar dat het tussen die
twee serieuzer begon te worden en openbaar vertoon niet langer werd geschuwd, dat
moest onverwijld aan de wereld worden kond gedaan!
Vennie Kloef van den Bienvenu loopt uit de rote, terwijl zijn wijf, pertank altijd een
gedoenig jonk geweest, ineens van greutsigheid geen mensen meer ziet staan, haar
commerce verdemeleert en met Gustieze Nard in bed kruipt. De wereld is om zeep,
neem dat van mij aan!
Gusties Stance lamenteerdege. "Een getrouwd vramens, waar zijn uw zinnen!" Maar
Nard ging met haar een toerke alomme. Hij zei eerst dat ze het niet goed verstaan had
en daarna dat hij met Vennie gewed had voor een konijn, dat hij Marietje op zijn buize
zou pakken, binst dat iedereen het zag. Toen hij tenslotte de waarheid vertelde, zo
helpe mij God, geloofde ze dat nog het minst.
Op den Annoven en de Koekamer strooide hij rond dat Marietje het groot lot gewonnen had en dat hij van haar betaald werd om Vennie djeloes te maken, en dat hij van
Vennie betaald werd om Marietje te "onderhouden", binst dat hij in Zegelsem zijn
zaken aan het afwerken was. Ge kondt er kop noch staart aan vinden. Maar dat hoefde
ook niet.
"Kom, geef ons nog nen demie!"

1ste

en

2de

leerjaar van de Vrije Lagere School Nukerke (1931)

Bovenste rij v.l.n.r. :
Robert Capiau - Roger Verpoort - Georges Hantson - Albert Restiaens - Maurice
Aelvoet - Marc Callebaut - André Van Coppenolle - Julien Van Ceunebroucke en
André De Jonghe.
Middenste rij v.l.n.r. :
Astrid Geenens - Paula Maes - Marie Roman - Georgette Meegens - Lucille De Vos
- Elza Restiaens - Clarysse Callebaut - Julia De Venter - Christiane Aelvoet en Zuster
Gula.
Voorste rij v.l.n.r. :
Lucien De Vos - Hendrik ? - Prosper Glibert - Georges Van Coppenolle - Gilbert
Van Coppenolle - André Brugge - Ghislaine Deschaumes - Francine Verplanken Denise(?) Van Hooland en Emilienne Van Pevenaege.
30

Zoveel jaren later, te Sielkies bij de Leuvense stove, bleef er van de hele liefdeshistorie nog minder overeind dan wat de man in kwestie zelf kon verzinnen. Wat sappig
vertelde zotternijen van een ﬂiereﬂuitende jonkman, die van het leven nooit genoeg
kreeg. De verdere levenswandel van Vennie daarentegen, behoorde tot het anekdotisch
patrimonium van de streek. En daar kondt ge een hele avond mee vullen.
Vennie had, met zijn neus voor commercie, de zaak van zijn leven ontdekt...
Maar dat is voor de volgende keer.

Akt: in den .: meteen, onmiddellijk.
Bijgank: erf.
Djeloes: jaloers.
Flesijn; vliegend .: jicht, zoals vliegende tering.
Floezie kussie: fluwelen kussen.
Gestremeld: gestremd.
Gestremelde lucht: in kleurlijnen uitvloeiend.
Greutsigheid: hovaardigheid.
Nooiesse: naaister.

Pateetjies: pasteitjes.
Plak: nummerplaat.
Pompie op: bekaf.
Schete verkeerd: een .: een haar in de boter.
Toerke alomme: met iemand een . gaan:
om de tuin leiden, in het ootje nemen.
Turren: durven.
Vrenneling: vreemdeling.
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kaar beginnen te verwijten van bronstige kloot en nog van die dingen die niet schoon
zijn. En hoe hij dreigt hem een toeveel heffen tegen zijn vore te geven en de ander
terugblaft dat den dienen die dat zou turren nog moest geboren worden.
"Marietje jonk, hij heeft gewoon ne zotten toer en dat gaat over. Ik ga u nekeer wat
vertellen: ginder in Zegelsem wonen er schou kadeeën, ze hebben daar niet geren dat
hun vravolk door ne vrenneling wordt opgevrijd, het zou mij niet verwonderen als hij
den enen of den anderen dag met een schuite aan zijn gat terugkeert. Gelijk wel eens
gebeurt met een hond die op ne vrennen bijgank komt."
"Ik zie heel D'Hoppe al op straat komen," zei ze.
Ze drong een opkomende glimlach weer weg en dat was hem niet ontgaan. Hij zou
meegaan met haar tot in D'Hoppe om nog samen iets te drinken en, als het ogenblik
gekomen was, haar nekeer goed in zijn armen te pakken. Hij was een vrije jonkman en
zij zijn liefste herberglief. Hij had er zo velen al geren gezien. Clementiene, Leonceke,
dat zwartje van Maarke, dat kleintje van den Beaufaux, die nooiesse van Louise, die
telkens weer thuis moest weglopen om hem te kunnen zien. Tenslotte Marietje vroeger en nu negeuns. Intussen begon hij stillekiesaan op te gaan voor zaad. Hoewel dat
niet klopte! Met Leonce had hij "geleefd". Hij had met haar een dochtertje, de kleine
Hélène. Lèneke. Hij zou haar zo geren nekeer willen zien ...
Hoe hij daar nu aan denkt! Och, er kunnen in één seconde tijd zo razend veel gedachten
door uw kop schieten.
"Ik peinze, als het zo door gaat, dat ik niet lang bij hem zal blijven," zei Marietje.
"Ik krijg het vliegend ﬂesijn van zijn escapades. En ik ben die herberg beu en dat
gezever."
Als ze van bij hem weggaat, dacht Nard, dan zijn we in-den-akt tegare schampavie!
In de Quatre-Vents brandde licht en tegen de muur stonden een toeveel velo's. Soms
ging hij er een pint drinken na het werk. Nu had hij dus andere plannen. Hij liet
Marietje weer op zijn buize plaatsnemen en tien minuten later stonden ze in D'Hoppe.
Waren ze nu van plan naar binnen te gaan en de deur op slot te doen? Of was de
begeerte intussen gemilderd en zouden ze als verstandige mensen, als intieme vrienden zo je wil, gewoon rustig overwegen hoe Vennie tot andere gedachten kon worden
gebracht?
In het werkelijke leven draait het gewoonlijk nogal anders uit. Het onvoorziene
toekijken van op nieuws beluste gebuurs werkte in onderhavig geval bekoelend.
Stoelekies Ludwine was haar blaffeturen aan het toedoen, toen het koppel voorbij ﬁetste,
Polidoor, de barbier, liet op hetzelfde moment zijn laatste kalant uit, Jean, de zavelschepper kwam, tegen zijn eigen klappend, de herberg "A la Montagne" buiten,
bedacht zich en liep de deur ernaast "Chez-bij Suzanne" binnen. Pater Bruno stond
tenslotte, pijprokend over de haag van het klooster naar de opkomende maan te kijken.
6

Klas van Meester Oscar gedurende het jaar 1942
in de aangenomen gemeenteschool te Nukerke.
LINKSE RIJ BANKEN : 1. André De Riemaeker - 2. Arthur Van Overmeeren* 3. Fernand Tonneau* - 4. Oscar De Temmerman* - 5. Germain Deriemaeker 6. Maurice Deschrijver* - 7. Guustje Lobijn* - 8. Antoine Demullier - 9. Georges
Derooze.
MIDDENSTE RIJ BANKEN : 10. Antoine Steurbaut - 11. Leon Derooze - 12. Jean
Vander Linden - 13. André Vandergheynst - 14. Marcel Van Coppenolle - 15. Cyr
Hubeau (Melden) - 16. Henri Devrieze* - 17. Richard Devriendt* - 18. Robert
D'Haeze (Zulzeke) - 19. Marcel Coppens*.
RECHTSE RIJ BANKEN: 20. Ignace Lepez - 21. Gerard Capiau - 22. Etienne
De Temmerman* - 23. Jozef Roman - 24. Achiel Devriendt* - 25. Gerard Saelens - 26.
Gomar Henau - 27. Liban Langie - 28. Lucien Vandenabeele - 29. Richard Tembuyser
(Melden) - 30. Gerard Vanmoorleghem.
Richard Couvreur (niet op foto afwezig door ziekte).
* Leerlingen die toen verbleven in het kindertehuis te Nukerke.

31

Familienamen van onze leden
CLOTHAIRE DE DEKEN

hij zich nu. Hij vergat dat er in de omgeving schavuiten op de loer zaten om, naar
aanleiding van zijn buitenechtelijke bokkensprongen, op het gepaste moment een
kermis op touw te zetten.
Nard wou daar niet aan denken. Ze mochten het Marietje niet aandoen. Als het ooit zou
worden beraamd, zou hij met alle macht tegenwerken. Gustieze Nard in de bres voor
Vennie Kloefs Marietje!

PLAATSNAMEN:
Baekeland: van afgebakend land, zoals een heerlijkheid
Beeckman: van aan de beek
Bothuyne: uit Béthune (Pas de Calais)
Bouckaert: bouker = beuk
Brossé: naar oud fr. broeke = struikgewas
Breda: uit Brede
Coustenoble: uit Konstantinopel
Duwijn: oud ned. wain = weide
De Croo: bij het kruis (croix)
Delarue: naar rue = straat
Descamps: fr. champs = veld
Deschaumes: vh. stoppel- of rietveld (chaume)
Dumortier: fr. mortier = drassig terrein, mortel
Duprez: van de weide (fr. pré)
Duthye: oud fr. til = linde, aan de linde
Eeckhout: ten Eeckhoute, dus eikenbos, eikenhout
Flamand: bewoner van het graafschap Vlaanderen
Houdenhuyze: van Oudenhuyse in Oosterzele
Labiau: oud fr. l'aubel = witte populier of abeel
Laemont: fr. l'amont = stroomopwaarts of van hoger gelegen land
Lemarcq: uit Marke of mark = grensland
Okerman: aan de oker of noteboom
Opreel: van opril = hellende weg naar dijkkruin of van haut preëel = hoge weide
De volksmond vertelt dat de familienaam Opreel zou afstammen van de naamgeving aan een vondeling die men in het station aantrof tussen de rails, vandaar ... onderzoek open ?
Popelier: naar boom populier
Raes: uit Raches (Le Nord - Fr)
Rijckbosch: uit Rijkbos (Elene) of Rikbos (Kachtem)
Roman: uit Rode
Van Betsbrugge: uit Betsbrugge (Aarsele)
Van Butsele: uit Butsel (Boutersem)
Van Bost: uit Burst
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Het schoot hem plots te binnen, dat ze misschien wel opzettelijk de autobus had gemist. Om, nu de kans zich voordeed, met hem te kunnen klappen. Aan wie kon ze beter
haar muizenissen kwijt? Ze hadden luchtig en losjes gebabbeld en geschertst en hij had
niet geweten welk ei ze te leggen had. Nu ze zich met een klein hartje had blootgegeven, voelde hij bij zichzelf een ongewone warmte opkomen. Wat is er schoonder om te
zien, om geren te zien, dan een treurend wijveke, dat tegen u aan komt leunen.
Nard, jongen, koester de zalige kriebels, maar houd uzelf in de hand. Marietje is in
zielennood, toon dat ge minzaam zijt.
Nondedju, het is maar een woord! Maar tussen denken en doen waren praktische bezwaren. Wat hield hem tegen, om zijn hand rond haar kopke te leggen en het eventjes
tegen zijn schouder aan te drukken?
Marietje was getrouwd, dat is één, met een van zijn oude kameraden nog wel, dat is
twee, en ten derde moest hij andermaal ondervinden dat hij honderdduusd was om
over de liefde te klappen, maar een kleine broekvent, als het eropaan kwam.
Ze keek hem in de ogen en van zo heel dichtbij zag hij de twijfels en de vragen die erin
leefden. Ge moet er geen doekjes rond doen, had ze gevraagd.
"Ze zeggen dat ze van Zegelsem is," zei hij, "een niet te temmen wilde
boerendochter".
Het deed haar pijn.
"Maar ze zeggen zoveel," voegde hij er haastig aan toe.
"Hij komt dikwijls wreed laat thuis," kloeg ze. "En dan is hij moe en met zijn gedachten
ieverstels. Voor de minste scheete die verkeerd zit, vliegt hij uit. Dat deed hij vroeger
nooit, ik herken hem optemets niet meer. Op nekeer bleef hij tot 's anderdaags nuchties
weg. Het begon al te klaren. Ik was die nacht om de muren op te lopen van ontruste.
Hij probeerde mij wijs te maken dat hij in panne had gestaan met zijn automobiel."
"Dat zou toch kunnen."
"Ik geloof er niets van. Ge moet hem niet goedklappen, Nard."
Wat kon hij dan doen? Een nummertje opvoeren? Haar dan toch maar zeggen dat hij
altijd gereed was om wijvekies gelijk zij te helpen! Dat hij met plezier de plaats van
Vennie zou innemen! Ze zou er deze keer niet kunnen om lachen.
Hij ziet in zijn gedachten hoe Vennie hen betrapt en steigert van jaloezie! Hoe ze me5

van vrachtwagens en ook nog gedeeltelijk met paard en kar, te "Cordiets" hadden ze
enkel een tweetonner om cement en stenen uit te voeren. De textielbazen van Ronse,
die reden wel met luxevoituren en, al was Marietje met haar duur sacocheke, zilveren
oorringen en broche van goud-van-Dergneau, niet zomaar gewoon volk, een lift zonder compensaties zouden ze haar wel niet aanbieden. Met die "compensaties" zou ze
trouwens niet gediend geweest zijn, zeker niet van een rijke textielbaron. Dan bleef er
hoogstens nog een of andere goedmoedige, voyageur-per-auto over, maar daar kon je
nog lang staan op wachten.
Marietje reed mee op de buize van Nard. De benen zijdelings gestrekt, opdat hij zou
kunnen pedaleren, haar schouder tegen zijn borst, zijn sterke asem naast haar oor,
haar gilletjes wanneer hij uitzwenkte, zijn grapjes en grollen, haar rokje dat alsmaar
omhoogschoof, zijn alerte ooghoeken, de mensen die keken, de gedachten van Nard,
de gedachten van Marietje, hun zondige gedachten, het leven dat nog zo gek niet is...
Aan de voet van de berg stapten ze af. Hij was pompie op van het pedaleren en zij had
krampen in haar bil van het lang gewrongen zitten. Zij streek haar rokje glad en hij
droogde zijn zweet. Ze keken in malkanders ogen, lazen malkanders gedachten, hij
met haar rozengeurig riekwater nog in zijn neus, zij met zijn prikkelende lijfsreuk, die
tot in haar hersenen scheen door te domen. Zij raadde zijn mannelijke kracht en hij
haar vrouwelijke bevalligheden. Maar gezien die verschillende roerselen niet verwoord
werden of door gebaren veruiterlijkt, begonnen ze te voet verder te stappen. Zwijgend,
een hele tijd. Tot hij bemerkte dat het al donkerde. De lucht was roze gestremeld.
"Er is wind op komst," voorspelde hij.
"Storm," zei zij. En dat had niets met weersvoorspelling te maken.
Ze was plotseling blijven staan en legde haar hand op zijn harige onderarm. Ze keek
niet naar de stremels in de lucht, maar naar de grond, naar iets dat er niet was.
"Vennie bedriegt me," zei ze bijna ﬂuisterend.
Hij schrok. Hij had gevreesd dat het geval eenmaal te berde zou komen.
"Het verwondert me niet, Marietje".
"Zeg me eerlijk, Nard, wordt erover geklapt?"
Wat moest hij zeggen? Ze was terecht bekommerd om de klap van de mensen, maar
in haar ogen zag hij ineens andere dingen, een innerlijke pijn, die ze nooit eerder had
laten blijken.
"Losse geruchten," probeerde hij zwakjes.
"Geen doekjes errond," wou ze.
Hij voelde zich ongemakkelijk. Iedereen wist, misschien eerder dan Marietje zelf, dat
Vennie op vrenne zijn pijp ging uitkloppen. Het begon zoals altijd in den duik, maar
lang blijft dat niet duren! Toch bleef hij doen alsof. Haantje-de-voorste als hij indertijd was, o.a. bij de scharminkelinge van Roonkerze Monk, zo onvoorzichtig gedroeg
4

Van Caenegem: uit Kanegem
Van Cauwenberghe: Koudenberg (Brussel)
Van Coppenolle: van koppenol = laagte tussen heuvelbruggen
Van Damme: uit Damme
Van de Kerckhove: Kerckhove uit Kerckhove of van aan het kerkhof
Vande Meulebroecke: aan de Molenbeek
Vanden Abeele: abeel - ratelpopulier
Van der Linden: plaats met linden, ter linde
Vander Meersch: meers, weide
Vander Hauwaert: de Hauwaert (Mater) en Maarke
Vande Catsyne: ter cassye, kasseiweg (chaussée)
Vanden Steene: gehucht Stene of aan de steen
Vander Mijnsbrugge: minsbrugghe in Zarlardinge
Van der Donckt: donk = hoogte midden moerassig gebied
Van der Schelden: van aan de Schelde
Van den Dorpe: van het dorpsplein
Van der Haegen: van aan de haag of kreupelhout
Van Driessche: dries = gemene weide of braakliggend land
Van Droogenbroeck: uit Drogenbroeck (Woluwe)
Van Heddegem: uit Edegem (Antwerpen) of Hedegem (Avelgem)
Van Hoolandt: van Hogelande (Zeeland)
Van Hoorne: van op de punt, hoorn
Van Hoecke: op den hoek of uit Hoecke (West-Vlaanderen)
Van Overmeire: uit Overmeire
Van Nieuwenhuyze: van het nieuwe huis
Van Overwalle: van de overkant
Van Wambeke: uit Wambeek (Brabant)
Vandefonteyne: aan de fontein
Vander Stichel: stegel = stoep, op stopje, laag muurtje
Van de Walle: ter walle = mote, kunstmatige hoogte
Van Huffel: huffel = heuvel of uit Huffel (Loenhout)
Van Pevenaeyge: uit Puvinage (Vloesberg)
Van Paemel: uit Pamel
Van Tieghem: uit Tiegem
Van Welden: uit Welden
Van Helleputte: Helleput in Sint-Denijs-Boekel en ook in Sint-Maria-Horebeke
Zeer verspreid in de streek sinds 1275
Van Quickelberghe: uit Kwikkelberg (Binkom)
Vermoere: van de veengrond, moeras
Verfaille: ter faille = L-vormig stuk land
Verschelden: van de Schelde, ter Schelde
Vercruysse: van het kruis of kruising der wegen
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Verpoort: van de stadspoort
Vervaeke: vake = afdamming in vlechtwerk van de beek
Vermeire: uit Mere (Erpe) of aan de waterplas
Vermeulen: aan de molen
Van Schorisse: uit Schorisse
Van der Kimpen: uit de Kempen of Kempen (Duitsland)

«Gebruik maar uw twee handen,» blafte ze hem toe.
«Geren genoeg, maar als ik mijn volant loslaat, komen we in de gracht terecht.»
Hij loenste of ze stilaan weer tegen een zottigheid kon. Haar ogen schoten gensters. Als
hij peinst dat ze een enkel dooske is, dat alsmaar aan zijn grillen toegeeft, dan heeft
hij het mis. Ze zou haar tetter houden, zoals hij beval, vanaf nu tot ... tot zolang het
haar beliefde.

BIJNAMEN OF EIGENSCHAPSNAMEN
Aelvoet en Holvoet: naar voetafwijking, holle voet
Bourgeus: naar fr. bourgeois = poorter, burger
Botteldoorn: naar wilde roos, eglantier
Bruneel: fr. brunel = de bruine
Cnudde: naar gedrongen gestalte, knuist
Cruypeninck: die zijn penningen kruidt, die zuinig is op zijn geld
De Baere; van baer = naakt, bloot, sjoffelgekleed lopend
De Lange: bn. grote gestalte
De Merlier: bn. zangvogel (merel)
De Feyter: feyter = doder, misdadiger
De Groodt, De Grote: lange gestalte
De Voet: verwijzend naar voet
De Tandt: met opvallende tanden
De Poorter: burger met stadsrechten
De Vos: sluwerd, geslepene, leperd
De Weer: bn. naar weder of weer = ram of bok, hamel
De Sodt: bn. voor hofnar, dwaze
De Keyser: keizer bij boogschieting
De Puydt: hij die springt, huppelt
De Steur: wellicht naar vis: de steur, misschien ook stuurs, hardvochtig
De Smaele: tenger mens
De Turck: volksnaam wordt familienaam
De Maeseneire: van mazelen, iemand met pokdalig gezicht
De Worm: naar pier of worm: nietig wezen
Dhaeyer: vh werkwoord hayen = begeren, verdragen: hij die verduurt
Dreelinck: van dreeline = troetelkind
D'Hondt: bn. als scheldwoord, minachting voor daders
Donckerwolcke: somber karakter
Goeminne: goede minne, liefdevol
Lauwaert: naar lauw = lui, dus vadsige, onverschillige
Langen: grote gestalte
Lust: die zich aan lusten (eten, drinken, ...) overgeeft
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*
* *
Er was weinig gekend over de smokkelwaar, die Vennie Kloef in Oostende op de kop
had getikt, laat staan hoe hij ze aan de man bracht. Het liep wel in de mond dat hij met
zijn automobiel twee gendarmes per velo overhoop reed, en dat ze de tijd niet hadden
om zijn plak af te schrijven.
Maar die historie was oud en bijna vergeten nieuws.
Waar de mensen van D'Hoppe en omgeving intussen het meest over klaptegen, was de
geleidelijke gedaanteverwisseling van Vennie en de toenemende onverschilligheid van
Marietje. Het stak de ogen uit, hoe hij voortaan midden de week, wanneer hij uitzette
met zijn automobiel, col en plastron droeg en zijn klak inwisselde voor een deukhoed, terwijl zij meestal langer scheen te slapen dan voorheen, geregeld het bierviltje
"fermé gesloten" voor haar venster zette en in Ronse, in de sjieke "Pâtisserie Renard"
pateetjies ging zitten eten.
De Bienvenu was niet meer wat hij was geweest en de mensen begonnen de wildste
verhalen te verzinnen. Over de "zaakjes" en de "affaires" van Vennie en de als verdacht
geïnterpreteerde uithuizigheden van Marietje. Wat was er van aan? De mensen klappen
geren.
Nard dacht er het zijne van en zweeg. Marietje, die een boontje had voor hem, liet zich
al eens wat hartsgeheimen ontglippen, maar over haar echtelijke strubbelingen had zij
nog geen woord gelost. Tot hij op een keer, na zijn werk in de fabriek van Dopchie, tot
aan de Koeﬁeste reed, om er in "de Trompe" ne pot bier te drinken. Daar vlakbij stond
Marietje op de autobus te wachten.
"Kom, drink iets mee," zei hij.
Ze ging iets meedrinken, het liep wat uit en ze miste de laatste autobus! Ander gemotoriseerd gerij was er in die dagen nog niet zoveel. Aan de statie stond er dagelijks
één taxi naar kalanten te wachten, een zwart glimmende Benz, met ﬂoezie kussies,
te duur voor gewone stervelingen. Te "Jaeghers" ging het vervoer met "zware koten"
3

Vertelsels bij de Leuvense stove

PAUL BAEKELAND

Wat liep er mis met de vorige Leuvense Stove?
Vennie Kloef vliegt met zijn nieuwe automobiel
aan vijftig per uur door een bende hennen en, terwijl de pluimen nog in het rond vliegen, slikt de
computer de rest van het verhaal in.
Specialisten van Businarias discuteerden erover en
geraakten er nog uit ook, maar daar is de lezer niet
mee gediend.
Vennie had aan zee een partij smokkelwaar op de
kop getikt. Marietje was daar niet over te spreken. Hun speelvoyoodje was er helemaal door
verknoeid.

Hij speelt met vuur en dat zint me niet, dacht ze. Ze zei geen woord meer tot ergens
halverwege, waar gendarmes op een kruispunt stonden.
«Heb ik het niet gezegd!» Haar hart sprong in haar keel. Ze moesten stoppen. Een van
die kerels stond midden de kasseiweg, met zijn hand omhoog. Vennie remde af. En
toen ze bijna stil stonden en de gendarm naast de auto kwam, om weet ik wat voor
vervelende controles te doen, stoof het voertuig plotseling vooruit, met schurende
banden, de zot verschoten mannen van de wet in een wolk van gestof achterlatend.
Vennie zat verstijfd achter het stuur en Marietje begon, toen ze weer asem kreeg, te
lamenteren.
«Godmiljardedju, vramens, houd uwen tetter,» schreeuwde Vennie.
Ze was het ongelukkigste schepsel op aarde. Ze had dood willen zijn. Ze had hem
beter nooit gekend, hij was een filoe. Zij had geen automobiel nodig, maar een kind,
vijf of zes kinderen, geen herberg, geen vellie frak, geen biezoes.
Hij reed gelijk een zot, aan vijftig per uur of meer. Ze zouden zich nog verongelukken.
Hij pakte de draaien uit, schuurde dwars door een bende hennen die over de straat
liepen. De pluimen vlogen en de boer die kwam toegelopen, stak zijn twee vuisten
omhoog.

Langie: nr fr. languis = lusteloos, ziekelijk
Moey: fraai gekleed, mooi uitgedost, zorg voor kledij
Mincke: met een letsel, te kort of mankement
Moeyaert: mooie, pronker
Moreels: donkere huid, naar fr. morel = zwart paard
Nachtergaele: naar nachtegaal, goede zanger
Opsomer: hoop op, uitziend naar de zomer
Roos: naar roos (ziekte) of van voornaam Roza (moedersnaam)
Raevens: naar raaf, zwart harige
Rousseau: rood harige
Schoorens: naar stut of schoor, schraag
Schiettecatte: kattenverjager of kattenvanger. Vergelijk met hondeslager in de kerken
T'Hooft: naar opvallend hoofd
Thienpont: gewichtsnaam, naar 10 ponden zwaar
Vuylsteke: hij die maar langzaam (= vuyl) naar het mes grijpt
Wyseur: oud fr. wiseuse = luiheid of visens : listig sluw.

Zaterdag 3 & zondag 4 september 2005

500 jaar
"WIJ, HEEREN VAN SCHOORISSE"
Een meerdaags cultureel, historisch en volks fe(e)stival
te Maarkedal - Schorisse.
– Openluchttheater : "Arnold van Schoorisse"
– Historische evocatie 500 jaar "Wij, Heeren van Schoorisse"
– Middeleeuwse markt en kinderdorp
– Steekspel, vuurspuwers, ridders en jonkvrouwen, ...
– Van graan tot brood : pikken, oogsten, vlegelen, malen, bakken, ...

Tussen Deinze en Oudenaarde was hij gekalmeerd. Ze hadden geen van de twee nog
een woord gezegd. Hij begon zijdelings op haar dij te wrijven, maar ze weerde hem
af. Voorbij Kruishoutem herbegon hij zijn avances.

Met medewerking van de Heemkundige Kring Businarias.
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Errata
In het vorig nummer bij het artikel over "De champetters van Schorisse en hun roepsteen" kwamen een aantal onnauwkeurigheden voor die we hieronder verbeteren.
Dank aan de leden die ons de correcties doorspeelden.
1. Gomar Vanderstichel werd geboren op 27 juni 1863.
1863
2. Karel Vanhessche woonde op Gorisveld.
3. Marcel Van Malderghem werd geboren te Zingem
Zingem.
4. Gomar Dhayer was de twaalf jaar oudere oom van Jozef Dhaeyer.

INHOUDSTAFEL

Dank aan ...
Theo Van Schoorisse en de Familie Adelin en Lucie De Zaeytijdt-Notebaert voor de
vele informatie, documentatie, dia's en foto's over Schorisse.
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Businarias op reis naar Tsjechië

ANTOINE LEFEVER

INHOUDSTAFEL

Tijdens het verlof ging onze Heenkumdige Kring op culturele reis naar Tsjechië. Een
23-tal leden bezochten er onder ander Litomerice, Terezin, Lidice, het kasteel Karlstejn,
Pilzen, Klatovy, Horsovsky Tyn (zusterstad van Maarkedal). Daar woonden ze er de
Sint-Annafeesten bij. Verder ging de reis naar het kuuroord Marianské Lasné (Mariënbad). Als afsluiter kregen wij een geleid bezoek door een Belgisch nederlandstalige
gids van Praag, met o.a. de Praagse burcht, het Goude Straatje, de Karlsbrug, de oude
stad met het Klementinium, het Wenceslasplein, het Oudestadsplein en de Joodse Wijk
om te eindige bij de Engeltjesbrug. Een zeer leerrijke ervaring.
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Vertelsels bij de Leuvense stove

PAUL BAEKELAND

Vennie Kloef had de zaak van zijn leven
ontdekt.
In een verloren gat, daar ieverst in de
omgeving van 't Burreken, stond een
oude boerderij en daar woonde de oude
boer "Duulke", samen met een oude geit,
een oude papegaai, een toeveel hennen en bewaakt door twee honden. Op
een keer zaten de honden op hun gat te
janken, nabij de huizen van het nabije
Perreveld. Eerst werden ze weggejaagd,
naderhand wekte hun gedrag kwalijke
vermoedens, tot uiteindelijk een paar gebuurs zich verstoutten en, geëscorteerd
door de honden, naar de oude boerderij trokken. Ze vonden Duulke dood, uit zijn zetel
voorover gevallen op de grond, met zijn kloefen nog aan, in staat van ontbinding. Een
drankbermiete stond op de koude, betaterde stoof, uitgekookt en aangelookt met verbrande, niet te definiëren etensresten. De papegaai lag dood (uitgehongerd) met zijn
poten omhoog in zijn muite boven de spendedeure, de hennen hadden alom hun kladders gelegd, tot op de keukentafel toe, de geit was uitgebroken en liep te mekkeren in
het nabije kreupelbos.
Duulke had een zuster, die in Opbrakel woonde en die hij in geen jaren meer had gezien. Ze was getrouwd geweest, had vijf kinderen op de wereld gezet, die allemaal waren uitgeweken, meestal naar de Walen. Duulke had één kleinkind waarvan hij peetje
was. Lies heette ze. Ponties Lies. Hij had haar als enige in zijn testament gezet, omdat
ze hem elke nieuwjaarsdag een bundel toebak van eigen teelt bracht, genoeg om maandenlang te sjieken en pijpen te roken, en omdat ze, telkens midden de zomer, getrouw
de grote kuis kwam doen, anders gezegd : het gestof, de spinnewebben en de vuiligheid
van een heel jaar met volle emmers water naar buiten kletsen. Ze woonde in Everbeek,
op de boerderij van haar vader, die aan zijn dood was gekomen door uit nen appelpote
te vallen. Haar stiefmoeder was een "schij-van-'n-wijf" en tussen haar en Lies liepen de
ruzies zo hoog op, dat ze elk aan een andere kant van het huis gingen wonen en op de
afgeslankte boerderij mekaar zo weinig mogelijk nog in de weg liepen.
Lies was een schoon jonk en derhalve niet gespeend van kandidaat vrijers, die
slijendevol goeste rond haar rokken draaiden. Van kortstondige amourettes was ze niet
vies, maar degene die haar kon temmen voor-ne-goeien, moest blijkbaar nog geboren
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worden. Ze was potig, niet benijt van labeur, ze beredeneerde wat ze aanpakte, ze zou
haar leven stevig in eigen handen houden. Tot ze op een goede keer ondersteboven en
binnenstebuiten raakte, bij de ontmoeting met een vent van D'Hoppe, Johannes Kloefmaekers, alias Vennie Kloef. Hij had haar niet eens echt aangekeken, haar niet met zijn
ogen uitgekleed zoals veel anderen deden, haar niet met schuinse bedoelingen in een
hoek gelokt. Hij was gekomen voor zaken.
Maar we lopen op de dingen vooruit. Eerst dit vertellen :
Toen de mare dat peetje Duul dood werd aangetroffen haar bereikte, sprong Ponties
Lies op haar paard, een plompe Brabander, die haar in galop, met dof geplof op de
zandweg en met vuurketsend gekletter op de katsiestenen, naar Zegelsem bracht.
Ze regelde er wat er te regelen viel, en na de begrafenis troste de grote familie, waarvan ze de helft nog nooit had gezien, samen rond de vraag wat er te verdelen viel. De
hele boerderij met aanhorigheden bleek voor Lies te zijn, het spaargeld, veertigduizend
frank, ging naar nonkel Henri in Canada. Eenvoudiger kon het niet. De discussies
laaiden hoog op, de woede spatte de pan uit, tante Celine kreeg een geraaktheid en
werd afgevoerd, de haat zou duren tot het einde der tijden.
Lies trok het zich niet aan, ze wist heel goed wat ze zou doen. Haar stiefmoeder kon de
pot op en al de anderen wou ze nooit meer zien.
Ze bracht de huisraad van Peetje Duul naar buiten en op de kurtewagen naar de schuur.
Ze zou het hele kot luchten, kroeten wegschrepen, schuren met creoline, van microben,
slechte asems en veestenlucht ontdoen. Ze zou rattenvallen plaatsen, oude duivenkoten
uitbreken, behang aftrekken, gaten stoppen, deurgaten kappen of toemetselen, ze zou
het dak repareren. Ze zou nog eerst en vooral de oude, vettige vertrekbril, die onderaan
krioelde van het ongedierte, vervangen.
En toen, midden een van die dagen die veel te kort waren, begonnen de honden
opeens heftig te bassen. Uit haar gedachten opgeschrikt, hoorde Lies het geronk
van een automobiel. Een onwezenlijk geluid. Het viel plots uit, daar ergens nabij de
poort. Ze hoorde een autodeur toeklappen en voor ze verder kon denken, over hoe dat
moderne tuig hier in 't hol van Pluto was verzeild geraakt, stond daar in het open poortgat, versteend tussen de twee toegeschoten en bloeddorstig tekeergaande honden, een
rijzige vent met een hoed op.
Lies riep de honden tot de orde, waarop de vent, ne marchank of zoiets, geleidelijk zijn
asem terugvond en zich verder het erf op waagde.
Hij begon met te zeggen dat ze goed bewaakt was, met twee zulke loebassen, en zij liet
hem verstaan dat ze geen bewaking nodig had. Hij had het al gezien dat ze van duvel
noch helle schou was en zij dacht, ze was het bijna zeker, dat ze de nacht tevoren van
dien uitgeklopte marchank had gedroomd, hoewel ze hem nog vanzeleven niet had
gezien.
3

Ze was van die bewuste droom helegans overtruul geweest. Een vrend mannemens, zo
iemand gelijk die marchank, had op haar handen staan kijken, binst dat ze de stalmuren
aan het witten was. Hij kletste maar wat en zinspeelde plots op haar schoon postuur.
Ze was beginnen blozen en dat was haar gewente niet. Op zeker ogenblik had hij de
borstel uit haar handen genomen en op de vensterbank gelegd. Ze had meteen voorvoeld wat er ging gebeuren. Hij had haar met een forse greep omvat en wild tegen zich
aangedrukt. Ze had niet tegengesparteld, wel luidop geprotesteerd, zo van "ge meugt
niet maar doe toch maar". Op hetzelfde moment was ze van haar eigen stem omwekt,
veel te tijlek naar haar goeste.
Nu stond hij daar levensecht het hof rond te kijken, bijna zonder op haar te letten.
"Ik koop en verkoop van alles wat nog bruikbaar is", zei hij. "Bij oude mensen komt
er niet veel om den hals, dat weet gij ook. Dus zijn hier allicht wel dingen die voor u
maar brol zijn, en waarvoor ik een prijs wil betalen".
Ze had de dresse van Peetje Duul op haar kurtewagen gesleept, met de bedoeling
het kaduke meubel in het karrenkot nog een tweede bestaan te laten leiden als
alaomkasse.
"Och schaopke, z'es spetsievort, z'es nog goed voor stoofhout", beweerde hij. "Maar
ik zie daar 'n koperie drankbermiete staan en ge hebt daar precies gelijk nen bak vol
oud gleierwerk op de plankier gezet en, als ik me nie 'n bedriege, staat er ginder in de
loodze nen haneveil die gij als vramens nooit meer gaat gebruiken".
Ze trokken naar de loodze en vandaar naar het achterkot en dan naar de schuur. Hij
keek en keurde en gaf commentaar. Ze hoorde hem prijzen zeggen, ze hoorde zichzelf
opbieden en ook dingen opnoemen die ze in geen geval zou verkopen. Maar eigenlijk
was ze er met haar gedachten niet bij. Met de droom van de nacht tevoren nog in haar
lijf, kon ze zijn opvallende onverschilligheid voor haar persoon niet begrijpen. Hij had
haar nauwelijks bekeken en dat leek haar zo ongewoon, zo ongehoord bijna, dat het
averechts werkte en ze er stuwingen van kreeg.
Hij ging enigste trapkies af, naar een ruimte waar zijzelf nooit een voet had gezet. Ze
volgde hem. Het was er helliedonker en om een of andere reden, voelde ze zich daardoor aangetrokken. Het rook er vernuftig en naar iets dat aan sterke drank deed denken.
Hij bleef staan treutselen.
"In nen beteravenkelder zal er wel niet veel te rapen vallen", zei hij en meende terug te
keren. De rijnze geur hield hem evenwel nog een poos in de ban. Hij begon op den tast
langs de muur de donkerte in te gaan, tot hij een pompel stro gewaar werd die in een
luchtgat gepropt zat. Hij haalde het stro eruit, er viel een klets licht naar binnen en wat
zagen ze? Kuipen en ketels, een pomp, buizen, kolven, bokalen en flessen.
Nu voor het eerst keek hij haar recht in de ogen. Ze zagen in het halfduister mekaars
verbazing. Hij grimilde geheimzinnig en schraapte zijn keel, zij wist eigenlijk niet
waarom hij dat deed. Hij stak de pompel stro terug in het luchtgat.
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Mevr. Magda De Voet, Nukerke
Fam. Lothar De Voet-Vercruysse, Ronse
Fam. Albert De Worm, Ronse
Fam. A. De Zaeytijdt-Notebaert, Schorisse
Fam. Debacker-Verschelden, Schorisse
Fam. Pierre Depoorter-Degroodt, Schorisse
Dhr Romain D'Hondt, Etikhove
Fam. Jos Dierckx-Deprez, Ronse
Fam. Duthye-Pot, Ronse
Fam. Jozef Eeckhout-Batteauw, Etikhove
Dhr Marc Erregat, Etikhove
Dhr Jean Flamand, Maarke-Kerkem
Dhr Peter Foucquet, Oudenaarde
Dhr Lucien Geenens, Zwalm
Dhr Frans Ghijs, Schorisse
Mevr. Agnes Godaert, Maarke-Kerkem
Dhr Georges Gosseye, Oudenaarde
Fam. Marcel Herman-Baekelandt, Zottegem
Dhr Paul Herman, Zwalm
Hof van Goeminne, Etikhove
Fam. Steven Lippens, Nukerke
Fam. Etienne Lippens, Nukerke
Fam. Roger Lodens-Schiettecatte, Nukerke
Dhr Frans Lust, Maarke-Kerkem
Dhr André Maes, Oudenaarde
Dhr Peter Mareen, Schorisse
Fam. Marc Miclotte-Jaenen, Schorisse
Fam. F. Okerman, Brakel
Mevr. Julia Opreel, Schorisse
Dhr Paul Opsomer, Nukerke

Dhr Noël Popelier, Nukerke
Fam. Danny Provost, Schorisse
Dhr Achiel Roman, Horebeke
Fam. Romain Roman-Devos, Ronse
Mevr. Simonne Rousseau-De Merlier, Gent
Mevr. Bertha Ryckbosch, Nukerke
Mevr. Marie-Josephe Schoorens, Oudenaarde
Dhr José Schoorens, Nukerke
Fam. Roger Spileers-Willems, Nukerke
Fam. Gilbert Stockman, Ronse
Dhr Paul Van Butsele, Ronse
Dokter Luc Van Coppenolle-Beeckman, Etikhove
Dokter Eric Van Eeckhout, Etikhove
Mevr. Nathalie Van Overwaele, Oudenaarde
Dhr Theo Van Schoorisse, Ronse
Fam. Damien Van Wambeke, Ronse
Dhr Pierre Van Wijnen, Ronse
Fam. Emiel Vandenabeele, Nukerke
Dhr Paul Vandensteene, Groot-Bijgaarden
Dhr Germain Van Der Hauwaert, Schorisse
Dhr Etienne Vander Kimpen, Gentbrugge
Fam. P. Vander Linden-Schoorens, Nukerke
Fam. Ghislain Vanderdonckt, Horebeke
Fam. Eugène Vanhoorne-Breda, Schorisse
Dhr Jean Velghe, Ronse
Fam. Et. Vercruysse-Demaeseneire, Zingem
Fam. Verfaille-Demaeseneire, Ronse
Fam. Luc Vermeire-Polet, Etikhove
Dhr André Vermeulen, Schorisse
Fam. Geert Vervaecke-De Merlier, Anzegem
Dhr Germain Weytsman, Nukerke
Dhr Rudolf Wiegers, Maarke-Kerkem
Fam. Paul Wittebroodt-Donckerwolcke, Schorisse

Leden
Prot. Hist. Museum "Abraham Hans", Horebeke
Dhr Carlos Aelvoet, Wortegem-Petegem
Fam. Anckaert-Roman, Maarke-Kerkem
Fam. Ghislain Assez-Lesceux, Schorisse
Dhr Jozef Bauters, Oudenaarde
Dhr Valeer Bauters, Etikhove
Fam. Marc Bauwens-Capiau, Nukerke
BIB Universiteit, Gent
Dhr Carlos Bodequin, Nukerke
Dhr Boudewijn Botteldoorn, Vloesberg
Fam. Fr. Botteldoorn-De Lepeleere, Etikhove

Mevr. Rachel Bourgeus, Etikhove
Mevr. Georgette Bourlez, Schorisse
Mevr. Rosine Bousard, Schorisse
Dhr Fernand Brossé, Brakel
Fam. Gérard Capiau-Laemont, Etikhove
Fam. J.-P. Capiau-Van Nieuwenhuyze, Etikhove
Dhr André Claus, Etikhove
Mevr. Christha Claus, Wortegem-Petegem
Dhr Chris Clepkens, Aartsele-Tielt
Dhr Roger Cnudde, Ronse
Fam. Jean Collet-De Temmerman, Schorisse
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Ledenlijst

"Het is beter dat het hier donker blijft", zei hij.
Ze snapte niet wat hij bedoelde.
Hij liet haar voorgaan, de trapkies weer op. Hij zag voor het eerst dat ze een welgemaakt vrouwmens was, niet zomaar een vierkantige boerin. Maar dat was terloops,
want in zijn kop zaten andere dingen te woelen.

ERE-LEDEN
Mevr. Christiane de Potter d'Indoye, Maarke-Kerkem
Bibliotheek Omer Wattez, Maarkedal
Fam. Luc Bothuyne-De Maeseneire, Maarke-Kerkem
Fam. Jozef Bourdeaudhui, Etikhove
Mevr. Bernadette Casiers, Etikhove
Fam. Romain De Bleeker-Glibert, Ronse
Dhr Sylvain De Lange, Brakel
Dhr Jan De Merlier, Etikhove
Fam. Dirk De Merlier, Etikhove
Dokter Edmond De Meulemeester, Nukerke
Mevr. Ann De Tollenaere, Schorisse
Fam. Chris en Ann Delaere-Dieryckx, Etikhove
Fam. Herman Detemmerman, Schorisse
Dhr Remi Donckerwolcke, Ronse
Dhr Guy Duwijn, Maarke-Kerkem
Dhr Ghislain Foucquet, Etikhove
Dhr Noel Huysman, Oudenaarde
Fam. Antoine Lefever-Baeke, Nukerke
Fam. Fernand Maes, Maarke-Kerkem
Dhr Burgemeester Peter Thienpont, Etikhove
Mevr. Rita Van Caenegem, Schorisse
Mevr. Anny Vande Catsyne, Maarke-Kerkem
Dhr Ivan Van Hoecke, Nukerke
Fam. Rudi Van Paemel, Nukerke
Mevr. Marijke Van Welden, Etikhove
Mevr. Paula Vander Mijnsbrugge, Nukerke
Fam. Marc Vuylsteke-Casteleyn, Nukerke

STEUNENDE LEDEN
Fam. Denis Baekeland, Schorisse
Fam. Paul Baekeland, Schorisse
Fam. Dirk Baekeland-De Tavernier, Schorisse
Dhr Ruud Bodegraven, Ronse
Fam. Willy Bodequin-Willen, Oudenaarde
Fam. Marc Bourdeaud'huy, Etikhove
Fam. Jean Capiau, Schorisse
Fam. André Clepkens-Janssens, Schorisse
Fam. Eppo Cools, Schorisse
Dhr Roger Coopman, Zottegem
Dhr Johan Cruypeninck, Schorisse

Mevr. Agnes Daneels, Etikhove
Dhr Antoine De Brauwere, Oudenaarde
Dhr Roger De Bus, Schorisse
Fam. Urbain De Buysscher-Moeyaert, Schorisse
Dhr Joan De Clercq-Van Cauwenberg, Etikhove
Fam. Benoît De Feyter, Etikhove
Fam. Geert De Geyter-Eeckhaut, Schorisse
Dhr Georges De Jaegher, Oudenaarde
Dhr Philippe De Keyser, Ronse
Mevr. Nellie De Merlier, Oudenaarde
Fam. Laurent De Puydt, Etikhove
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"Ik heb Duul niet gekend en daar heb ik wel spijt van", zei hij.
"Waarom?"
Ze stonden tegenover mekaar in de schuur. Hij die haar nu ook van voren bekeek en zij
die opeens weer als een zot pateel begon te hunkeren naar de woelinge van vannacht.
Hoe breng ik hem aan het verstand dat hij, dien uitgeteemsten marchandeur, schamateur, charlatan, het-kan-mij-nie-schelen, dat hij den eersten is in mijn leven die mij, als
hij het wil, zou kunnen krijgen voor-ne-goeien ?
"Met het materiaal dat daar in dien beteravenkelder staat heeft nonkelke vast en zeker
ne stuiver verdiend".
Hij zag dat ze hem niet begreep.
"Djenijver maken in den duik, daar kunt ge rijk van worden, weet ge dat?"
Haar mond viel open. Wou hij zeggen dat, in de donkerte daar beneden, ooit een
geheimstokerij had gewerkt? Dat de oude Duul, naast verkies kweken en een
toeveel koeien houden, een stuiver bijverdiende met het heimelijk distilleren van sterke
drank? Ze vroeg zich meteen af, wat hij dan deed met het geld, zo armoedig als hij leefde. Den deel die naar Canada ging, stelde niet zoveel voor. Stel dat hier nog ieveranst
ne munk verborgen zat, in een kous of onder een tegel! Dedju, ge weet maar nooit !
"Kom binnen, we gaan nen dreupel drinken", zei ze.
Ze had een paar volle flessen sterke drank gevonden, tussen de rommel op de kannebank. Hij mocht kiezen. Hij liet zijn oog vallen op een Balegemse klare. Ze draaide
behendig een aftrekker in de flessenhals, kneep daarna de fles tussen haar dijen en trok
met een knal het stopsel eruit. Ze wreef twee glazekies proper met haar voorschoot
en schonk in. Gezeten op een van de biezen stoelen, had hij haar zitten gadeslaan en
gaandeweg interesse gekregen voor al het vrouwelijke aan haar, waarvan ze weelderig
was voorzien en waaraan hij niet eerder aandacht had geschonken.
Zij van haar kant had instinctmatig aangevoeld dat er eindelijk bij hem iets aan het
roeren was gegaan, hoewel hij gebaarde weer helemaal over zakelijke onderwerpen
te willen klappen. Hij somde de dingen op, waar hij haar voor een zacht prijsje kon
van verlossen. Zij van haar kant probeerde tijd te winnen, hem in drooi te houden. Ze
wou zolang mogelijk genieten van de aanwezigheid van een man van vlees en bloed,
waarvan ze had gedroomd en waarbij golven van wulpse drang haar door het lijf waren
gegaan. Ze wou per se geloven dat de dingen van bovenaf werden geleid, dat ze een
teken had gekregen en ze nu enkel maar moest doen wat haar werd ingegeven. En dat
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was die vent gaar krijgen, met alle middelen. Ergens in haar achterhoofd vreesde ze dat
ze stekezot aan het worden was. Wie schiet nu zo in vuur en vlam voor een toevallige
passant, een rondloper? Ze kwam aan de weet dat hij te D'Hoppe staminee hield. Hele
dagen op de baan zijn en staminee houden, hoe rijmt ge dat te samen ?
Zijn wijf stond achter de toog natuurlijk. Dat hij getrouwd was, had ze kunnen denken. Maar ze ervoer het gewoon als een bijkomende uitdaging. Ze was een los pateel,
een hete konte, die onweerstaanbaar naar doodzonde en hellevuur toe raasde. Maar
afremmen kon ze niet meer. Integendeel, ze zou haar zondigheid gaan biechten en
daarna herbeginnen.
Ze dronken en klaptegen en heimelijk beloerden ze malkander. Hoe is zo'n welgedane
poeze niet allang van de baan ? vroeg hij zich af. Hij is ne wreed gentiele kadee en hij
rijdt per auto, dacht zij. Ze is een doodzonde waard, vond hij. In de schuur, in het hooi,
dacht zij.

connaître quʼil soit devenu adjudicataire contre la république française en séance publique tenue par les
administrateurs du département de lʼ escaut susdit le 9 vendimaire présent mois de la maison conventuelle
et ses dépendances des sœurs noires dʼescornaix .... Declaré pour command le citoyen François Vispoel,
homme de loi demeurant en la prédite commune de Gand, section des droits de lʼhomme...
5. Rijksarchief Gent, Scheldedepartement nr 5997.
6. Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring 1956-1957.
7. Volgens C. Van Gestel werd het hospitaal gesticht in 1420. Hij schreef in “Historia sacra et profana
archiepiscopatus Mechliniensis”, deel II, ʼs Gravenhage, 1725, blz 264 “Ibidem exstat Hospitale pauperum
inﬁrmorum titulo S. Margaretae, Fundavit illud anno 1420 Margareta de Ghistella Domina Scornacensis, in
Choro Ecclesiae Parochialis sepulta, vidua Arnoldi de Gavera...”.
8. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr. 2 Authentiek afschrift door G. de Wulf,
grifﬁer van het Land van Schorisse, gemaakt in 1615 van een perkamentrol (bewaard in de archiefkoffer van
de heer van Schorisse in zijn kasteel aldaar), bevattend de ordonnantie van 1416 van Arnold van Gavere en
Isabella van Gistel, nopens de goederen die zij aan het hospitaal schenken en de diensten eraan verbonden.

Over de waarde van een haneveil en van nog veel andere dingen kwamen ze niet
overeen. Zij hield haar been stijf, nu helemaal met voorbedachten rade. Ik doe hem
zo dikwijls terugkomen als ik wil, tot hij de prijs betaalt. En "de rest" ... zou ze wel in
't zwart arrangeren. Ze is een lepe prije, dacht hij, maar ik zal er wel meurve krijgen.

9. Joannes van Gavere was een familielid van Isabella van Gistel.

Vennie wist opeens met zekerheid dat hij hier nog heel dikwijls zou terugkomen. Binst
dat zijn ogen over haar boezem gleden en haar stem in zijn oren bleef ruisen, tijdens
hun geklapsel over het ene en hun zwijgen over het andere, was in zijn hoofd een plan
gegroeid om met haar te samen geweldige zaken te doen.

11. J. De Brouwer, Godsdienstig leven en kerkelijke instellingen 1550-1621.

Djenijver maken gedomme !

10. Latijn: quator tempora, de vier jaargetijden: tot in het recente verleden viermaal per jaar op woensdag,
vrijdag en zaterdag voorgeschreven vasten- en onthoudingsdagen aan het begin van elk jaargetijde om Gods
zegen over de oogst en de nieuw te wijden priesters af te smeken; zij vielen in de eerste week van de vasten,
de week van Pinksteren, de week na het feest van kruisverhefﬁng en in de derde week van de Advent.

Dit is het laatste nummer van jaargang 2005. Wij zijn nu
toe aan de hernieuwing van de abonnementen. Volgend
jaar bestaan we 10 jaar en dat zal gevierd worden.
Wie er volgend jaar opnieuw wil bij zijn en de volgende
jaargang verder wil ontvangen stort het gekozen bedrag
op het nummer 747-5160450-77 van de Heemkundige
Kring Businarias, met vermelding :
Munk: schat, verborgen geld en/of juwelen.
Rijnse lucht: scherpe geur. Zure smaak.
Schij-van-een-wijf: magere vrouw, slecht van karakter.
Slijende vol: boordevol.
Spetsievort: door en door rot.
Treutselen: treuzelen.
Uitgeteemst: uitgezeefd.
Van persoon: zo zijn er niet veel.
Veeste: scheet, windje.
Vernuftig: muf.
Vertrekbril: WC-bril in hout.

Alaomkasse: kast voor gereedschap.
Appelpote: appelboom.
Betaterd: bevuild.
Deel: erfdeel.
Djenijver: jenever.
Gentiele kadee: aardige jongen.
Gewente: gewoonte.
Gleierwerk: gleiswerk.
Haneveil: aambeeld.
Helliedonker: pikdonker.
Kurtewagen: kruiwagen.
Marchank: marchand, handelaar.
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Lid
Steunend lid
Erelid :

7.50 €
12.50 €
25.00 €

Met dank bij voorbaat.
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“Benedicite ende gratie al staende en gedurende de maeltijt”.
23. Buiten de veertigdaagse vasten en de andere vastendagen zal men eveneens vasten
gedurende de advent en op alle vrijdagen en vlees derven op alle woensdagen. Tijdens de vasten en de advent zal men “dragen wullen hemden en slaepen in wullen
slaeplakens”, tenzij men wegens ziekte hiervan ontslagen is.
24. Wekelijks moet men het kapittel houden en enkele punten van de regel voorlezen.
25. Tijdens het kapittel mag men niet spreken, tenzij om schuld te belijden.
26. De stilzwijgendheid dient men de onderhouden op “de dormpter ende geduerende
het gelees onder de maeltijt” en ook wanneer de overste dat goed vind.
27. De fouten en tekortkomingen van de medezusters mag men niet buiten het huis
dragen en evenmin de geheimen van het klooster.
28. “De arme pelgrims ende passanten sal men minnelijck ontfanghen ende herberghen ende gheven hun oudt omme vier te maecken allen avent van Sinte-Merten
avent tot Vastenavent ende ooc pottagie soo verre den staet vanden huyse dat
vermach".
29. De rekening zal men om de 2 jaar voordragen.
30. Deze statuten moeten viermaal per jaar, namelijk op de quatertempervrijdagen10,
in het kapittel worden voorgelezen.
De zusters moeten instaan voor 7 bedden, 5 voor de mannen, 2 voor de vrouwen
gedurende één nacht, aan wie zij vanaf St.-Maarten tot de vasten dagelijks soep moeten geven11. Dank zij een aantal visitatieverslagen van de aartsbisschop weten we hoe
het er in het klooster aan toe ging. In een volgend nummer komen we daar uitgebreid
op terug. Wat waren de moeilijkheden, wie waren de kloosterzusters, ...?

Voetnoten
1. Wieme Daniel, "Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden", Heemkundige Kring Businarias, Maarkedal, 2002, p 295. In het gedenkboek van de kerk van Kerkem staat op blz 8 : "Het hoogaltaar is in de
verleden (18e) eeuw aangekocht geweest voor den prijs van vijftien honderd franken aan het oud klooster
van Schoorisse".
2. Rijksarchief Ronse – Sint-Margriethospitaal nr 113.
3. Rijksarchief Gent, Departement de lʼEscaut, nr 5870. - Ils consistent en : la maison
conventuelle des sœurs noires consistant en jardin, vergers, brasserie, église, etables, grange
et autres bâtiments, contenant environs deux cent quatre vingt cincq verges mesure de Grammont tenant du
nord au bien de la Cure du dit escornaix à lʼorient et midi au même à lʼoccident la rue. La vente compris
dans lʼafﬁche spéciale, numérotée 153 dont il a été lecture ... comme provenant des ci-devant sœurs noires
dʼescornaix et forment un seul lot d'estimation qui a été porté revenu, rigoureusement estimé à la somme de
cincq cent francs, et en capital à celle de dix mille francs.
4. Rijksarchief Gent, Departement de lʼescaut, nr 5870. - Pardevant moi, Louis Joseph de Waele, notaire
à Gand, est comparé en personne le citoyen Pierre Devos, architecte demeurant à Gand .... donnant à
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Archeologische prospectiemethodes
PEDRO PYPE EN IRIS LANGEN

Inleiding
Veelal wordt de vraag gesteld hoe men archeologische vindplaatsen vindt of opspoort?
Het is inderdaad een feit dat de meeste archeologische sites zich ondergronds bevinden
en bijgevolg niet meer zichtbaar zijn. In vele gevallen komen vondsten en vindplaatsen
bij toeval aan de oppervlakte door het uitvoeren van allerhande infrastructuurwerken.
Maar men kan ook doelbewust op zoek gaan naar nu niet meer zichtbare nederzettingen uit het verre verleden. Daarom werden er verschillende technieken en methoden
ontwikkeld om die onzichtbare vindplaatsen op te sporen.
In onderstaande bijdrage worden de voornaamste prospectiemethoden besproken.
Luchtfotograﬁe
Situering
De luchtfotograﬁe als prospectietechniek ontstond in het begin van de 20ste eeuw. Het
is één van de meest gekende en meest gebruikte methoden om archeologische relicten
op te sporen. In de jaren 1960 werd er in België reeds een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Vanaf het einde van de jaren 1970 is men begonnen met het systematisch fotograferen van Vlaanderen. Vandaag werd reeds een groot deel volgens deze methode in
kaart gebracht. Maarkedal kwam echter tot nu toe nog niet aan de beurt.
Methode
De luchtfotograﬁe als prospectiemethode steunt op het principe dat elke menselijke ingreep de bodem verstoort en dit een effect heeft op het groeipatroon van de gewassen.
Planten zullen beter gedijen boven een gedempte gracht (meer humusrijke en vochtige
grond) dan boven muurfunderingen. Bijgevolg kan men zich op basis van de verschillen in groei- en rijpingspatronen van de gewassen een beeld vormen van de relicten die
in de ondergrond aanwezig zijn.
De verschillende soorten sporen die men via de luchtfotograﬁe kan onderscheiden
worden met Engelse termen aangeduid. De meest voorkomende sporen in Vlaanderen
zijn de cropmarks. Met deze term duidt men de groei- en kleurverschillen van de gewassen aan. Het al dan niet zichtbaar zijn van deze sporen is afhankelijk van tal van
klimatologische factoren en het type plant. De cropmarks zijn echter dikwijls maar
gedurende een korte periode zichtbaar. Het uitkiezen van het geschikte moment voor
een prospectievlucht vergt bijgevolg heel wat ervaring en vaak ook geluk.
De soilmarks zijn kleurverschillen die zichtbaar zijn op de naakte, dus onbegroeide,
grond. Deze sporen worden bijgevolg eerder in de winter waargenomen De shadowmarks zijn sporen die zowel op begroeide akkers als op naakte gronden kunnen gezien worden. Wanneer de zon in een bepaalde positie staat kunnen kleine, anders niet
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zichtbare, reliëfverschillen (van de bodem of van de gewassen) duidelijk worden. Ze
zijn zeer moeilijk te observeren en kunnen ook snel weer verdwijnen aangezien ze
afhankelijk zijn van de zon. Een ander type sporen zijn de snowmarks. Deze duiden de
verschillen in het smeltproces van sneeuw aan op naakt liggende gronden. Zo is een
gedempte gracht over het algemeen kouder dan de omliggende grond en zal de sneeuw
dus langer blijven liggen. Deze sporen treft men natuurlijk enkel in de winter aan en
zijn vanzelfsprekend slechts korte tijd zichtbaar. Als laatste spoortype zijn er de watermarks. Dit zijn sporen die door een overschot van regen- of grondwater afgetekend
worden. Hiermee kunnen weerom kleine niveauverschillen aan het licht komen.
Er zijn 2 soorten luchtfotoʼs: verticale en schuine. De verticale luchtfotoʼs moeten met
speciale toestellen worden gemaakt en zijn zeer geschikt voor de opmaak van kaarten
en plannen. Via dergelijke fotoʼs werd Vlaanderen reeds in kaart gebracht. Maar aangezien deze fotoʼs niet voor speciﬁeke archeologische doeleinden werden gemaakt is
hun nut enigszins beperkt. De schuine luchtfotoʼs daarentegen worden speciaal gemaakt voor het opsporen van archeologische relicten in de bodem. Het moment en de
hoek van opname zijn sterk bepalend voor de zichtbaarheid van de sporen, een factor
waar in de verticale luchtfotograﬁe geen rekening mee wordt gehouden. Ook de vrij
grote schaal van deze laatste maakt dat deze soort fotoʼs reeds ongeschikt zijn voor
archeologische sporen met kleine afmetingen. Het voordeel is dat er voor de schuine
luchtfotograﬁe geen speciaal vlieg- of fotomateriaal nodig is. Ervaring is hierbij het
belangrijkste.

het toezicht van de landsdeken van Ronse. In 1657 droegen de zusters het kleed van
St.-Bernardus maar volgden de regel van St.-Augustinus, later zullen ze ook het kleed
van St.-Augustinus overnemen.

Situering
De meest gekende, toegepaste én goedkoopste methode om archeologische vondsten
te detecteren is de zogenaamde “veldprospectie”.
Methode
Het principe is dat het materiaal dat aan de oppervlakte wordt aangetroffen een weerspiegeling is van wat er onder het oppervlak is bewaard gebleven. Om archeologische
vondsten op te sporen dient men systematisch met vaste intervallen het uitgekozen
perceel af te lopen en alle oppervlaktevondsten nauwkeurig te registreren. Er zijn 2
vormen te onderscheiden: ʻgrid-walkingʼ en ʻline-walkingʼ. Bij de eerste methode verdeelt men het veld in blokken, bij de tweede loopt men het veld af in lijnen.
Het is vooral deze laatste methode die in Vlaanderen wordt toegepast.
Voor een goede “zichtbaarheid” worden de akkers bij voorkeur in de winter verkend.
De meest geschikte periode is uiteraard na het ploegseizoen, wanneer de akkers geen
gewassen dragen én het ploegen allerlei vers materiaal naar de oppervlakte heeft ge-

Hieronder de inwendige orde van de kloostergemeenschap.
1. Dit godshuis mag slechts 6 religieuzen tellen, tenzij er meer zouden nodig zijn.
2. Een afgevaardigde van de aartsbisschop zit de verkiezing van een nieuwe overste
voor.
3. De overste moet de goederen beheren tot welzijn van allen.
4. Veel zorg moet er besteed worden aan de vorming van de novicen, die de gestelde
leeftijd moeten hebben en van goed gedrag zijn.
5. Het opnemen en inkleden van de novicen moet geschieden met gesloten deuren en
zonder feestmaal.
6. De professie dient te geschieden in de klederen of het habijt van het proefjaar,
zonder sieraden (ciraet).
7. De tijd van het noviciaat is er een van onderricht in gebed, gehoorzaamheid, samenleven en nederigheid.
8. de professieformule.
9. idem.
10. De kleding van de religieuzen dient sober en niet kostelijk of werelds te wezen.
11. De zusters bidden de getijden van O.-L.-Vrouw, de oudere zusters mogen de metten
en lauden vervangen door 20 Onze Vaders en 20 Wees Gegroeten en de primen,
seksten, nonen, vespers en kompleten ieder door 5 Onze Vaders en 5 Wees Gegroeten.
12. Voor een overleden zuster zal men de vespers, de metten met 9 lezingen en de lauden van de overledenen bidden (de oudere zusters mogen dit vervangen door 30
Onze Vaders en 30 Wees Gegroeten).
13. Op Allerzielendag bidden de zusters hetzelfde als voor een overleden zuster.
14. Voor de stichters zal men bij het begin van elke maand bidden : de vespers, de metten
met 3 lezingen en de lauden of 20 Onze Vaders en 20 Wees Gegroeten.
15. Maandelijks zullen de zusters biechten en communiceren “ende op die daeghen
alsmen ten H. Sakramente geweest is, en sal men niet spreken met eenighe persoonen van buyten huijse, tenzij het absoluut noodzakelijk is".
16. Bij een buitengewone biechtvader zal men tweemaal per jaar (tijdens de vasten en
in de maand september) biechten.
17. De zusters mogen geen eigen bezit hebben.
18. Niemand mag werken om iets voor zichzelf te verdienen.
19. De inkomsten van eigen renten komen ten goede aan de gemeenschap.
20. Men mag het klooster niet verlaten zonder medezuster.
21. Een religieuze mocht niet “in eenighe besloten plaetse of in doncker alleen sijn
sonder medezuster met eenigh ongelijcke persoon”.
22. Het middag- en avondmaal dient op een vast uur te geschieden en men bidt het
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Besluit
Het belang van de luchtfotograﬁe als archeologische prospectiemethode valt niet te
onderschatten aangezien men op deze manier een groot gebied grondig kan onderzoeken. Deze methode kent echter ook serieuze beperkingen. Bepaalde archeologische
periodes en structuren zullen ondervertegenwoordigd zijn wegens hun beperkte zichtbaarheid.
Veldprospectie

uit nu nog verscheidene gezinnen water putten, zou ook van het hospitaal afkomstig
zijn.” In de muur van het vroegere café werd een gedenkplaat aangebracht met de
volgende tekst : “waar mijne wiege stond en ik mij mocht vermeien als kind, de jongensvreugd genieten ongestoord”. Enkele maanden geleden is het huis opnieuw van
eigenaar veranderd.

bracht. De “zichtbaarheid” wordt tevens bepaald door de aard van het terrein (vlak/vs/
hellend), de weersomstandigheden (regenachtig/vs/zonnig), de ervaring van de prospecteur en uiteraard het materiaal zelf. Zo zullen bijvoorbeeld glas en silex wegens hun
blinkend aspect meer opvallen dan gewoon donkerkleurig aardewerk.
Een veldprospectie kan door iedereen en zonder vergunning uitgevoerd worden. Alleen
dient men vooraleer het terrein te betreden toelating te hebben van de eigenaar(s).

Het Hospitaal.
Dank zij de gastvrijheid van onze voorouders ontstonden de oude hospitalen. Ze
werden opgericht voor de ʻpassantenʼ, doortrekkende vreemdelingen, pelgrims en
bedevaarders. Kort daarna werden er ook ouden van dagen en zieken verzorgd. Machtige heren stonden omwille van liefdadige doelstellingen een klein gedeelte van hun
bezittingen aan kloostergemeenschappen af. Wanneer7 het hospitaal gesticht werd in
Schorisse vinden we in de oorkonden die ons met de gewenste nauwkeurigheid
inlichten over de stichting ervan. Arent VI (Arnold) van Gavere, heer van Schoorisse en
Isabelle van Ghistele schonken op 11 mei 1416 het gebouwencomplex van het
hospitaal aan de zusters. De woning van de zusters, de kapel en het hospitaal
lagen op honderd meter van de kerk en grensden aan het kasteel van "de Heeren van
Schoorisse". De originele schenkingsakte, de “originele rolle in parchemeyn” is niet
meer terug te vinden maar in het Rijksarchief te Ronse beschikt men over verscheidene
afschriften, geheel of gedeeltelijk, die verwijzen naar de authentieke kopie die gemaakt
werd in 1615 door G. De Wulf, grifﬁer van het Land van Schoorisse.
Die goederen8 zijn o.a. :
1. een half bunder eigen goed waarop het hospitaal, de kapel en de bijbehorende tuin
en boomgaard gelegen zijn.
2. een woonstede, daarnaast gelegen, gekocht van Pieter de Wulf en eertijds toebehorend aan Pieter Nijs.
3. een woonhuis tegenover het hospitaal, eertijds toebehorend aan Hendrik Stassijns en
zijn echtgenote Marie Helebout.
4. het negende deel van het tiende van Schorisse.
5. 5 bunder land en weide in Zegelsem.
6. 2 bunder land bij Ten Hede in Sint-Maria-Horebeke.
7. allerlei renten op gronden.
Het hospitaal onder de bescherming van de H. Margaretha werd gesticht voor 6 kloosterlingen. Aartsbisschop Matthias Hovius keurde op 28 april 1610 de nieuwe statuten van deze gemeenschap goed. Niet minder dan 30 punten regelden de inwendige
orde in het kloosterleven. De bisschop van Kamerijk (Cambrai), Joannes van Gavere9,
stelde de kloostergemeenschap onder de Cisterciënzerregel van St.-Bernardus en onder
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Besluit
De veldprospectie is dé goedkoopste methode en vergt geen speciﬁek materiaal. Ze is
echter wel zeer arbeidsinstensief en vergt veel ʻmankrachtʼ.
Resultaten in Maarkedal
Sedert het midden van de 19de eeuw kwamen door middel van veldprospectie in Maarkedal meerdere vindplaatsen uit de steentijden en de Romeinse periode aan het licht.
In Etikhove ontdekte E. Joly, een oudheidkundige en bankier uit Ronse, in 1843 aan de
huidige Maarkendries een gallo-romeinse nederzetting met 18 brandrestengraven. De
vondsten bevinden zich momenteel in de Joly-collectie van Les Musées du Centenaire
te Mons.
De daaropvolgende jaren volgden nog verschillende andere vindplaatsen met steentijden Romeinse vondsten, o.m. nabij Bossenare (een silexafslag in 1889), Drappendries
(Romeinse daktegels in 1936 en artefacten in silex in 1889), Poestem (een artefact in
silex in 1889) en nabij de Sint-Britiuskerk van Etikhove (een neolithische bijl).
Een meer omstandige bespreking van de vindplaatsen en vondsten in Maarkedal zal in
een volgende bijdrage aan bod komen.
Geofysische en geochemische prospectie
Situering
Veel complexer en bijgevolg duurder is het gebruik van geofysische en geochemische
methodes. We onderscheiden de metaaldetector, de magnetometer, de elektrische weerstandsmeting en de geochemische prospectie.
9

Methode
De eenvoudigste en meest gekend methode is het gebruik van de metaaldetector, waarmee men ijzerhoudende en niet-metalen kan opsporen in het bodemoppervlak. Het
gebruik is, mits enige ervaring, vrij eenvoudig. Het gebruik van de metaaldetector is,
naargelang het model én de bodemsoort (klei/vs/zand), beperkt tot maximaal 30-40cm.
Bij ons is het gebruik van de metaaldetector sinds 1993 bij wet verboden en kan enkel
via een aparte vergunning toegelaten worden binnen een vergunde opgraving of prospectie met ingreep in de bodem.
Een verwante methode is het gebruik van de magnetometer. Deze methode steunt
op het principe dat het aardmagnetisme normaal constant is en veranderingen in dit
magnetisch veld te wijten zijn aan verstoringen van menselijke aard. Ze kan worden toegepast op structuren in gebakken klei, maar ook ijzeren voorwerpen, kuilen
en grachten kunnen hiermee opgespoord worden. Op regelmatige afstanden wordt het
magnetisch veld opgemeten. Afwijkingen leveren mogelijke archeologische sites op.
Deze methode wordt op heden vooral toegepast langs de Vlaamse kust om gedumpte
munitie uit de beide Wereldoorlogen te detecteren, maar kan ook archeologische sporen aan het licht brengen. Deze methode werd in Ieper met succes toegepast en liet
toe om een gans Brits loopgravenstelsel aangelegd tussen 1915 en 1917 in kaart te
brengen.

Deodatus Wattez, kastelein van het Oud Klooster. Mijn grootvader was bakker en
herbergier tegelijk; daar kreeg men logies te voet en te paard. Het opschrift luidde
Het Oud-Klooster” schreef Omer Wattez.
Gustave Henry-Vispoel staat ook nog als eigenaar vermeld op de Poppkaart opgemaakt rond 1860. Het huis en tuin onder nrs 115 en 116 behoren toe aan Josephus
De Temmerman, een herbergier uit Schorisse.

Een andere en veel complexere methode is het gebruik van elektrische weerstandsmeting. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat de elektrische weerstand kleiner of
groter is naargelang de ondergrond vochtiger of droger is. Zo zal de weerstand groter
zijn bij stenen funderingen en kleiner bij gedempte grachten. Op die manier kunnen
anomalieën in de bodem opgespoord worden. Deze methode werd in Vlaanderen reeds
verscheidene malen toegepast en heeft zeer goede resultaten opgeleverd. In Lefﬁnge
kon op die manier een vroeg-middeleeuwse nederzetting gelokaliseerd worden.
De geochemische prospectie laat toe om anomalieën in de scheikundige samenstelling van de bodem op te sporen. Bijvoorbeeld op plaatsen waar bewoning was is het
fosfaatgehalte duidelijk hoger. Zelfs binnen een opgegraven woongebouw laat deze

Omstreeks 1890 baatte de vader van A. Lemaitre deze herberg uit en het uithangbord
luidde “In ʼt Oud Klooster”. Kanunnik Frans De Smaele schreef in zijn bronnenstudie over “Het Sint-Margriethospitaal te Schorisse”6 : “Verscheidene bijzonderheden
wijzen er op dat daar werkelijk, zoals de
volksmond beweert, de ingang van het
hospitaal is geweest. De huidige poort zit
op de plaats van een tamelijk brede deur
waarvan het kijkraampje met gesmeed
traliewerk was afgeschermd... In de muur
van een bijgebouw ziet men een witte steen
met het jaartal 1688. Een grote gemetselde
steenput welke nooit droog wordt en waar-
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francs» de uiteindelijke koper was. Enkele dagen daarvoor was er voor notaris Joseph
De Waele uit Gent een contract4 getekend waarbij P. Devos de goederen van het
hospitaal zou kopen voor François Vispoel uit Gent. Ook de andere eigendommen van
het hospitaal werden openbaar verkocht5:
- 9 bunder land en weide op 14 fructidor VI (31 augustus 1798) voor 34.000 frs aan
J.B. Contreras uit Geraarsbergen.
- 5 dachwant land (gebruikt door Lieven Donckerwolcke) op 8 ﬂoreal 7 (27 april 1799)
voor 631 frs aan Benoît Flamand en J. Okerman uit Schorisse.
- 190 roeden weide (gebruikt door Hubert J. Thery) op 18 ﬂoreal 7 (7 mei 1799) voor
310 frs aan J. Odeyn uit Gent.
- 5 bunder 2 dachwant en 80 roeden land en weide (gebruikt door J.B. Devos) eveneens
op 18 ﬂoreal 7 (7 mei 1799) voor 2.050 frs aan Vanderstock Merry uit Ronse.
Alles samen : 19 bunder 3 dachwant 82 roeden.

methode toe om het stalgedeelte te achterhalen. De methode is vanzelfsprekend gespecialiseerd en bijgevolg duur.
Besluit
Het gebruik van deze speciﬁeke technieken vereist een grote investering en voldoende
know-how.
Mechanische prospectie
Situering
Bij de mechanische prospectie maakt men gebruik van toestellen om de grond te doorzoeken. Men onderscheidt de plantboor en de graafmachine.
Methode
De eenvoudigste manier om de bodem te onderzoeken is het gebruik van de grondboor
(plantboor) waarmee verstoringen (vb. grachtvullingen) in het bodemproﬁel kunnen
herkend worden. Deze methode wordt veelvuldig toegepast om sporen die via andere prospectiemethoden aan het licht kwamen te controleren. De methode vereist wel
enige ervaring.
Een zeer ingrijpende maar efﬁciënte prospectietechniek is de zogenaamde Lorrainemethode. Door middel van een graafmachine worden kleine sleufjes van ca. 10 op 2m
gegraven. Deze methode laat toe om zeer grote arealen op korte tijd te evalueren. Door
de destructieve aard van de techniek wordt deze alleen toegepast op direct bedreigde
archeologische vindplaatsen, voorafgaand aan een eventuele opgraving.
Besluit
Wegens hun destructief karakter moet het toepassen van deze methode op een doordachte manier gebeuren. Bijgevolg heeft men ze onderworpen aan een vergunningsplicht.
Besluit

In de atlas der buurtwegen van Schorisse staat dat het gedeelte tussen de pastorij tot
aan de Parkstraat, aan de linkerkant van de Zottegemstraat, toebehoorde aan Gustave
Herry-Vispoel, een eigenaar uit Gent. (de nummers 36 tot 40)
Rond 1850 was een deel ervan bewoond door Ludovicus Wattez, grootvader van Omer
Wattez. “Ik ben geboren op negen februari 1857 in het huis met drie grote dakvensters,
waarin de brievenpost is gevestigd, en waarin mijn grootvader woonde : Ludovicus
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Slechts de voornaamste prospectietechnieken werden hier besproken. Er bestaan nog
tal van andere toepassingen zoals de seismische, akoestische en thermische technieken.
Elke prospectietechniek is relevant voor haar speciﬁeke doeleinden, maar stelt toch
een aantal beperkingen.
Veldprospectie is de eenvoudigste en goedkoopste manier maar laat enkel toe inzicht
te verkrijgen in het verspreidingspatroon en datering van het opgeploegd materiaal.
Geofysische en geochemische methoden daarentegen geven een beeld van de aanwezige ondergrondse structuren en sporen, maar zijn duur. Het gebruik van mechanische
middelen zoals de graafmachine tijdens de prospectie zijn duur en destructief en kunnen enkel verantwoord worden bij bedreigde sites.
Met dit artikel willen we het belang van de prospectie beklemtonen binnen de archeologie. Deze methoden dragen bij tot de kennis van ons archeologisch patrimonium en
zodoende tot een beter en efﬁciënter erfgoedbeleid.
11

Leven rond het Brakelbos
MARC VUYLSTEKE

document2 met de “Staet der goederen compiterende de hospitaele binnen de prochie
van Schoorisse lande van aelst die word overgegeven bij de vrouwe prieuse om te
voldoen aen sijne majesteijts edict van daeten 4 januari 1787
1787”. De priorin Sabina
de Temmerman schrijft : “... in teken der waerheijt heb ik eijgenhandig de tegenwoordige afﬁrmatie ondertekent en hebbe de selve met mijn cachet gesegelt tot Schoorisse
den 21 april 1787
1787”. Tijdens de Franse bezetting werden vele kerkelijke goederen als
“zwart goed” verkocht.

In de Brakelse Geschied- en Heemkundige Kring Triverius publiceerden de gebroeders
Sylvain en André De Lange een merkwaardig boek over het leven rond het Brakelbos.
Dat Sylvain De Lange verknocht is aan “zijn Brakelbos”, Levierebos en DʼHoppe,
kon men reeds lang aﬂeiden uit de diverse wetenschappelijke publicaties en de
talrijke wandelingen die van zijn hand verschenen. Na het lezen van het “Leven rond het
Brakelbos” weten wij nu ook waarom.
Zo laat het eerste hoofdstuk, "Twee
eeuwen familie De Lange in de schaduw van het Brakelbos", de lezer
reeds proeven van het leven aldaar.
De gebroeders De Lange zijn evenwel niet lang blijven stilstaan bij hun
familiegeschiedenis, maar geven
de volle aandacht aan de streek aan
beide zijden van de taalgrens. De invloed van het Frans en van Vloesberg
(Flobecq) was in deze uiterste hoek
van Brakel tot in de jaren vijftig zeer
groot. Hoe daar verandering in kwam
vernemen wij van eersterangsgetuigen. In het verhaal over D'Hoppe,
de Vlaamse wijk die in 1962 bij het
vastleggen van de taalgrens om onbegrijpelijke redenen bij Vloesberg
bleef, geeft Sylvain een persoonlijke
maar interessante mening te kennen.
Volgens hem was het voor iedereen
beter geweest dat niet alleen D'Hutte,
maar ook D'Hoppe en zeker het afgelegen Hof te Liviere evenals een paar
huisjes op de Modderodde naar Brakel werden overgeheveld. Sedert tientallen jaren is
het D'Hoppebos op de Modderodde ook, spijtig genoeg, de plek waar de zavelboeren,
zelfs tot op heden, zonder enig respect voor de natuur, hun zakken vulden en nog steeds
vullen.
12

Pas op 9 vendimaire lʼan VII (30 september 1798) werd het Sint-Margriethospitaal3
openbaar verkocht. De totale oppervlakte bedroeg 284 roeden (Geraardsbergse mate)
en bestond uit het kloosterhuis, tuin, boomgaard, brouwerij, kerk, stallingen, schuur
en andere gebouwen. De inzetprijs van 28.500 frs werd bereikt op het einde van de
eerste kaarsverbranding. Geleidelijk aan, en dit gedurende de opeenvolgende kaarsverbrandingen, werd de prijs verhoogd tot 51.000 frs, 56.500 frs en bij het einde van
de vierde kaarsverbranding werd de verkoopprijs op 56.700 frs gebracht. Bij de 5de
en laatste kaarsverbranding werd het bedrag niet meer verhoogd zodat «le citoyen P.
Devos demeurant à Gand pour command comme dernier enchériseur le bien désigné au présent procès-verbal pour pris et somme de cinquante six mille sept cent
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Het Sint-Margriethospitaal te Schorisse.

MARC VUYLSTEKE

De meeste inwoners uit Schorisse weten niet waar het SintMargriethospitaal vroeger stond.
Velen denken dat het hospitaal juist
naast de kerk gelegen was, dichtbij
de gedenksteen voor de gesneuvelde soldaten uit beide wereldoorlogen. Hier stond wel tot voor enkele
tientallen jaren een rusthuis. De
Zusters van Vincentius à Paulo uit
Deftinge hebben, na de oprichting rond 1850 van het klooster en de lagere school in Schorisse, dit rusthuis op het
eind 19de eeuw opgestart. Bij het begin van Wereldoorlog II werden hier tientallen
gewonde soldaten verzorgd. Het gebouw bestaat nu niet meer.

Voor de wandelaar, die intens kennis wil maken met het Brakelbos, is het werk van de
gebroeders De Lange zeer waardevol. Hierbij zijn de gedetailleerde overzichtskaartjes
zeer nuttig om in het spoor van de "De Lange's" een merkwaardig stukje Vlaanderen te
ontdekken. Straat per straat, ja zelfs huis per huis, iedere familie komt er aan bod, een
verhaal dat soms opklimt tot het begin van de vorige eeuw.
De lezer krijgt ook een verklaring van de talrijke merkwaardige toponiemen. De
Vlamingen bijvoorbeeld spreken van de Modderodde voor de Mont-de-Rhodes.
Op het einde van het boek volgt een bloemlezing van Nederlandstalige en Franstalige
auteurs, die op het taalkundige vlak soms controversiële meningen hebben, maar
daarnaast unaniem de pittoreske schoonheid van de omgeving loven.
Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een sprekend gedicht. Het boek is mooi verlucht
met tal van onuitgegeven prentbriefkaarten en fotoʼs van rond de vorige eeuwwisseling. Het is goed dat er nog mensen zijn, zoals de gebroeders De Lange, die
opkomen voor hun streek. Spijtig dat sommige machtigen in de streek die mooie omgeving
verknoeien.

Waar stond het Sint-Margriethospitaal ?
Het Sint-Margriethospitaal stond dichtbij het
huidig café De Kring. Van dit hospitaal of
passantenhuis bleef zo goed als niets bewaard.
Van de roerende eigendommen bleven alleen
een paar stukken over o.a.: het beeld van de
H. Margareta dat nu in de kerk van Schorisse
staat en de bel die hangt (hing?) op de speelplaats van de aangenomen meisjesschool.
De bel draagt een randschrift : “Peeter De
Clerck me fecit MCCCCCCXXX
MCCCCCCXXX” (1630).
Vermoedelijk is het hoogaltaar in de kerk van
Kerkem afkomstig uit de kapel van het St.Margriethospitaal1.“In 1783 werd het klooster bij beslissing van Jozef II opgegeven en in
1785 werden de goederen van de gemeenschap
verkocht” schrijft De Brouwer maar dit is niet
zo. In het Rijksarchief te Ronse vond ik een
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Chalet Gerard in 1948 en de kapel van Céline d'Harveng.
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Het herstellen van de verﬂagen gebeurde via een korrelige toetstechniek. Ook de
glacistechniek werd toegepast.
De oorspronkelijke gegroefde kader werd in zijn oorspronkelijke staat behouden. Twee
lagen verf (olieverf en een glanzende laklaag) volstonden.
Voor de beschermende eindlaag werd gekozen voor een nieuwe, vlug drogende,
transparante, en licht glanzende vernis voor olieverfwerken.
Het hele werk nam ongeveer 50 uren in beslag. Er kon slechts een paar uren per dag
worden gewerkt. Dit was te wijten aan het feit dat bij het verwijderen van de oude
verﬂagen een proces van herharden nodig was, teneinde niet met een naakte houten
plaat te eindigen.
Presentatie
Valeer Bauters ziet het uithangbord wel op een kale wand hangen, verlicht met
enkele degelijke halogeenspots, het werk verdraagt immers veel licht. Thans is het
opgehangen aan een muur in de ruime traphal van het eerste verdiep in het administratief
centrum te Maarkedal. Kan het misschien niet als blikvanger worden opgehangen aan
de trap zelf, rechtover het borstbeeld van Valerius De Saedeleer ?

Vóór de restauratie.

14

Na de restauratie.
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Het uithangbord boven de inkomdeur.

Het schilderij "De kroning van O.-L.-Vrouw"

MARC VUYLSTEKE

Enkele maanden geleden schonk Mevrouw Christiane de Potter d'Indoye een
kopie van het schilderij "De Kroning van O.-L.-Vrouw" (2,65 m x 1,65 m) aan de
O.-L.-Vrouwhemelvaartkerk te Nukerke. Wat stelt het schilderij voor en hoe kwam het
terecht bij de familie Xavier d'Hoop de Synghem-de Potter d'Indoye?

Staat van het paneel vóór de restauratie
Het betreft een (vermoedelijk) eikenhouten paneel van ca 80 cm breed en 220 cm
hoog en 8 mm dik. Het is stevig vervat in een zwaar houten kader en langs de achterzijde verstevigd met dwarslatten. Deze constructie is vrij solide en daar kon best van
afgebleven worden. Het beschilderde paneel zelf had een vuilgrijs uitzicht, duidelijk
getekend door de tand des tijds. De ondergrond bestond uit een witte verf, waarboven
allerlei pigmenten werden aangebracht: groenen, grijzen, siena's, gelen, oranjes en wit.
De afwerkingslaag bestond uit een donkere vernis ﬂinterdun naast zeer dik aangebracht.
Ze had een vuilbruine tint, waarop spatten cement en witte latexverf zichtbaar waren.
Deze laatste zal Ramah wel niet hebben aangebracht. Een 80-tal houtwormgaatjes in
paneel en kader vormden de “afwerking”.
De restauratie
De oude vergeelde alcoholvernis werd aangepakt met een niet pluizend watje gedrenkt
in methanol en behoedzaam laagje per laagje in een draaiende beweging verwijderd.
Met kneedbaar hout werden de wormgaatjes in paneel en kader gevuld. Vervolgens
werden de verﬂagen aan een grondig onderzoek onderworpen. De tekst “Auberge De
Vos” in wit en donkergrijs was nog vrij goed zichtbaar, de bruine kleuren van de vos
waren goed bewaard, de groenen van gras en planten waren op sommige plaatsen
volledig verdwenen, de verf van het tafellaken was nagenoeg volledig verdwenen tot
op het paneel. Onderzoek met de loep gaf slechts sporen van wit en grijzen te zien. Van
het gras en de bloemen resteerden nog enkel onduidelijke sporen.
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Het schilderij werd in 1672 gemaakt ter gelegenheid van het gouden jubileum van de
heer van Petegem Basile Brias en Anne Novarez. Het werd opgehangen in de kapel
van het kasteel van Petegem. Het stelt de kroning van Maria door de H. Drievuldigheid
voor. Onderaan staan geknield voor het Heilig Sacrament Basile Brias, zijn echtgenote
Anne Novarez en hun vijf kinderen. Het doek werd naar een "Van Oost" geschilderd
door Van den Bossche uit Oudenaarde. Op verzoek van Félix-Henri d'Hoop, conservator van het Rijksarchief te Gent, kwam het doek in 1891 in de kerk van Heusden
(bij Gent) terecht. Op het kerkhof van Heusden bevindt zich de familiekelder van
d'Hoop-van Alstein. De gedenksteen is nu nog altijd te zien aan de buitenkant van de
kerk. De tekst is niet meer leesbaar. De naam d'Hoop-van Alstein is min of meer nog
te ontcijferen.
In 1945 werd het schilderij op vraag van Hubert d'Hoop, vader van jonkheer Xavier
dʼHoop de Synghem, gerestaureerd. Nu hangt het doek in de privé woonst van de
familie in Merelbeke.
Rond 1630 was Matheo Novarez "seigneur gagier" te Petegem (bij Oudenaarde).
Wellicht had hij de heerlijkheid Petegem als borg (gage) van de koninklijke eigenaar
gekregen. Bij invloedrijke personen was het in die tijd mode om een Spaans klinkende
naam aan te nemen of hun naam in het Spaans te vertalen. Een dochter, Anne Novarez,
huwde te Brugge op 4 oktober 1622 met Basile Brias, zoon van Jean-Odon en van
Marie de Milan-Visconti en kleinzoon van Jacques-Odon geboren in Castelnuovo
d'Asti in Piémont en van Lucie de Succa. Basile werd de nieuwe "seigneur gagier"
en tevens baljuw. Het ambt heeft hij wellicht zelden persoonlijk uitgeoefend want de
meeste stukken zijn ondertekend door zijn plaatsvervangers1. Hij was advocaat bij
de Raad van Vlaanderen en heer van Petegem. Volgens Félix-Ferdinand d'Hoop zou
Basile Brias in 1654 de heerlijkheid Petegem gekocht hebben2. Hij overleed op 29 mei
1681.
Later, in 1789, zal deze heerlijkheid toebehoren aan Josse Clemmen3, "heer der
prochie ende princelyken leen-hove van peteghem by Audenaerde ende van ter
proschdye". Op het einde van de 19de eeuw is baron Pycke de Peteghem de eigenaar.
Het schilderij werd via erfenis van vader op zoon/dochter overgedragen.
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Het uithangbord "Auberge De Vos"

De families Brias, van Alstein, dʼHoop
I) Basile Brias (geboren in 1600 en overleden op 29 mei 1681)
x Anne Novarez (geboren in 1603 en overleden op 9 november 1677).
Hun kinderen :
1. Anne Marie x Laurent Bake (advokaat bij de Raad van
Vlaanderen).
2. Charlotte, begijn in Notre-Dame-ter-Hoyen in Gent († 17
oktober 1699).
3. Jean-Odon-Jacques, ongehuwd, overleden te Gent op 4 mei 1679 en te Petegem
begraven.
4. Jeanne x François de Pale, comte d'Henin, heer van Doncs en de la Motte. Ze was
erfgename van de heerlijkheid Petegem en kreeg talrijke processen, die op hun beurt
aanleiding gaven tot nieuwe processsen tot het einde van de 18de eeuw. Zij overleed
op 19 maart 1706.
5. Marguerite-Jacqueline
Marguerite-Jacqueline, geboren te Gent op 10 oktober 1635 en overleden op 4
november 1728. Ze was gehuwd met Georges-Louis van Alstein. De kinderen staan
afgebeeld op het schilderij.
II) Marguerite Brias x Georges-Louis van Alstein.
Georges-Louis van Alstein, geboren op 25 juni (of 26 juli)
1631 was een zoon van Pierre en Catherine d'Haemere. Hij
huwde op 2 juni 1658 met Marguerite-Jacqueline Brias. Hij
behaalde aan de universiteit van Dôle het diploma van licentiaat in de rechten. Het gezin kreeg 4 kinderen : Pierre-Grégoire
Pierre-Grégoire,
Clémence, Caroline en Jeanne. Hij overleed op 22 januari
1724.
III) Pierre-Grégoire van Alstein,
Alstein geboren in 1659. Huwde te
Gent op 11 mei 1701 met Marie-Jeanne Hally, dochter van
Jean-Baptiste . Hij was advocaat en "grefﬁer héréditaire de la seigneurie de St-Bavon".
Op 7 september 1684 was hij curator i.v.m. de erfenis van zijn tante Jeanne Brias,
dame van Petegem. Georges-Joseph, Marie-Jacqueline en Pierre-Louis waren drie van
zijn kinderen.
IV) Pierre-Louis van Alstein, te Gent geboren op 1 augustus 1706 en er overleden op
17 juni 1778. Hij was heer van Petegem, Radepas te Moortsele, enz. en ook "hautpointre" van de kasselrij van Oudenaarde. In 1771 gaf keizerin Maria-Theresia "de
nouvelles lettres de patentes de noblesse donnant augmentation d'Armes par l'addition
de Losanges dans les Croix, on retourna maladroitement les pièces héraldiques dans
16
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De voorgeschiedenis
Valerius De Saedeleer kwam naar Etikhove in 1921, na zijn vrijwillige ballingschap
tijdens Wereldoorlog I in Wales. Hij bewoonde de villa Tynlon op de Bossenare. Voor
zijn dochters, die in Wales de tapijtweefkunst hadden geleerd, zocht De Saedeleer
een weefatelier. Op de ﬂanken van de Bellevue konden zij hun kunst beoefenen in
het fabrieksgebouwtje dat thans eigendom is van de heer Adrien De Bosschere. De
ontwerpen voor de tapijten werden ook gemaakt door bevriende artiesten, die allen
ergens een logies dienden te vinden. Dit kon in “De Leeuw van Vlaanderen” op het
dorpsplein. Het “hotel” kreeg later de naam “Auberge De Vos” naar de toenmalige
eigenaar. De gebroeders Haesaerts, die ook deel uitmaakten van de tapijtenﬁrma van
De Saedeleer, trokken er voor enkele jaren in. Spoedig was het een komen en gaan van
allerlei exentrieke jonge mannen – kunstenaars van velerlei pluimage – meestal geïnteresseerd in de dochters van De Saedeleer, en die naast hun inbreng in het ontwerpen
van tapijten, ook niet nalieten het vredige dorpsplein nu en dan op stelten te zetten.
De Etikhoofse vrome mensen noemden hen “de kruiswegjoden”. Op de muren van de
gelagzaal borstelden enige vaste klanten enkele taferelen. Deze schilderwerken werden begin de jaren zeventig van vorige eeuw herontdekt onder het behang (de meeste
oudere Etikhovenaren wisten wel af van het bestaan van de verborgen konterfeitsels).
Dit feit was toen aanleiding voor een nieuwe volkstoeloop naar het toenmalige omgedoopte café “Sjuule”.
Dit hele verhaal willen wij hier niet verder uit de doeken doen. Wel dit nog ... Tijdens
een van hun guitige buien schilderde Ramah (Ramaekers) een uithangbord dat opgehangen werd boven de inkomdeur van het café. Op het paneel staat een vos afgebeeld,
neergezeten op een picknickdeken. Daarop liggen brood en kaas, een gebakken kip,
enkele borden en uiteraard een ﬂes wijn. Bloemen sieren de omgeving. In zwierige
letters lezen wij “Auberge De Vos”. Dit bord is na de dolle dertiger jaren bewaard
gebleven bij Franz Thienpont (vader van Peter Thienpont, de huidige burgemeester
van Maarkedal). Het uithangbord bevindt zich nu in het administratief centrum1. Het
was echter dringend aan restauratie toe.
Burgemeester Thienpont vroeg aan Valeer Bauters of hij deze delicate taak op zich
wou nemen. Terloops dient gezegd dat hij een van de ontdekkers is van de muurschilderingen in café Sjuule. Valeer Bauters, geboren te Etikhove in 1940 en woonachtig op
de Steenbeekdries, is leraar plastische kunsten. Hij heeft een jarenlange carrière achter
de rug en is zelf niet onverdienstelijk als graﬁsch en beeldend kunstenaar. Over de
restauratie van het uithangbord laten we hem zelf de nodige uitleg doen.
1. Burgemeester Peter Thienpont schonk onlangs het uithangbord aan de gemeente. De gemeenteraad van
dinsdag 21 december 2004 heeft die schenking met éénparigheid van stemmen aanvaard om (na restauratie)
geïntegreerd te worden in het gemeentelijk kunstpatrimonium.
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Minder fraai was het spelletje "blinde kater slaan". De geroofde merel- en lijstereieren
werden (geblinddoekt) met een lange bonenstaak kapotgeslagen. Sommigen bliezen
de eieren uit en regen ze aan een koord. Natuurbescherming was zeker toen nog geen
begrip.
Dan diende zich plots de cinema aan. We mochten ons in de dichtsbije stad vergapen
aan "Woody Woodpecker" en "Den dikke en den dunne". Traditioneel gaven ze de
actualiteiten, een voorﬁlm om te lachen en een cowboyﬁlm als hoofdrol. Thuis zijn
bij valavond was een must. En tijdens de Wereldtentoonstelling van 1958 op de Heizel
zagen we de eerste kleurentelevisie.
Deze opsomming kan zeker nog langer gemaakt worden en streekgebonden zijn er
zeker andere manieren geweest om de zondagen rond te krijgen. Misschien is het nuttig alles eens te bundelen waarmee de jeugd zich in de vijftiger jaren bezig hield, doch
navraag leerde mij dat zowat heel Vlaanderen de opgesomde speeltuigen kende en
gebruikte.

le sens des cachets gravés, de manière que la bande de gueules devint bande de sinople (verte, en signe de noblesse de robe); et depuis cette époque les van Alstein ont
porté: d'or à la bande de sinople, chargée de trois croix patées en lozangées d'argent;
et pour cimier: une croix pareille placée dans un vol (deux ailes déployées) devant un
casque grillé et tourné vers l'un des côtés. Lettres patentes de noblesse de la famille
van Alstein, du 17 janvier 1771".
Hij huwde een eerste keer met Marie-Marguerite de Clercq en na het overlijden van
zijn eerste vrouw huwde hij met Jeanne-Thérèse Elbo. Alleen uit het eerste huwelijk
werden kinderen geboren : Marie-Bernardine x Philippe van Meldert (zonder kinderen), Edouard-Grégoire x Caroline de Loose (zonder kinderen) en Pierre Grégoire.
Grégoire
V) Pierre-Grégoire van Alstein,
Alstein te Gent geboren. Huwde op 8 december 1758
met Caroline Neyt. Zij was de dochter van Josse Neyt en Jeanne-Françoise Van
Coppenolle en geboren in 1737 - zij stierf op 9 juli 1798. Hij stierf op 20 januari 1784.
Het gezin kreeg 10 kinderen : Pierre-Louis, Jean-Baptiste, Isabelle-Charlotte, LiévinFrançois x Philippine d'Hoop, Eugénie-Grégoire, Joseph-Hector-Félix x Marie Blancquaert, Henriette-Lucie, Hélène-Thérèse, Jeanne-Françoise-Grégoire en Colette.
VI) Hélène-Thérèse van Alstein, geboren op 7 oktober 1776. Huwde te Heusde
op 10 november 1797 met Antoine-François d'Hoop. Hij was te Gent geboren op
5 juli 1769 als zoon van chevalier François-Dominique, heer van Synghem ten Brande.
Hij was directeur van Registratie en Domeinen te Gent en "Président des Beaux-Arts".
Hij stierf op 10 september 1929. Het gezin kreeg twee zonen en twee dochters: MarieAdelaïde, Ferdinand-Théodore, Eulalie-Grégoire en Jean-Baptiste-François. Zij stierf
te Gent op 17 januari 1849.

Uit de oude doos

Wapenschild : de gueules au lion d'or, armé et lampassé
d'azur, cantonné de quatre coquilles d'argent. L'écu surmonté
d'un heaume ou casque d'argent, grillé et liséré d'or, fourré et
attaché d'azur, orné de ses lambrequins d'argent et de gueules. Cimier : le lion naissant de l'écu. Le casque couvert d'une
courone d'or au lieu de bourlet.
Devies : "discite justitiam moniti et non temnere divos".
(Keizerlijk decreet van 5 maart 1789).
Les armoiries octroyées le 20 décembre 1811, avec le titre
de chevalier, à Ferdinand-Antoine d'Hoop (Ritter von Hoop)
sont: un écusson divisé en quatre quartiers; le 1er et le 4e l'écu
d'Hoop, le 2e et le 3e l'écu Danneels; le tout surmonté des cimiers de d'Hoop et de
Danneels.
Een typische foto van de schoolgaande jeugd uit Maarke-Kerkem kort na de Eerste
Wereldoorlog. Wie herkent ze nog ? Graag uw reacties.

VII) Ferdinand-Théodore d'Hoop,
d'Hoop geboren te Gent op 21 maart 1798. Huwde op 9
januari 1821 te Gent met Marie-Colette-Louise Le Fèvere de ten Hove4, dochter van
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Louis-Henri. Als dokter in de rechten was hij actief bij de Registatie en Domeinen
waar hij ere-inspecteur werd benoemd. Van 1840 tot 1863 zetelde hij in de Senaat als
verkozene voor het arrondissement Eeklo en later voor het arrondissement Gent. In
1855 werd hij benoemd tot ridder in de Leopoldsorde. Hij overleed te Heusden op 7
september 1866. De familie bezit een geschilderd portret van Ferdinand-Théodore van
de hand van Maes-Canini (winnaar van de prijs van Rome).
Dit gezin kreeg 8 kinderen : Victor-François5, Louis-Antoine6, Félicie-Françoise7,
Jules-Ferdinand, Léonie-Antoinette8, Felix-Henri, Ferdinand-Marie9 en Georgine10.
Felix-Henri geboren te Gent op 26
juli 1827. Hij was achtereenvolgens
conservator van het Rijksarchief te
Brugge en later te Gent. Hij werd
benoemd tot ridder in de Orde van
Leopold. Hij schreef "La Famille
van Alstein, ses ascendants, descendants et leurs alliés". De meeste
genealogische gegevens voor dit
artikel komen uit dit werk.

VIII) Jules-Ferdinand d'Hoop geboren te Gent op 1 april 1825. Hij was dokter in
de rechten en vrederechter te Gent. Hij huwde op 2 oktober 1855 te Kortrijk met
Euphrasie Goethals en stierf te Gent op 19 oktober 1912. Zijn gezin kreeg 9 kinderen: Marie-Thérèse11, Hubert-Vincent12, Adrien-Victor13, Paul-Marie, Ernest-Louis14,
Alfred-Felix15, Emile-Jules16, Ferdinand-Elisabeth17, Albert-Louis18.
IX) Paul-Marie d'Hoop,
d'Hoop geboren te Gent op 25 maart 1862 en er overleden op
10 september 1950. Hij huwde te Schaarbeek op 9 mei 1888 met Cornélie Daras
de Naghin, geboren te Sint-Joost-ten Node op 25 maart 1861, dochter van FirminCharles en van Rosalie-Jeanne Wouters (Darras of d'Arras). Zij kregen zes kinderen:
Marie-Thérèse-Rosalie, Hubert-Eugène-Georges
Hubert-Eugène-Georges, Christiane-Euphrasie-Charlotte,
Xavier-Lydie-Ernest, Monique-Gustave-Hyacinthe, Denyse-Charlotte-Hyacinthe.
X) Hubert-Eugéne-Georges d'Hoop, geboren te Gent op 15 oktober 1890 en overleden te Merelbeke op 10 oktober 1964. Hij huwde te Thieusies op 25 mei 1925 met
Andrée-Charlotte van Wambeke, "Dame de lʼOrdre du St-Sépulcre de Jérusalem".
Zij was te Thieusies geboren op 18 februari 1901 als dochter van Joseph-H.-Ch. en
M.-Elise-Yvonne Donnay de Casteau. Dit gezin kreeg 7 kinderen: Xavier-Paul-YvesFernand, Michelle-Charlotte-Cornelie, Jean-Pierre, Emmanuel-Marcel, AndréRaymond, Hadelin-Jean en Olivier.
18

door slijtage door zijn houders liep. Het molentje werd met ingekeepte triplexplaatjes
van een oud fruitbakje gemaakt. De molenas werd middenin tweemaal haaks op elkaar
gespleten (zie tekening).
Met wat behendigheid en kennis of doorvertelde kneepjes werd in de lente heel wat
tijd besteed om een herdersﬂuitje te maken. Van jong en sappig wilgenhout werd de
bast losgeklopt en van het hout afgeschoven. Een lip en sluitstuk aan het einde en klaar
was kees. De toonhoogte werd door beweging van het sluitstuk geregeld. Hoe dieper
het sluitstuk hoe hoger de toon.

De vlierstruik leverde de grondstof voor de "klakkebosse". Het zachte merg binnenin
werd uitgeboord of uitgebrand met een gloeiende kepernagel. Een prop van gekauwd
papier of vlaslinnen voor en achter in. De samengeperste lucht deed de voorste prop
enkele meters verder belanden en de begeleidende knal was een maatstaf voor de
perfekte werking.
Knallen hebben steeds goed in de markt gelegen. Met de "carbure", tijdens en voor de
oorlog in gebruik bij de verlichting van ﬁetsen, werden knalbussen gemaakt. Een doos
met spannend deksel, achteraan doorboord, een lucifer, een brokje carbure en speeksel
volstonden. Wel was er ondervinding nodig om de tijd in te schatten om binnenin het
ideale ontplofbare mengsel licht en gas te bekomen, zoniet liep alles letterlijk op een
sisser uit.
Bij het korter worden van de dagen werd de duisternis bondgenoot. Dikke bieten werden uitgehold, voorzien van ogen en mond en op de straathoek gezet. Het ﬂikkerende
licht van een kaars binnenin zorgde voor een gezellig sprookjeseffect. Halloween
"avant la lettre".
Winterse zondagen werden soms gevuld met het geduldig wachten bij het touw dat de
stuf van onder een net moest rukken als een uitgehongerde vogel zich tegoed kwam
doen aan een halfrotte appel.
Vogels waren nooit veilig voor onze zondagse speurtochten. Vanaf april werden de
hagen rond de boomgaarden en de bomen met zorg geïnspecteerd en ieder verzweeg
de plaats waar zijn lijster of merel een nest had. Als er jongen waren, werden ze soms
geroofd en opgekweekt met papjes van kippenvoer afgewisseld met larven en poppen
van mieren die onder elke grote steen huisden.
23

XI) Xavier-Paul-Yves-Fernand d'Hoop, geboren te Melle op 10 maart 1926 en
overleden te Maarke-Kerkem op 12 oktober 2004. Hij huwde te Lovendegem met
Christiane-Berthe-Guillelmine de Potter dʼIndoye. Kort na het overlijden van jonkheer
Xavier dʼHoop de Synghem schonk Mevrouw Christiane de Potter dʼIndoye een kopie
van het hogergenoemde schilderij aan de kerk van Nukerke.

Lege garenklossen kregen ook een tweede leven als "tank" of zelfrijdende traktor. De
ﬁguur zegt meer dan veel beschrijving. Wie een kleermaker in de familie had kon zelfs
pronken met een extra grote klos. Een doorboord schijfje kaars (paraﬁne) verbeterde
het glijdend effect van de hofboom terwijl ingekartelde randen de grip verhoogden,
zodat gezwind hindernissen genomen werden. De energie zat opgeslagen in de opgedraaide elastiek die vastgeprikt was met een duimspijker aan de overkant.
Uren plezier waren ook
verzekerd rond de beek in
de buurt. Ontelbare keren
werd ze "opgestonkt":
met graszoden werd een
dam of dijk opgeworpen
die uiteindelijk doorbrak
door de druk van het
water. Soms werd er een
rode draineerbuis ingewerkt zodat een spuitende waterstraal ontstond
die de energie leverde
voor een watermolentje
dat dagen draaide tot het
22

Voetnoten :
1. Joseph Plancquaert, Peteghem, Twintig eeuwen geschiedenis, uitgeverij Jos. Vermaut, Kortrijk.
2. Félix-Ferdinand d'Hoop, La famille van Alstein, ses ascendants, descendants et leurs alliés, p. 197, 1892
3. Josephus Clemmen werd in 1791 benoemd tot baron.
4. Haar broer, Ferdinand Le Fèvere de ten Hove, huwde met Eulalie-Grégroire d'Hoop, zus van FerdinandThéodore.
5. Victor-François, geboren te Gent op 13 november 1821. Als licentiaat in de theologie werd hij achtereenvolgens benoemd tot "sous-regent" van het Heilige Geestcollege te Leuven, leerling aan het Belgisch College te Rome, vicaire de l'église de Notre-Dame de Saint-Pierre te Gent, directeur van het Groot-Seminarie
te Gent, deservant te Mariakerke, pastoor van O.-L.-V. te Gent, deken Gent (extra muros), ere-kanunnik
van de St.-Baafskathedraal en lid van de bisschoppelijke raad. Hij werd eveneens benoemd tot ridder in de
Leopoldsorde.
6. Louis-Antoine, geboren te Gent op 26 november 1822. Hij was advokaat bij het Hof van Beroep te Gent
en president van het St.-Vincentius à Paulo genootschap te Heusden.
7. Félicie-Françoise, geboren te Gent op 16 februari 1824 en ongehuwd overleden te Heusden op 2 mei
1881.
8. Léonie-Antoinette, geboren te Gent op 27 juni 1826. Zij overleed te Heusden op 6 oktober van hetzelfde
jaar.
9. Ferdinand-Marie, geboren te Gent op 29 januari 1829. Was onderpastoor van St.-Martinus te Gent en
overleed te Heusden op 3 oktober 1859.
10. Georgine, geboren te Gent op 18 augustus 1830 en er overleden op 14 juli 1932.
11. Marie-Thérèse, geboren te Gent op 7 november 1857 en er overleden op 5 juni 1868.
12. Hubert-Vincent, geboren te Gent op 14 december 1858 en er overleden op 14 oktober 1885. Hij was ereingenieur bij Bruggen en Wegen en sekretaris-ingenieur van de Sociëteit van de Buurt IJzerwegen te Brussel
(Société des Chemins de fer Vicinaux à Bruxelles). Hij werd begraven in de familiekelder te Heusden.
13. Adrien-Victor, geboren te Gent op 18 juli 1860, religieux de la Compagnie de Jésus. Hij stierf op 10
februari 1912 te Kathaki (Engels Indië).
14. Ernest-Louis, geboren te Gent op 1 november 1864. Hij huwde te Dinant op 1 september 1888 met
Charlotte Henry, dochter van Eugène.
15. Alfred-Felix, geboren te Gent op 26 juni 1868.
16. Emile-Jules, geboren te Gent op 13 december 1870.
17. Ferdinand-Elisabeth, geboren te Gent op 20 november 1872 en er overleden op 2 augustus 1876.
18. Albert-Louis, geboren te Gent 24 mei 1875 en er overleden op 11 januari 1890.
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De vijftiger jaren
of was er nog leven na de vespers ?
CLOTHAIRE DE DEKEN

De wonden van de oorlog waren grotendeels gelikt en betrekkelijk goed geheeld. Wie
tijdens of onmiddellijk na de grote wereldbrand geboren was werd puber in de vijftiger
jaren. Veel ontbering of bewuste honger hadden we op het platteland niet geleden en
een andere toekomst kondigde zich aan : steeds meer auto's verschenen in het straatbeeld. In de dorpen ging het leven zoals steeds ietsje trager. De oude geplogendheden
hielden her en der nog lang stand en boden weerstand aan de nieuwe ordewoorden.
Zo vormden de vespers en het lof nog steeds een vast patroon bij de invulling van de
zondagnamiddag die daarna steevast werd ingezet met belleketrek bij het naar huis
komen. Daarna werden de zondagse kleren uitgetrokken en opende zich een zee van
tijd voor de jeugd.
Hoe we deze tijd toen doodmaakten vormt het onderwerp van dit artikeltje. Vele
vijfenzestigplussers zullen zichzelf en hun leefwereld van toen wellicht herkennen en
misschien inspiratie vinden om hun kleinkinderen eens aardig te verrassen met wat ze
nog kunnen maken uit hun kindertijd en om ze, voor een poosje althans, weg te krijgen
van hun videospelletje.
Alom werd nog met de hoepel, zo uit het schilderij van
Pieter Breughel geplukt, gespeeld. Een ﬁetsvelg werd met
een stokje aangepord en van richting veranderd en vakkundig in een vastgelegd parcours gedwongen. Zwarte
zeep aan het stokje als glijmiddel verhoogde, bij zelf in het
leven geroepen competities tussen twee wijken of buurten,
dermate de prestaties.
Wie een totale velg met spaken, en naaf incluis kon
bemachtigen, maakte met potlooddikke ijzerdraad een
beugel en bekwam een zeer bestuurbaar toestel. Voorzien van wasknijper en speelkaart werd de illusie van een
sputterende motor totaal. Hoe verder van de naaf, hoe
hoger de toon.

Alleen in de rand vermeld ik de voetbal die moeder uit een hoop lompen en vodden
tot een bal toenaaide en die we gebruikten tot hij aan ﬂarden hing. Soms bood een
gedroogde en opgeblazen varkensblaas enig soelaas doch de zeer kwetsbare illusie van
een echte voetbal hield het doorgaans niet lang vol.
Ook de schietstuivers werden zelfgemaakt. Een stuk loden pijp van een waterpomp
werd gesmolten in het fornuisvuur waarmee het eten voor de dieren gekookt werd. Het
vloeibare lood hanteren was een gevaarlijk werk waar vader de hand aan hield. Door
het in een brokstuk van een keukenpot te gieten bekwam het na stolling zijn typische
vorm.
Praktisch alle grondstoffen voor onze namiddagactiviteiten kwamen trouwens gratis
uit onze omgeving, de hoeve of het bos. Het naoorlogse aanbod was nog gering en we
waren al een paar uur zoet met het zoeken van onderdelen of benodigdheden.
Hierdoor kregen ook veel zaken een tweede
leven en was het woord wegwerpmaatschappij
nog nergens in een woordenboek opgenomen.
Als voorbeeld neem ik de populaire schietlap
(keiboog, keiwippe, rekkersboog, catapult).
Zorgvuldig werd een spriet of mik (gaffel)
uit het struikgewas opgezocht, tweemaal ingekeept ter bevestiging van de vleeskoordjes.
Daaraan de elastiek (repen rubber gesneden uit
oude ﬁetsbinnenbanden) en de keihouder (een
lederen lip of tong van afgedankte schoenen).
Mooie keien waren gewoon op de akkers te
rapen. Competitief schieten naar lege conservenblikken was onschuldig. Als er geen
volwassenen in de buurt waren vormden de glazen isolatoren op de elektriciteitspalen
een geviseerd doelwit.
Ook kroonkurken verschenen op het toneel en ze waren een gratis surrogaat voor de
bikkels. We maakten zelf onze spelregels.

De alom gekende spelletjes zoals haasje over, verstoppertje, voetballen, tikkertje,
knikkeren, schietstuiveren, krulbol, rondjes lopen rond de boomgaard, hinkelen voor
de meisjes die ook touwtje sprongen laat ik hier onbesproken. Elke jeugdbeweging
had een farde vol mogelijkheden voor klassieke spelletjes.

De wind droeg ook onze zelfgemaakte vlieger. Twee rietstengels of mooie rechtopschietende hazelaartakken vormden het kruis dat volgens een geheime verhouding samengebonden werd met vleeskoordjes, bruin papier (eventueel met kaarsvet of smout
tegen vochtigheid ingewreven) werden met eiwit of behangerslijm samengekleefd.
De regulerende staart met stukken oude krant hield de vlieger in de juiste helling
tegenover de wind en langs het spantouw werden "boodschappen" in de vorm van een
doorboord papierschijfje omhooggestuurd.
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De vijftiger jaren
of was er nog leven na de vespers ?
CLOTHAIRE DE DEKEN

De wonden van de oorlog waren grotendeels gelikt en betrekkelijk goed geheeld. Wie
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XI) Xavier-Paul-Yves-Fernand d'Hoop, geboren te Melle op 10 maart 1926 en
overleden te Maarke-Kerkem op 12 oktober 2004. Hij huwde te Lovendegem met
Christiane-Berthe-Guillelmine de Potter dʼIndoye. Kort na het overlijden van jonkheer
Xavier dʼHoop de Synghem schonk Mevrouw Christiane de Potter dʼIndoye een kopie
van het hogergenoemde schilderij aan de kerk van Nukerke.

Lege garenklossen kregen ook een tweede leven als "tank" of zelfrijdende traktor. De
ﬁguur zegt meer dan veel beschrijving. Wie een kleermaker in de familie had kon zelfs
pronken met een extra grote klos. Een doorboord schijfje kaars (paraﬁne) verbeterde
het glijdend effect van de hofboom terwijl ingekartelde randen de grip verhoogden,
zodat gezwind hindernissen genomen werden. De energie zat opgeslagen in de opgedraaide elastiek die vastgeprikt was met een duimspijker aan de overkant.
Uren plezier waren ook
verzekerd rond de beek in
de buurt. Ontelbare keren
werd ze "opgestonkt":
met graszoden werd een
dam of dijk opgeworpen
die uiteindelijk doorbrak
door de druk van het
water. Soms werd er een
rode draineerbuis ingewerkt zodat een spuitende waterstraal ontstond
die de energie leverde
voor een watermolentje
dat dagen draaide tot het
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Voetnoten :
1. Joseph Plancquaert, Peteghem, Twintig eeuwen geschiedenis, uitgeverij Jos. Vermaut, Kortrijk.
2. Félix-Ferdinand d'Hoop, La famille van Alstein, ses ascendants, descendants et leurs alliés, p. 197, 1892
3. Josephus Clemmen werd in 1791 benoemd tot baron.
4. Haar broer, Ferdinand Le Fèvere de ten Hove, huwde met Eulalie-Grégroire d'Hoop, zus van FerdinandThéodore.
5. Victor-François, geboren te Gent op 13 november 1821. Als licentiaat in de theologie werd hij achtereenvolgens benoemd tot "sous-regent" van het Heilige Geestcollege te Leuven, leerling aan het Belgisch College te Rome, vicaire de l'église de Notre-Dame de Saint-Pierre te Gent, directeur van het Groot-Seminarie
te Gent, deservant te Mariakerke, pastoor van O.-L.-V. te Gent, deken Gent (extra muros), ere-kanunnik
van de St.-Baafskathedraal en lid van de bisschoppelijke raad. Hij werd eveneens benoemd tot ridder in de
Leopoldsorde.
6. Louis-Antoine, geboren te Gent op 26 november 1822. Hij was advokaat bij het Hof van Beroep te Gent
en president van het St.-Vincentius à Paulo genootschap te Heusden.
7. Félicie-Françoise, geboren te Gent op 16 februari 1824 en ongehuwd overleden te Heusden op 2 mei
1881.
8. Léonie-Antoinette, geboren te Gent op 27 juni 1826. Zij overleed te Heusden op 6 oktober van hetzelfde
jaar.
9. Ferdinand-Marie, geboren te Gent op 29 januari 1829. Was onderpastoor van St.-Martinus te Gent en
overleed te Heusden op 3 oktober 1859.
10. Georgine, geboren te Gent op 18 augustus 1830 en er overleden op 14 juli 1932.
11. Marie-Thérèse, geboren te Gent op 7 november 1857 en er overleden op 5 juni 1868.
12. Hubert-Vincent, geboren te Gent op 14 december 1858 en er overleden op 14 oktober 1885. Hij was ereingenieur bij Bruggen en Wegen en sekretaris-ingenieur van de Sociëteit van de Buurt IJzerwegen te Brussel
(Société des Chemins de fer Vicinaux à Bruxelles). Hij werd begraven in de familiekelder te Heusden.
13. Adrien-Victor, geboren te Gent op 18 juli 1860, religieux de la Compagnie de Jésus. Hij stierf op 10
februari 1912 te Kathaki (Engels Indië).
14. Ernest-Louis, geboren te Gent op 1 november 1864. Hij huwde te Dinant op 1 september 1888 met
Charlotte Henry, dochter van Eugène.
15. Alfred-Felix, geboren te Gent op 26 juni 1868.
16. Emile-Jules, geboren te Gent op 13 december 1870.
17. Ferdinand-Elisabeth, geboren te Gent op 20 november 1872 en er overleden op 2 augustus 1876.
18. Albert-Louis, geboren te Gent 24 mei 1875 en er overleden op 11 januari 1890.
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Louis-Henri. Als dokter in de rechten was hij actief bij de Registatie en Domeinen
waar hij ere-inspecteur werd benoemd. Van 1840 tot 1863 zetelde hij in de Senaat als
verkozene voor het arrondissement Eeklo en later voor het arrondissement Gent. In
1855 werd hij benoemd tot ridder in de Leopoldsorde. Hij overleed te Heusden op 7
september 1866. De familie bezit een geschilderd portret van Ferdinand-Théodore van
de hand van Maes-Canini (winnaar van de prijs van Rome).
Dit gezin kreeg 8 kinderen : Victor-François5, Louis-Antoine6, Félicie-Françoise7,
Jules-Ferdinand, Léonie-Antoinette8, Felix-Henri, Ferdinand-Marie9 en Georgine10.
Felix-Henri geboren te Gent op 26
juli 1827. Hij was achtereenvolgens
conservator van het Rijksarchief te
Brugge en later te Gent. Hij werd
benoemd tot ridder in de Orde van
Leopold. Hij schreef "La Famille
van Alstein, ses ascendants, descendants et leurs alliés". De meeste
genealogische gegevens voor dit
artikel komen uit dit werk.

VIII) Jules-Ferdinand d'Hoop geboren te Gent op 1 april 1825. Hij was dokter in
de rechten en vrederechter te Gent. Hij huwde op 2 oktober 1855 te Kortrijk met
Euphrasie Goethals en stierf te Gent op 19 oktober 1912. Zijn gezin kreeg 9 kinderen: Marie-Thérèse11, Hubert-Vincent12, Adrien-Victor13, Paul-Marie, Ernest-Louis14,
Alfred-Felix15, Emile-Jules16, Ferdinand-Elisabeth17, Albert-Louis18.
IX) Paul-Marie d'Hoop,
d'Hoop geboren te Gent op 25 maart 1862 en er overleden op
10 september 1950. Hij huwde te Schaarbeek op 9 mei 1888 met Cornélie Daras
de Naghin, geboren te Sint-Joost-ten Node op 25 maart 1861, dochter van FirminCharles en van Rosalie-Jeanne Wouters (Darras of d'Arras). Zij kregen zes kinderen:
Marie-Thérèse-Rosalie, Hubert-Eugène-Georges
Hubert-Eugène-Georges, Christiane-Euphrasie-Charlotte,
Xavier-Lydie-Ernest, Monique-Gustave-Hyacinthe, Denyse-Charlotte-Hyacinthe.
X) Hubert-Eugéne-Georges d'Hoop, geboren te Gent op 15 oktober 1890 en overleden te Merelbeke op 10 oktober 1964. Hij huwde te Thieusies op 25 mei 1925 met
Andrée-Charlotte van Wambeke, "Dame de lʼOrdre du St-Sépulcre de Jérusalem".
Zij was te Thieusies geboren op 18 februari 1901 als dochter van Joseph-H.-Ch. en
M.-Elise-Yvonne Donnay de Casteau. Dit gezin kreeg 7 kinderen: Xavier-Paul-YvesFernand, Michelle-Charlotte-Cornelie, Jean-Pierre, Emmanuel-Marcel, AndréRaymond, Hadelin-Jean en Olivier.
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door slijtage door zijn houders liep. Het molentje werd met ingekeepte triplexplaatjes
van een oud fruitbakje gemaakt. De molenas werd middenin tweemaal haaks op elkaar
gespleten (zie tekening).
Met wat behendigheid en kennis of doorvertelde kneepjes werd in de lente heel wat
tijd besteed om een herdersﬂuitje te maken. Van jong en sappig wilgenhout werd de
bast losgeklopt en van het hout afgeschoven. Een lip en sluitstuk aan het einde en klaar
was kees. De toonhoogte werd door beweging van het sluitstuk geregeld. Hoe dieper
het sluitstuk hoe hoger de toon.

De vlierstruik leverde de grondstof voor de "klakkebosse". Het zachte merg binnenin
werd uitgeboord of uitgebrand met een gloeiende kepernagel. Een prop van gekauwd
papier of vlaslinnen voor en achter in. De samengeperste lucht deed de voorste prop
enkele meters verder belanden en de begeleidende knal was een maatstaf voor de
perfekte werking.
Knallen hebben steeds goed in de markt gelegen. Met de "carbure", tijdens en voor de
oorlog in gebruik bij de verlichting van ﬁetsen, werden knalbussen gemaakt. Een doos
met spannend deksel, achteraan doorboord, een lucifer, een brokje carbure en speeksel
volstonden. Wel was er ondervinding nodig om de tijd in te schatten om binnenin het
ideale ontplofbare mengsel licht en gas te bekomen, zoniet liep alles letterlijk op een
sisser uit.
Bij het korter worden van de dagen werd de duisternis bondgenoot. Dikke bieten werden uitgehold, voorzien van ogen en mond en op de straathoek gezet. Het ﬂikkerende
licht van een kaars binnenin zorgde voor een gezellig sprookjeseffect. Halloween
"avant la lettre".
Winterse zondagen werden soms gevuld met het geduldig wachten bij het touw dat de
stuf van onder een net moest rukken als een uitgehongerde vogel zich tegoed kwam
doen aan een halfrotte appel.
Vogels waren nooit veilig voor onze zondagse speurtochten. Vanaf april werden de
hagen rond de boomgaarden en de bomen met zorg geïnspecteerd en ieder verzweeg
de plaats waar zijn lijster of merel een nest had. Als er jongen waren, werden ze soms
geroofd en opgekweekt met papjes van kippenvoer afgewisseld met larven en poppen
van mieren die onder elke grote steen huisden.
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Minder fraai was het spelletje "blinde kater slaan". De geroofde merel- en lijstereieren
werden (geblinddoekt) met een lange bonenstaak kapotgeslagen. Sommigen bliezen
de eieren uit en regen ze aan een koord. Natuurbescherming was zeker toen nog geen
begrip.
Dan diende zich plots de cinema aan. We mochten ons in de dichtsbije stad vergapen
aan "Woody Woodpecker" en "Den dikke en den dunne". Traditioneel gaven ze de
actualiteiten, een voorﬁlm om te lachen en een cowboyﬁlm als hoofdrol. Thuis zijn
bij valavond was een must. En tijdens de Wereldtentoonstelling van 1958 op de Heizel
zagen we de eerste kleurentelevisie.
Deze opsomming kan zeker nog langer gemaakt worden en streekgebonden zijn er
zeker andere manieren geweest om de zondagen rond te krijgen. Misschien is het nuttig alles eens te bundelen waarmee de jeugd zich in de vijftiger jaren bezig hield, doch
navraag leerde mij dat zowat heel Vlaanderen de opgesomde speeltuigen kende en
gebruikte.

le sens des cachets gravés, de manière que la bande de gueules devint bande de sinople (verte, en signe de noblesse de robe); et depuis cette époque les van Alstein ont
porté: d'or à la bande de sinople, chargée de trois croix patées en lozangées d'argent;
et pour cimier: une croix pareille placée dans un vol (deux ailes déployées) devant un
casque grillé et tourné vers l'un des côtés. Lettres patentes de noblesse de la famille
van Alstein, du 17 janvier 1771".
Hij huwde een eerste keer met Marie-Marguerite de Clercq en na het overlijden van
zijn eerste vrouw huwde hij met Jeanne-Thérèse Elbo. Alleen uit het eerste huwelijk
werden kinderen geboren : Marie-Bernardine x Philippe van Meldert (zonder kinderen), Edouard-Grégoire x Caroline de Loose (zonder kinderen) en Pierre Grégoire.
Grégoire
V) Pierre-Grégoire van Alstein,
Alstein te Gent geboren. Huwde op 8 december 1758
met Caroline Neyt. Zij was de dochter van Josse Neyt en Jeanne-Françoise Van
Coppenolle en geboren in 1737 - zij stierf op 9 juli 1798. Hij stierf op 20 januari 1784.
Het gezin kreeg 10 kinderen : Pierre-Louis, Jean-Baptiste, Isabelle-Charlotte, LiévinFrançois x Philippine d'Hoop, Eugénie-Grégoire, Joseph-Hector-Félix x Marie Blancquaert, Henriette-Lucie, Hélène-Thérèse, Jeanne-Françoise-Grégoire en Colette.
VI) Hélène-Thérèse van Alstein, geboren op 7 oktober 1776. Huwde te Heusde
op 10 november 1797 met Antoine-François d'Hoop. Hij was te Gent geboren op
5 juli 1769 als zoon van chevalier François-Dominique, heer van Synghem ten Brande.
Hij was directeur van Registratie en Domeinen te Gent en "Président des Beaux-Arts".
Hij stierf op 10 september 1929. Het gezin kreeg twee zonen en twee dochters: MarieAdelaïde, Ferdinand-Théodore, Eulalie-Grégoire en Jean-Baptiste-François. Zij stierf
te Gent op 17 januari 1849.

Uit de oude doos

Wapenschild : de gueules au lion d'or, armé et lampassé
d'azur, cantonné de quatre coquilles d'argent. L'écu surmonté
d'un heaume ou casque d'argent, grillé et liséré d'or, fourré et
attaché d'azur, orné de ses lambrequins d'argent et de gueules. Cimier : le lion naissant de l'écu. Le casque couvert d'une
courone d'or au lieu de bourlet.
Devies : "discite justitiam moniti et non temnere divos".
(Keizerlijk decreet van 5 maart 1789).
Les armoiries octroyées le 20 décembre 1811, avec le titre
de chevalier, à Ferdinand-Antoine d'Hoop (Ritter von Hoop)
sont: un écusson divisé en quatre quartiers; le 1er et le 4e l'écu
d'Hoop, le 2e et le 3e l'écu Danneels; le tout surmonté des cimiers de d'Hoop et de
Danneels.
Een typische foto van de schoolgaande jeugd uit Maarke-Kerkem kort na de Eerste
Wereldoorlog. Wie herkent ze nog ? Graag uw reacties.

VII) Ferdinand-Théodore d'Hoop,
d'Hoop geboren te Gent op 21 maart 1798. Huwde op 9
januari 1821 te Gent met Marie-Colette-Louise Le Fèvere de ten Hove4, dochter van
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Het uithangbord "Auberge De Vos"

De families Brias, van Alstein, dʼHoop
I) Basile Brias (geboren in 1600 en overleden op 29 mei 1681)
x Anne Novarez (geboren in 1603 en overleden op 9 november 1677).
Hun kinderen :
1. Anne Marie x Laurent Bake (advokaat bij de Raad van
Vlaanderen).
2. Charlotte, begijn in Notre-Dame-ter-Hoyen in Gent († 17
oktober 1699).
3. Jean-Odon-Jacques, ongehuwd, overleden te Gent op 4 mei 1679 en te Petegem
begraven.
4. Jeanne x François de Pale, comte d'Henin, heer van Doncs en de la Motte. Ze was
erfgename van de heerlijkheid Petegem en kreeg talrijke processen, die op hun beurt
aanleiding gaven tot nieuwe processsen tot het einde van de 18de eeuw. Zij overleed
op 19 maart 1706.
5. Marguerite-Jacqueline
Marguerite-Jacqueline, geboren te Gent op 10 oktober 1635 en overleden op 4
november 1728. Ze was gehuwd met Georges-Louis van Alstein. De kinderen staan
afgebeeld op het schilderij.
II) Marguerite Brias x Georges-Louis van Alstein.
Georges-Louis van Alstein, geboren op 25 juni (of 26 juli)
1631 was een zoon van Pierre en Catherine d'Haemere. Hij
huwde op 2 juni 1658 met Marguerite-Jacqueline Brias. Hij
behaalde aan de universiteit van Dôle het diploma van licentiaat in de rechten. Het gezin kreeg 4 kinderen : Pierre-Grégoire
Pierre-Grégoire,
Clémence, Caroline en Jeanne. Hij overleed op 22 januari
1724.
III) Pierre-Grégoire van Alstein,
Alstein geboren in 1659. Huwde te
Gent op 11 mei 1701 met Marie-Jeanne Hally, dochter van
Jean-Baptiste . Hij was advocaat en "grefﬁer héréditaire de la seigneurie de St-Bavon".
Op 7 september 1684 was hij curator i.v.m. de erfenis van zijn tante Jeanne Brias,
dame van Petegem. Georges-Joseph, Marie-Jacqueline en Pierre-Louis waren drie van
zijn kinderen.
IV) Pierre-Louis van Alstein, te Gent geboren op 1 augustus 1706 en er overleden op
17 juni 1778. Hij was heer van Petegem, Radepas te Moortsele, enz. en ook "hautpointre" van de kasselrij van Oudenaarde. In 1771 gaf keizerin Maria-Theresia "de
nouvelles lettres de patentes de noblesse donnant augmentation d'Armes par l'addition
de Losanges dans les Croix, on retourna maladroitement les pièces héraldiques dans
16

JOZEF BOURDEAUDHUI

De voorgeschiedenis
Valerius De Saedeleer kwam naar Etikhove in 1921, na zijn vrijwillige ballingschap
tijdens Wereldoorlog I in Wales. Hij bewoonde de villa Tynlon op de Bossenare. Voor
zijn dochters, die in Wales de tapijtweefkunst hadden geleerd, zocht De Saedeleer
een weefatelier. Op de ﬂanken van de Bellevue konden zij hun kunst beoefenen in
het fabrieksgebouwtje dat thans eigendom is van de heer Adrien De Bosschere. De
ontwerpen voor de tapijten werden ook gemaakt door bevriende artiesten, die allen
ergens een logies dienden te vinden. Dit kon in “De Leeuw van Vlaanderen” op het
dorpsplein. Het “hotel” kreeg later de naam “Auberge De Vos” naar de toenmalige
eigenaar. De gebroeders Haesaerts, die ook deel uitmaakten van de tapijtenﬁrma van
De Saedeleer, trokken er voor enkele jaren in. Spoedig was het een komen en gaan van
allerlei exentrieke jonge mannen – kunstenaars van velerlei pluimage – meestal geïnteresseerd in de dochters van De Saedeleer, en die naast hun inbreng in het ontwerpen
van tapijten, ook niet nalieten het vredige dorpsplein nu en dan op stelten te zetten.
De Etikhoofse vrome mensen noemden hen “de kruiswegjoden”. Op de muren van de
gelagzaal borstelden enige vaste klanten enkele taferelen. Deze schilderwerken werden begin de jaren zeventig van vorige eeuw herontdekt onder het behang (de meeste
oudere Etikhovenaren wisten wel af van het bestaan van de verborgen konterfeitsels).
Dit feit was toen aanleiding voor een nieuwe volkstoeloop naar het toenmalige omgedoopte café “Sjuule”.
Dit hele verhaal willen wij hier niet verder uit de doeken doen. Wel dit nog ... Tijdens
een van hun guitige buien schilderde Ramah (Ramaekers) een uithangbord dat opgehangen werd boven de inkomdeur van het café. Op het paneel staat een vos afgebeeld,
neergezeten op een picknickdeken. Daarop liggen brood en kaas, een gebakken kip,
enkele borden en uiteraard een ﬂes wijn. Bloemen sieren de omgeving. In zwierige
letters lezen wij “Auberge De Vos”. Dit bord is na de dolle dertiger jaren bewaard
gebleven bij Franz Thienpont (vader van Peter Thienpont, de huidige burgemeester
van Maarkedal). Het uithangbord bevindt zich nu in het administratief centrum1. Het
was echter dringend aan restauratie toe.
Burgemeester Thienpont vroeg aan Valeer Bauters of hij deze delicate taak op zich
wou nemen. Terloops dient gezegd dat hij een van de ontdekkers is van de muurschilderingen in café Sjuule. Valeer Bauters, geboren te Etikhove in 1940 en woonachtig op
de Steenbeekdries, is leraar plastische kunsten. Hij heeft een jarenlange carrière achter
de rug en is zelf niet onverdienstelijk als graﬁsch en beeldend kunstenaar. Over de
restauratie van het uithangbord laten we hem zelf de nodige uitleg doen.
1. Burgemeester Peter Thienpont schonk onlangs het uithangbord aan de gemeente. De gemeenteraad van
dinsdag 21 december 2004 heeft die schenking met éénparigheid van stemmen aanvaard om (na restauratie)
geïntegreerd te worden in het gemeentelijk kunstpatrimonium.
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Het uithangbord boven de inkomdeur.

Het schilderij "De kroning van O.-L.-Vrouw"

MARC VUYLSTEKE

Enkele maanden geleden schonk Mevrouw Christiane de Potter d'Indoye een
kopie van het schilderij "De Kroning van O.-L.-Vrouw" (2,65 m x 1,65 m) aan de
O.-L.-Vrouwhemelvaartkerk te Nukerke. Wat stelt het schilderij voor en hoe kwam het
terecht bij de familie Xavier d'Hoop de Synghem-de Potter d'Indoye?

Staat van het paneel vóór de restauratie
Het betreft een (vermoedelijk) eikenhouten paneel van ca 80 cm breed en 220 cm
hoog en 8 mm dik. Het is stevig vervat in een zwaar houten kader en langs de achterzijde verstevigd met dwarslatten. Deze constructie is vrij solide en daar kon best van
afgebleven worden. Het beschilderde paneel zelf had een vuilgrijs uitzicht, duidelijk
getekend door de tand des tijds. De ondergrond bestond uit een witte verf, waarboven
allerlei pigmenten werden aangebracht: groenen, grijzen, siena's, gelen, oranjes en wit.
De afwerkingslaag bestond uit een donkere vernis ﬂinterdun naast zeer dik aangebracht.
Ze had een vuilbruine tint, waarop spatten cement en witte latexverf zichtbaar waren.
Deze laatste zal Ramah wel niet hebben aangebracht. Een 80-tal houtwormgaatjes in
paneel en kader vormden de “afwerking”.
De restauratie
De oude vergeelde alcoholvernis werd aangepakt met een niet pluizend watje gedrenkt
in methanol en behoedzaam laagje per laagje in een draaiende beweging verwijderd.
Met kneedbaar hout werden de wormgaatjes in paneel en kader gevuld. Vervolgens
werden de verﬂagen aan een grondig onderzoek onderworpen. De tekst “Auberge De
Vos” in wit en donkergrijs was nog vrij goed zichtbaar, de bruine kleuren van de vos
waren goed bewaard, de groenen van gras en planten waren op sommige plaatsen
volledig verdwenen, de verf van het tafellaken was nagenoeg volledig verdwenen tot
op het paneel. Onderzoek met de loep gaf slechts sporen van wit en grijzen te zien. Van
het gras en de bloemen resteerden nog enkel onduidelijke sporen.
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Het schilderij werd in 1672 gemaakt ter gelegenheid van het gouden jubileum van de
heer van Petegem Basile Brias en Anne Novarez. Het werd opgehangen in de kapel
van het kasteel van Petegem. Het stelt de kroning van Maria door de H. Drievuldigheid
voor. Onderaan staan geknield voor het Heilig Sacrament Basile Brias, zijn echtgenote
Anne Novarez en hun vijf kinderen. Het doek werd naar een "Van Oost" geschilderd
door Van den Bossche uit Oudenaarde. Op verzoek van Félix-Henri d'Hoop, conservator van het Rijksarchief te Gent, kwam het doek in 1891 in de kerk van Heusden
(bij Gent) terecht. Op het kerkhof van Heusden bevindt zich de familiekelder van
d'Hoop-van Alstein. De gedenksteen is nu nog altijd te zien aan de buitenkant van de
kerk. De tekst is niet meer leesbaar. De naam d'Hoop-van Alstein is min of meer nog
te ontcijferen.
In 1945 werd het schilderij op vraag van Hubert d'Hoop, vader van jonkheer Xavier
dʼHoop de Synghem, gerestaureerd. Nu hangt het doek in de privé woonst van de
familie in Merelbeke.
Rond 1630 was Matheo Novarez "seigneur gagier" te Petegem (bij Oudenaarde).
Wellicht had hij de heerlijkheid Petegem als borg (gage) van de koninklijke eigenaar
gekregen. Bij invloedrijke personen was het in die tijd mode om een Spaans klinkende
naam aan te nemen of hun naam in het Spaans te vertalen. Een dochter, Anne Novarez,
huwde te Brugge op 4 oktober 1622 met Basile Brias, zoon van Jean-Odon en van
Marie de Milan-Visconti en kleinzoon van Jacques-Odon geboren in Castelnuovo
d'Asti in Piémont en van Lucie de Succa. Basile werd de nieuwe "seigneur gagier"
en tevens baljuw. Het ambt heeft hij wellicht zelden persoonlijk uitgeoefend want de
meeste stukken zijn ondertekend door zijn plaatsvervangers1. Hij was advocaat bij
de Raad van Vlaanderen en heer van Petegem. Volgens Félix-Ferdinand d'Hoop zou
Basile Brias in 1654 de heerlijkheid Petegem gekocht hebben2. Hij overleed op 29 mei
1681.
Later, in 1789, zal deze heerlijkheid toebehoren aan Josse Clemmen3, "heer der
prochie ende princelyken leen-hove van peteghem by Audenaerde ende van ter
proschdye". Op het einde van de 19de eeuw is baron Pycke de Peteghem de eigenaar.
Het schilderij werd via erfenis van vader op zoon/dochter overgedragen.
15

Het herstellen van de verﬂagen gebeurde via een korrelige toetstechniek. Ook de
glacistechniek werd toegepast.
De oorspronkelijke gegroefde kader werd in zijn oorspronkelijke staat behouden. Twee
lagen verf (olieverf en een glanzende laklaag) volstonden.
Voor de beschermende eindlaag werd gekozen voor een nieuwe, vlug drogende,
transparante, en licht glanzende vernis voor olieverfwerken.
Het hele werk nam ongeveer 50 uren in beslag. Er kon slechts een paar uren per dag
worden gewerkt. Dit was te wijten aan het feit dat bij het verwijderen van de oude
verﬂagen een proces van herharden nodig was, teneinde niet met een naakte houten
plaat te eindigen.
Presentatie
Valeer Bauters ziet het uithangbord wel op een kale wand hangen, verlicht met
enkele degelijke halogeenspots, het werk verdraagt immers veel licht. Thans is het
opgehangen aan een muur in de ruime traphal van het eerste verdiep in het administratief
centrum te Maarkedal. Kan het misschien niet als blikvanger worden opgehangen aan
de trap zelf, rechtover het borstbeeld van Valerius De Saedeleer ?

Vóór de restauratie.

14

Na de restauratie.
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Het Sint-Margriethospitaal te Schorisse.

MARC VUYLSTEKE

De meeste inwoners uit Schorisse weten niet waar het SintMargriethospitaal vroeger stond.
Velen denken dat het hospitaal juist
naast de kerk gelegen was, dichtbij
de gedenksteen voor de gesneuvelde soldaten uit beide wereldoorlogen. Hier stond wel tot voor enkele
tientallen jaren een rusthuis. De
Zusters van Vincentius à Paulo uit
Deftinge hebben, na de oprichting rond 1850 van het klooster en de lagere school in Schorisse, dit rusthuis op het
eind 19de eeuw opgestart. Bij het begin van Wereldoorlog II werden hier tientallen
gewonde soldaten verzorgd. Het gebouw bestaat nu niet meer.

Voor de wandelaar, die intens kennis wil maken met het Brakelbos, is het werk van de
gebroeders De Lange zeer waardevol. Hierbij zijn de gedetailleerde overzichtskaartjes
zeer nuttig om in het spoor van de "De Lange's" een merkwaardig stukje Vlaanderen te
ontdekken. Straat per straat, ja zelfs huis per huis, iedere familie komt er aan bod, een
verhaal dat soms opklimt tot het begin van de vorige eeuw.
De lezer krijgt ook een verklaring van de talrijke merkwaardige toponiemen. De
Vlamingen bijvoorbeeld spreken van de Modderodde voor de Mont-de-Rhodes.
Op het einde van het boek volgt een bloemlezing van Nederlandstalige en Franstalige
auteurs, die op het taalkundige vlak soms controversiële meningen hebben, maar
daarnaast unaniem de pittoreske schoonheid van de omgeving loven.
Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een sprekend gedicht. Het boek is mooi verlucht
met tal van onuitgegeven prentbriefkaarten en fotoʼs van rond de vorige eeuwwisseling. Het is goed dat er nog mensen zijn, zoals de gebroeders De Lange, die
opkomen voor hun streek. Spijtig dat sommige machtigen in de streek die mooie omgeving
verknoeien.

Waar stond het Sint-Margriethospitaal ?
Het Sint-Margriethospitaal stond dichtbij het
huidig café De Kring. Van dit hospitaal of
passantenhuis bleef zo goed als niets bewaard.
Van de roerende eigendommen bleven alleen
een paar stukken over o.a.: het beeld van de
H. Margareta dat nu in de kerk van Schorisse
staat en de bel die hangt (hing?) op de speelplaats van de aangenomen meisjesschool.
De bel draagt een randschrift : “Peeter De
Clerck me fecit MCCCCCCXXX
MCCCCCCXXX” (1630).
Vermoedelijk is het hoogaltaar in de kerk van
Kerkem afkomstig uit de kapel van het St.Margriethospitaal1.“In 1783 werd het klooster bij beslissing van Jozef II opgegeven en in
1785 werden de goederen van de gemeenschap
verkocht” schrijft De Brouwer maar dit is niet
zo. In het Rijksarchief te Ronse vond ik een
28

Chalet Gerard in 1948 en de kapel van Céline d'Harveng.
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Leven rond het Brakelbos
MARC VUYLSTEKE

document2 met de “Staet der goederen compiterende de hospitaele binnen de prochie
van Schoorisse lande van aelst die word overgegeven bij de vrouwe prieuse om te
voldoen aen sijne majesteijts edict van daeten 4 januari 1787
1787”. De priorin Sabina
de Temmerman schrijft : “... in teken der waerheijt heb ik eijgenhandig de tegenwoordige afﬁrmatie ondertekent en hebbe de selve met mijn cachet gesegelt tot Schoorisse
den 21 april 1787
1787”. Tijdens de Franse bezetting werden vele kerkelijke goederen als
“zwart goed” verkocht.

In de Brakelse Geschied- en Heemkundige Kring Triverius publiceerden de gebroeders
Sylvain en André De Lange een merkwaardig boek over het leven rond het Brakelbos.
Dat Sylvain De Lange verknocht is aan “zijn Brakelbos”, Levierebos en DʼHoppe,
kon men reeds lang aﬂeiden uit de diverse wetenschappelijke publicaties en de
talrijke wandelingen die van zijn hand verschenen. Na het lezen van het “Leven rond het
Brakelbos” weten wij nu ook waarom.
Zo laat het eerste hoofdstuk, "Twee
eeuwen familie De Lange in de schaduw van het Brakelbos", de lezer
reeds proeven van het leven aldaar.
De gebroeders De Lange zijn evenwel niet lang blijven stilstaan bij hun
familiegeschiedenis, maar geven
de volle aandacht aan de streek aan
beide zijden van de taalgrens. De invloed van het Frans en van Vloesberg
(Flobecq) was in deze uiterste hoek
van Brakel tot in de jaren vijftig zeer
groot. Hoe daar verandering in kwam
vernemen wij van eersterangsgetuigen. In het verhaal over D'Hoppe,
de Vlaamse wijk die in 1962 bij het
vastleggen van de taalgrens om onbegrijpelijke redenen bij Vloesberg
bleef, geeft Sylvain een persoonlijke
maar interessante mening te kennen.
Volgens hem was het voor iedereen
beter geweest dat niet alleen D'Hutte,
maar ook D'Hoppe en zeker het afgelegen Hof te Liviere evenals een paar
huisjes op de Modderodde naar Brakel werden overgeheveld. Sedert tientallen jaren is
het D'Hoppebos op de Modderodde ook, spijtig genoeg, de plek waar de zavelboeren,
zelfs tot op heden, zonder enig respect voor de natuur, hun zakken vulden en nog steeds
vullen.
12

Pas op 9 vendimaire lʼan VII (30 september 1798) werd het Sint-Margriethospitaal3
openbaar verkocht. De totale oppervlakte bedroeg 284 roeden (Geraardsbergse mate)
en bestond uit het kloosterhuis, tuin, boomgaard, brouwerij, kerk, stallingen, schuur
en andere gebouwen. De inzetprijs van 28.500 frs werd bereikt op het einde van de
eerste kaarsverbranding. Geleidelijk aan, en dit gedurende de opeenvolgende kaarsverbrandingen, werd de prijs verhoogd tot 51.000 frs, 56.500 frs en bij het einde van
de vierde kaarsverbranding werd de verkoopprijs op 56.700 frs gebracht. Bij de 5de
en laatste kaarsverbranding werd het bedrag niet meer verhoogd zodat «le citoyen P.
Devos demeurant à Gand pour command comme dernier enchériseur le bien désigné au présent procès-verbal pour pris et somme de cinquante six mille sept cent
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francs» de uiteindelijke koper was. Enkele dagen daarvoor was er voor notaris Joseph
De Waele uit Gent een contract4 getekend waarbij P. Devos de goederen van het
hospitaal zou kopen voor François Vispoel uit Gent. Ook de andere eigendommen van
het hospitaal werden openbaar verkocht5:
- 9 bunder land en weide op 14 fructidor VI (31 augustus 1798) voor 34.000 frs aan
J.B. Contreras uit Geraarsbergen.
- 5 dachwant land (gebruikt door Lieven Donckerwolcke) op 8 ﬂoreal 7 (27 april 1799)
voor 631 frs aan Benoît Flamand en J. Okerman uit Schorisse.
- 190 roeden weide (gebruikt door Hubert J. Thery) op 18 ﬂoreal 7 (7 mei 1799) voor
310 frs aan J. Odeyn uit Gent.
- 5 bunder 2 dachwant en 80 roeden land en weide (gebruikt door J.B. Devos) eveneens
op 18 ﬂoreal 7 (7 mei 1799) voor 2.050 frs aan Vanderstock Merry uit Ronse.
Alles samen : 19 bunder 3 dachwant 82 roeden.

methode toe om het stalgedeelte te achterhalen. De methode is vanzelfsprekend gespecialiseerd en bijgevolg duur.
Besluit
Het gebruik van deze speciﬁeke technieken vereist een grote investering en voldoende
know-how.
Mechanische prospectie
Situering
Bij de mechanische prospectie maakt men gebruik van toestellen om de grond te doorzoeken. Men onderscheidt de plantboor en de graafmachine.
Methode
De eenvoudigste manier om de bodem te onderzoeken is het gebruik van de grondboor
(plantboor) waarmee verstoringen (vb. grachtvullingen) in het bodemproﬁel kunnen
herkend worden. Deze methode wordt veelvuldig toegepast om sporen die via andere prospectiemethoden aan het licht kwamen te controleren. De methode vereist wel
enige ervaring.
Een zeer ingrijpende maar efﬁciënte prospectietechniek is de zogenaamde Lorrainemethode. Door middel van een graafmachine worden kleine sleufjes van ca. 10 op 2m
gegraven. Deze methode laat toe om zeer grote arealen op korte tijd te evalueren. Door
de destructieve aard van de techniek wordt deze alleen toegepast op direct bedreigde
archeologische vindplaatsen, voorafgaand aan een eventuele opgraving.
Besluit
Wegens hun destructief karakter moet het toepassen van deze methode op een doordachte manier gebeuren. Bijgevolg heeft men ze onderworpen aan een vergunningsplicht.
Besluit

In de atlas der buurtwegen van Schorisse staat dat het gedeelte tussen de pastorij tot
aan de Parkstraat, aan de linkerkant van de Zottegemstraat, toebehoorde aan Gustave
Herry-Vispoel, een eigenaar uit Gent. (de nummers 36 tot 40)
Rond 1850 was een deel ervan bewoond door Ludovicus Wattez, grootvader van Omer
Wattez. “Ik ben geboren op negen februari 1857 in het huis met drie grote dakvensters,
waarin de brievenpost is gevestigd, en waarin mijn grootvader woonde : Ludovicus
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Slechts de voornaamste prospectietechnieken werden hier besproken. Er bestaan nog
tal van andere toepassingen zoals de seismische, akoestische en thermische technieken.
Elke prospectietechniek is relevant voor haar speciﬁeke doeleinden, maar stelt toch
een aantal beperkingen.
Veldprospectie is de eenvoudigste en goedkoopste manier maar laat enkel toe inzicht
te verkrijgen in het verspreidingspatroon en datering van het opgeploegd materiaal.
Geofysische en geochemische methoden daarentegen geven een beeld van de aanwezige ondergrondse structuren en sporen, maar zijn duur. Het gebruik van mechanische
middelen zoals de graafmachine tijdens de prospectie zijn duur en destructief en kunnen enkel verantwoord worden bij bedreigde sites.
Met dit artikel willen we het belang van de prospectie beklemtonen binnen de archeologie. Deze methoden dragen bij tot de kennis van ons archeologisch patrimonium en
zodoende tot een beter en efﬁciënter erfgoedbeleid.
11

Methode
De eenvoudigste en meest gekend methode is het gebruik van de metaaldetector, waarmee men ijzerhoudende en niet-metalen kan opsporen in het bodemoppervlak. Het
gebruik is, mits enige ervaring, vrij eenvoudig. Het gebruik van de metaaldetector is,
naargelang het model én de bodemsoort (klei/vs/zand), beperkt tot maximaal 30-40cm.
Bij ons is het gebruik van de metaaldetector sinds 1993 bij wet verboden en kan enkel
via een aparte vergunning toegelaten worden binnen een vergunde opgraving of prospectie met ingreep in de bodem.
Een verwante methode is het gebruik van de magnetometer. Deze methode steunt
op het principe dat het aardmagnetisme normaal constant is en veranderingen in dit
magnetisch veld te wijten zijn aan verstoringen van menselijke aard. Ze kan worden toegepast op structuren in gebakken klei, maar ook ijzeren voorwerpen, kuilen
en grachten kunnen hiermee opgespoord worden. Op regelmatige afstanden wordt het
magnetisch veld opgemeten. Afwijkingen leveren mogelijke archeologische sites op.
Deze methode wordt op heden vooral toegepast langs de Vlaamse kust om gedumpte
munitie uit de beide Wereldoorlogen te detecteren, maar kan ook archeologische sporen aan het licht brengen. Deze methode werd in Ieper met succes toegepast en liet
toe om een gans Brits loopgravenstelsel aangelegd tussen 1915 en 1917 in kaart te
brengen.

Deodatus Wattez, kastelein van het Oud Klooster. Mijn grootvader was bakker en
herbergier tegelijk; daar kreeg men logies te voet en te paard. Het opschrift luidde
Het Oud-Klooster” schreef Omer Wattez.
Gustave Henry-Vispoel staat ook nog als eigenaar vermeld op de Poppkaart opgemaakt rond 1860. Het huis en tuin onder nrs 115 en 116 behoren toe aan Josephus
De Temmerman, een herbergier uit Schorisse.

Een andere en veel complexere methode is het gebruik van elektrische weerstandsmeting. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat de elektrische weerstand kleiner of
groter is naargelang de ondergrond vochtiger of droger is. Zo zal de weerstand groter
zijn bij stenen funderingen en kleiner bij gedempte grachten. Op die manier kunnen
anomalieën in de bodem opgespoord worden. Deze methode werd in Vlaanderen reeds
verscheidene malen toegepast en heeft zeer goede resultaten opgeleverd. In Lefﬁnge
kon op die manier een vroeg-middeleeuwse nederzetting gelokaliseerd worden.
De geochemische prospectie laat toe om anomalieën in de scheikundige samenstelling van de bodem op te sporen. Bijvoorbeeld op plaatsen waar bewoning was is het
fosfaatgehalte duidelijk hoger. Zelfs binnen een opgegraven woongebouw laat deze

Omstreeks 1890 baatte de vader van A. Lemaitre deze herberg uit en het uithangbord
luidde “In ʼt Oud Klooster”. Kanunnik Frans De Smaele schreef in zijn bronnenstudie over “Het Sint-Margriethospitaal te Schorisse”6 : “Verscheidene bijzonderheden
wijzen er op dat daar werkelijk, zoals de
volksmond beweert, de ingang van het
hospitaal is geweest. De huidige poort zit
op de plaats van een tamelijk brede deur
waarvan het kijkraampje met gesmeed
traliewerk was afgeschermd... In de muur
van een bijgebouw ziet men een witte steen
met het jaartal 1688. Een grote gemetselde
steenput welke nooit droog wordt en waar-
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Foto: AWA, Association for Worldwar Archaeology.

uit nu nog verscheidene gezinnen water putten, zou ook van het hospitaal afkomstig
zijn.” In de muur van het vroegere café werd een gedenkplaat aangebracht met de
volgende tekst : “waar mijne wiege stond en ik mij mocht vermeien als kind, de jongensvreugd genieten ongestoord”. Enkele maanden geleden is het huis opnieuw van
eigenaar veranderd.

bracht. De “zichtbaarheid” wordt tevens bepaald door de aard van het terrein (vlak/vs/
hellend), de weersomstandigheden (regenachtig/vs/zonnig), de ervaring van de prospecteur en uiteraard het materiaal zelf. Zo zullen bijvoorbeeld glas en silex wegens hun
blinkend aspect meer opvallen dan gewoon donkerkleurig aardewerk.
Een veldprospectie kan door iedereen en zonder vergunning uitgevoerd worden. Alleen
dient men vooraleer het terrein te betreden toelating te hebben van de eigenaar(s).

Het Hospitaal.
Dank zij de gastvrijheid van onze voorouders ontstonden de oude hospitalen. Ze
werden opgericht voor de ʻpassantenʼ, doortrekkende vreemdelingen, pelgrims en
bedevaarders. Kort daarna werden er ook ouden van dagen en zieken verzorgd. Machtige heren stonden omwille van liefdadige doelstellingen een klein gedeelte van hun
bezittingen aan kloostergemeenschappen af. Wanneer7 het hospitaal gesticht werd in
Schorisse vinden we in de oorkonden die ons met de gewenste nauwkeurigheid
inlichten over de stichting ervan. Arent VI (Arnold) van Gavere, heer van Schoorisse en
Isabelle van Ghistele schonken op 11 mei 1416 het gebouwencomplex van het
hospitaal aan de zusters. De woning van de zusters, de kapel en het hospitaal
lagen op honderd meter van de kerk en grensden aan het kasteel van "de Heeren van
Schoorisse". De originele schenkingsakte, de “originele rolle in parchemeyn” is niet
meer terug te vinden maar in het Rijksarchief te Ronse beschikt men over verscheidene
afschriften, geheel of gedeeltelijk, die verwijzen naar de authentieke kopie die gemaakt
werd in 1615 door G. De Wulf, grifﬁer van het Land van Schoorisse.
Die goederen8 zijn o.a. :
1. een half bunder eigen goed waarop het hospitaal, de kapel en de bijbehorende tuin
en boomgaard gelegen zijn.
2. een woonstede, daarnaast gelegen, gekocht van Pieter de Wulf en eertijds toebehorend aan Pieter Nijs.
3. een woonhuis tegenover het hospitaal, eertijds toebehorend aan Hendrik Stassijns en
zijn echtgenote Marie Helebout.
4. het negende deel van het tiende van Schorisse.
5. 5 bunder land en weide in Zegelsem.
6. 2 bunder land bij Ten Hede in Sint-Maria-Horebeke.
7. allerlei renten op gronden.
Het hospitaal onder de bescherming van de H. Margaretha werd gesticht voor 6 kloosterlingen. Aartsbisschop Matthias Hovius keurde op 28 april 1610 de nieuwe statuten van deze gemeenschap goed. Niet minder dan 30 punten regelden de inwendige
orde in het kloosterleven. De bisschop van Kamerijk (Cambrai), Joannes van Gavere9,
stelde de kloostergemeenschap onder de Cisterciënzerregel van St.-Bernardus en onder
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Foto: Dienst Stadsarcheologie Gent.

Besluit
De veldprospectie is dé goedkoopste methode en vergt geen speciﬁek materiaal. Ze is
echter wel zeer arbeidsinstensief en vergt veel ʻmankrachtʼ.
Resultaten in Maarkedal
Sedert het midden van de 19de eeuw kwamen door middel van veldprospectie in Maarkedal meerdere vindplaatsen uit de steentijden en de Romeinse periode aan het licht.
In Etikhove ontdekte E. Joly, een oudheidkundige en bankier uit Ronse, in 1843 aan de
huidige Maarkendries een gallo-romeinse nederzetting met 18 brandrestengraven. De
vondsten bevinden zich momenteel in de Joly-collectie van Les Musées du Centenaire
te Mons.
De daaropvolgende jaren volgden nog verschillende andere vindplaatsen met steentijden Romeinse vondsten, o.m. nabij Bossenare (een silexafslag in 1889), Drappendries
(Romeinse daktegels in 1936 en artefacten in silex in 1889), Poestem (een artefact in
silex in 1889) en nabij de Sint-Britiuskerk van Etikhove (een neolithische bijl).
Een meer omstandige bespreking van de vindplaatsen en vondsten in Maarkedal zal in
een volgende bijdrage aan bod komen.
Geofysische en geochemische prospectie
Situering
Veel complexer en bijgevolg duurder is het gebruik van geofysische en geochemische
methodes. We onderscheiden de metaaldetector, de magnetometer, de elektrische weerstandsmeting en de geochemische prospectie.
9

zichtbare, reliëfverschillen (van de bodem of van de gewassen) duidelijk worden. Ze
zijn zeer moeilijk te observeren en kunnen ook snel weer verdwijnen aangezien ze
afhankelijk zijn van de zon. Een ander type sporen zijn de snowmarks. Deze duiden de
verschillen in het smeltproces van sneeuw aan op naakt liggende gronden. Zo is een
gedempte gracht over het algemeen kouder dan de omliggende grond en zal de sneeuw
dus langer blijven liggen. Deze sporen treft men natuurlijk enkel in de winter aan en
zijn vanzelfsprekend slechts korte tijd zichtbaar. Als laatste spoortype zijn er de watermarks. Dit zijn sporen die door een overschot van regen- of grondwater afgetekend
worden. Hiermee kunnen weerom kleine niveauverschillen aan het licht komen.
Er zijn 2 soorten luchtfotoʼs: verticale en schuine. De verticale luchtfotoʼs moeten met
speciale toestellen worden gemaakt en zijn zeer geschikt voor de opmaak van kaarten
en plannen. Via dergelijke fotoʼs werd Vlaanderen reeds in kaart gebracht. Maar aangezien deze fotoʼs niet voor speciﬁeke archeologische doeleinden werden gemaakt is
hun nut enigszins beperkt. De schuine luchtfotoʼs daarentegen worden speciaal gemaakt voor het opsporen van archeologische relicten in de bodem. Het moment en de
hoek van opname zijn sterk bepalend voor de zichtbaarheid van de sporen, een factor
waar in de verticale luchtfotograﬁe geen rekening mee wordt gehouden. Ook de vrij
grote schaal van deze laatste maakt dat deze soort fotoʼs reeds ongeschikt zijn voor
archeologische sporen met kleine afmetingen. Het voordeel is dat er voor de schuine
luchtfotograﬁe geen speciaal vlieg- of fotomateriaal nodig is. Ervaring is hierbij het
belangrijkste.

het toezicht van de landsdeken van Ronse. In 1657 droegen de zusters het kleed van
St.-Bernardus maar volgden de regel van St.-Augustinus, later zullen ze ook het kleed
van St.-Augustinus overnemen.

Situering
De meest gekende, toegepaste én goedkoopste methode om archeologische vondsten
te detecteren is de zogenaamde “veldprospectie”.
Methode
Het principe is dat het materiaal dat aan de oppervlakte wordt aangetroffen een weerspiegeling is van wat er onder het oppervlak is bewaard gebleven. Om archeologische
vondsten op te sporen dient men systematisch met vaste intervallen het uitgekozen
perceel af te lopen en alle oppervlaktevondsten nauwkeurig te registreren. Er zijn 2
vormen te onderscheiden: ʻgrid-walkingʼ en ʻline-walkingʼ. Bij de eerste methode verdeelt men het veld in blokken, bij de tweede loopt men het veld af in lijnen.
Het is vooral deze laatste methode die in Vlaanderen wordt toegepast.
Voor een goede “zichtbaarheid” worden de akkers bij voorkeur in de winter verkend.
De meest geschikte periode is uiteraard na het ploegseizoen, wanneer de akkers geen
gewassen dragen én het ploegen allerlei vers materiaal naar de oppervlakte heeft ge-

Hieronder de inwendige orde van de kloostergemeenschap.
1. Dit godshuis mag slechts 6 religieuzen tellen, tenzij er meer zouden nodig zijn.
2. Een afgevaardigde van de aartsbisschop zit de verkiezing van een nieuwe overste
voor.
3. De overste moet de goederen beheren tot welzijn van allen.
4. Veel zorg moet er besteed worden aan de vorming van de novicen, die de gestelde
leeftijd moeten hebben en van goed gedrag zijn.
5. Het opnemen en inkleden van de novicen moet geschieden met gesloten deuren en
zonder feestmaal.
6. De professie dient te geschieden in de klederen of het habijt van het proefjaar,
zonder sieraden (ciraet).
7. De tijd van het noviciaat is er een van onderricht in gebed, gehoorzaamheid, samenleven en nederigheid.
8. de professieformule.
9. idem.
10. De kleding van de religieuzen dient sober en niet kostelijk of werelds te wezen.
11. De zusters bidden de getijden van O.-L.-Vrouw, de oudere zusters mogen de metten
en lauden vervangen door 20 Onze Vaders en 20 Wees Gegroeten en de primen,
seksten, nonen, vespers en kompleten ieder door 5 Onze Vaders en 5 Wees Gegroeten.
12. Voor een overleden zuster zal men de vespers, de metten met 9 lezingen en de lauden van de overledenen bidden (de oudere zusters mogen dit vervangen door 30
Onze Vaders en 30 Wees Gegroeten).
13. Op Allerzielendag bidden de zusters hetzelfde als voor een overleden zuster.
14. Voor de stichters zal men bij het begin van elke maand bidden : de vespers, de metten
met 3 lezingen en de lauden of 20 Onze Vaders en 20 Wees Gegroeten.
15. Maandelijks zullen de zusters biechten en communiceren “ende op die daeghen
alsmen ten H. Sakramente geweest is, en sal men niet spreken met eenighe persoonen van buyten huijse, tenzij het absoluut noodzakelijk is".
16. Bij een buitengewone biechtvader zal men tweemaal per jaar (tijdens de vasten en
in de maand september) biechten.
17. De zusters mogen geen eigen bezit hebben.
18. Niemand mag werken om iets voor zichzelf te verdienen.
19. De inkomsten van eigen renten komen ten goede aan de gemeenschap.
20. Men mag het klooster niet verlaten zonder medezuster.
21. Een religieuze mocht niet “in eenighe besloten plaetse of in doncker alleen sijn
sonder medezuster met eenigh ongelijcke persoon”.
22. Het middag- en avondmaal dient op een vast uur te geschieden en men bidt het
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Besluit
Het belang van de luchtfotograﬁe als archeologische prospectiemethode valt niet te
onderschatten aangezien men op deze manier een groot gebied grondig kan onderzoeken. Deze methode kent echter ook serieuze beperkingen. Bepaalde archeologische
periodes en structuren zullen ondervertegenwoordigd zijn wegens hun beperkte zichtbaarheid.
Veldprospectie

“Benedicite ende gratie al staende en gedurende de maeltijt”.
23. Buiten de veertigdaagse vasten en de andere vastendagen zal men eveneens vasten
gedurende de advent en op alle vrijdagen en vlees derven op alle woensdagen. Tijdens de vasten en de advent zal men “dragen wullen hemden en slaepen in wullen
slaeplakens”, tenzij men wegens ziekte hiervan ontslagen is.
24. Wekelijks moet men het kapittel houden en enkele punten van de regel voorlezen.
25. Tijdens het kapittel mag men niet spreken, tenzij om schuld te belijden.
26. De stilzwijgendheid dient men de onderhouden op “de dormpter ende geduerende
het gelees onder de maeltijt” en ook wanneer de overste dat goed vind.
27. De fouten en tekortkomingen van de medezusters mag men niet buiten het huis
dragen en evenmin de geheimen van het klooster.
28. “De arme pelgrims ende passanten sal men minnelijck ontfanghen ende herberghen ende gheven hun oudt omme vier te maecken allen avent van Sinte-Merten
avent tot Vastenavent ende ooc pottagie soo verre den staet vanden huyse dat
vermach".
29. De rekening zal men om de 2 jaar voordragen.
30. Deze statuten moeten viermaal per jaar, namelijk op de quatertempervrijdagen10,
in het kapittel worden voorgelezen.
De zusters moeten instaan voor 7 bedden, 5 voor de mannen, 2 voor de vrouwen
gedurende één nacht, aan wie zij vanaf St.-Maarten tot de vasten dagelijks soep moeten geven11. Dank zij een aantal visitatieverslagen van de aartsbisschop weten we hoe
het er in het klooster aan toe ging. In een volgend nummer komen we daar uitgebreid
op terug. Wat waren de moeilijkheden, wie waren de kloosterzusters, ...?

Voetnoten
1. Wieme Daniel, "Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden", Heemkundige Kring Businarias, Maarkedal, 2002, p 295. In het gedenkboek van de kerk van Kerkem staat op blz 8 : "Het hoogaltaar is in de
verleden (18e) eeuw aangekocht geweest voor den prijs van vijftien honderd franken aan het oud klooster
van Schoorisse".
2. Rijksarchief Ronse – Sint-Margriethospitaal nr 113.
3. Rijksarchief Gent, Departement de lʼEscaut, nr 5870. - Ils consistent en : la maison
conventuelle des sœurs noires consistant en jardin, vergers, brasserie, église, etables, grange
et autres bâtiments, contenant environs deux cent quatre vingt cincq verges mesure de Grammont tenant du
nord au bien de la Cure du dit escornaix à lʼorient et midi au même à lʼoccident la rue. La vente compris
dans lʼafﬁche spéciale, numérotée 153 dont il a été lecture ... comme provenant des ci-devant sœurs noires
dʼescornaix et forment un seul lot d'estimation qui a été porté revenu, rigoureusement estimé à la somme de
cincq cent francs, et en capital à celle de dix mille francs.
4. Rijksarchief Gent, Departement de lʼescaut, nr 5870. - Pardevant moi, Louis Joseph de Waele, notaire
à Gand, est comparé en personne le citoyen Pierre Devos, architecte demeurant à Gand .... donnant à

34

Archeologische prospectiemethodes
PEDRO PYPE EN IRIS LANGEN

Inleiding
Veelal wordt de vraag gesteld hoe men archeologische vindplaatsen vindt of opspoort?
Het is inderdaad een feit dat de meeste archeologische sites zich ondergronds bevinden
en bijgevolg niet meer zichtbaar zijn. In vele gevallen komen vondsten en vindplaatsen
bij toeval aan de oppervlakte door het uitvoeren van allerhande infrastructuurwerken.
Maar men kan ook doelbewust op zoek gaan naar nu niet meer zichtbare nederzettingen uit het verre verleden. Daarom werden er verschillende technieken en methoden
ontwikkeld om die onzichtbare vindplaatsen op te sporen.
In onderstaande bijdrage worden de voornaamste prospectiemethoden besproken.
Luchtfotograﬁe
Situering
De luchtfotograﬁe als prospectietechniek ontstond in het begin van de 20ste eeuw. Het
is één van de meest gekende en meest gebruikte methoden om archeologische relicten
op te sporen. In de jaren 1960 werd er in België reeds een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Vanaf het einde van de jaren 1970 is men begonnen met het systematisch fotograferen van Vlaanderen. Vandaag werd reeds een groot deel volgens deze methode in
kaart gebracht. Maarkedal kwam echter tot nu toe nog niet aan de beurt.
Methode
De luchtfotograﬁe als prospectiemethode steunt op het principe dat elke menselijke ingreep de bodem verstoort en dit een effect heeft op het groeipatroon van de gewassen.
Planten zullen beter gedijen boven een gedempte gracht (meer humusrijke en vochtige
grond) dan boven muurfunderingen. Bijgevolg kan men zich op basis van de verschillen in groei- en rijpingspatronen van de gewassen een beeld vormen van de relicten die
in de ondergrond aanwezig zijn.
De verschillende soorten sporen die men via de luchtfotograﬁe kan onderscheiden
worden met Engelse termen aangeduid. De meest voorkomende sporen in Vlaanderen
zijn de cropmarks. Met deze term duidt men de groei- en kleurverschillen van de gewassen aan. Het al dan niet zichtbaar zijn van deze sporen is afhankelijk van tal van
klimatologische factoren en het type plant. De cropmarks zijn echter dikwijls maar
gedurende een korte periode zichtbaar. Het uitkiezen van het geschikte moment voor
een prospectievlucht vergt bijgevolg heel wat ervaring en vaak ook geluk.
De soilmarks zijn kleurverschillen die zichtbaar zijn op de naakte, dus onbegroeide,
grond. Deze sporen worden bijgevolg eerder in de winter waargenomen De shadowmarks zijn sporen die zowel op begroeide akkers als op naakte gronden kunnen gezien worden. Wanneer de zon in een bepaalde positie staat kunnen kleine, anders niet
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was die vent gaar krijgen, met alle middelen. Ergens in haar achterhoofd vreesde ze dat
ze stekezot aan het worden was. Wie schiet nu zo in vuur en vlam voor een toevallige
passant, een rondloper? Ze kwam aan de weet dat hij te D'Hoppe staminee hield. Hele
dagen op de baan zijn en staminee houden, hoe rijmt ge dat te samen ?
Zijn wijf stond achter de toog natuurlijk. Dat hij getrouwd was, had ze kunnen denken. Maar ze ervoer het gewoon als een bijkomende uitdaging. Ze was een los pateel,
een hete konte, die onweerstaanbaar naar doodzonde en hellevuur toe raasde. Maar
afremmen kon ze niet meer. Integendeel, ze zou haar zondigheid gaan biechten en
daarna herbeginnen.
Ze dronken en klaptegen en heimelijk beloerden ze malkander. Hoe is zo'n welgedane
poeze niet allang van de baan ? vroeg hij zich af. Hij is ne wreed gentiele kadee en hij
rijdt per auto, dacht zij. Ze is een doodzonde waard, vond hij. In de schuur, in het hooi,
dacht zij.

connaître quʼil soit devenu adjudicataire contre la république française en séance publique tenue par les
administrateurs du département de lʼ escaut susdit le 9 vendimaire présent mois de la maison conventuelle
et ses dépendances des sœurs noires dʼescornaix .... Declaré pour command le citoyen François Vispoel,
homme de loi demeurant en la prédite commune de Gand, section des droits de lʼhomme...
5. Rijksarchief Gent, Scheldedepartement nr 5997.
6. Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring 1956-1957.
7. Volgens C. Van Gestel werd het hospitaal gesticht in 1420. Hij schreef in “Historia sacra et profana
archiepiscopatus Mechliniensis”, deel II, ʼs Gravenhage, 1725, blz 264 “Ibidem exstat Hospitale pauperum
inﬁrmorum titulo S. Margaretae, Fundavit illud anno 1420 Margareta de Ghistella Domina Scornacensis, in
Choro Ecclesiae Parochialis sepulta, vidua Arnoldi de Gavera...”.
8. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr. 2 Authentiek afschrift door G. de Wulf,
grifﬁer van het Land van Schorisse, gemaakt in 1615 van een perkamentrol (bewaard in de archiefkoffer van
de heer van Schorisse in zijn kasteel aldaar), bevattend de ordonnantie van 1416 van Arnold van Gavere en
Isabella van Gistel, nopens de goederen die zij aan het hospitaal schenken en de diensten eraan verbonden.

Over de waarde van een haneveil en van nog veel andere dingen kwamen ze niet
overeen. Zij hield haar been stijf, nu helemaal met voorbedachten rade. Ik doe hem
zo dikwijls terugkomen als ik wil, tot hij de prijs betaalt. En "de rest" ... zou ze wel in
't zwart arrangeren. Ze is een lepe prije, dacht hij, maar ik zal er wel meurve krijgen.

9. Joannes van Gavere was een familielid van Isabella van Gistel.

Vennie wist opeens met zekerheid dat hij hier nog heel dikwijls zou terugkomen. Binst
dat zijn ogen over haar boezem gleden en haar stem in zijn oren bleef ruisen, tijdens
hun geklapsel over het ene en hun zwijgen over het andere, was in zijn hoofd een plan
gegroeid om met haar te samen geweldige zaken te doen.

11. J. De Brouwer, Godsdienstig leven en kerkelijke instellingen 1550-1621.

Djenijver maken gedomme !

10. Latijn: quator tempora, de vier jaargetijden: tot in het recente verleden viermaal per jaar op woensdag,
vrijdag en zaterdag voorgeschreven vasten- en onthoudingsdagen aan het begin van elk jaargetijde om Gods
zegen over de oogst en de nieuw te wijden priesters af te smeken; zij vielen in de eerste week van de vasten,
de week van Pinksteren, de week na het feest van kruisverhefﬁng en in de derde week van de Advent.

Dit is het laatste nummer van jaargang 2005. Wij zijn nu
toe aan de hernieuwing van de abonnementen. Volgend
jaar bestaan we 10 jaar en dat zal gevierd worden.
Wie er volgend jaar opnieuw wil bij zijn en de volgende
jaargang verder wil ontvangen stort het gekozen bedrag
op het nummer 747-5160450-77 van de Heemkundige
Kring Businarias, met vermelding :
Munk: schat, verborgen geld en/of juwelen.
Rijnse lucht: scherpe geur. Zure smaak.
Schij-van-een-wijf: magere vrouw, slecht van karakter.
Slijende vol: boordevol.
Spetsievort: door en door rot.
Treutselen: treuzelen.
Uitgeteemst: uitgezeefd.
Van persoon: zo zijn er niet veel.
Veeste: scheet, windje.
Vernuftig: muf.
Vertrekbril: WC-bril in hout.

Alaomkasse: kast voor gereedschap.
Appelpote: appelboom.
Betaterd: bevuild.
Deel: erfdeel.
Djenijver: jenever.
Gentiele kadee: aardige jongen.
Gewente: gewoonte.
Gleierwerk: gleiswerk.
Haneveil: aambeeld.
Helliedonker: pikdonker.
Kurtewagen: kruiwagen.
Marchank: marchand, handelaar.
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Lid
Steunend lid
Erelid :

7.50 €
12.50 €
25.00 €

Met dank bij voorbaat.
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Ledenlijst

"Het is beter dat het hier donker blijft", zei hij.
Ze snapte niet wat hij bedoelde.
Hij liet haar voorgaan, de trapkies weer op. Hij zag voor het eerst dat ze een welgemaakt vrouwmens was, niet zomaar een vierkantige boerin. Maar dat was terloops,
want in zijn kop zaten andere dingen te woelen.
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"Ik heb Duul niet gekend en daar heb ik wel spijt van", zei hij.
"Waarom?"
Ze stonden tegenover mekaar in de schuur. Hij die haar nu ook van voren bekeek en zij
die opeens weer als een zot pateel begon te hunkeren naar de woelinge van vannacht.
Hoe breng ik hem aan het verstand dat hij, dien uitgeteemsten marchandeur, schamateur, charlatan, het-kan-mij-nie-schelen, dat hij den eersten is in mijn leven die mij, als
hij het wil, zou kunnen krijgen voor-ne-goeien ?
"Met het materiaal dat daar in dien beteravenkelder staat heeft nonkelke vast en zeker
ne stuiver verdiend".
Hij zag dat ze hem niet begreep.
"Djenijver maken in den duik, daar kunt ge rijk van worden, weet ge dat?"
Haar mond viel open. Wou hij zeggen dat, in de donkerte daar beneden, ooit een
geheimstokerij had gewerkt? Dat de oude Duul, naast verkies kweken en een
toeveel koeien houden, een stuiver bijverdiende met het heimelijk distilleren van sterke
drank? Ze vroeg zich meteen af, wat hij dan deed met het geld, zo armoedig als hij leefde. Den deel die naar Canada ging, stelde niet zoveel voor. Stel dat hier nog ieveranst
ne munk verborgen zat, in een kous of onder een tegel! Dedju, ge weet maar nooit !
"Kom binnen, we gaan nen dreupel drinken", zei ze.
Ze had een paar volle flessen sterke drank gevonden, tussen de rommel op de kannebank. Hij mocht kiezen. Hij liet zijn oog vallen op een Balegemse klare. Ze draaide
behendig een aftrekker in de flessenhals, kneep daarna de fles tussen haar dijen en trok
met een knal het stopsel eruit. Ze wreef twee glazekies proper met haar voorschoot
en schonk in. Gezeten op een van de biezen stoelen, had hij haar zitten gadeslaan en
gaandeweg interesse gekregen voor al het vrouwelijke aan haar, waarvan ze weelderig
was voorzien en waaraan hij niet eerder aandacht had geschonken.
Zij van haar kant had instinctmatig aangevoeld dat er eindelijk bij hem iets aan het
roeren was gegaan, hoewel hij gebaarde weer helemaal over zakelijke onderwerpen
te willen klappen. Hij somde de dingen op, waar hij haar voor een zacht prijsje kon
van verlossen. Zij van haar kant probeerde tijd te winnen, hem in drooi te houden. Ze
wou zolang mogelijk genieten van de aanwezigheid van een man van vlees en bloed,
waarvan ze had gedroomd en waarbij golven van wulpse drang haar door het lijf waren
gegaan. Ze wou per se geloven dat de dingen van bovenaf werden geleid, dat ze een
teken had gekregen en ze nu enkel maar moest doen wat haar werd ingegeven. En dat
5

Ze was van die bewuste droom helegans overtruul geweest. Een vrend mannemens, zo
iemand gelijk die marchank, had op haar handen staan kijken, binst dat ze de stalmuren
aan het witten was. Hij kletste maar wat en zinspeelde plots op haar schoon postuur.
Ze was beginnen blozen en dat was haar gewente niet. Op zeker ogenblik had hij de
borstel uit haar handen genomen en op de vensterbank gelegd. Ze had meteen voorvoeld wat er ging gebeuren. Hij had haar met een forse greep omvat en wild tegen zich
aangedrukt. Ze had niet tegengesparteld, wel luidop geprotesteerd, zo van "ge meugt
niet maar doe toch maar". Op hetzelfde moment was ze van haar eigen stem omwekt,
veel te tijlek naar haar goeste.
Nu stond hij daar levensecht het hof rond te kijken, bijna zonder op haar te letten.
"Ik koop en verkoop van alles wat nog bruikbaar is", zei hij. "Bij oude mensen komt
er niet veel om den hals, dat weet gij ook. Dus zijn hier allicht wel dingen die voor u
maar brol zijn, en waarvoor ik een prijs wil betalen".
Ze had de dresse van Peetje Duul op haar kurtewagen gesleept, met de bedoeling
het kaduke meubel in het karrenkot nog een tweede bestaan te laten leiden als
alaomkasse.
"Och schaopke, z'es spetsievort, z'es nog goed voor stoofhout", beweerde hij. "Maar
ik zie daar 'n koperie drankbermiete staan en ge hebt daar precies gelijk nen bak vol
oud gleierwerk op de plankier gezet en, als ik me nie 'n bedriege, staat er ginder in de
loodze nen haneveil die gij als vramens nooit meer gaat gebruiken".
Ze trokken naar de loodze en vandaar naar het achterkot en dan naar de schuur. Hij
keek en keurde en gaf commentaar. Ze hoorde hem prijzen zeggen, ze hoorde zichzelf
opbieden en ook dingen opnoemen die ze in geen geval zou verkopen. Maar eigenlijk
was ze er met haar gedachten niet bij. Met de droom van de nacht tevoren nog in haar
lijf, kon ze zijn opvallende onverschilligheid voor haar persoon niet begrijpen. Hij had
haar nauwelijks bekeken en dat leek haar zo ongewoon, zo ongehoord bijna, dat het
averechts werkte en ze er stuwingen van kreeg.
Hij ging enigste trapkies af, naar een ruimte waar zijzelf nooit een voet had gezet. Ze
volgde hem. Het was er helliedonker en om een of andere reden, voelde ze zich daardoor aangetrokken. Het rook er vernuftig en naar iets dat aan sterke drank deed denken.
Hij bleef staan treutselen.
"In nen beteravenkelder zal er wel niet veel te rapen vallen", zei hij en meende terug te
keren. De rijnze geur hield hem evenwel nog een poos in de ban. Hij begon op den tast
langs de muur de donkerte in te gaan, tot hij een pompel stro gewaar werd die in een
luchtgat gepropt zat. Hij haalde het stro eruit, er viel een klets licht naar binnen en wat
zagen ze? Kuipen en ketels, een pomp, buizen, kolven, bokalen en flessen.
Nu voor het eerst keek hij haar recht in de ogen. Ze zagen in het halfduister mekaars
verbazing. Hij grimilde geheimzinnig en schraapte zijn keel, zij wist eigenlijk niet
waarom hij dat deed. Hij stak de pompel stro terug in het luchtgat.
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worden. Ze was potig, niet benijt van labeur, ze beredeneerde wat ze aanpakte, ze zou
haar leven stevig in eigen handen houden. Tot ze op een goede keer ondersteboven en
binnenstebuiten raakte, bij de ontmoeting met een vent van D'Hoppe, Johannes Kloefmaekers, alias Vennie Kloef. Hij had haar niet eens echt aangekeken, haar niet met zijn
ogen uitgekleed zoals veel anderen deden, haar niet met schuinse bedoelingen in een
hoek gelokt. Hij was gekomen voor zaken.
Maar we lopen op de dingen vooruit. Eerst dit vertellen :
Toen de mare dat peetje Duul dood werd aangetroffen haar bereikte, sprong Ponties
Lies op haar paard, een plompe Brabander, die haar in galop, met dof geplof op de
zandweg en met vuurketsend gekletter op de katsiestenen, naar Zegelsem bracht.
Ze regelde er wat er te regelen viel, en na de begrafenis troste de grote familie, waarvan ze de helft nog nooit had gezien, samen rond de vraag wat er te verdelen viel. De
hele boerderij met aanhorigheden bleek voor Lies te zijn, het spaargeld, veertigduizend
frank, ging naar nonkel Henri in Canada. Eenvoudiger kon het niet. De discussies
laaiden hoog op, de woede spatte de pan uit, tante Celine kreeg een geraaktheid en
werd afgevoerd, de haat zou duren tot het einde der tijden.
Lies trok het zich niet aan, ze wist heel goed wat ze zou doen. Haar stiefmoeder kon de
pot op en al de anderen wou ze nooit meer zien.
Ze bracht de huisraad van Peetje Duul naar buiten en op de kurtewagen naar de schuur.
Ze zou het hele kot luchten, kroeten wegschrepen, schuren met creoline, van microben,
slechte asems en veestenlucht ontdoen. Ze zou rattenvallen plaatsen, oude duivenkoten
uitbreken, behang aftrekken, gaten stoppen, deurgaten kappen of toemetselen, ze zou
het dak repareren. Ze zou nog eerst en vooral de oude, vettige vertrekbril, die onderaan
krioelde van het ongedierte, vervangen.
En toen, midden een van die dagen die veel te kort waren, begonnen de honden
opeens heftig te bassen. Uit haar gedachten opgeschrikt, hoorde Lies het geronk
van een automobiel. Een onwezenlijk geluid. Het viel plots uit, daar ergens nabij de
poort. Ze hoorde een autodeur toeklappen en voor ze verder kon denken, over hoe dat
moderne tuig hier in 't hol van Pluto was verzeild geraakt, stond daar in het open poortgat, versteend tussen de twee toegeschoten en bloeddorstig tekeergaande honden, een
rijzige vent met een hoed op.
Lies riep de honden tot de orde, waarop de vent, ne marchank of zoiets, geleidelijk zijn
asem terugvond en zich verder het erf op waagde.
Hij begon met te zeggen dat ze goed bewaakt was, met twee zulke loebassen, en zij liet
hem verstaan dat ze geen bewaking nodig had. Hij had het al gezien dat ze van duvel
noch helle schou was en zij dacht, ze was het bijna zeker, dat ze de nacht tevoren van
dien uitgeklopte marchank had gedroomd, hoewel ze hem nog vanzeleven niet had
gezien.
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Vertelsels bij de Leuvense stove

PAUL BAEKELAND

Vennie Kloef had de zaak van zijn leven
ontdekt.
In een verloren gat, daar ieverst in de
omgeving van 't Burreken, stond een
oude boerderij en daar woonde de oude
boer "Duulke", samen met een oude geit,
een oude papegaai, een toeveel hennen en bewaakt door twee honden. Op
een keer zaten de honden op hun gat te
janken, nabij de huizen van het nabije
Perreveld. Eerst werden ze weggejaagd,
naderhand wekte hun gedrag kwalijke
vermoedens, tot uiteindelijk een paar gebuurs zich verstoutten en, geëscorteerd
door de honden, naar de oude boerderij trokken. Ze vonden Duulke dood, uit zijn zetel
voorover gevallen op de grond, met zijn kloefen nog aan, in staat van ontbinding. Een
drankbermiete stond op de koude, betaterde stoof, uitgekookt en aangelookt met verbrande, niet te definiëren etensresten. De papegaai lag dood (uitgehongerd) met zijn
poten omhoog in zijn muite boven de spendedeure, de hennen hadden alom hun kladders gelegd, tot op de keukentafel toe, de geit was uitgebroken en liep te mekkeren in
het nabije kreupelbos.
Duulke had een zuster, die in Opbrakel woonde en die hij in geen jaren meer had gezien. Ze was getrouwd geweest, had vijf kinderen op de wereld gezet, die allemaal waren uitgeweken, meestal naar de Walen. Duulke had één kleinkind waarvan hij peetje
was. Lies heette ze. Ponties Lies. Hij had haar als enige in zijn testament gezet, omdat
ze hem elke nieuwjaarsdag een bundel toebak van eigen teelt bracht, genoeg om maandenlang te sjieken en pijpen te roken, en omdat ze, telkens midden de zomer, getrouw
de grote kuis kwam doen, anders gezegd : het gestof, de spinnewebben en de vuiligheid
van een heel jaar met volle emmers water naar buiten kletsen. Ze woonde in Everbeek,
op de boerderij van haar vader, die aan zijn dood was gekomen door uit nen appelpote
te vallen. Haar stiefmoeder was een "schij-van-'n-wijf" en tussen haar en Lies liepen de
ruzies zo hoog op, dat ze elk aan een andere kant van het huis gingen wonen en op de
afgeslankte boerderij mekaar zo weinig mogelijk nog in de weg liepen.
Lies was een schoon jonk en derhalve niet gespeend van kandidaat vrijers, die
slijendevol goeste rond haar rokken draaiden. Van kortstondige amourettes was ze niet
vies, maar degene die haar kon temmen voor-ne-goeien, moest blijkbaar nog geboren
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Businarias op reis naar Tsjechië

ANTOINE LEFEVER

INHOUDSTAFEL

Tijdens het verlof ging onze Heenkumdige Kring op culturele reis naar Tsjechië. Een
23-tal leden bezochten er onder ander Litomerice, Terezin, Lidice, het kasteel Karlstejn,
Pilzen, Klatovy, Horsovsky Tyn (zusterstad van Maarkedal). Daar woonden ze er de
Sint-Annafeesten bij. Verder ging de reis naar het kuuroord Marianské Lasné (Mariënbad). Als afsluiter kregen wij een geleid bezoek door een Belgisch nederlandstalige
gids van Praag, met o.a. de Praagse burcht, het Goude Straatje, de Karlsbrug, de oude
stad met het Klementinium, het Wenceslasplein, het Oudestadsplein en de Joodse Wijk
om te eindige bij de Engeltjesbrug. Een zeer leerrijke ervaring.
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