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Wij zoeken ...
Oude foto's of documenten in verband met het Gemeentelijk Onderwijs te Nukerke. 
De "Kleine Reus" uit Nukerke viert namelijk volgend jaar zijn 75-jarig bestaan.
Foto's worden ingescand, documenten gefotokopieerd en worden U onbeschadigd 
teruggegeven. Alles is welkom in ons documentatiecentrum, Maalzaakstraat 21 te 
Etikhove of mag afgegeven worden aan één van de bestuursleden.

Een vrede- en
vreugdevol 2006 !
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Voorwoord 28 oktober 1821 te Maarke en overleed er op 12 december 1909. Zij was de dochter 
van Joseph Walraet en Anne-Maria Martens. Tijdens deze viering hield Juffrouw Fl. 
Vander Donckt een toespraak die wij hieronder integraal overnemen.

"Mijnheer, Mevrouw,
Het is met een gevoel van blijde ontroering, dat ik heden deze nederige doch in mijne 
oogen zeer gewichtige plechtigheid bijwoon. Als tolk uwer vrienden en kennissen kom 
ik met onuitsprekelijk genoegen u op deze schoonen dag, de verzekering geven onzer 
liefde, eerbied en hoogachting.
Reeds vijftig jaren, ja meer dan vijftig jaren zijn vervlogen, sedert dat gij beiden, 
aan den voet van het altaar des Heeren neêrgezeten, het H. Sacrament des Huwelijks 
ontvingt.
Op den afgelegden weg terugziende, hebt gij alle redenen om u te verheugen; geen 
enkel oogenblik heeft de echtelijke liefde, de wederkeerige verkleefdheid, de geest van 
geduld en verdraagzaamheid, de getrouwheid aan elkander, u ontbroken. Gij begreept 
tenvolle dat de onderlinge achting, de grondvest is der eendracht in het huishouden; 
gij steldet u vertrouwen op God en al uw pogingen zijn door Hem gezegend geworden. 
Bezie de talrijke leden uwer familie die u beiden omringen; de roode blos hunner 
wangen, hunnen kloeken lichaamsbouw, laten ons verhopen dat zij allen nog vele jaren 
voor zich hebben. (...)
Geachte familie Bauwens-Walraet, zoet is het ons bijzonder, u nog allen in volle 
gezondheid in ons midden te zien; smaak een wel verdiend geluk, leef nog lange jaren 
in voorspoed en geluk voort, dat de Allerhoogste voortdurend zijnen mildsten zegen 
over zende en dat hij u hierna tot loon uwer rijke deugden in zijn Hemels Paradijs 
opneme, waar gij, bevrijd zult zijn van alle wee en rampen, en waar gij in 't aanschou-
wen van het opperwezen eindeloos geluk zult genieten".

Wel toegejuicht, met handgeklap en het driemaal "lang leve" trokken de jubilarissen 
aan 't hoofd, de familieleden en de schuttersmaatschappij naar de verschillende her-
bergen, waar talrijke nieuwe welkom groeten opstegen. Daarna namen allen deel aan 
het gastmaal, gegeven door de jubilarissen.
De prijsschieting met de kruisboog heeft de kermis besloten.
Voorwaar, vele jaren zijn reeds verlopen en nog zag men zulke kermisfeesten op 
Maarke niet. Eere dus aan die mannen; dat hun moed altijd aan vergroote om in 
't vervolg dat leven, die geestdrift, die ongevraagde blijken van algemene vreugde te 
onderhouden en aan te vuren.

Tot het eerstkomende feest dus !!!

Met het 10-jarig bestaan van de Heemkundige Kring Businarias 
mogen alle inwoners die belangstelling koesteren voor de lokale 
geschiedenis, voor het verhaal van de gewone volksmens en voor 
de wijze waarop ons huidig leefmilieu tot stand is gekomen, zich 
gelukkig achten.

Het ledenblad dat inmiddels aan zijn 28ste nummer toe is, behoort 
tot de meest fraaie uitgaven in zijn genre met een variatie van 
waardevolle bijdragen over diverse domeinen uit de geschiedenis 
van onze onderscheiden deelgemeenten. Het documentatiecentrum 
Ter Maelsaecke is inmiddels uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats 
van geduldige speurders en gewone belangstellenden. Bovendien 
gaf Businarias tot dusver vier waardevolle studies uit die in menige 
huisbibliotheek een bevoorrechte plaats krijgen.

Het grote succes van Businarias moet een spoorslag zijn om op 
dezelfde weg door te gaan. De gedrevenheid, de ambitie en de 
ingesteldheid van voorzitter Marc Vuylsteke en zijn ploeg staat daar 
garant voor.

Omdat de broze band tussen verleden en toekomst, tussen gisteren 
en morgen, zo belangrijk is, verdient de werking van Businarias 
niet alleen respect maar wettigt het ten volle de gemeentelijke 
aanmoediging en ondersteuning

Proficiat met dit tweede lustrum.

Peter THIENPONT
Burgemeester.
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Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL BAEKELAND

Gustieze Nard, de held van ons verhaal, ouwe jonk-
man, met een dochter ergens in de Walen, had een 
vriend, Vennie Kloef, die in D'Hoppe een herberg 
overnam, "den Bienvenu". Marietje, het pront wij-
veke van Vennie stond dagelijks achter den toog, 
terwijl Vennie als "commerçant" (kopen en verko-
pen van ouwen brol) voortdurend de baan op was. 
Op een goeie keer kocht Vennie, als een van de 
eersten in heel de streek, een automobiel. Nog wat 
later deed hij in Zegelsem een ontdekking, die hem 
op glorieuze ideeën bracht. In den beteravenkelder 
van Ponties Lies, vond hij namelijk alle mogelijke 
gerief voor het opzetten van een geheimstokerij... 
Vergeten we er niet bij te zeggen dat Ponties Lies 
een geweldig schoon wijf was en haar boerderij ver 
afgelegen.

Vennie Kloef en Ponties Lies waren geen van beiden eerste broekjes. Zij, goed besteld 
van oren en poten, wist de dingen naar haar hand te zetten. Hij, met zijn speciale neus 
voor alles waar stroop aan zat, had het goedje al binnen, nog voor een ander het had 
geroken.
Ze waren bovendien alle twee met de helm geboren. Lies erft een boerderij, op de lucht 
af komt Vennie daar toegestuikt, ze klappen een beetje, hij komt nog nekeer weer, ze 
tasten mekaar af (figuurlijk), hij komt meerdere keren weer en zij, in het begin zot 
gelijk een drilnote, valt op haar poten, neemt wat geduld en laat hem eerst zijn gang 
gaan met de geheimstokerij in de beteravenkelder.
Hij kreeg het voor mekaar de distilleertoestellen bedrijfsklaar te maken. De rest kon 
niet moeilijk zijn, had hij gedacht. Kwestie van aan de grondstoffen te geraken. Hij 
trok op pad. Een oude palullepeetie, een Westflute, twaalf stielen en dertien ongeluk-
ken, meer zat dan nuchter, kruiste af en toe zijn wegen. Ze zakten samen flink door, 
in een herberg in Brakel, waarna de ouwe, de staat van ontbinding nabij, ergens aan 
de beekkant onder de sterren sliep en Vennie met een stuk of wat vakgeheimen van de 
man aan de haal ging.
Niettemin werd de eerste djenijverbrouwte een flop. Leren kost geld, doorzetten was 
troef. Er gingen dagen over. De tweede poging bracht germde vergef voort. Niet te 
drinken ! Tenslotte roerde Lies er hare staart in, rustig en zelfverzekerd, en kwamen 
ze samen tot een voortreffelijk resultaat. Ze proefden, zwelgden door, kregen tranen 
in de ogen, zo straf was het spul, maar vonden dat het goed was. Eindelijk! Van con-

ROGER LODENS

Kermisfeesten te Maarke-Kerkem in 1897

Een verslag van de kermisfeesten van 1897 te Maarke-Kerkem vonden we in 
"De Scheldegalm - Gazette van Audenaarde" van 4 oktober.

"De kermis die zondag laatstleden werd gevierd, is uitermate wel geslaagd. Krachtige 
en talrijke kanonschoten deden reeds van 's zaterdag ene oproep aan alwie zich 
verlangde eens goed te vermaken.
De zondag namiddag hadden de verschillende volksspelen plaats onder een drukke 
toeloop van volk. De prijzen werden beurtelings onder talrijke toejuicheningen, door 
de opkomende mededingers behaald.
Om 6 u juist werkte men aan de opstijging van de luchtbol die om 6 1/4 vertrok on-
der een daverend gejubel en handgeklap. Hij dreef sneel vooruit in de richting van 
het noorden, en is verder, zonder enige schade aan te richten, zachtjes gezonken te 
Baaygem (Scheldewindeke). Onnodig te zeggen dat de opgeruimde menigte zich het 
lekkere Audenaarsch bier wel liet smaken. Ook losten men kanonschoten om de aller-
eerste jaarmarkt te Maarke aan te kondigen, die 's maandag om 7 uur 's voormiddags 
moest plaats hebben.
Wat was dat van 's morgens vroeg een krioeling op de gemeenteplaats van kooplieden 
met allerhande hoorbeesten, geiten, ja zelfs konijnen en kiekens. Het was een echte 
jaarmarkt. De prijzen, uitgeloofd tot aanmoediging der deelnemers werden door de 
volgende personen behaald :
R. Kesteleyn: eerste prijs van de melkkoeien, R. Pot : tweede prijs.
J. Van Helleputte: eerste prijs vaarzen, jonge ossen en stieren.
H. Schiettecatte: eerste prijs geiten.
J.B. Maes; eerste prijs voor de schoonste konijnen. De overblijvende prijzen werden 
verloot onder de overige tentoonstelders".

Gouden huwelijksjubileum van Joannes Baptista Bauwens en Francisca Walraet.
"Nauwelijks was dit feest geëindigd of reeds kondigden nieuwe losbrandingen der 
kanonnen het jubelfeest aan.
Dinsdag om 9 ure werd een plechtige Mis en Te Deum gezongen ter ere van de 
jubilarissen. Iedereen was nogmaals op zijn post en de nationale driekleur, die op de 
huizen wapperde, verwelkomden de intrede der echtelingen in het dorp. Een bijzondere 
hulde werd hun gebracht door Juffrouw Fl. Van der Donckt, dochter van onze achtbare 
schepen.

Joannes-Baptista, zoon van Constantin en Catharina Velghe, werd geboren op 17 april 
1845 en overleed te Maarke op 19 juni 1902. Francisca Walraet zag het levenslicht op 
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tentement pakte hij haar stevig vast bij haar mollige, blote schouders en zag hoe haar 
boezem van opwinding op en neer ging. Ze glunderde. Ze was om in te bijten. Hij 
bestoefte haar.
"Lies jonk, gij zijt een vramens naar mijn herte! Slijm en appetijtelijk tegelijk!"
Dat was veel gezegd in één keer. En midden in de roos!
De speeltijd kan beginnen, dacht zij. Nu of nooit! Ze lonkte schalks onderop, zijn ogen 
straalden, ze gaf hem een natte bees op zijn mond en ontglipte. Hij zat haar achterna 
– dat was de bedoeling – de ladder op naar de heujdelte. Hij keek gretig en begerig toe, 
hoe ze vlak boven zijn hoofd omhoogklom en daarbij achteloos haar adembenemende 
benen liet zien. Zijn bloed joeg. Hij haalde haar in. Ze struikelde en tuimelde voor hem 
uit in het heuj.
"Kom hier, kerel!" kirde ze.
Op ne niet van tijd lag ze – God wees ons, zondaars genadig – in al haar glorie onder 
hem te kreunen.
Het leven werd vanaf dan totaal anders.

Half verdeuzeld ging Vennie door de dagen. Betoverd door dat wijf, de wilde teef, die 
schoonste mokke van uren in den omtrek. Geobsedeerd ook door de nieuwe bron van 
rijkdom die hij samen met haar had ontdekt en aangeboord. Vlotter dan gedacht vond 
hij afzet voor hun verboden brouwsel. Een Brusselse drankenhandelaar, moustache en 
dikke sigaar, die hij ontmoette in Lessen, kocht hun eerste productie integraal op en 
plaatste meteen een nieuwe bestelling.

Door al deze opwindende loense bezigheden, kwam Vennie pas met vertraging te we-
ten dat Gustieze Nard intussen zijn pijp kwam uitkloppen bij Marietje. Zo wou ten-
minste de klap van de mensen. De waarheid was genuanceerder. Nard kwam en ging. 
Soms was er nog ander volk in de herberg. De Lange Poliet, Tuiten Toor, Loetieze 
Charel. Allemaal venten die nood hadden aan geklapsel, verstrooiing, het gezelschap 
van een pront vramens en soms bleven plakken om te doelstekken of een boomke te 
pringelen voor halve stuivers.
De keren dat Nard met Marietje alleen was, klapte ze vooral over Vennie. Ze verdroeg 
het niet dat hij haar bedroog, het deed haar zo'n pijn, zei ze. Ze zag hem nog altijd 
geren.
"Ge kunt dat niet begrijpen, Nard."
Maar hij begreep het wel.
"Ge moet hem djeloes maken", raadde hij haar aan. "Zeg hem dat ge nen anderen hebt, 
ge zult zien wat voor petiezen hij trekt".

over twee schepenbanken en was het een schrijfcentrum met reminiscenties uit de 
Karolingische tijd. Daar werd het oudst bewaarde document in het diets, de beroemde 
schepenbrief van Bochoute van 1249, neergeschreven.

De geschiedenis van Ename start in de late tiende eeuw met de bouw door de Ottoonse 
keizer, in een bocht van de Schelde, van een burcht, een grensversterking zoals de 
burchten van Antwerpen en van Valenciennes. Bij de burcht ontstond een nederzetting 
(een portus), die weldra een pre-stedelijk allure aannam. Twee kerken, respectievelijk 
toegewijd aan Sint-Salvator en Sint-Laurentius, markeerden de sterke groei van het 
havenstadje. Vooral de Sint-Laurentiuskerk, de huidige parochiekerk van Ename, is 
merkwaardig, daar zij op unieke wijze aan het Ottoonse verleden herinnert. Nadat 
de graaf van Vlaanderen in de elfde eeuw de burcht en het havenstadje had ingeno-
men, stichtte hij er een Benedictijnenklooster, dat tot de Franse Revolutie is blijven 
bestaan.

In verband met de eigenlijke musea kunnen wij kort zijn, de sterke presentatie is in 
meer dan één opzicht echt vernieuwend: geen eindeloze rijen vitrinekasten, maar bele-
vingsgerichte presentaties, moderne audiovisuele middelen en multimediaconcepten. 
Kreeg de tijdvenstertechnologie op de eigenlijke archeologische site in Ename trou-
wens in 1998 niet de Vlaamse Monumentenprijs en een Nederlandse prijs voor het 
toegankelijk maken van archeologie voor het brede publiek?

Deze aflevering kan besteld worden door overschrijving van 6,20 euro op rekening-
nummer 448-0007361-87 van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen met de vermelding 
PAM Velzeke-Ename.
                                                                                                                                   

Dinsdag 21 maart 2006 - 20 uur
Parochiaal Centrum - Nukerke

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

Voordracht door Marc VUYLSTEKE

«MARGARETHA VAN PARMA»
Onwettige dochter van Keizer Karel V

en Janneke Vandergheynst (uit Nukerke).
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"Hij is betoverd, dat is hij! Ik zou dat wijf ginder in 't Burreken vergif ingeven, als ik 
daar de kans toe kreeg".
"Dan vliegt ge in den bak", zei hij.
Het zou haar niet kunnen schelen. Niets kon haar nog schelen.
Hij legde zijn arm om haar schouders heen en trok haar tegen zich aan.
Zie mij hier zitten, met andermans wijf in mijn armen ...
Nard jongen, niet tijferen, gij hebt nog veel in te halen op gebied van de vleselijke 
liefde.
Zijn handen tingelden, maar zijn hart pruttelde tegen. Hij was een verstandig man. Het 
beest in hem loslaten, zou profiteren zijn van haar ontredderde toestand. Hij moest 
wachten en zien hoe de dingen zouden evolueren. Hij was ook benijt dat hij van zijn 
piëdestal zou vallen, dat ze hem even vulgair zou gaan vinden als sommige andere 
mannen die ze over de vloer kreeg en die ze van haar lijf moest houden en waarover ze 
zich wel eens beklaagde tegen hem.
Ge zijt ne leegganger, Nard. Ze valt gelijk een rijpe vrucht in uw handen en ge pakt ze 
niet. Ze geeft u de pap in de mond en ge slikt niet.
Deed ze dat? Neen, er was geen gewijze van uitnodiging waar te nemen. Ze zat daar 
maar sterrelinge naar de grond te kijken, met haar gedachten ik weet niet waar. Soms 
twijfelde hij, over wat ze echt voorhad met hem. En of ze haar verdriet niet een beetje 
speelde, om het genoegen begrepen en getroost te worden ...
Uit een vramens moet ge niet proberen wijs te geraken, Nard. Ze zijn stuk voor stuk 
mysteries. Geloof me, Marietje zit geren bij u om te kunnen lamijnen over haar mise-
rie. Aan dat gepalodder in bed, waar gij mee in uw hoofd zit, heeft ze geen boodschap. 
Ze komt bij u schuilen, maar als de vlaag over is, als Vennie haar ooit, zij het dan met 
zijne stinker in zijn gat, weer opvrijt, zal ze hem met open armen ontvangen!
Kan zijn. Ik weet het niet. Misschien blijf ik beter een tijdje uit haar buurt...
Ze dronken samen nog iets en dan kwam Fielieze Miet binnen, met veel lawijt. Hij 
kwam zeggen dat het gebrand had in Schoorisse, maar hij wist er genen uit van, er 
zou een zog met tien viggies in de brand gebleven zijn. Hij dronk al staande rap twee 
druppels en vertrok weer.
Ook Nard ging er vandoor. Het was al donker. Hij had een hoofd gelijk een fluiteniers-
nest en de hele godganse nacht droomde hij van Marietje. En van viggies die levend 
verbrandden.

Op een keer was de deur van de Bienvenu op slot en het bierviltje "Fermé - Gesloten" 
stond niet voor het venster. Nard had het gevoel dat er iets niet klopte en ging het huis 
om naar de achterkant. Hij vond Marietje, ferme bezwiebeld, languit in de ligzetel, de 

De derde aflevering van jaargang 2004 van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen is vol-
ledig gewijd aan de twee archeologische musea van Zuid-Oost-Vlaanderen. Sinds 2000 
vormen het Provinciaal Museum Zuid-Oost-Vlaanderen in Velzeke en het Provinciaal 
Museum tʼEname samen het Provinciaal Archeologisch Museum, kortweg “PAM”. 
Beide locaties werken intens samen op het vlak van opgravingen, wetenschappelijk 
onderzoek, conservatie van de collecties en educatieve programmaʼs. PAM Velzeke 
toont archeologisch materiaal van de prehistorie tot de Merovingische periode, PAM 
Ename van de Karolingische tijd tot heden.

Aan de waarde van de afleveringen van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen kan door 
geen enkele rechtgeaarde Vlaming getwijfeld worden, noch in zake de teksten en zeker 
niet wat de illustraties betreft. Het nummer over PAM Velzeke-Ename vormt echter 
om twee redenen een uitzondering, maar wel in de positieve zin. Vooreerst is er voor 
ons de geografische nabijheid. Iedereen met enige belangstelling voor het verleden van 
onze regio moet beide museumplaatsen bezocht hebben. Welnu, voornoemde afleve-
ring is zo boeiend opgesteld en zo schitterend geïllustreerd, dat ze de laatste twijfelaar 
over de streep trekt om daadwerkelijk beide locaties te bezoeken. De tweede reden 
waarom deze aflevering uitzonderlijk hoog scoort is de kwaliteit van de tekst. Niet 
alleen krijgen de beide musea, uiteraard, de nodige belangstelling en toelichting, maar 
tevens wordt, samengebald in enkele bladzijden, het uitermate boeiende verleden van 
Velzeke en van Ename uit de historische doeken gedaan.

Velzeke werd ten tijde van keizer Augustus doorkruist door twee voorlopers van onze 
huidige E-wegen: De ene militaire weg liep van de Noordzee naar de Rijngrens, een 
tweede verharde weg vanuit het zuiden, meer bepaald de Nervische hoofdplaats Ba-
vay, naar het noorden. Rond de militaire site ontstond een burgerlijke nederzetting, 
die zich later ontwikkelde tot een belangrijke handelsnederzetting. Producten, zoals 
olijfolie, wijn maar ook vissaus, vervoerd in amforen, kwamen uit het hele Romeinse 
rijk op de Velzeekse markt terecht. Voor de plaatselijke bevolking werden er zelfs twee 
heiligdommen opgetrokken. Kort na het midden van de derde eeuw nam het verhaal 
van de Gallo-Romeinse nederzetting een einde, maar in de tiende eeuw werd Velzeke 
opnieuw een regionaal machtscentrum en verrees de monumentale Sint-Martinuskerk. 
Gezaghebbende historici nemen nu aan dat Velzeke de hoofdplaats was van de laat-
Karolingische gouw Biest (het latere Land van Aalst). In 1245 beschikte Velzeke zelfs 

SYLVAIN DE LANGE

Het Provinciaal Archeologisch Museum
Velzeke-Ename.
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djenijverfles driekwart leeg naast haar op de vensterbank.
"Ik ga dood", lalde ze. Ze bekeek Nard met wazige ogen, schoot in de lach en begon 
tezelfdertijd tranen met tuiten te blijten.
"Er ligt geld in de schuifla voor mijn begrafenis, nen dienst van ten tienen", zeverde 
ze. "Er is genoeg voor ook nog negen jaarmissen. Geef het aan pater Bruno met mijn 
complimenten". Ze smeet met losse hand in het luchtledige, gleed nog dieper onderuit, 
sloot haar ogen en begon binnensmonds wartaal uit te stoten.

Er was echtelijke ruzie geweest de nacht tevoren. De eerste zware losbarsting, sedert 
Vennie den uil was beginnen uithangen.
Nochtans van alle markten thuis, had hij tot dan toe niet in de gaten gehad, dat 
Marietje van zijn bokkensprongen op de hoogte was, en al evenmin dat Gustieze Nard 
trooster der bedrukten speelde. Een boerke uit Bosgat had het hem, met gretigheid en 
gespeelde bekommernis, verteld. Hij had het ijzig aanhoord en dan aan het boerke 
gezegd, dat hij zich met zijn eigen zaken moest bemoeien. Bij nader inzien had hij het 
gescharrel van Nard en Marietje moeten aanvaarden, als een logisch gevolg van het 
onfrisse leventje dat hijzelf leidde. Het was hem wel in het verkeerde keelgat gescho-
ten, dat uitgerekend zijn oude copain hem met hoorns zette. Hij kreeg zelfs vlagen van 
gloeiende djeloeschied en wraakgevoelens, maar na enig herkauwen, besloot hij zijn 
bek te houden, zolang Marietje zelf het potje gedekt liet. Ik heb voortaan een wijf en 
een lief. Ik leef in doodzonde, maar dat is mijn zaak. De paters zeggen geen goeiedag 
meer, de klapmedoezen van D'Hoppe steken de koppen bijeen, om mijn geval te keren 
en te keuren. Maar ik, Vennie Kloef, kijk de andere kant uit. Punt.
Hij kuste zijn wijveke dus, puur van gewente, nog elke dag en wou niet eens opmerken, 
dat ze daar allesbehalve nog mee gediend was. Babbelen deden ze nauwelijks nog. Hij 
stopte haar veel geld toe en daar moest ze dan maar content mee zijn. Waar haalde hij 
al dat geld? Zij dubbezeerdege erover, maar stelde geen vragen. Nog liever doodval-
len! Ze begon het geld op te sparen om, als ze eenmaal genoeg had, de deur van den 
Bienvenu toe te slaan en haar eigen gang te gaan. Hij zou nogal opkijken!
Maar ze wist dat ze het nooit zou doen.

Nu was hij weer nekeer zeer laat thuis gekomen. Zij was al in bed en deed alsof ze 
sliep. Hij poogde geruisloos naast haar te geraken en hetzelfde te doen. Ze bewoog 
niet. Ze hoorde hoe hij langzaam insliep en op den duur ronkte als een die een bool 
aan het afzagen was. Met haar rug naar hem toe, lag ze ernaar te luisteren, schijnbaar 
urenlang. Hoe kon hij zomaar godzalig liggen slapen, terwijl zij van crève-cœur bij-
kanst stikte? Hoe kon hij zo lang zo stekezot geweest zijn van haar, om haar nu als 
oud speelgoed van zich af te gooien? Ze kreeg d'acceskies, als ze bedacht hoe zijn 
vurige liefdesdrift, waar hij ooit zo intens kon van genieten, nu naar die plaaster van 

Zijn oud-grootouders :
64. Carolus Josephus Van Cauwenberghe: geboren te Nukerke op 22 janauri 1764, 
barbier, scheerder. Hij woonde op De Hul en overleed er op 21 januari 1818.
Hij huwde met
65. Cecilia Dewever: geboren te Maarke in 1762, vroedvrouw, overleden te Nukerke 
op 13 mei 1846 (Potaardestraat).
66. Petrus Josephus Decraeye: geboren te Melden op 29 juli 1755, landbouwer.
Hij huwde te Avelgem op 4 juli 1786 met
67. Maria Joanna De Meyer: geboren te Avelgem op 27 mei 1765 en overleden te 
Melden op 4 juli 1786.

Zijn oud-overgrootouders : 
128. Petrus Franciscus Van Cauwenberghe: geboren te Nukerke op 6 augustus 1735.
Hij huwde te Nukerke op 2 oktober 1760 met
129. Marie Theresia Den Haerinck: geboren te Nukerke op 19 april 1732.

130. Joseph De Wever : geboren te Maarke. Hij huwde met
131. Marie-Thérèse Devos.

132 Petrus Josephus De Craeye : geboren te Melden, rond 1726. Hij huwde met
133. Maria Jacoba Blyau.

Zijn oud-betovergrootouders :
256. Balthazar Van Cauwenberghe: geboren te Nukerke rond 1693 en er overleden op  
21 december 1742. Hij huwde te Nukerke op 31 maart 1729 met
257. Isabelle Van Henne : geboren te Nukerke op 25 januari 1696.

258. Jacobus Den Haerinck : hij huwde met
259. Martha Lateur.

Zijn stamouders :
514. Carolus Van Hennes : chirurgijn. Hij huwde met
515. Joanna Doeske

1. De informatie,  gedeeltelijk uit "GéniWal" nr 16 – 4ème trimestre 2002, werd verder aangevuld na 
onderzoek in de parochieregisters van Nukerke en Melden en na raadpleging van de geboorte-, huwelijks- en 
overlijdensakten in de Burgerlijke Stand van Maarkedal en Oudenaarde.
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't Burreken ging. Hoe hij alles wat zij hem schonk, nu van dat wijf ontving. Uit liefde? 
Ja mijn botten, uit pure rijigheid! En voor de smeer!
Hoelang duurt het nog eer hij voorgoed wegblijft? Waarom komt hij eigenlijk nog naar 
huis?
Tegen de morgen – ze had nog geen oog dichtgedaan – sloegen de stoppen plotseling 
door. Het was weglopen of ontploffen. Ze veerde met een ruk het bed uit, gooide de 
deur open, sloeg ze met een knal achter zich weer dicht en liep de trap af naar het 
schotelhuis.
Hij vond haar opgerold in de rietie zetel. Dezelfde zetel waarin Nard haar later op zijn 
beurt zou vinden, maar dan zat gelijk een toveresse.
"Scheelt er wat?"
"Laat me gerust!"
"Oei, oei, Marietje is vies. Gestoken van ne fluitenier?"
"Marietje is 't beu, kotsbeu!" Hij meende haar aan te raken en iets luchtigs te zeggen. 
Ze begon te tuilewuiten: "blijf van mijn lijf of ik ..." Ze geraakte uit haar woorden niet, 
ze was buiten zinnen. Wat was er zo in ene keer met haar gebeurd? Zo had hij haar nog 
nooit gezien.
"Ge maakt mij kapot, weet ge dat?" Ze begon heftig te schrimmen. "Ge bedriegt en be-
liegt mij en dat slik in niet langer. Peinsde gij dat ik geen kans heb voor andere venten? 
Alle dagen ! Maar ik blijf trouw, ik houd ze van mij af ..."
"Ook Nard?"
Daar had hij ineens veel te veel gezegd. Ze vloog overeind, als een kat die hem de ogen 
zou uitkrabben.
"Gij weet niet wat ge mij aandoet. Gij verstaat niet dat ne mens nekeer zijn hart moet 
kunnen luchten, als de maat vol is. Nard is den enigsten die mij begrijpt".
"Ge zijt boven uw toeren, meiske. Ze hebben u van alles in de oren gefluisterd".
Hij zette zich neer en begon haar te bepraten. Hij had per toeval een likeurstokerij op 
de kop getikt. Een goudmijn! "Ik zou het niet mogen zeggen, maar nu moet ik wel. 
Zwijgt erover dat ge zweet!".
Ze zat hem verschrikt aan te staren.
"Wees gerust, ik ga er niet eeuwig mee door!" zei hij, "als het gevaarlijk wordt, begin 
ik bijtijds iets anders. En van die roddel over dat vramens moet ge niets geloven. Ik zie 
u nog altijd even geren".
Alsof daarmee de kous af was. Ze geloofde hem niet. Hoe kon ze hem nog geloven? 
Hij raakte haar nauwelijks nog aan, hij was nooit meer thuis, hij gaf haar veel te veel 
geld, hij had geen tijd meer om voor haar en soms vloog hij uit voor ne niet.

1. Jean-Claude Van Cauwenberghe: geboren te Charleroi op 28 april 1944.

Zijn ouders :
2. André Augustin Van Cauwenberghe: geboren te Bernissart op 11 september 1914 en 
overleden te Charleroi op 8 oktober 1994. Hij was journalist bij het dagblad Le Peuple. 
Hij werd schepen van Charleroi en tevens senator.
Hij huwde te Charleroi op 24 februari 1943 met een verpleegster
3. Madeleine Laure Maufroy: geboren te Parijs (6de arrondissement) op 12 juni 1917  
en overleden te Charleroi op 28 november 1985.

Zijn grootouders :
4. Jules Edmond Van Cauwenberghe: geboren te Bernissart op 27 augustus 1889.
Hij huwde met
5. Julia Mahieu: geboren te Bernissart op 11 januari 1893 en overleden te Charleroi op 
23 september 1973.

Zijn overgrootouders :
8. Henri Joseph Van Cauwenberghe: geboren te Bernissart op 13 januari 1846. Hij was  
mijnwerker (houilleur) en huwde op 6 mei 1874 met
9. Alphonsine Dewilde: geboren te Bernissart op 10 maart 1852.

Zijn bet-overgrootouders :
16. Charles Louis Van Cauwenberghe: geboren te Melden op 4 oktober 1821. Hij was 
dagloner (domestique) in 1874, uitgeweken naar Bernissart en overleed er op 7 okto-
ber 1894. Hij huwde te Bernissart op 24 mei 1857 met
17. Virginie Mauroy: geboren te Bernissart op 23 juni 1814. Zij was dienster (domes-
tique) en later landbouwster. Zij overleed na 1894.
18. Frederic Dewilde: geboren te Dadizele op 17 december 1814. Hij was dagloner en 
overleed te Bernissart 11 juli 1869. Hij huwde te Bernissart op 18 maart 1821 met
19. Elisa Duroisin: geboren te Antoing op 14 mei 1821 en overleden te Bernissart op 
3 maart 1874.
 
Zijn oud-ouders :
32. Jean Baptiste Van Cauwenberghe: geboren te Nukerke op 10 april 1797, dagloner, 
verhuisde naar Melden en overleed er op 21 mei 1862. Hij huwde te Melden op 6 juni 
1821 met
33. Rosa De Craeye: geboren te Melden op 21 maart 1790, spinster (1821), naaister 
(1856),  dagloonster (1857), en er overleden op 24 februari 1859.
36. Philippus Jacobus Josephus Dewilde: geboren te Langemark op 9 september 1773. 
Hij huwde te Dadizele 22 augustus 1804 met
37. Barbara Theresia Gesquiere: geboren te Rumbeke op 4 maart 1783 en overleden te 
Dadizele op 17 augustus 1857.  
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Acceskies: aanval, bui.
Bees: zoen, kus.
Boomke: spelletje (kaart).
Copain: vriend, makker.
Djeloes: jaloers.
Heujdelte: hooizolder.
Fluiteniersnest: wespennest.
Germde vergef: puur vergif.
Gewijze: 'n . van: een glimp van, een schijntje.
Klapmedoezen: roddelen.

Palullepeetie: voddenman. Soort vogelschrik.
Plaaster: ploertige vrouw, licht van zeden.
Pringelen: kaartspel met drie kaarten per deelnemer.
   Met geld inzet. De verliezers zorgen voor de nieuwe
   inzet. Het spel werd ook "boeren" genoemd.
Slijm: snugger, slim.
Tingelen: mieren, prikkelen.
Toestuiken: aankomen, binnenvallen.
Uit: er den . van weten: het fijne van kennen.
Westflute: West-Vlaming.

Die geheimstokerij zat haar hoog. En dat ze verband had met dat snoer in Zegelsem, 
was haar nu duidelijk. Ze was benijt voor wat er vroeg of laat gebeuren zou. Hij 
den bak in en ik op den dool ... Haar leven lag in gruizelementen. Het maakte haar 
uitzinnig.
"Ge moet me gerust laten, Vennie! Stap het af. Ga naar haar toe!"
Ze schreeuwde, jammerde en tjiepte tegelijk, ze sloeg op zijn handen, ze rolde zich 
op, ze sprong weer recht en drentelde het schotelhuis rond. Hij liep er bij gelijk een 
geslegen hond, op afstand, ervoor bedacht nog groter onheil aan te richten. Tenslotte 
liet hij haar gerust.
Tegen de morgen dronk hij ne klak koude kafie, sprong in zijn automobiel en reed 
weg. 

In de late achternoen arriveerde Nard. Hij verschoot zich een bult, begreep dat er iets 
ergs gebeurd was. Hij hielp Marietje overeind. Ze was slap als een slons, glimlachte 
hem toe, mummelde woorden die hij niet verstond. Hij droeg haar de trap op en legde 
haar neer op het bed. Ze kreunde maar sliep meteen in, de slaap der gelukzaligen. Zo 
schoon om te zien, dacht Nard. Hij bleef toekijken en er ging van alles door zijn hoofd. 
Maar ja ...
Tenslotte trok hij naar beneden om koffie te maken. Voor tegen dat ze omwektege ...
 

MARC VUYLSTEKE

Jean-Claude Van Cauwenberghe,
een Waal uit Nukerke.

Jean-Claude Van Cauwenberghe werd op 
28 april geboren te Charleroi. Hij is een zoon van 
André Augustin en Madeleine Laure Maufroy. 
Na zijn middelbare studies in Morlanwelz stu-
deerde hij rechten aan de ULB (Université Libre 
de Bruxelles). Als student was hij politiek erg 
actief en verbonden aan het kabinet van minister 
Lucien Harmegnies. Hij werd in 1965 tot natio-
naal voorzitter van de jongsocialisten verkozen. 
De jonge en ambitieuze advocaat geraakte bij de 
parlementsverkiezing van  1977 verkozen en in 
1982 slaagde hij als lijststrekker bij de gemeen-
teraadsverkiezing om de absolute meerderheid 
nog te versterken. Twintig jaar later, in 1995 
kreeg hij zowel in de Waalse gewest- als ge-
meenschapsregering belangrijke ministerposten, 
onder meer begroting. In 1999 bleef hij op be-
groting en wanneer Elio Di Rupo voorzitter van 
de PS werd kwam hij aan het roer van de Waalse 
regering. In Charleroi bleef hij achter de schermen de touwtjes in handen houden maar 
na de aanhoudende onthullingen over frauduleuze praktijken van enkele schepenen 
van Charleroi in het dossier van de huisvestingsmaatschappij “La Carolorégienne” 
waarvan het advocatenkantoor Van Cauwenberghe-Lemal een van de grootste klanten 
was, gooide hij uiteindelijk ook de handschoen in de ring. De sterke man van Charleroi 
was zelf niet meer actief als advocaat maar bleef intussen wel vennoot en deelde in de 
winst. Hij dacht nog lang niet aan stoppen en wou zeker nog tot 2009 blijven. “Als de 
Rolling Stones nog een nieuwe plaat uitbrengen, waarom zou een politicus dan moeten 
stoppen” was één van zijn laatste uitspraken als minister-president. Vrijdag 30 septem-
ber was de politieke carrière van deze veruit populairste Waal ten einde.

Wat de meesten onder ons niet weten is dat de roots van deze Waalse politicus 
in Nukerke liggen. Verscheidene van zijn voorouders waren Vlamingen en 
afkomstig uit Nukerke en omgeving. Hieronder volgt de voorouderreeks1 en een deel 
van de kwartierstaat van Jean-Claude Van Cauwenberghe.
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MARC VUYLSTEKE

De zusters van het Sint-Margriethospitaal
te Schorisse.

DE EERSTE ZUSTERS.

Wie de allereerste kloosterlingen waren valt niet meer te achterhalen. Uit het 
vidimus1, opgemaakt door notaris en priester Jacobus de Genethz van de oorkonden 
uit 1423 en 1428 opgemaakt op 2 oktober 1431 weten we dat Margareta Bodda(e)ns 
en Margareta Sdonckers toen twee zusters van het hospitaal waren. (Een vidimus is 
een akte, waarbij degene die haar uitvaardigt, verklaart van een zekere akte te heb-
ben gezien. De formule luidt meestal: wij hebben gezien, gelegaliseerd afschrift van 
de oorkonde ...). De desbetreffende oorkonden waren: 1) de amortisatie door Filips 
De Goede, hertog van Boergondië, van een schenking van de goederen door Arnold 
Van Gavere, heer van Schorisse en Isabella Van Gistel aan het hospitaal en 2) de goed-
keuring ervan door Joannes V van Gavere, bisschop van Kamerijk. Dit vidimus als-
ook de originele oorkonden werden ter veilige bewaring overgemaakt aan de abdij 
van Maagdendale, Pamele-Oudenaarde, vertegenwoordigd door de abdis Maria de 
Lummine en de zusters Joanna de Cornice, Gertrudis de Lummine en Lya de Heurne. 
Als getuigen treden op: Gerardus Sackebant, pastoor van Maarke en Willem Wallots, 
pensionaris van de parochiekerk. Uit een stuk i.v.m. een proces tussen het hospitaal en 
de schepenbank van St.-Maria-Horebeke weten we dat Margareta Boddaens in 1448 
priores was van het klooster. 
Er bestaat ook nog een ander2 vidimus verleend door Godfried3 van Schoorisse, 
abt van Ename, gedateerd op 24 september 1431, eveneeens betreffende beide 
oorkonden.

Enkele andere namen van kloosterzusters vinden we op een regest (regest = een korte 
doch volledige inhoudsopgave van een oorkonde) waarop o.a. de aankopen van losren-
ten door het klooster staan.

1. Op 23 maart 1506 koopt4 Barbara Coels, kloosterzuster, voor de schepen-
bank van St.-Kornelis-Horebeke een erfelijke losrente van Jan Maroeyen en 
Barbara vanden Obstalle.
2. Op 30 juli 1529 koopt5 Elisabeth vanden Rae, kloosterzuster, voor de 
schepenbank van Opbrakel rente op gronden van de gebroeders Niklaas en Luc 
de Man. Enkele maanden later, op 31 augustus 1529, koopt ze vóór meier en 
laten van de heerlijkheid Hoovoest (Rovorst) in Zegelsem een erfelijke losrente 
op gronden van Willem Ponte en Louise vander Eecken.
3. Voor de professie van Joanna Schaeyers, dochter van Christoffel, vestigt op 
22 november 1614 Lieven de Haeyere, pastoor van Schorisse, een rente6 van 
2 pond groot per jaar ten voordele van de kloostergemeenschap.

worden, het verloop van de opgraving, de aanwezige personen, de uitgevoerde staalna-
mes, opmerkingen of meningen van bezoekende collega's, enz. Kortom, alle relevante 
gegevens die voor de verdere interpretatie van de site belangrijk kunnen zijn. 

Verwerking

Eens de opgraving is afgerond kan begonnen worden met de verwerking van de be-
komen gegevens en is het de deontologische plicht van de archeoloog zijn opgraving 
te publiceren en toegankelijk te maken voor de wetenschappelijke wereld, maar ook 
voor het brede publiek. Aangezien de verwerking van een opgraving een tijdrovende 
bezigheid is die jaren in beslag kan nemen is het aangewezen en ook verplicht om door 
middel van interimverslagen en artikels in archeologische, geschied- en heemkundige 
jaarboeken en tijdschriften reeds een tipje van de sluier op te lichten. Het gaat hier dan 
over een korte beschrijving van de belangrijkste structuren en vondsten en een eerste 
interpretatie. De opgegraven gegevens dienen echter gekoppeld te worden aan een 
uitvoerig bronnenonderzoek en het verwerken van de verscheidenheid aan vondsten 
vereist het werk en advies van diverse specialisten. Naderhand kan van de opgraving 
een grondige studie worden gepubliceerd onder de vorm van een monografie.

Besluit

Het terreinwerk wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door beroepsarcheologen, doch dit 
betekend uiteraard niet dat amateur-archeologen en verenigingen niet aan het terrein-
werk kunnen meewerken en een schakel kunnen vormen tussen de beroepsarcheolo-
gen en het grote publiek. 
Een goed voorbeeld in Oost-Vlaanderen van een dergelijk samenwerkingsverband is 
de werkgroep ArchEome die actief is in de gemeente Merelbeke. Meer informatie 
vindt u op http://www.merelbeke.be/bestuur/bes2102.htm
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4. Pieter de Haeyere, zoon van Adriaan bekent op 27 juni 1616 vóór de sche-
penbank van Zegelsem een erfrente7 van 12 pond par. per jaar schuldig te zijn 
aan de priores Jeanne de Hertaing en aan de kloosterlingen van het hospitaal.
5. Elisabeth de Cooman, weduwe van Lieven Roman, voormalig onderbaljuw 
van het land van Schorisse, bijgestaan door haar zoon Lieven Roman, huidig 
onderbaljuw, vestigt op 27 februari 1645 een lijfrente8 van 2 pond groot ten 
voordele van haar dochter Geertruid Roman, kloosterlinge te Schorisse.

In 1593 was Nikole Barbier de overste. De andere religieuzen waren: Margareta de 
Marckvos (46 j), Francesca Petri Arnoldi (36 j) en Joanna Hertaing (22 j).  Jorijne 
Tasijn, afkomstig van Doornik waren novice. Later kwamen de volgende religieuzen: 
Clara Faignart, afkomstig van Chièvres (1604), Anna (de) Vaillant (1614), Joanna de 
Haeyere (1614) en Catharina Spitaels, afkomstig uit Everbeek (1625).
In een renteboek van 16449 staan de namen van de tien zusters neergeschreven: 
Joanna de Hertaing, "prieuse",  Joorijne Tasijn, Clara Farinart (Faignart), Anna  
de Vaillant, Joanna de Haeijer, Catherine Spitaels, Franchijne Wasteels, Marie de Cocq, 
Willemijne Roman en Jacquelijne de Bleeker.

Door het feit dat opgraven te-
gelijkertijd vernietigen is, is een 
grondige registratie van essen-
tieel belang. Alle sporen dienen 
zo nauwkeurig mogelijk te wor-
den ingetekend, genummerd, 
beschreven (vorm, kleur, tex-
tuur) en gefotografeerd. Foutieve 
interpretaties kunnen achteraf 
met een goede registratie wor-
den rechtgetrokken, maar het is 
onmogelijk wanneer de registra-
tie niet op een degelijke manier 
werd uitgevoerd. 
Het is de bedoeling om de sporen 
en structuren zo nauwkeurig mo-
gelijk weer te geven. Het inteke-
nen gebeurt op millimeterpapier, 
op schaal, met legende en de te-
kening moet ingekleurd worden. 
Algemeen geldt het principe 
grondplannen op 1/50, profielen, 
coupes en complexe structuren 
zoals vloeren op 1/20 of 1/10. 
Het fotograferen van sporen en 
structuren is van kapitaal belang 
omdat men na de opgraving nog 
steeds beschikt over "objectief" 
beeldmateriaal. Tevens is het 
een hulpmiddel bij de registra-
tie, maar ook een controlemiddel 
voor de interpretatie. In theorie moet men alles fotograferen, maar in de praktijk is 
men selectief.
Tot voor kort gebeurde de fotografische registratie door middel van zwart/wit foto's 
en kleurendia's. Zwart/wit foto's waren relatief goedkoop en bij het publiceren van 
opgravingsrapporten gebruikte men vooral zwart/wit afdrukken. Kleurendia's hebben 
normaal gezien een goede kleurenweergave en konden gebruikt worden als presentatie 
bij lezingen. Intussen wordt nu bijna algemeen gebruik gemaakt van de grote voorde-
len en mogelijkheden van de digitale fotografie. 
De archeoloog moet van elke opgraving een dagboek bijhouden, waarin alle informa-
tie over de werkzaamheden op het terrein, voorlopige interpretaties e.d. dag na dag 
worden genoteerd. Van alle sporen en structuren moeten de kenmerken beschreven 

Dit naervolghende sijn dʼerfgronden
ancommende ende competerende
den Godtshuijse Convente ende 
hospitaele van Schoorisse, Int landt
van Aelst binnen Vlaenderen,
vernieut ende bij een vergadert
vuijten voorgaenden boek, van
voorn Convente ende Godtshuise
bijde Eerw: Vrauwen Joncvr
Joanna de hertaing Vrauwe prieuse
Joorijne tasijn, Clara farinart
Anna le Vaillant, Joanna de haeijere,
Catarina Spetaels, francijne
Wasteels, Marie de cocq, Willemijne
Roman, ende jaecquelijne de 
bleecker.
Religieusen vanden voorn convente 
–

Iris Langen tekent het terreinprofiel bij de opgravingen 
van de Vismarkt in Aalst in 1998. De man die de opme-
tingen doet is archeoloog Koen De Groote. Deze foto 
geeft een goede illustratie van de opgravingspraktijk.
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WEL EN WEE VAN HET KLOOSTER10.

Allerlei schenkingen, testamenten en de uitzet van de intredende religieuze ver-
meerderden geleidelijk aan de bezittingen van het klooster, maar soms werd het 
klooster ook geplunderd. Tijdens de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw lag 
Schorisse midden in het gebied waar de hervormers veel aanhangers telden. Het 
hospitaal werd zowel in 1566 als in 1579 geplunderd en in brand gestoken. In 1572 werd  
het opnieuw leeggehaald maar nadien zou de buit grotendeels gerestitueerd geweest 
zijn. De Franse legers plunderden het in 1648. In het hospitaalarchief wordt een 
beschrijving11 van de schatting van de schade en de plundering bewaard. 

Uit de visitatieverslagen van de aartsbisschop en uit die van de landsdeken van Ronse 
komen we heel wat te weten. De aartsbisschop bracht een bezoek aan het hospitaal 
op 31 oktober 1625 en schreef in zijn verslag dat de zeven zusters vreedzaam samen-
leefden ten dienste van de pelgrims. Verder vernemen we dat de kandidaat zusters een 
dotatie van minstens 400 gulden moesten meebrengen met daarbij nog hun uitzet van 
klederen (zonder de uitzet was het bedrag 1000 gulden). De zusters stonden op om 
5 uur en gingen om 21 uur slapen. Gedurende de dag verrichtten ze allerlei handwerk 
en zuster Clara Faemart12 (Fainaert) gaf onderwijs aan enkele meisjes. In het hospitaal 
waren er 6 bedden in een verwarmde kamer. Niet minder dan 21 aandachtspunten 
werden aan de zustergemeenschap aanbevolen o.a.

1.  Na het officie volgde een half uur “inwendig ghebet” om des te beter de 
dagtaak te kunnen vervullen.
2.  Na het bijwonen van de Mis zouden ze in de week naar het werkhuis gaan 
en na over hun werk de H. Geest te hebben aanroepen, zou één van hen uit een 
goed boekje voorlezen.
3.  Bij het middag- (11 uur) en avondmaal (19 uur) zou men één of twee artike-
len van de statuten en/of uit het leven van de heiligen voorlezen.
4.  Na de kompleten en het avondmaal zal men naar de kapel gaan en er de 
litanie tot O.L.Vrouw bidden gevolgd door een gewetensonderzoek en “soo te 
ruste trecken”.
5.  Er moest een volledige stilte op de slaapzaal heersen vanaf de kompleten tot 
de primen.
6. De slaapzaal werd door de overste 's avonds gesloten en ʼs morgens weer 
geopend. Zij alleen mag over de sleutel beschikken.
7. In het kloosterleven moest er liefde heersen en onstond er enige onenigheid 
of twist dan diende men vóór zonsondergang om vergiffenis vragen.
8.  “partijdighen aenhanck ofte caerschap” waren verboden en werden bij 
overtreding in het kapittel gestraft.
9.  Elke vrijdag, uitgezonderd indien het een feestdag was, moest de overste 
kapittel houden.
10. Een nieuwe kandidate werd door de overste aanvaard na advies van de 

Het basisprincipe van de opgraving is dat men poogt de tot standkoming van alle lagen 
en sporen te begrijpen door middel van vlakken en profielen. Naargelang de vorm, de 
kleur en de opvulling kan het individuele spoor of de structuur geïnterpreteerd worden. 
Want dit zijn de basisgegevens om de geschiedenis van de vindplaats te herschrijven. 
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen recente verstoringen en sporen die 
archeologisch van belang zijn. In sommige gevallen kan niet onmiddellijk worden uit-
gemaakt of de verstoring al dan niet van recente aard is en kan slechts het couperen van 
het spoor een antwoord verschaffen.
Van zeer groot belang tijdens de opgraving is de aandacht voor het stratigrafisch on-
derzoek, zowel van de sporen als van het terrein (bodemkundig). De aard van bijvoor-
beeld ophogingen, gelaagdheden in de vulling van grachten en kuilen, de stand van 
houten palen, enz. is van groot belang voor de interpretatie van het spoor. Bijvoorbeeld 
bij grachten en afvalkuilen is het belangrijk om te weten of de context geleidelijk in 
een bepaalde tijdspanne of direct in één fase is opgevuld. Door bij de registratie en 
het verzamelen van de vondsten nauwlettend rekening te houden met de stratigrafie 
kan achteraf informatie verkregen worden omtrent het tijdstip van de opgave. Bij het 
onderzoek van de restanten van houten gebouwen is het couperen van de aangetroffen 
paalgaten essentieel om te zien of de paal recht of schuin in de bodem werd voorzien 
om zo de aard van de paal (noksteun, wandpaal, zijsteun, e.d..) binnen de constructie 
te begrijpen.
Het is aan de archeoloog om uit te maken waar en wanneer de doorsneden worden 
uitgevoerd. Voor de interpretatie van de bodemkundige opbouw van het terrein wordt 
meestal beroep gedaan op een bodemkundige of geomorfoloog.

De registratie

Alle sporen dienen te worden ingetekend op een algemeen grondplan. Alle metingen 
gebeuren vanuit een reeks referentiepunten. 
Voor de hoogtemetingen bepaalt de archeoloog een voorlopig vast punt in de nabijheid 
van de site. Dit kan een dorpel, de straatkant, e.d. zijn en dit dient tijdens de volledige 
duur van de opgraving als referentiepunt te worden gebruikt. 
Dit vast punt moet kunnen vergeleken worden met het dichtstbij gelegen geodetisch 
punt. Dit zijn punten die door cartografen over het gehele land werden uitgezet en 
waarvan de precieze hoogte ten opzichte van de zeespiegel is gekend. Men vindt die 
punten veelal bij openbare gebouwen of kerken. De hoogtemetingen worden uitge-
voerd met een niveaumeter (waterpas). 
De horizontale metingen, voor het intekenen van de sporen op het grondplan, gebeuren 
vanaf één of meerdere parallelle en/of haakse basislijnen uitgezet in het opgravings-
vlak door de archeoloog of bij voorkeur door een topograaf (landmeter). Deze moeten 
tijdens de ganse opgravingsduur beschikbaar kunnen blijven en dienen door de land-
meter ingemeten te worden voor de aanduiding op het kadaster. 
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andere zusters. Eens aanvaard moest de novice samen met de zusters aan tafel 
zitten en werkzaam zijn in het werkhuis zodat de zusters de gedragingen van de 
nieuweling konden nagaan.
11. Na zes maanden noviciaat werd de aanvraag tot intreding opnieuw aan het 
kapittel voorgelegd. Zes weken vóór de professie werd het verzoek opnieuw 
onderzocht. Slechts om gegronde redenen kon men de aanvraag weigeren.
12. Jongens niet ouder dan 15 jaar mochten naar de meisjesschool komen. Ze 
mochten  slechts tot 10 jaar in de kloosterschool wonen.
13. De zusters die naar het veld trokken mochten niet op dezelfde wagen 
zitten als de knechten en evenmin met hen samenwerken. Eén van de zusters 
mocht wel toezicht houden.
14. De zusters mochten niet langer dan een maand het klooster verlaten.

MOEILIJKHEDEN TEN TIJDE VAN JAN VAN HEMBYZE.

In de troebele periode, tussen 1579 en 1582, werden vele kerken uit het decanaat 
Ronse vernield en in brand gestoken, ook de kerk van Schorisse. De pastorij en het Sint- 
Margriethospitaal ondergingen hetzelfde lot. “In recompense vander schade by hunli-
den ... geleden by tafbranden ende demolieren vanden voorgenoempden cloistere hos-
pitael ende kercke te Schoorisse geschiedt inde voirleden trouble vander oirloge...” 
werden een aantal goederen van Jan van Hembyze aan het klooster en aan de kerk 
geschonken bij ordonnantie, van landvoogd Alexander Farnese, gegeven te Bergen op 
31 januari 1581. De schenking was echter voorwaardelijk totdat de schuld van Jan van 
Hembyse duidelijk bewezen was. De twee partijen “te wetene vrouwe nicola barbiers 
prioresse van t̓ voors cloistre ende hospitael geassisteerd met Mr Jan vande Wiele 
procureur in den voirs raedt ende mr Lieven de haeiere priester ende pasteur van 
Schoorisse over hem ende over de kerckmeesters vande voirs. Kercke ter eendere ende 
voiren. Curateurs ter andere”  kwamen later tot een vergelijk. De eisers zien af van 
de voorwaardelijk gekregen goederen en stellen zich tevreden met een vergoeding van 
100 ponden gr. Vlaams. Op 9 november 1586 werd dit akkoord door de aartsbisschop 
van Mechelen bekrachtigd.
Eind 16de, begin 17de eeuw was Nicole Barbier overste. Joanna de Hertaing (Hertijn)  
was in 1593 tweeëntwintig jaar oud en één van de vier geprofeste religieuzen. De an-
dere waren: Margareta de Marckvos 46 j, Francisca Petri Arnoldi 36 j, Tasijn Joorine 
of Taffin Georgie, afkomstig van Doornik was novice in 1593 en werd geprofest op 12 
oktober 1594, Clara Fainart of Farmard dochter van Andreas, afkomstig van Chièvres, 
deed haar geloften in 1604.  Anna Vaillan(t) (17 j), dochter van Petrus, werd geprofest op 
St.-Elisabeth 1614. Op St.-Elisabethdag 1614 werd ook Joanna de Haeyere (17 j) 
geprofest.  Joanna de Hertaing  priores in 1616 bleef dit tot aan haar dood in 1653. 
Katharina Spitaels uit Everbeek deed op 3 juni 1625 haar plechtige geloften.

jongere sporen aan het licht  dan verwacht. De tijd dat bij het onderzoek van Romeinse 
sites de Middeleeuwse sporen eenvoudig werden weggegraven zonder er ook maar 
enige aandacht aan te besteden is nu gelukkig verleden tijd. 
Tijdens de opgraving zullen alle mogelijke technieken moeten worden aangewend 
om meer informatie over de site te verzamelen. In functie van de site én de beschik-
bare middelen zal moeten worden uitgemaakt welke daterings- en analysetechnieken 
het meest informatie kunnen opleveren omtrent het landschap, milieu enz. Men moet 
op de hoogte zijn van de gebruikte technieken, zoals de manier waarop stalen moet  
worden genomen. 
Daar het hoofdzakelijk noodopgravingen betreft is een grondige voorstudie vaak niet 
haalbaar. Instrumenten zoals de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (ref. vorig 
artikel) bieden hierbij een uitkomst.

Het terreinwerk

We moeten ons ervan bewust zijn dat een opgraving destructief is van aard en de 
site onherroepelijk vernielt. In tegenstelling met een historicus die in het archief een 
geschreven bron leest en interpreteert en deze achteraf opnieuw kan raadplegen, kan 
een opgraving maar één keer worden uitgevoerd. Daarom is een goede en aangepaste 
opgravingstechniek en gedetailleerde registratie noodzakelijk. Wel moet er gesteld 
worden dat een ideale opgraving niet bestaat. Men is altijd afhankelijk van de weers-
omstandigheden, de financiële middelen, het personeelsbestand en de opgravingster-
mijn. 
Eens de site is gelokaliseerd kan men overgaan tot de eigenlijke opgraving. Naarge-
lang het terrein, de periode, de te verwachten sporen en de middelen zal de archeoloog 
een bepaald systeem kiezen. Ervaring en gewoonte spelen een bepalende rol. 
Bij grote uitgestrekte landelijke nederzettingen bijvoorbeeld kan men in eerste instan-
tie het terrein verkennen door het uitzetten van een aantal sleuven om de bovenlaag 
(ploeglaag, recente lagen) te verwijderen. Op die manier wordt inzicht verkregen in de 
opbouw en omvang van de site. In een volgend stadium kunnen de sleuven uitgebreid 
worden tot een vlakgraving. In stadscontexten daarentegen dienen meerdere niveau's 
van opeenvolgende stadsvernieuwingen en ophogingen geregistreerd en verwijderd te 
worden. In bepaalde gevallen kan een stad in de laatste 1000 jaar meer dan 3 meter 
zijn opgehoogd!
Na het verwijderen van de recente lagen dient het bekomen vlak opgekuist te worden 
om de  sporen en structuren duidelijk zichtbaar te maken. 
Het aflezen van de sporen en structuren is zeker geen gemakkelijke taak en vereist 
de nodige ervaring. Een fundering van een bakstenen muur kan al sneller begrepen 
worden dan bijvoorbeeld een bodemspoor dat zich slechts als verkleuring in de bodem 
voordoet. Na het intekenen en fotograferen van alle sporen kan de eigenlijke opgra-
ving ervan worden aangevat.
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In de legger13 van de erfgronden (zelf gebruikt of verpacht) en lasten uit 1644 lezen we 
dat het hospitaalklooster uit 10 kloosterzusters bestond. 
“Dit naervolghende syn d'erfgronden ancommende ende competerende den Gods-
huys convente ende hospitaele van Schoorisse int landt van Aelst binnen Vlaenderen 
vernieut ende bij een vergaedert vuijten voergaenden boeck van voorn convente 
ende godshuijse bij de Eerw Vrauwen jonckvr Joanna de Hertaing, vrauwe prieuse, 
Joorijne Tasijn, Clara Fainart, Anna Vaillant, Joanna De Haeyer, Catharina Spitaels, 
Francyne Wasteels, Marie De Cock, Willemijne Roman ende Jaecquelijne De 
Bleecker, religieusen vanden voorn convente ten assistentie van Lieven Vander Eecken, 
inden jaere ons heren sesthien hondert vierenveertig”.

 
ONENIGHEID IN HET KLOOSTER.

In 1652 stierven drie zusters op veertien dagen. In die tijd ontbrak het de zusters aan 
eensgezindheid en liefde. De statuten werden niet trouw nageleefd en de overste zuster 
Joanne de Hertaing, 81 jaar, bleek de grootste schuldige te zijn. Ze bleek onbekwaam 
om het klooster te leiden. Ze overleed het jaar daarna op 21 december 1653 en werd 
opgevolgd door Catharina Spitaels.
(Defectus maxime causatur ex parte rectricis, quae non habet spiritum religionis ne-
que dicretiononis, nullius salutaris admonitionis capax, sensu suo omnino abundans 
ac pertinax, quapropter quamdiu reget nihil boni sperandum, non enim apta imperare, 
quae ipsa non novit recte abtemperare...) (DV 1653)
Ook de nieuwe overste was echter meer bekommerd om tijdelijke dan om geestelijke 
zaken, ze was niet discreet genoeg en zelfs partijdig in haar oordeel (D.V. 1655). De 
landsdeken van Ronse was van mening dat het de overste aan wijsheid ontbrak. De 
verhouding tussen de vijf religieuzen en twee novicen was niet al te best; de klooster-
lingen droegen wel het kloosterhabijt maar misten de kloostergeest. (D.V. 1656)
Op 22 april 1661 werd zuster Clara Fainart opnieuw verkozen tot overste maar op 
5 mei van datzelfde jaar duidde de aartsbisschop Jackelijne de Bleeckere, als voorlo-
pige overste aan. Zuster Clara stuurde aan op meer verzoening tussen de zeven reli- 
gieuzen maar, stipte de deken aan, ze durfde niet voldoende ingaan tegen de mis-
bruiken. Na het bezoek van de aartsbisschop herleefde de hoop op meer eendracht 
maar de hoop bleek ijdel. Na het overlijden van de overste zuster Clara Fainart rezen 
er opnieuw moeilijkheden. De nieuwe overste Jacoba de Bleeckere, aangesteld door 
de deken, werd door de andere zusters niet aanvaard. De meeste zusters waren on-
gehoorzaam en misprezen de overste. Een nieuwe tussenkomst van de aartsbisschop 
op 26 september 1663 kon het tij niet keren. Hij verbood de zusters zonder toelating 
van de deken of van de overste het klooster te verlaten. De overste miste alle gezag 
en de zusters en de enige novice deden zowat hun zin. De kapelaan Joannes 
Geuthin was veel te joviaal met de zusters en dan vooral met Geertruid Roman. Hij 
dronk soms samen met haar Jenever. De deken vond dat Geertruid Roman, Catharina 

Uiteraard vergt dit de nodige financiële middelen die meestal niet meer door vereni-
gingen of amateur-archeologen haalbaar zijn. Ook dit dient in de aanvraag te worden 
opgenomen.

De wetenschappelijke voorbereiding

Vooraleer een opgraving kan aangevat 
worden dienen allerlei vragen beant-
woord te worden. 
Eerst en vooral is er de keuze van de  
vindplaats. In functie van een weten-
schappelijke vraagstelling zal men een 
site uitkiezen van één bepaald type en uit 
één bepaalde periode (bijvoorbeeld een 
grafheuvel uit de Bronstijd). Er moet uit-
gemaakt worden welke sites er voorhan-
den zijn en welke de garanties zijn dat de 
resultaten het best aan de vraagstelling 
zullen beantwoorden. 
Een tweede keuze betreft het deel van de 
site die zal worden opgegraven. Wanneer 
de site niet onmiddellijk bedreigd wordt 
is het onverantwoord, maar meestal ook 
praktisch onmogelijk (wegens de omvang 
van de site, huidige bebouwing, enz.)  om 
de gehele site op te graven. Bijgevolg 
moet men de vraag stellen welk deel men 
zal onderzoeken, de versterking, bewo-
ningsareaal, artisanale activiteit, enz.... 
Bij een noodopgraving van bv. een verkaveling van verschillende hectaren is de keuze 
van het opgravingsareaal cruciaal en dient grondig te worden voorbereid. Dit is echter 
een contradictio in terminis aangezien de tijd hiervoor doorgaans ontbreekt. Een goed 
inzicht en opgravingsmethodiek zijn bijgevolg onontbeerlijk.
De opgravingsstrategie is het derde aspect dat in acht dient te worden genomen. De te 
gebruiken methode varieert naargelang de periode van de site en de vraagstelling. Een 
nederzetting uit het Neolithicum wordt uiteraard anders aangepakt dan de restanten 
van een 15de eeuws kasteel. Dit alles zal bepalen hoe men te werk zal gaan: klein-
schalig door bijvoorbeeld het aanleggen van zoeksleuven of grootschalig via totale 
vlakgraving.
Bij een opgraving dient de archeoloog te beschikken over een bredere algemene ken-
nis dan zijn eigen specialisatie. Tijdens een opgraving komen er altijd wel oudere of 

Iris Langen op bezoek bij de opgravingen in 
1999 van de "Verdronken Vijver" te Ieper, waar-
aan Pedro Pype heeft meegewerkt.
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Spitaels en Francisca Wasteels beter enige tijd in een ander klooster zouden moeten 
worden opgesloten. En zou het niet beter zijn om een religieuze uit een ander klooster 
hier tot overste te benoemen?

DE MOEILIJKHEDEN DUREN VOORT.

Rond 1680 waren er acht zusters in het klooster : Francisca Wasteels geboren te Sint- 
Maria-Horebeke, Geertruid Roman geboren te Zegelsem, Anna Sergeant14 geboren te 
Leuze, Catharina de Bo geboren te Bergen, Constantia Veegaete geboren te Mater, 
Maria de Bisschop geboren te Ronse, Elisabeth Beltsnijder geboren te Moerbeke- 
Geraardsbergen en Jacoba de Bleeckere. De aartsbisschop stelde tijdens zijn bezoek 
op 22 juli 1681 opnieuw vast dat er nog altijd geen eensgezindheid heerste. Zuster 
Anna Sergeant bezorgde veel last en bracht geen goede geest in het klooster, de zusters 
Geertruid Roman en Constantia Veegaete waren aan de drank verslaafd. Rond 1690 
werd een hospitaalzuster uit Aalst hier als bemiddelaarster aangesteld. Ze moest 
proberen om de eensgezindheid en de gehoorzaamheid te herstellen. 
De aartsbisschop kwam op 26 juli 1717 opnieuw op visitatiebezoek. De kloosterge-
meenschap bestond uit negen zusters en een novice. De overste was Joanna Austrate15 

(Haustraeten) die reeds op 9 januari 1703 tot overste was verkozen. De andere zusters 
waren : Maria de Visschere (72 j), Petronilla de Temmerman (56 j), Margareta 
Carlier (52 j), Francisca Vande Veegaete16 (37j), Marianne Moriau (36 j), Maria 
Josepha Warnier (36 j), Constantia Buysse (33 j) en Maria Francisca vander Donckt 
(28 j).
In het "Register van het Broederschap van het Alderheijlighste Sacrament des 
AVTAERS, opgherecht den 10 september 1719 in de parochiale kercke van Sint Peeter 
tot Schoorisse" vinden we de naam van de pastoor, de onderpastoor, de meier van 
Schorisse, alsook die van burgemeester, schepenen en ook van de religieuzen van het 
hospitaal. Overste was toen "Dʼeerweerdighe vrauwe prieuse Dame Joanna Corne-
lia Haustrate". De andere zusters waren: Marie De Bisschop, Petronilla De Temmer-
man, Maria Margareta Carlier, Maria Josepha Warnier, Constantia Buysse, Francisca 
Vande Veegaete, Maria Anna Moriau, Maria Francisca vander Donckt, Maria Theresia 
Glorieux17 (novice).

VELE JAREN LATER.

Het rente en inkomstenboek18 (ook van grond in eigen gebruik, verhuurde gronden, 
tienden, heerlijke renten) werd vernieuwd in 1756. Ook vinden we hier de namen van 
de kloosterzusters.
“Landtboek van de goederen ende ander revenu compiterende den hospitaele ende 
godshuyse van Sinte Margriete binnen de prochie van Schorisse ghefondeert bij wij-
lent Mʼher Arnaut van Gaver ende Isabelle van Gistele sijne geselnede heere ende 

De opgravingspraktijk
PEDRO PYPE & IRIS LANGEN

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is de opgraving slechts één aspect 
van het complexe archeologiebedrijf. Natuurlijk is het de meest tot de verbeelding 
sprekende activiteit en het is dan ook dat aspect dat zowel in binnen- en buitenland 
wordt belicht in de media.
Dat de opgraving veel complexer is dan het vrijleggen van funderingen en het naar 
boven halen van allerlei voorwerpen zal in onderstaande bijdrage duidelijk naar voren 
worden gebracht.

De systematische opgraving versus de noodopgraving

Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het uitvoeren van een 
systematische opgraving in functie van een bepaalde wetenschappelijke vraagstelling 
(bijvoorbeeld bepaalde periode, problematiek, enz.) en een noodopgraving, uitgevoerd 
wanneer de betreffende site op korte termijn dreigt verloren te gaan. Bijna alle huidige 
opgravingen in Vlaanderen behoren tot deze laatste categorie. 

De praktische voorbereiding

Aan de eigenlijke opgraving gaat een grondige voorbereidingsfase vooraf. Eerst en 
vooral dienen er een aantal praktische zaken geregeld te worden.
In de eerste plaats dient er een overeenkomst te worden opgemaakt met de eigenaar 
en gebruiker van het terrein over o.a. schadevergoeding, de opgravingstermijn, de 
bestemming van de vondsten, het samenstellen van de opgravingsploeg, enz....  
De wetgeving (ref. vorig artikel) schrijft voor dat iedereen die een opgraving wil uit-
voeren een vergunning dient aan te vragen aan het Vlaams Instituut voor het Onroe-
rend Erfgoed (VIOE). 
Iedere opgraving vergt ander opgravingsmateriaal (van graafmachine tot borstel). 
Aangezien men steeds meer op grote schaal begint te werken, ten gevolge van de tijds-
druk die een noodopgraving met zich meebrengt, moeten zaken als bv. de huur van een 
graafmachine eveneens vooraf geregeld worden. Bij het vrijleggen van bv. een skelet 
zal men andere zaken nodig hebben dan bij het couperen van een gracht. Van zeer 
groot belang is de registratie van alle aangetroffen sporen en structuren, waarvoor ook 
het nodige materiaal moet voorhanden zijn (foto- en tekenmateriaal). 
Elk modern onderzoek moet gekoppeld worden aan natuurwetenschappelijke analyses 
zoals bijvoorbeeld C-14 dateringen, studie van botmateriaal, zaden en vruchten, enz. 
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vrauwe  van den lande van Schoorisse volgens de briefven van amortisatie respectie-
velijk van den ... braekmandt 1423, 20 8bre 1466 ende 20 maerte 1756 sijnde desen 
bouck gemaeckt ende vernieuwt uyt den auden baüken ende originele papieren ten 
jaere 1756 bij order van de eerweerde vrauwe Marie Anna Jaegheman prieuse van 
desen hospitaele ende ten tijde van zuster Constantia Buijsse, zuster Anna Catharina 
Vanderdonckt, zuster Marie Jenne Roman, zuster Agnesse de Vos, zuster Anne Marie 
Vanderdonckt, zuster Elisabeth Claus, zuster Marie Therese Gosse, zuster Angeline de 
Smedt, zuster Augustine Taelman ende zuster Rosalia Neckebrouck”

En opnieuw kwam de kardinaal op bezoek (26 juli 1729, 15 juni 1760). Al heerste er 
in deze 18de eeuw wat meer vrede en liefde onder de zusters toch kwamen er in het 
visitatieverslag tal van opmerkingen. Hij verbood dat om het even wie toegang zou 
hebben tot het huis van de baljuw via het binnenhof van het klooster. Zuster Elisabeth 
Claus werd berispt omwille van haar handel en wandel, ze twistte voortdurend en 
zaaide tweedracht.
 
De wet van 15 fructidor IV (1 september 1796) sloot de religieuze instellingen in de 
negen departementen, hun goederen werden verbeurd verklaard. Kort na de afkon-
diging van de wet liet men de instellingen die zich wijdden aan de opvoeding van de 
jeugd en de ziekenzorg nog wat ongemoeid maar enkele maanden later werden de acht 
religieuzen en de inwonende pater uitgedreven. De goederen werden op 30 september 
1798 openbaar verkocht. De inwonende pater was Henri De Puydt, een geestelijke van 
het door Jozef II afgeschafte klooster van Sint-Maarten-ten-Bossche te Sint-Martens-
Lierde. 

hadden de gewoonte zich vaak duidelijk zichtbaar op de campagne te
vertonen. Voor vijandelijke scherpschutters met het musket een dankbaar doel.”

De kogel uit Schorisse

De uitdaging is groot om in de omgeving van het vroegere kasteel van Schorisse op 
zoek te gaan naar meer van deze “relikwieën” uit een ver verleden. Een vraag blijft 
echter: wat is er eind 16de eeuw gebeurd in Schorisse daar er meerdere musketkogels 
gevonden werden?

De landerijen, hooi- en weiland, bos en vijver,  samen “neuf bonniers neuf vergers” (negen 
bunder, 9 roeden of ongeveer 13 ha) behoren voortaan toe aan “La République française comme 
provenant des cidevant Soeurs Noires” (aan de Franse republiek die vroeger in eigendom waren 
van de Zwarte Zusters).
Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint Margriethospitaal nr 149.

Zondag 28 mei 2005 om 9u30

HEEMDAG
OOST-VLAANDEREN

te MAARKEDAL

Parochiaal Centrum Nukerke.
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EINDE ANCIEN REGIME.

Het klooster wordt opgedoekt.
In het Rijksarchief Gent19 vond ik de namen van de laatste zusters van het hospitaal. 
De wet van 15 fructidor IV (1 september 1796) schafte ook het klooster af van de 
Zwarte Zusters van Schorisse - “Couvent des sœurs noires de Scornaix".
Etat des membres du couvent en la commune de Scornaix, canton de Nederbraekel 
supprimé par la loi du 15 fructidor an 4 de la République.

Naam   leeftijd  datum waarop ze geprofest werden. 
Sabine De Temmerman  51 j superieure 5 juni 1777
Angelinde Desmet  78 j  15 febr 1745
Isabelle Taeleman  80 j  18 sept 1745
Marie Anne Nuckebroek  66 j  18 sept 1747
Françoise Vander Neuker  46 j   14 juli 1779
Catharine Faligo   40 j  20 juni 1783
Fernandine Galle  34 j  19 juni 1788
Marie Catherine Roelant 32 j  24 juni 1794.

Voetnoten

  1.  Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 6.
  2  Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 5.
  3. Godfried van Schoorisse van een bastaardzoon van de schenker van de goederen, Arnold V van Gavere, 
     abt van Ename 1419-1465. Blind en verlamd wou hij niet ingaan op de raad om af te treden. Op 25 mei 
     1464 liet hij door Paus Pius II zijn opvolger benoemen. Hij stierf op 9 september 1465.
  4. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 185.
  5. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 173.
  6. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 19.
  7. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 189.
  8. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 20.
  9. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint Margriethospitaal nr 149.
10. Zie De Brouwer, De Godshuiszusters van Schorisse, Land van Aalst.
11. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 195.
12. de Hertaing is gestorven voor 11/9/1657. En Clare Fainaert is nu priores. Zie attestaties van de relikwieën 
     van de HH. Laurentius, Adrianus, Margareta en Appolinia (zie nr 17 archief).
13. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 108.
14. Anna Sergeant en Catharina de Bo werden in 1655 aangenomen als novicen in het klooster.
15. Joanna Austrate werd geboren in 1663 en geprofest op 12 januari 1686. Als overste werd ze in 1721 
       opgevolgd door Maria Margareta Carlier. Op haar beurt werd ze in 1727 opgevolgd worden door Francisca 
      vande Veegaete. 
16. Constantia vande Veegaete werd te Mater geboren. Haar ouders waren Adriaan en Judoca Hove. Constantia 
      werd geprofest in 1661.
17. Maria-Theresia Glorieux werd op 28 mei 1533 verkozen als overste. Ze overleed op 15 maart 1740 en 
      werd opgevolgd door Maria-Anna Saegheman. De laatste overste, Maria-Theresia  de Temmerman werd 
     verkozen op 23 mei 1788 en bleef overste tot bij de opheffing van het klooster in 1796.
18. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 110.
19. Rijksarchief Gent, Scheldedepartement, Eredienst, nr 125 (3135/47).

De mal bestaat uit twee 15 cm lange draaibare heften met drie scharnierende gedeelten 
waarin de negatiefvorm van halve kogels is uitgewerkt. Bij het sluiten van de mal zorgde 
een pinnetje (niet meer aanwezig) voor het behouden van de positie en werd het gesmol-
ten lood in de mal gegoten. 
De lengte van de mal in gesloten toestand meet 13,5 cm, met open geplooide heften 24 
cm.
Op die manier werden gietbomen gevormd met telkens 29 kogels met een diameter van 
6mm, 17 met een diameter van 4-5mm, 12 van 7-8 mm en 1 van 19 mm. Verschillende 
aangetroffen fragmenten van gietbomen met nog niet afgeknepen kogels passen in de 
mal. Na het afkoelen werden de kogels uit de mal verwijderd, afgesneden van de giet-
boom en de gietaanhechtingen en de gietnaad weggevijld.  

Bronzen gietmal uit de oostelijke gracht

Oorlogsletsels

In een artikel over zeeslagen van de Nederlandse vloot ten tijde van Michiel Adriaens-
zoon De Ruyter beschrijft dr. G. Haneveld, patholoog-anatoom en medisch historicus 
hoe het er aan toe ging bij deze heroïsche gebeurtenissen.

“Het hing er natuurlijk van af hoe de strijd ter zee gestreden werd. Ging
het om een vijandelijke entering dan zouden dolksteken, sabelhouwen en
bijlslagen te verwachten zijn. Viel de vijand van een afstand aan, dan
werd er geschoten met musketten en kanonnen. De ongeveer twee
centimeters grote loden kogels uit een musket waren niet zelden
dodelijk. Piet Hein bijvoorbeeld kreeg een kogel in zijn schouder
waaraan hij overleed (1629). Jan van Galen kreeg een kogel in zijn
rechter been (1653). Negen dagen later was hij dood. Ook Maarten
Harperszoon Tromp kwam dat jaar door een musketkogel om. Dat was
misschien ook wel hun eigen schuld want de bevelhebbers van de vloot
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Uitstap naar "Bachten de Kupe"

Op 27 augustus 2005 reden we met een volle bus, zowel leden van Businarias als van 
VVF – Vlaamse Ardennen, via Ieper naar het schilderachtige Beauvoorde.
Beauvoorde ontstond in 1971 toen de polderdorpen Wulveringem en Vinkem werden 
samengevoegd. Thans is Beauvoorde een deelgemeente van Veurne. 
We lieten de bus achter op de parking van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van 
Wulveringem vlak bij het kasteel “Beauvoorde”.

Het kasteel, opgetrokken in 1617 in renaissancestijl door Boullain, bouwmeester van 
de aartshertogen Albert en Isabella, pronkt midden een breed en diep water en is omge-
ven door een Frans-Engelse tuin. Het werd in 1875 eigendom van de Ieperling Jonker 
Arthur Merghelynck, die het restaureerde.
Gidsen loodsten ons vol enthousiasme en deskundigheid doorheen de verzameling 
van kunstvol en antiek meubilair, de talrijke schilderijen en het kostbaar aardewerk 
bijeengebracht door A. Merghelynck. Wat deze collectie zo uniek maakt is dat quasi 
alle voorwerpen in de 17de eeuwse stijl zijn !
Sinds 1998 beheert Erfgoed Vlaanderen het kasteel.

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

kegelvormig patroon in de richting van de vijand, zodat niet nauwkeurig hoefde te 
worden gericht. Deze munitie was op korte afstand heel effectief.
Het laden van een musket kostte veel tijd: het 
losse kruit, de prop en de lading moesten via de 
voorzijde van de loop worden geladen en daarna 
met een laadstok worden aangestampt. Daar-
naast moesten de pan en het zundgat (beide voor 
de ontsteking) met kruit worden gevuld.
Omdat een musket vanwege warmteontwik-
keling slechts een paar maal achter elkaar af-
gevuurd mocht worden en ook niet altijd even 
betrouwbaar was, vochten musketiers vaak met 
een degen, die zij op het slagveld altijd bij zich 
droegen. Musketiers waren om die reden vaak goede schermers. Alexandre Dumas 
wist dat en schreef dan maar ʻDe drie musketiersʼ.

Fabricatie van de kogels

Wat hierboven is aangehaald kon worden aangevuld dank zij Pedro Pype die de laatste 
jaren als gemeentelijk archeoloog van Maldegem de leiding had van de opgravingen 
van het kasteel van Middelburg, deelgemeente van Maldegem. Zijn bijdrage laat ons 
toe de historiek van het soort kogel uit Schorisse te achterhalen.

Tijdens het archeologisch onderzoek uit-
gevoerd tussen 2002 en 2004, op de site 
van het 15de eeuwse kasteel te Middel-
burg, werden in de slotgracht 230 loden 
kogels aangetroffen.  De grootte varieer-
de van 4 tot 21 mm.
Die variatie wijst op het gebruik van 
verschillende handvuurwapens met ver-
schillend kaliber, gaande van pistool over 
haakbus tot musket. 

Een heel bijzondere en zeldzame vondst 
is afkomstig uit de oostelijke gracht van 
het opperhof en betreft een bronzen drie-
delige gietmal in de vorm van een tang 
waarmee in één keer een reeks van maar 
liefst 59 musketkogels met vier verschil-
lende kalibers (4-5-, 6-, 7-8- en 19 mm) 
gegoten kon worden.  
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Daarna maakten we een korte wandeling langs de kerk, waarvan de bouwevolutie 
duidelijk zichtbaar is. De roodachtige ijzerzandsteen verwijst naar de romaanse resten 
van het kruiskerkje (11de en 12de eeuw). Dit werd in verschillende fasen vervangen 
door een hallenkerk. Aan het portaal van de kerk bemerk je nog de roepsteen. Vlakbij 
is de 18de eeuwse “pastorie” omgeven door een walgracht en een smalle toegangsbrug. 
Op het kerkhof staan er 150 lindenbomen (1851), wel indrukwekkend!
Vandaar langs de Kasteeldreef tot aan de eerste bocht en dan via de “Nonnenwegel” 
naar het restaurant “ʼt Scheurvliet”, een oude “pastorie”, vlak bij de Sint-Audomarus-
kerk van Vinkem. De toegangsbrug met poortje is gedateerd 1853. 
Het middagmaal daar was bijzonder goed en de bediening vlot en verzorgd.
Om 14u15 werden we opgewacht aan de ingang van het Abdijmuseum “Ten Duinen  
1138” in Koksijde (Cisterciënzer abdij). Het jaartal “1138” verwijst naar het stichtings-
jaar. Daar werden we op een degelijke en uitstekende manier begeleid door gidsen.
In het moderne museum maakten we kennis met het dagelijks leven van de abt, de 
monniken en de lekenbroeders.

In de archeologische site waanden we ons werkelijk in de middeleeuwen, vooral de 
kennis en de manier van bouwen van de monniken was indrukwekkend.
Na een “koffie”stop, vlak aan de IJzertoren, reden we naar Houthulst voor een 
kort bezoek aan een militaire begraafplaats van vooral Belgische soldaten (1826 
graven), slachtoffers van W.O. I (veldslag 28 september 1918). Achteraan het kerkhof 
zijn er 81 Italiaanse graven (krijgsgevangenen van de Duitsers). Deze graven werden 
ingeplant in de vorm van de Amerikaanse ster, als eerbetoon aan alle gesneuvelden, en 
worden sedert begin 2004 onderhouden door het Ministerie van Landsverdediging. 

JOZEF BOURDEAUDHUI

Historiek van een metalen “bolleke”

Enkele maanden geleden, tijdens de nabespreking van de Open Monumentendag 2005, 
toonde Rufin Vanderdonckt, eigenaar van de kasteelmolen te Schorisse,  een metalen 
bolletje en vroeg wie er enig idee had wat dit kon zijn. Hij had dit, samen met nog 
enkele andere kogeltjes van verschillende afmetingen, gevonden in de velden rondom 
zijn woonst.  

Het getoonde bolletje had een diameter 
van ongeveer 2 cm (zie foto). De kleur 
was roestbruin, maar na het aanbrengen 
van een voorzichtige kras bleek het om 
lood te gaan. Ook het gewicht toonde dit 
reeds aan.

Ons eerste vermoeden werd bevestigd 
door Iris Langen en Pedro Pype, de “huis-
archeologen” van Businarias: dit loden 
bolletje is een kogel afkomstig uit een 
musketgeweer.  Zij dateerden de kogel op 
het einde van de zestiende eeuw. We kon-
den aan de opzoekingen beginnen.

Het musketgeweer

Het musket was een primitief vuurwapen, de opvolger van de haakbus. Die wapens 
waren aanvankelijk zo zwaar dat ze op een vork steunden. Ze werden ontstoken met 
een brandende lont. Later werden de musketten handelbaarder en er werd een ontste-
kingsmechanisme ontwikkeld dat met een stukje vuursteen werkte. Weer later werd dit 
vervangen door een percussiesysteem, waarbij een kleine hoeveelheid slagas in een 
koperen hulsje werd ontstoken, het slagpijpje, door druk erop uit te oefenen (zoals bij 
een klappertjespistool). Deze manier van ontsteken was minder gevoelig voor vocht en 
regen dan de twee voorgaande.
Het musket had een gladde loop en schoot ronde loden kogels af die de soldaten zelf 
maakten met behulp van een speciale tang. Om de verwondingen groter te maken 
werden de kogels soms ingesneden (kijk nog eens naar de foto), of werden ze per twee 
door middel van een metalen staafje met elkaar verbonden.
Er kon ook met schroot of hagel worden geschoten. Het wapen sproeide dat in een 

BUSI 12006.indd   18 11-04-2011   15:31:35



22 19

In Ieper kregen we dan nog de gelegenheid om de “Last Post” aan de Menenpoort om 
20u. bij te wonen, een plechtigheid welke elke avond sedert 1928 plaatsvindt. De poort 
werd opgetrokken als herdenkingsmonument (1927) op de plaats waarlangs tiendui-
zenden “Britse” soldaten tijdens W.O. I naar het slagveld trokken. Erin zijn 54.332 
namen van vermisten uit het Britse Commonwealth van vóór 15 augustus 1917 
gebeiteld. De vermisten van na 15 augustus 1917 zijn terug te vinden op de “Muur 
der vermisten” Tyne Cot te Passendale en op “het Memorial” te Ploegsteert. Elke 
zaterdagavond worden de gesneuvelden van die week in een kleine ceremonie 
herdacht. Die avond was er ook een delegatie uit Australië en Engeland om hun 
gesneuvelden te herdenken. 
Na de “onvergetelijke” Last Post hervatten we de terugreis naar Maarkedal en kwamen 
op het geplande uur thuis.

Alvast afspraak voor een nieuwe ontdekkingstocht in 2006 !!!

Het vangen van merels en lijsters tijdens de wintermaanden werd ook uitgebreid naar 
mussen. Als het na 18 uur voldoende donker was, werd de petroleumlantaarn aange-
stoken, een ladder tegen de korenschelven gezet langs de windluwe zijde en werden de 
verblinde mussen die zich in het stro genesteld hadden, met de hand gepakt en meteen 
doodgedrukt.
Als er voldoende waren werden ze gestroopt en aan de vork tegen de gloeiende kolen 
van de Leuvense stoof geroosterd. Soms werden ze ook gewoon gebraden. De borst 
was een delicatesse.
Komt vandaar misschien het lijflied van sommige Etikhovenaren dat ze meestal 
aanheffen na voldoende gerstenat :
  Wij zijn de mannen van Etikhove,
  wij braan (braden) de mussen op de stove.

Een ander jaarlijks terugkerende gebeurtenis tijdens onze winterse zondagnamidda-
gen was het lossen van het "rattenkasteel". Bij veel landbouwers hing onder of stond 
boven het stro dat de varkensstallen afsloot tegen de koude van de dakpannen (de 
"dilt") een soort langwerpige kooi gemaakt van samengebonden bonenstaken (2 à 3 
meter) met langs beide kanten een inloop opening waarin de ratten een veilig en knus 
onderkomen vonden. Gevuld met stro of hooi of materiaal dat ze er desnoods zelf 
insleepten hadden ze het er warm en naar hun zin zodat er duchtig voor nageslacht werd 
gezorgd. Op een afgesproken zondagnamiddag werden de openingen afgesloten en het 
rattenkasteel naar het midden van een weiland gedragen waar we met schoppen gewa-
pend en geassisteerd door alle honden uit de buurt, de ratten uit hun schuilplaats joegen 
en dood sloegen. Wie ons ontsnapte had weinig kans want de honden deden de rest.

Eveneens werd menige zondagnamiddag gevuld met het prepareren en inkoken van 
lijm waarmee strohalmen ingestreken werden om hongerige mussen te verschalken. 
Lijnolie werd opgewarmd tot ze goed brandbaar was. Men liet ze voldoende verbran-
den tot er een kleverige, bruine en stroperige vloeistof ontstond. Gulzige en kibbelende 
mussen geraakten vastgelijmd en het was dus afwachten en dan toesnellen om de ver-
strikte slachtoffers te vangen.

Dit waren enkele reacties op een vorig artikel. Wellicht waren er in Vlaanderen nog 
andere methodes om de zondagnamiddag of een vakantiedag door te brengen. De vrije 
vindingrijkheid bleek groot.

Alvast bedankt voor de reacties.
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CLOTHAIRE DE DEKEN

De vijftiger jaren
of was er nog leven na de vespers ?

Dat er zowat overal in Vlaanderen nog leven na de verpers was in de vijftiger jaren 
blijkt uit de reacties die we her en der mochten ontvangen op het gelijknamig artikel 
in onze vorige uitgave.
De verschillende zegspersonen, vanzelfsprekend behorende tot of staande voor de 
derde leeftijd, getuigden en hadden alles live meegemaakt en vertelden met animo 
over hun belevenissen en loofden, zij het soms wel wat genuanceerd, de "goede oude 
tijd".
Steeds vonden we als rode draad doorheen hun getuigenissen de vlotte bereikbaarheid 
van de grondstoffen terug voor de speeltuigen waarmee ze hun zondagnamiddag rond 
maakten.
Zo werden we gewezen op het gebruik van een gewoon pinkdik takje of "wisse" van 
zowat 70-tal cm. Aan één uiteinde werd een punt gescherpt en daarop werd een klein 
aardappeltje of bietenstukje geprikt. Met een snelle zwaai en dank zij de middelpunt-
vliegende kracht vloog het projectiel gemakkelijk 200 meter ver, een afstand die kon 
wedijveren met de keien weggeschoten met de schietlap.
Evenzo goedkoop en bereikbaar was een soort zelfgemaakte mikado waarvan we de 
naam toen nog niet kenden.
Een 15-tal dunne stokjes uit wilgenhouten wissen gesne-
den op lengte van 12 cm werden in de handpalm samen-
gebundeld en plots losgelaten. De opdracht was de stok-
jes één voor één op te lichten zonder dat de andere in de 
stapel bewogen. Hiervoor kreeg men een stokje voorzien 
van een ijzeren haakje. Hopeloze situaties mochten bij-
gestuurd worden door een éénmalig gebruik van de zaag, 
een stokje met inkepingen die door de stapel mocht gehaald worden.
De verschillende gekleurde kroonkurken gingen ook al vlug gewone keien of bikkels 
vervangen bij het spel: 3 op een rij. In een handomdraai werd een vierkant in het zand 
of met krijt op de plavuizen getekend en men kon een competitie starten.
Ook het watermolentje uit het vorig artikel werd soms 
met andere materialen gemaakt als geen triplex voor-
handen was. Men stak mosselschelpen radiaal op een 
grote aardappel of op een schijf gesneden van een 
biet. Middendoor een breinaald en klaar was kees.
Dezelfde breinaald en een doorgesneden aardappel 
brachten ook jolijt op de buis van de Leuvense stoof. 

De warme, opstijgende luchtstroom deed een spiraalvormig ge-
sneden papier lustig draaien.

Even graaien in moeders doos met oude knopen leverde voldoen-
de keus op om de alomgekende 
zoemschijf te maken. Vooral de 
grote knopen van de – weet je 
nog – loodzware winteroverjas-
sen bezaten respectabele diame-
ters om te pronken met een ronkend exemplaar.

Er werd ons gemeld dat een soortgelijk toestel met 
veiligheidspeld en een luciferdoosje ook dergelijk ge-
luid liet horen. Een tekening zegt meer dan een be-
schrijving.
Men moest alleen de eerste keer het naaigaren rond 
het been van de speld winden. Steeds trekken en los-
laten en de traagheidswet hield het geheel draaiend en 
snorrend.

Iemand gaf ons relaas over zijn perfecte knalbus met 
carbure :  het etui of de huls van een duits gasmasker. Het goed sluitend en spannend 
deksel stond garant voor een zeer luide knal. Daarenboven vloog het deksel niet weg 
dank zij het dubbele scharnier.
De Duitsers en de geallieerden lieten her en der nog andere "bruikbare" zaken achter 
waarover vooral de ouderen zich het monopolie toeëigenden: kogels, geweren, ontste-
kingen van granaten. Niet zonder gevaar werden de koppen der kogels van de hulzen 
verwijderd en het buskruit of "poer" werd eruit gegoten en verzameld.
Met het "poer" werd soms een spoor gegoten van enkele meter of werd er een figuur 
getekend en daarna aangestoken. Gevaarlijk was het vullen van een ijzeren buis met 
buskruit, die daarna afgestopt werd met papierproppen en voorzien van een langzame 
brandende lont, gemaakt met de wiek uit de velg van een fiets. Zo kon men zich ruim-
schoots uit de voeten maken voor de zelfgemaakte bom tot ontploffing 
kwam.
Ook werd soms de kop van de kogel onderaan de huls op het slaghoedje 
gepositioneerd met een ijzerdraad en omhoog geslingerd. Bij het neer-
komen op de kasseien of op een betonweg, volgde een luide knal van 
het ingeslagen en ontploffend slaghoedje.

Als uitloper van de oorlog waren we ook door geweren gefascineerd 
en iedereen zal wel de zelfgemaakte exemplaren kennen die elastieken 
wegschoten en waarbij de trekker bestond uit een wasknijper.
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zowat 70-tal cm. Aan één uiteinde werd een punt gescherpt en daarop werd een klein 
aardappeltje of bietenstukje geprikt. Met een snelle zwaai en dank zij de middelpunt-
vliegende kracht vloog het projectiel gemakkelijk 200 meter ver, een afstand die kon 
wedijveren met de keien weggeschoten met de schietlap.
Evenzo goedkoop en bereikbaar was een soort zelfgemaakte mikado waarvan we de 
naam toen nog niet kenden.
Een 15-tal dunne stokjes uit wilgenhouten wissen gesne-
den op lengte van 12 cm werden in de handpalm samen-
gebundeld en plots losgelaten. De opdracht was de stok-
jes één voor één op te lichten zonder dat de andere in de 
stapel bewogen. Hiervoor kreeg men een stokje voorzien 
van een ijzeren haakje. Hopeloze situaties mochten bij-
gestuurd worden door een éénmalig gebruik van de zaag, 
een stokje met inkepingen die door de stapel mocht gehaald worden.
De verschillende gekleurde kroonkurken gingen ook al vlug gewone keien of bikkels 
vervangen bij het spel: 3 op een rij. In een handomdraai werd een vierkant in het zand 
of met krijt op de plavuizen getekend en men kon een competitie starten.
Ook het watermolentje uit het vorig artikel werd soms 
met andere materialen gemaakt als geen triplex voor-
handen was. Men stak mosselschelpen radiaal op een 
grote aardappel of op een schijf gesneden van een 
biet. Middendoor een breinaald en klaar was kees.
Dezelfde breinaald en een doorgesneden aardappel 
brachten ook jolijt op de buis van de Leuvense stoof. 

De warme, opstijgende luchtstroom deed een spiraalvormig ge-
sneden papier lustig draaien.

Even graaien in moeders doos met oude knopen leverde voldoen-
de keus op om de alomgekende 
zoemschijf te maken. Vooral de 
grote knopen van de – weet je 
nog – loodzware winteroverjas-
sen bezaten respectabele diame-
ters om te pronken met een ronkend exemplaar.

Er werd ons gemeld dat een soortgelijk toestel met 
veiligheidspeld en een luciferdoosje ook dergelijk ge-
luid liet horen. Een tekening zegt meer dan een be-
schrijving.
Men moest alleen de eerste keer het naaigaren rond 
het been van de speld winden. Steeds trekken en los-
laten en de traagheidswet hield het geheel draaiend en 
snorrend.

Iemand gaf ons relaas over zijn perfecte knalbus met 
carbure :  het etui of de huls van een duits gasmasker. Het goed sluitend en spannend 
deksel stond garant voor een zeer luide knal. Daarenboven vloog het deksel niet weg 
dank zij het dubbele scharnier.
De Duitsers en de geallieerden lieten her en der nog andere "bruikbare" zaken achter 
waarover vooral de ouderen zich het monopolie toeëigenden: kogels, geweren, ontste-
kingen van granaten. Niet zonder gevaar werden de koppen der kogels van de hulzen 
verwijderd en het buskruit of "poer" werd eruit gegoten en verzameld.
Met het "poer" werd soms een spoor gegoten van enkele meter of werd er een figuur 
getekend en daarna aangestoken. Gevaarlijk was het vullen van een ijzeren buis met 
buskruit, die daarna afgestopt werd met papierproppen en voorzien van een langzame 
brandende lont, gemaakt met de wiek uit de velg van een fiets. Zo kon men zich ruim-
schoots uit de voeten maken voor de zelfgemaakte bom tot ontploffing 
kwam.
Ook werd soms de kop van de kogel onderaan de huls op het slaghoedje 
gepositioneerd met een ijzerdraad en omhoog geslingerd. Bij het neer-
komen op de kasseien of op een betonweg, volgde een luide knal van 
het ingeslagen en ontploffend slaghoedje.

Als uitloper van de oorlog waren we ook door geweren gefascineerd 
en iedereen zal wel de zelfgemaakte exemplaren kennen die elastieken 
wegschoten en waarbij de trekker bestond uit een wasknijper.
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In Ieper kregen we dan nog de gelegenheid om de “Last Post” aan de Menenpoort om 
20u. bij te wonen, een plechtigheid welke elke avond sedert 1928 plaatsvindt. De poort 
werd opgetrokken als herdenkingsmonument (1927) op de plaats waarlangs tiendui-
zenden “Britse” soldaten tijdens W.O. I naar het slagveld trokken. Erin zijn 54.332 
namen van vermisten uit het Britse Commonwealth van vóór 15 augustus 1917 
gebeiteld. De vermisten van na 15 augustus 1917 zijn terug te vinden op de “Muur 
der vermisten” Tyne Cot te Passendale en op “het Memorial” te Ploegsteert. Elke 
zaterdagavond worden de gesneuvelden van die week in een kleine ceremonie 
herdacht. Die avond was er ook een delegatie uit Australië en Engeland om hun 
gesneuvelden te herdenken. 
Na de “onvergetelijke” Last Post hervatten we de terugreis naar Maarkedal en kwamen 
op het geplande uur thuis.

Alvast afspraak voor een nieuwe ontdekkingstocht in 2006 !!!

Het vangen van merels en lijsters tijdens de wintermaanden werd ook uitgebreid naar 
mussen. Als het na 18 uur voldoende donker was, werd de petroleumlantaarn aange-
stoken, een ladder tegen de korenschelven gezet langs de windluwe zijde en werden de 
verblinde mussen die zich in het stro genesteld hadden, met de hand gepakt en meteen 
doodgedrukt.
Als er voldoende waren werden ze gestroopt en aan de vork tegen de gloeiende kolen 
van de Leuvense stoof geroosterd. Soms werden ze ook gewoon gebraden. De borst 
was een delicatesse.
Komt vandaar misschien het lijflied van sommige Etikhovenaren dat ze meestal 
aanheffen na voldoende gerstenat :
  Wij zijn de mannen van Etikhove,
  wij braan (braden) de mussen op de stove.

Een ander jaarlijks terugkerende gebeurtenis tijdens onze winterse zondagnamidda-
gen was het lossen van het "rattenkasteel". Bij veel landbouwers hing onder of stond 
boven het stro dat de varkensstallen afsloot tegen de koude van de dakpannen (de 
"dilt") een soort langwerpige kooi gemaakt van samengebonden bonenstaken (2 à 3 
meter) met langs beide kanten een inloop opening waarin de ratten een veilig en knus 
onderkomen vonden. Gevuld met stro of hooi of materiaal dat ze er desnoods zelf 
insleepten hadden ze het er warm en naar hun zin zodat er duchtig voor nageslacht werd 
gezorgd. Op een afgesproken zondagnamiddag werden de openingen afgesloten en het 
rattenkasteel naar het midden van een weiland gedragen waar we met schoppen gewa-
pend en geassisteerd door alle honden uit de buurt, de ratten uit hun schuilplaats joegen 
en dood sloegen. Wie ons ontsnapte had weinig kans want de honden deden de rest.

Eveneens werd menige zondagnamiddag gevuld met het prepareren en inkoken van 
lijm waarmee strohalmen ingestreken werden om hongerige mussen te verschalken. 
Lijnolie werd opgewarmd tot ze goed brandbaar was. Men liet ze voldoende verbran-
den tot er een kleverige, bruine en stroperige vloeistof ontstond. Gulzige en kibbelende 
mussen geraakten vastgelijmd en het was dus afwachten en dan toesnellen om de ver-
strikte slachtoffers te vangen.

Dit waren enkele reacties op een vorig artikel. Wellicht waren er in Vlaanderen nog 
andere methodes om de zondagnamiddag of een vakantiedag door te brengen. De vrije 
vindingrijkheid bleek groot.

Alvast bedankt voor de reacties.
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Daarna maakten we een korte wandeling langs de kerk, waarvan de bouwevolutie 
duidelijk zichtbaar is. De roodachtige ijzerzandsteen verwijst naar de romaanse resten 
van het kruiskerkje (11de en 12de eeuw). Dit werd in verschillende fasen vervangen 
door een hallenkerk. Aan het portaal van de kerk bemerk je nog de roepsteen. Vlakbij 
is de 18de eeuwse “pastorie” omgeven door een walgracht en een smalle toegangsbrug. 
Op het kerkhof staan er 150 lindenbomen (1851), wel indrukwekkend!
Vandaar langs de Kasteeldreef tot aan de eerste bocht en dan via de “Nonnenwegel” 
naar het restaurant “ʼt Scheurvliet”, een oude “pastorie”, vlak bij de Sint-Audomarus-
kerk van Vinkem. De toegangsbrug met poortje is gedateerd 1853. 
Het middagmaal daar was bijzonder goed en de bediening vlot en verzorgd.
Om 14u15 werden we opgewacht aan de ingang van het Abdijmuseum “Ten Duinen  
1138” in Koksijde (Cisterciënzer abdij). Het jaartal “1138” verwijst naar het stichtings-
jaar. Daar werden we op een degelijke en uitstekende manier begeleid door gidsen.
In het moderne museum maakten we kennis met het dagelijks leven van de abt, de 
monniken en de lekenbroeders.

In de archeologische site waanden we ons werkelijk in de middeleeuwen, vooral de 
kennis en de manier van bouwen van de monniken was indrukwekkend.
Na een “koffie”stop, vlak aan de IJzertoren, reden we naar Houthulst voor een 
kort bezoek aan een militaire begraafplaats van vooral Belgische soldaten (1826 
graven), slachtoffers van W.O. I (veldslag 28 september 1918). Achteraan het kerkhof 
zijn er 81 Italiaanse graven (krijgsgevangenen van de Duitsers). Deze graven werden 
ingeplant in de vorm van de Amerikaanse ster, als eerbetoon aan alle gesneuvelden, en 
worden sedert begin 2004 onderhouden door het Ministerie van Landsverdediging. 

JOZEF BOURDEAUDHUI

Historiek van een metalen “bolleke”

Enkele maanden geleden, tijdens de nabespreking van de Open Monumentendag 2005, 
toonde Rufin Vanderdonckt, eigenaar van de kasteelmolen te Schorisse,  een metalen 
bolletje en vroeg wie er enig idee had wat dit kon zijn. Hij had dit, samen met nog 
enkele andere kogeltjes van verschillende afmetingen, gevonden in de velden rondom 
zijn woonst.  

Het getoonde bolletje had een diameter 
van ongeveer 2 cm (zie foto). De kleur 
was roestbruin, maar na het aanbrengen 
van een voorzichtige kras bleek het om 
lood te gaan. Ook het gewicht toonde dit 
reeds aan.

Ons eerste vermoeden werd bevestigd 
door Iris Langen en Pedro Pype, de “huis-
archeologen” van Businarias: dit loden 
bolletje is een kogel afkomstig uit een 
musketgeweer.  Zij dateerden de kogel op 
het einde van de zestiende eeuw. We kon-
den aan de opzoekingen beginnen.

Het musketgeweer

Het musket was een primitief vuurwapen, de opvolger van de haakbus. Die wapens 
waren aanvankelijk zo zwaar dat ze op een vork steunden. Ze werden ontstoken met 
een brandende lont. Later werden de musketten handelbaarder en er werd een ontste-
kingsmechanisme ontwikkeld dat met een stukje vuursteen werkte. Weer later werd dit 
vervangen door een percussiesysteem, waarbij een kleine hoeveelheid slagas in een 
koperen hulsje werd ontstoken, het slagpijpje, door druk erop uit te oefenen (zoals bij 
een klappertjespistool). Deze manier van ontsteken was minder gevoelig voor vocht en 
regen dan de twee voorgaande.
Het musket had een gladde loop en schoot ronde loden kogels af die de soldaten zelf 
maakten met behulp van een speciale tang. Om de verwondingen groter te maken 
werden de kogels soms ingesneden (kijk nog eens naar de foto), of werden ze per twee 
door middel van een metalen staafje met elkaar verbonden.
Er kon ook met schroot of hagel worden geschoten. Het wapen sproeide dat in een 
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Uitstap naar "Bachten de Kupe"

Op 27 augustus 2005 reden we met een volle bus, zowel leden van Businarias als van 
VVF – Vlaamse Ardennen, via Ieper naar het schilderachtige Beauvoorde.
Beauvoorde ontstond in 1971 toen de polderdorpen Wulveringem en Vinkem werden 
samengevoegd. Thans is Beauvoorde een deelgemeente van Veurne. 
We lieten de bus achter op de parking van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van 
Wulveringem vlak bij het kasteel “Beauvoorde”.

Het kasteel, opgetrokken in 1617 in renaissancestijl door Boullain, bouwmeester van 
de aartshertogen Albert en Isabella, pronkt midden een breed en diep water en is omge-
ven door een Frans-Engelse tuin. Het werd in 1875 eigendom van de Ieperling Jonker 
Arthur Merghelynck, die het restaureerde.
Gidsen loodsten ons vol enthousiasme en deskundigheid doorheen de verzameling 
van kunstvol en antiek meubilair, de talrijke schilderijen en het kostbaar aardewerk 
bijeengebracht door A. Merghelynck. Wat deze collectie zo uniek maakt is dat quasi 
alle voorwerpen in de 17de eeuwse stijl zijn !
Sinds 1998 beheert Erfgoed Vlaanderen het kasteel.

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

kegelvormig patroon in de richting van de vijand, zodat niet nauwkeurig hoefde te 
worden gericht. Deze munitie was op korte afstand heel effectief.
Het laden van een musket kostte veel tijd: het 
losse kruit, de prop en de lading moesten via de 
voorzijde van de loop worden geladen en daarna 
met een laadstok worden aangestampt. Daar-
naast moesten de pan en het zundgat (beide voor 
de ontsteking) met kruit worden gevuld.
Omdat een musket vanwege warmteontwik-
keling slechts een paar maal achter elkaar af-
gevuurd mocht worden en ook niet altijd even 
betrouwbaar was, vochten musketiers vaak met 
een degen, die zij op het slagveld altijd bij zich 
droegen. Musketiers waren om die reden vaak goede schermers. Alexandre Dumas 
wist dat en schreef dan maar ʻDe drie musketiersʼ.

Fabricatie van de kogels

Wat hierboven is aangehaald kon worden aangevuld dank zij Pedro Pype die de laatste 
jaren als gemeentelijk archeoloog van Maldegem de leiding had van de opgravingen 
van het kasteel van Middelburg, deelgemeente van Maldegem. Zijn bijdrage laat ons 
toe de historiek van het soort kogel uit Schorisse te achterhalen.

Tijdens het archeologisch onderzoek uit-
gevoerd tussen 2002 en 2004, op de site 
van het 15de eeuwse kasteel te Middel-
burg, werden in de slotgracht 230 loden 
kogels aangetroffen.  De grootte varieer-
de van 4 tot 21 mm.
Die variatie wijst op het gebruik van 
verschillende handvuurwapens met ver-
schillend kaliber, gaande van pistool over 
haakbus tot musket. 

Een heel bijzondere en zeldzame vondst 
is afkomstig uit de oostelijke gracht van 
het opperhof en betreft een bronzen drie-
delige gietmal in de vorm van een tang 
waarmee in één keer een reeks van maar 
liefst 59 musketkogels met vier verschil-
lende kalibers (4-5-, 6-, 7-8- en 19 mm) 
gegoten kon worden.  
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EINDE ANCIEN REGIME.

Het klooster wordt opgedoekt.
In het Rijksarchief Gent19 vond ik de namen van de laatste zusters van het hospitaal. 
De wet van 15 fructidor IV (1 september 1796) schafte ook het klooster af van de 
Zwarte Zusters van Schorisse - “Couvent des sœurs noires de Scornaix".
Etat des membres du couvent en la commune de Scornaix, canton de Nederbraekel 
supprimé par la loi du 15 fructidor an 4 de la République.

Naam   leeftijd  datum waarop ze geprofest werden. 
Sabine De Temmerman  51 j superieure 5 juni 1777
Angelinde Desmet  78 j  15 febr 1745
Isabelle Taeleman  80 j  18 sept 1745
Marie Anne Nuckebroek  66 j  18 sept 1747
Françoise Vander Neuker  46 j   14 juli 1779
Catharine Faligo   40 j  20 juni 1783
Fernandine Galle  34 j  19 juni 1788
Marie Catherine Roelant 32 j  24 juni 1794.

Voetnoten

  1.  Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 6.
  2  Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 5.
  3. Godfried van Schoorisse van een bastaardzoon van de schenker van de goederen, Arnold V van Gavere, 
     abt van Ename 1419-1465. Blind en verlamd wou hij niet ingaan op de raad om af te treden. Op 25 mei 
     1464 liet hij door Paus Pius II zijn opvolger benoemen. Hij stierf op 9 september 1465.
  4. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 185.
  5. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 173.
  6. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 19.
  7. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 189.
  8. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 20.
  9. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint Margriethospitaal nr 149.
10. Zie De Brouwer, De Godshuiszusters van Schorisse, Land van Aalst.
11. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 195.
12. de Hertaing is gestorven voor 11/9/1657. En Clare Fainaert is nu priores. Zie attestaties van de relikwieën 
     van de HH. Laurentius, Adrianus, Margareta en Appolinia (zie nr 17 archief).
13. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 108.
14. Anna Sergeant en Catharina de Bo werden in 1655 aangenomen als novicen in het klooster.
15. Joanna Austrate werd geboren in 1663 en geprofest op 12 januari 1686. Als overste werd ze in 1721 
       opgevolgd door Maria Margareta Carlier. Op haar beurt werd ze in 1727 opgevolgd worden door Francisca 
      vande Veegaete. 
16. Constantia vande Veegaete werd te Mater geboren. Haar ouders waren Adriaan en Judoca Hove. Constantia 
      werd geprofest in 1661.
17. Maria-Theresia Glorieux werd op 28 mei 1533 verkozen als overste. Ze overleed op 15 maart 1740 en 
      werd opgevolgd door Maria-Anna Saegheman. De laatste overste, Maria-Theresia  de Temmerman werd 
     verkozen op 23 mei 1788 en bleef overste tot bij de opheffing van het klooster in 1796.
18. Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint-Margriethospitaal nr 110.
19. Rijksarchief Gent, Scheldedepartement, Eredienst, nr 125 (3135/47).

De mal bestaat uit twee 15 cm lange draaibare heften met drie scharnierende gedeelten 
waarin de negatiefvorm van halve kogels is uitgewerkt. Bij het sluiten van de mal zorgde 
een pinnetje (niet meer aanwezig) voor het behouden van de positie en werd het gesmol-
ten lood in de mal gegoten. 
De lengte van de mal in gesloten toestand meet 13,5 cm, met open geplooide heften 24 
cm.
Op die manier werden gietbomen gevormd met telkens 29 kogels met een diameter van 
6mm, 17 met een diameter van 4-5mm, 12 van 7-8 mm en 1 van 19 mm. Verschillende 
aangetroffen fragmenten van gietbomen met nog niet afgeknepen kogels passen in de 
mal. Na het afkoelen werden de kogels uit de mal verwijderd, afgesneden van de giet-
boom en de gietaanhechtingen en de gietnaad weggevijld.  

Bronzen gietmal uit de oostelijke gracht

Oorlogsletsels

In een artikel over zeeslagen van de Nederlandse vloot ten tijde van Michiel Adriaens-
zoon De Ruyter beschrijft dr. G. Haneveld, patholoog-anatoom en medisch historicus 
hoe het er aan toe ging bij deze heroïsche gebeurtenissen.

“Het hing er natuurlijk van af hoe de strijd ter zee gestreden werd. Ging
het om een vijandelijke entering dan zouden dolksteken, sabelhouwen en
bijlslagen te verwachten zijn. Viel de vijand van een afstand aan, dan
werd er geschoten met musketten en kanonnen. De ongeveer twee
centimeters grote loden kogels uit een musket waren niet zelden
dodelijk. Piet Hein bijvoorbeeld kreeg een kogel in zijn schouder
waaraan hij overleed (1629). Jan van Galen kreeg een kogel in zijn
rechter been (1653). Negen dagen later was hij dood. Ook Maarten
Harperszoon Tromp kwam dat jaar door een musketkogel om. Dat was
misschien ook wel hun eigen schuld want de bevelhebbers van de vloot

BUSI 12006.indd   16 11-04-2011   15:31:34



26 15

vrauwe  van den lande van Schoorisse volgens de briefven van amortisatie respectie-
velijk van den ... braekmandt 1423, 20 8bre 1466 ende 20 maerte 1756 sijnde desen 
bouck gemaeckt ende vernieuwt uyt den auden baüken ende originele papieren ten 
jaere 1756 bij order van de eerweerde vrauwe Marie Anna Jaegheman prieuse van 
desen hospitaele ende ten tijde van zuster Constantia Buijsse, zuster Anna Catharina 
Vanderdonckt, zuster Marie Jenne Roman, zuster Agnesse de Vos, zuster Anne Marie 
Vanderdonckt, zuster Elisabeth Claus, zuster Marie Therese Gosse, zuster Angeline de 
Smedt, zuster Augustine Taelman ende zuster Rosalia Neckebrouck”

En opnieuw kwam de kardinaal op bezoek (26 juli 1729, 15 juni 1760). Al heerste er 
in deze 18de eeuw wat meer vrede en liefde onder de zusters toch kwamen er in het 
visitatieverslag tal van opmerkingen. Hij verbood dat om het even wie toegang zou 
hebben tot het huis van de baljuw via het binnenhof van het klooster. Zuster Elisabeth 
Claus werd berispt omwille van haar handel en wandel, ze twistte voortdurend en 
zaaide tweedracht.
 
De wet van 15 fructidor IV (1 september 1796) sloot de religieuze instellingen in de 
negen departementen, hun goederen werden verbeurd verklaard. Kort na de afkon-
diging van de wet liet men de instellingen die zich wijdden aan de opvoeding van de 
jeugd en de ziekenzorg nog wat ongemoeid maar enkele maanden later werden de acht 
religieuzen en de inwonende pater uitgedreven. De goederen werden op 30 september 
1798 openbaar verkocht. De inwonende pater was Henri De Puydt, een geestelijke van 
het door Jozef II afgeschafte klooster van Sint-Maarten-ten-Bossche te Sint-Martens-
Lierde. 

hadden de gewoonte zich vaak duidelijk zichtbaar op de campagne te
vertonen. Voor vijandelijke scherpschutters met het musket een dankbaar doel.”

De kogel uit Schorisse

De uitdaging is groot om in de omgeving van het vroegere kasteel van Schorisse op 
zoek te gaan naar meer van deze “relikwieën” uit een ver verleden. Een vraag blijft 
echter: wat is er eind 16de eeuw gebeurd in Schorisse daar er meerdere musketkogels 
gevonden werden?

De landerijen, hooi- en weiland, bos en vijver,  samen “neuf bonniers neuf vergers” (negen 
bunder, 9 roeden of ongeveer 13 ha) behoren voortaan toe aan “La République française comme 
provenant des cidevant Soeurs Noires” (aan de Franse republiek die vroeger in eigendom waren 
van de Zwarte Zusters).
Rijksarchief Ronse, Archief van het Sint Margriethospitaal nr 149.

Zondag 28 mei 2005 om 9u30

HEEMDAG
OOST-VLAANDEREN

te MAARKEDAL

Parochiaal Centrum Nukerke.
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Spitaels en Francisca Wasteels beter enige tijd in een ander klooster zouden moeten 
worden opgesloten. En zou het niet beter zijn om een religieuze uit een ander klooster 
hier tot overste te benoemen?

DE MOEILIJKHEDEN DUREN VOORT.

Rond 1680 waren er acht zusters in het klooster : Francisca Wasteels geboren te Sint- 
Maria-Horebeke, Geertruid Roman geboren te Zegelsem, Anna Sergeant14 geboren te 
Leuze, Catharina de Bo geboren te Bergen, Constantia Veegaete geboren te Mater, 
Maria de Bisschop geboren te Ronse, Elisabeth Beltsnijder geboren te Moerbeke- 
Geraardsbergen en Jacoba de Bleeckere. De aartsbisschop stelde tijdens zijn bezoek 
op 22 juli 1681 opnieuw vast dat er nog altijd geen eensgezindheid heerste. Zuster 
Anna Sergeant bezorgde veel last en bracht geen goede geest in het klooster, de zusters 
Geertruid Roman en Constantia Veegaete waren aan de drank verslaafd. Rond 1690 
werd een hospitaalzuster uit Aalst hier als bemiddelaarster aangesteld. Ze moest 
proberen om de eensgezindheid en de gehoorzaamheid te herstellen. 
De aartsbisschop kwam op 26 juli 1717 opnieuw op visitatiebezoek. De kloosterge-
meenschap bestond uit negen zusters en een novice. De overste was Joanna Austrate15 

(Haustraeten) die reeds op 9 januari 1703 tot overste was verkozen. De andere zusters 
waren : Maria de Visschere (72 j), Petronilla de Temmerman (56 j), Margareta 
Carlier (52 j), Francisca Vande Veegaete16 (37j), Marianne Moriau (36 j), Maria 
Josepha Warnier (36 j), Constantia Buysse (33 j) en Maria Francisca vander Donckt 
(28 j).
In het "Register van het Broederschap van het Alderheijlighste Sacrament des 
AVTAERS, opgherecht den 10 september 1719 in de parochiale kercke van Sint Peeter 
tot Schoorisse" vinden we de naam van de pastoor, de onderpastoor, de meier van 
Schorisse, alsook die van burgemeester, schepenen en ook van de religieuzen van het 
hospitaal. Overste was toen "Dʼeerweerdighe vrauwe prieuse Dame Joanna Corne-
lia Haustrate". De andere zusters waren: Marie De Bisschop, Petronilla De Temmer-
man, Maria Margareta Carlier, Maria Josepha Warnier, Constantia Buysse, Francisca 
Vande Veegaete, Maria Anna Moriau, Maria Francisca vander Donckt, Maria Theresia 
Glorieux17 (novice).

VELE JAREN LATER.

Het rente en inkomstenboek18 (ook van grond in eigen gebruik, verhuurde gronden, 
tienden, heerlijke renten) werd vernieuwd in 1756. Ook vinden we hier de namen van 
de kloosterzusters.
“Landtboek van de goederen ende ander revenu compiterende den hospitaele ende 
godshuyse van Sinte Margriete binnen de prochie van Schorisse ghefondeert bij wij-
lent Mʼher Arnaut van Gaver ende Isabelle van Gistele sijne geselnede heere ende 

De opgravingspraktijk
PEDRO PYPE & IRIS LANGEN

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is de opgraving slechts één aspect 
van het complexe archeologiebedrijf. Natuurlijk is het de meest tot de verbeelding 
sprekende activiteit en het is dan ook dat aspect dat zowel in binnen- en buitenland 
wordt belicht in de media.
Dat de opgraving veel complexer is dan het vrijleggen van funderingen en het naar 
boven halen van allerlei voorwerpen zal in onderstaande bijdrage duidelijk naar voren 
worden gebracht.

De systematische opgraving versus de noodopgraving

Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het uitvoeren van een 
systematische opgraving in functie van een bepaalde wetenschappelijke vraagstelling 
(bijvoorbeeld bepaalde periode, problematiek, enz.) en een noodopgraving, uitgevoerd 
wanneer de betreffende site op korte termijn dreigt verloren te gaan. Bijna alle huidige 
opgravingen in Vlaanderen behoren tot deze laatste categorie. 

De praktische voorbereiding

Aan de eigenlijke opgraving gaat een grondige voorbereidingsfase vooraf. Eerst en 
vooral dienen er een aantal praktische zaken geregeld te worden.
In de eerste plaats dient er een overeenkomst te worden opgemaakt met de eigenaar 
en gebruiker van het terrein over o.a. schadevergoeding, de opgravingstermijn, de 
bestemming van de vondsten, het samenstellen van de opgravingsploeg, enz....  
De wetgeving (ref. vorig artikel) schrijft voor dat iedereen die een opgraving wil uit-
voeren een vergunning dient aan te vragen aan het Vlaams Instituut voor het Onroe-
rend Erfgoed (VIOE). 
Iedere opgraving vergt ander opgravingsmateriaal (van graafmachine tot borstel). 
Aangezien men steeds meer op grote schaal begint te werken, ten gevolge van de tijds-
druk die een noodopgraving met zich meebrengt, moeten zaken als bv. de huur van een 
graafmachine eveneens vooraf geregeld worden. Bij het vrijleggen van bv. een skelet 
zal men andere zaken nodig hebben dan bij het couperen van een gracht. Van zeer 
groot belang is de registratie van alle aangetroffen sporen en structuren, waarvoor ook 
het nodige materiaal moet voorhanden zijn (foto- en tekenmateriaal). 
Elk modern onderzoek moet gekoppeld worden aan natuurwetenschappelijke analyses 
zoals bijvoorbeeld C-14 dateringen, studie van botmateriaal, zaden en vruchten, enz. 
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In de legger13 van de erfgronden (zelf gebruikt of verpacht) en lasten uit 1644 lezen we 
dat het hospitaalklooster uit 10 kloosterzusters bestond. 
“Dit naervolghende syn d'erfgronden ancommende ende competerende den Gods-
huys convente ende hospitaele van Schoorisse int landt van Aelst binnen Vlaenderen 
vernieut ende bij een vergaedert vuijten voergaenden boeck van voorn convente 
ende godshuijse bij de Eerw Vrauwen jonckvr Joanna de Hertaing, vrauwe prieuse, 
Joorijne Tasijn, Clara Fainart, Anna Vaillant, Joanna De Haeyer, Catharina Spitaels, 
Francyne Wasteels, Marie De Cock, Willemijne Roman ende Jaecquelijne De 
Bleecker, religieusen vanden voorn convente ten assistentie van Lieven Vander Eecken, 
inden jaere ons heren sesthien hondert vierenveertig”.

 
ONENIGHEID IN HET KLOOSTER.

In 1652 stierven drie zusters op veertien dagen. In die tijd ontbrak het de zusters aan 
eensgezindheid en liefde. De statuten werden niet trouw nageleefd en de overste zuster 
Joanne de Hertaing, 81 jaar, bleek de grootste schuldige te zijn. Ze bleek onbekwaam 
om het klooster te leiden. Ze overleed het jaar daarna op 21 december 1653 en werd 
opgevolgd door Catharina Spitaels.
(Defectus maxime causatur ex parte rectricis, quae non habet spiritum religionis ne-
que dicretiononis, nullius salutaris admonitionis capax, sensu suo omnino abundans 
ac pertinax, quapropter quamdiu reget nihil boni sperandum, non enim apta imperare, 
quae ipsa non novit recte abtemperare...) (DV 1653)
Ook de nieuwe overste was echter meer bekommerd om tijdelijke dan om geestelijke 
zaken, ze was niet discreet genoeg en zelfs partijdig in haar oordeel (D.V. 1655). De 
landsdeken van Ronse was van mening dat het de overste aan wijsheid ontbrak. De 
verhouding tussen de vijf religieuzen en twee novicen was niet al te best; de klooster-
lingen droegen wel het kloosterhabijt maar misten de kloostergeest. (D.V. 1656)
Op 22 april 1661 werd zuster Clara Fainart opnieuw verkozen tot overste maar op 
5 mei van datzelfde jaar duidde de aartsbisschop Jackelijne de Bleeckere, als voorlo-
pige overste aan. Zuster Clara stuurde aan op meer verzoening tussen de zeven reli- 
gieuzen maar, stipte de deken aan, ze durfde niet voldoende ingaan tegen de mis-
bruiken. Na het bezoek van de aartsbisschop herleefde de hoop op meer eendracht 
maar de hoop bleek ijdel. Na het overlijden van de overste zuster Clara Fainart rezen 
er opnieuw moeilijkheden. De nieuwe overste Jacoba de Bleeckere, aangesteld door 
de deken, werd door de andere zusters niet aanvaard. De meeste zusters waren on-
gehoorzaam en misprezen de overste. Een nieuwe tussenkomst van de aartsbisschop 
op 26 september 1663 kon het tij niet keren. Hij verbood de zusters zonder toelating 
van de deken of van de overste het klooster te verlaten. De overste miste alle gezag 
en de zusters en de enige novice deden zowat hun zin. De kapelaan Joannes 
Geuthin was veel te joviaal met de zusters en dan vooral met Geertruid Roman. Hij 
dronk soms samen met haar Jenever. De deken vond dat Geertruid Roman, Catharina 

Uiteraard vergt dit de nodige financiële middelen die meestal niet meer door vereni-
gingen of amateur-archeologen haalbaar zijn. Ook dit dient in de aanvraag te worden 
opgenomen.

De wetenschappelijke voorbereiding

Vooraleer een opgraving kan aangevat 
worden dienen allerlei vragen beant-
woord te worden. 
Eerst en vooral is er de keuze van de  
vindplaats. In functie van een weten-
schappelijke vraagstelling zal men een 
site uitkiezen van één bepaald type en uit 
één bepaalde periode (bijvoorbeeld een 
grafheuvel uit de Bronstijd). Er moet uit-
gemaakt worden welke sites er voorhan-
den zijn en welke de garanties zijn dat de 
resultaten het best aan de vraagstelling 
zullen beantwoorden. 
Een tweede keuze betreft het deel van de 
site die zal worden opgegraven. Wanneer 
de site niet onmiddellijk bedreigd wordt 
is het onverantwoord, maar meestal ook 
praktisch onmogelijk (wegens de omvang 
van de site, huidige bebouwing, enz.)  om 
de gehele site op te graven. Bijgevolg 
moet men de vraag stellen welk deel men 
zal onderzoeken, de versterking, bewo-
ningsareaal, artisanale activiteit, enz.... 
Bij een noodopgraving van bv. een verkaveling van verschillende hectaren is de keuze 
van het opgravingsareaal cruciaal en dient grondig te worden voorbereid. Dit is echter 
een contradictio in terminis aangezien de tijd hiervoor doorgaans ontbreekt. Een goed 
inzicht en opgravingsmethodiek zijn bijgevolg onontbeerlijk.
De opgravingsstrategie is het derde aspect dat in acht dient te worden genomen. De te 
gebruiken methode varieert naargelang de periode van de site en de vraagstelling. Een 
nederzetting uit het Neolithicum wordt uiteraard anders aangepakt dan de restanten 
van een 15de eeuws kasteel. Dit alles zal bepalen hoe men te werk zal gaan: klein-
schalig door bijvoorbeeld het aanleggen van zoeksleuven of grootschalig via totale 
vlakgraving.
Bij een opgraving dient de archeoloog te beschikken over een bredere algemene ken-
nis dan zijn eigen specialisatie. Tijdens een opgraving komen er altijd wel oudere of 

Iris Langen op bezoek bij de opgravingen in 
1999 van de "Verdronken Vijver" te Ieper, waar-
aan Pedro Pype heeft meegewerkt.
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andere zusters. Eens aanvaard moest de novice samen met de zusters aan tafel 
zitten en werkzaam zijn in het werkhuis zodat de zusters de gedragingen van de 
nieuweling konden nagaan.
11. Na zes maanden noviciaat werd de aanvraag tot intreding opnieuw aan het 
kapittel voorgelegd. Zes weken vóór de professie werd het verzoek opnieuw 
onderzocht. Slechts om gegronde redenen kon men de aanvraag weigeren.
12. Jongens niet ouder dan 15 jaar mochten naar de meisjesschool komen. Ze 
mochten  slechts tot 10 jaar in de kloosterschool wonen.
13. De zusters die naar het veld trokken mochten niet op dezelfde wagen 
zitten als de knechten en evenmin met hen samenwerken. Eén van de zusters 
mocht wel toezicht houden.
14. De zusters mochten niet langer dan een maand het klooster verlaten.

MOEILIJKHEDEN TEN TIJDE VAN JAN VAN HEMBYZE.

In de troebele periode, tussen 1579 en 1582, werden vele kerken uit het decanaat 
Ronse vernield en in brand gestoken, ook de kerk van Schorisse. De pastorij en het Sint- 
Margriethospitaal ondergingen hetzelfde lot. “In recompense vander schade by hunli-
den ... geleden by tafbranden ende demolieren vanden voorgenoempden cloistere hos-
pitael ende kercke te Schoorisse geschiedt inde voirleden trouble vander oirloge...” 
werden een aantal goederen van Jan van Hembyze aan het klooster en aan de kerk 
geschonken bij ordonnantie, van landvoogd Alexander Farnese, gegeven te Bergen op 
31 januari 1581. De schenking was echter voorwaardelijk totdat de schuld van Jan van 
Hembyse duidelijk bewezen was. De twee partijen “te wetene vrouwe nicola barbiers 
prioresse van t̓ voors cloistre ende hospitael geassisteerd met Mr Jan vande Wiele 
procureur in den voirs raedt ende mr Lieven de haeiere priester ende pasteur van 
Schoorisse over hem ende over de kerckmeesters vande voirs. Kercke ter eendere ende 
voiren. Curateurs ter andere”  kwamen later tot een vergelijk. De eisers zien af van 
de voorwaardelijk gekregen goederen en stellen zich tevreden met een vergoeding van 
100 ponden gr. Vlaams. Op 9 november 1586 werd dit akkoord door de aartsbisschop 
van Mechelen bekrachtigd.
Eind 16de, begin 17de eeuw was Nicole Barbier overste. Joanna de Hertaing (Hertijn)  
was in 1593 tweeëntwintig jaar oud en één van de vier geprofeste religieuzen. De an-
dere waren: Margareta de Marckvos 46 j, Francisca Petri Arnoldi 36 j, Tasijn Joorine 
of Taffin Georgie, afkomstig van Doornik was novice in 1593 en werd geprofest op 12 
oktober 1594, Clara Fainart of Farmard dochter van Andreas, afkomstig van Chièvres, 
deed haar geloften in 1604.  Anna Vaillan(t) (17 j), dochter van Petrus, werd geprofest op 
St.-Elisabeth 1614. Op St.-Elisabethdag 1614 werd ook Joanna de Haeyere (17 j) 
geprofest.  Joanna de Hertaing  priores in 1616 bleef dit tot aan haar dood in 1653. 
Katharina Spitaels uit Everbeek deed op 3 juni 1625 haar plechtige geloften.

jongere sporen aan het licht  dan verwacht. De tijd dat bij het onderzoek van Romeinse 
sites de Middeleeuwse sporen eenvoudig werden weggegraven zonder er ook maar 
enige aandacht aan te besteden is nu gelukkig verleden tijd. 
Tijdens de opgraving zullen alle mogelijke technieken moeten worden aangewend 
om meer informatie over de site te verzamelen. In functie van de site én de beschik-
bare middelen zal moeten worden uitgemaakt welke daterings- en analysetechnieken 
het meest informatie kunnen opleveren omtrent het landschap, milieu enz. Men moet 
op de hoogte zijn van de gebruikte technieken, zoals de manier waarop stalen moet  
worden genomen. 
Daar het hoofdzakelijk noodopgravingen betreft is een grondige voorstudie vaak niet 
haalbaar. Instrumenten zoals de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (ref. vorig 
artikel) bieden hierbij een uitkomst.

Het terreinwerk

We moeten ons ervan bewust zijn dat een opgraving destructief is van aard en de 
site onherroepelijk vernielt. In tegenstelling met een historicus die in het archief een 
geschreven bron leest en interpreteert en deze achteraf opnieuw kan raadplegen, kan 
een opgraving maar één keer worden uitgevoerd. Daarom is een goede en aangepaste 
opgravingstechniek en gedetailleerde registratie noodzakelijk. Wel moet er gesteld 
worden dat een ideale opgraving niet bestaat. Men is altijd afhankelijk van de weers-
omstandigheden, de financiële middelen, het personeelsbestand en de opgravingster-
mijn. 
Eens de site is gelokaliseerd kan men overgaan tot de eigenlijke opgraving. Naarge-
lang het terrein, de periode, de te verwachten sporen en de middelen zal de archeoloog 
een bepaald systeem kiezen. Ervaring en gewoonte spelen een bepalende rol. 
Bij grote uitgestrekte landelijke nederzettingen bijvoorbeeld kan men in eerste instan-
tie het terrein verkennen door het uitzetten van een aantal sleuven om de bovenlaag 
(ploeglaag, recente lagen) te verwijderen. Op die manier wordt inzicht verkregen in de 
opbouw en omvang van de site. In een volgend stadium kunnen de sleuven uitgebreid 
worden tot een vlakgraving. In stadscontexten daarentegen dienen meerdere niveau's 
van opeenvolgende stadsvernieuwingen en ophogingen geregistreerd en verwijderd te 
worden. In bepaalde gevallen kan een stad in de laatste 1000 jaar meer dan 3 meter 
zijn opgehoogd!
Na het verwijderen van de recente lagen dient het bekomen vlak opgekuist te worden 
om de  sporen en structuren duidelijk zichtbaar te maken. 
Het aflezen van de sporen en structuren is zeker geen gemakkelijke taak en vereist 
de nodige ervaring. Een fundering van een bakstenen muur kan al sneller begrepen 
worden dan bijvoorbeeld een bodemspoor dat zich slechts als verkleuring in de bodem 
voordoet. Na het intekenen en fotograferen van alle sporen kan de eigenlijke opgra-
ving ervan worden aangevat.

BUSI 12006.indd   12 11-04-2011   15:31:33



1130

WEL EN WEE VAN HET KLOOSTER10.

Allerlei schenkingen, testamenten en de uitzet van de intredende religieuze ver-
meerderden geleidelijk aan de bezittingen van het klooster, maar soms werd het 
klooster ook geplunderd. Tijdens de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw lag 
Schorisse midden in het gebied waar de hervormers veel aanhangers telden. Het 
hospitaal werd zowel in 1566 als in 1579 geplunderd en in brand gestoken. In 1572 werd  
het opnieuw leeggehaald maar nadien zou de buit grotendeels gerestitueerd geweest 
zijn. De Franse legers plunderden het in 1648. In het hospitaalarchief wordt een 
beschrijving11 van de schatting van de schade en de plundering bewaard. 

Uit de visitatieverslagen van de aartsbisschop en uit die van de landsdeken van Ronse 
komen we heel wat te weten. De aartsbisschop bracht een bezoek aan het hospitaal 
op 31 oktober 1625 en schreef in zijn verslag dat de zeven zusters vreedzaam samen-
leefden ten dienste van de pelgrims. Verder vernemen we dat de kandidaat zusters een 
dotatie van minstens 400 gulden moesten meebrengen met daarbij nog hun uitzet van 
klederen (zonder de uitzet was het bedrag 1000 gulden). De zusters stonden op om 
5 uur en gingen om 21 uur slapen. Gedurende de dag verrichtten ze allerlei handwerk 
en zuster Clara Faemart12 (Fainaert) gaf onderwijs aan enkele meisjes. In het hospitaal 
waren er 6 bedden in een verwarmde kamer. Niet minder dan 21 aandachtspunten 
werden aan de zustergemeenschap aanbevolen o.a.

1.  Na het officie volgde een half uur “inwendig ghebet” om des te beter de 
dagtaak te kunnen vervullen.
2.  Na het bijwonen van de Mis zouden ze in de week naar het werkhuis gaan 
en na over hun werk de H. Geest te hebben aanroepen, zou één van hen uit een 
goed boekje voorlezen.
3.  Bij het middag- (11 uur) en avondmaal (19 uur) zou men één of twee artike-
len van de statuten en/of uit het leven van de heiligen voorlezen.
4.  Na de kompleten en het avondmaal zal men naar de kapel gaan en er de 
litanie tot O.L.Vrouw bidden gevolgd door een gewetensonderzoek en “soo te 
ruste trecken”.
5.  Er moest een volledige stilte op de slaapzaal heersen vanaf de kompleten tot 
de primen.
6. De slaapzaal werd door de overste 's avonds gesloten en ʼs morgens weer 
geopend. Zij alleen mag over de sleutel beschikken.
7. In het kloosterleven moest er liefde heersen en onstond er enige onenigheid 
of twist dan diende men vóór zonsondergang om vergiffenis vragen.
8.  “partijdighen aenhanck ofte caerschap” waren verboden en werden bij 
overtreding in het kapittel gestraft.
9.  Elke vrijdag, uitgezonderd indien het een feestdag was, moest de overste 
kapittel houden.
10. Een nieuwe kandidate werd door de overste aanvaard na advies van de 

Het basisprincipe van de opgraving is dat men poogt de tot standkoming van alle lagen 
en sporen te begrijpen door middel van vlakken en profielen. Naargelang de vorm, de 
kleur en de opvulling kan het individuele spoor of de structuur geïnterpreteerd worden. 
Want dit zijn de basisgegevens om de geschiedenis van de vindplaats te herschrijven. 
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen recente verstoringen en sporen die 
archeologisch van belang zijn. In sommige gevallen kan niet onmiddellijk worden uit-
gemaakt of de verstoring al dan niet van recente aard is en kan slechts het couperen van 
het spoor een antwoord verschaffen.
Van zeer groot belang tijdens de opgraving is de aandacht voor het stratigrafisch on-
derzoek, zowel van de sporen als van het terrein (bodemkundig). De aard van bijvoor-
beeld ophogingen, gelaagdheden in de vulling van grachten en kuilen, de stand van 
houten palen, enz. is van groot belang voor de interpretatie van het spoor. Bijvoorbeeld 
bij grachten en afvalkuilen is het belangrijk om te weten of de context geleidelijk in 
een bepaalde tijdspanne of direct in één fase is opgevuld. Door bij de registratie en 
het verzamelen van de vondsten nauwlettend rekening te houden met de stratigrafie 
kan achteraf informatie verkregen worden omtrent het tijdstip van de opgave. Bij het 
onderzoek van de restanten van houten gebouwen is het couperen van de aangetroffen 
paalgaten essentieel om te zien of de paal recht of schuin in de bodem werd voorzien 
om zo de aard van de paal (noksteun, wandpaal, zijsteun, e.d..) binnen de constructie 
te begrijpen.
Het is aan de archeoloog om uit te maken waar en wanneer de doorsneden worden 
uitgevoerd. Voor de interpretatie van de bodemkundige opbouw van het terrein wordt 
meestal beroep gedaan op een bodemkundige of geomorfoloog.

De registratie

Alle sporen dienen te worden ingetekend op een algemeen grondplan. Alle metingen 
gebeuren vanuit een reeks referentiepunten. 
Voor de hoogtemetingen bepaalt de archeoloog een voorlopig vast punt in de nabijheid 
van de site. Dit kan een dorpel, de straatkant, e.d. zijn en dit dient tijdens de volledige 
duur van de opgraving als referentiepunt te worden gebruikt. 
Dit vast punt moet kunnen vergeleken worden met het dichtstbij gelegen geodetisch 
punt. Dit zijn punten die door cartografen over het gehele land werden uitgezet en 
waarvan de precieze hoogte ten opzichte van de zeespiegel is gekend. Men vindt die 
punten veelal bij openbare gebouwen of kerken. De hoogtemetingen worden uitge-
voerd met een niveaumeter (waterpas). 
De horizontale metingen, voor het intekenen van de sporen op het grondplan, gebeuren 
vanaf één of meerdere parallelle en/of haakse basislijnen uitgezet in het opgravings-
vlak door de archeoloog of bij voorkeur door een topograaf (landmeter). Deze moeten 
tijdens de ganse opgravingsduur beschikbaar kunnen blijven en dienen door de land-
meter ingemeten te worden voor de aanduiding op het kadaster. 
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4. Pieter de Haeyere, zoon van Adriaan bekent op 27 juni 1616 vóór de sche-
penbank van Zegelsem een erfrente7 van 12 pond par. per jaar schuldig te zijn 
aan de priores Jeanne de Hertaing en aan de kloosterlingen van het hospitaal.
5. Elisabeth de Cooman, weduwe van Lieven Roman, voormalig onderbaljuw 
van het land van Schorisse, bijgestaan door haar zoon Lieven Roman, huidig 
onderbaljuw, vestigt op 27 februari 1645 een lijfrente8 van 2 pond groot ten 
voordele van haar dochter Geertruid Roman, kloosterlinge te Schorisse.

In 1593 was Nikole Barbier de overste. De andere religieuzen waren: Margareta de 
Marckvos (46 j), Francesca Petri Arnoldi (36 j) en Joanna Hertaing (22 j).  Jorijne 
Tasijn, afkomstig van Doornik waren novice. Later kwamen de volgende religieuzen: 
Clara Faignart, afkomstig van Chièvres (1604), Anna (de) Vaillant (1614), Joanna de 
Haeyere (1614) en Catharina Spitaels, afkomstig uit Everbeek (1625).
In een renteboek van 16449 staan de namen van de tien zusters neergeschreven: 
Joanna de Hertaing, "prieuse",  Joorijne Tasijn, Clara Farinart (Faignart), Anna  
de Vaillant, Joanna de Haeijer, Catherine Spitaels, Franchijne Wasteels, Marie de Cocq, 
Willemijne Roman en Jacquelijne de Bleeker.

Door het feit dat opgraven te-
gelijkertijd vernietigen is, is een 
grondige registratie van essen-
tieel belang. Alle sporen dienen 
zo nauwkeurig mogelijk te wor-
den ingetekend, genummerd, 
beschreven (vorm, kleur, tex-
tuur) en gefotografeerd. Foutieve 
interpretaties kunnen achteraf 
met een goede registratie wor-
den rechtgetrokken, maar het is 
onmogelijk wanneer de registra-
tie niet op een degelijke manier 
werd uitgevoerd. 
Het is de bedoeling om de sporen 
en structuren zo nauwkeurig mo-
gelijk weer te geven. Het inteke-
nen gebeurt op millimeterpapier, 
op schaal, met legende en de te-
kening moet ingekleurd worden. 
Algemeen geldt het principe 
grondplannen op 1/50, profielen, 
coupes en complexe structuren 
zoals vloeren op 1/20 of 1/10. 
Het fotograferen van sporen en 
structuren is van kapitaal belang 
omdat men na de opgraving nog 
steeds beschikt over "objectief" 
beeldmateriaal. Tevens is het 
een hulpmiddel bij de registra-
tie, maar ook een controlemiddel 
voor de interpretatie. In theorie moet men alles fotograferen, maar in de praktijk is 
men selectief.
Tot voor kort gebeurde de fotografische registratie door middel van zwart/wit foto's 
en kleurendia's. Zwart/wit foto's waren relatief goedkoop en bij het publiceren van 
opgravingsrapporten gebruikte men vooral zwart/wit afdrukken. Kleurendia's hebben 
normaal gezien een goede kleurenweergave en konden gebruikt worden als presentatie 
bij lezingen. Intussen wordt nu bijna algemeen gebruik gemaakt van de grote voorde-
len en mogelijkheden van de digitale fotografie. 
De archeoloog moet van elke opgraving een dagboek bijhouden, waarin alle informa-
tie over de werkzaamheden op het terrein, voorlopige interpretaties e.d. dag na dag 
worden genoteerd. Van alle sporen en structuren moeten de kenmerken beschreven 

Dit naervolghende sijn dʼerfgronden
ancommende ende competerende
den Godtshuijse Convente ende 
hospitaele van Schoorisse, Int landt
van Aelst binnen Vlaenderen,
vernieut ende bij een vergadert
vuijten voorgaenden boek, van
voorn Convente ende Godtshuise
bijde Eerw: Vrauwen Joncvr
Joanna de hertaing Vrauwe prieuse
Joorijne tasijn, Clara farinart
Anna le Vaillant, Joanna de haeijere,
Catarina Spetaels, francijne
Wasteels, Marie de cocq, Willemijne
Roman, ende jaecquelijne de 
bleecker.
Religieusen vanden voorn convente 
–

Iris Langen tekent het terreinprofiel bij de opgravingen 
van de Vismarkt in Aalst in 1998. De man die de opme-
tingen doet is archeoloog Koen De Groote. Deze foto 
geeft een goede illustratie van de opgravingspraktijk.
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MARC VUYLSTEKE

De zusters van het Sint-Margriethospitaal
te Schorisse.

DE EERSTE ZUSTERS.

Wie de allereerste kloosterlingen waren valt niet meer te achterhalen. Uit het 
vidimus1, opgemaakt door notaris en priester Jacobus de Genethz van de oorkonden 
uit 1423 en 1428 opgemaakt op 2 oktober 1431 weten we dat Margareta Bodda(e)ns 
en Margareta Sdonckers toen twee zusters van het hospitaal waren. (Een vidimus is 
een akte, waarbij degene die haar uitvaardigt, verklaart van een zekere akte te heb-
ben gezien. De formule luidt meestal: wij hebben gezien, gelegaliseerd afschrift van 
de oorkonde ...). De desbetreffende oorkonden waren: 1) de amortisatie door Filips 
De Goede, hertog van Boergondië, van een schenking van de goederen door Arnold 
Van Gavere, heer van Schorisse en Isabella Van Gistel aan het hospitaal en 2) de goed-
keuring ervan door Joannes V van Gavere, bisschop van Kamerijk. Dit vidimus als-
ook de originele oorkonden werden ter veilige bewaring overgemaakt aan de abdij 
van Maagdendale, Pamele-Oudenaarde, vertegenwoordigd door de abdis Maria de 
Lummine en de zusters Joanna de Cornice, Gertrudis de Lummine en Lya de Heurne. 
Als getuigen treden op: Gerardus Sackebant, pastoor van Maarke en Willem Wallots, 
pensionaris van de parochiekerk. Uit een stuk i.v.m. een proces tussen het hospitaal en 
de schepenbank van St.-Maria-Horebeke weten we dat Margareta Boddaens in 1448 
priores was van het klooster. 
Er bestaat ook nog een ander2 vidimus verleend door Godfried3 van Schoorisse, 
abt van Ename, gedateerd op 24 september 1431, eveneeens betreffende beide 
oorkonden.

Enkele andere namen van kloosterzusters vinden we op een regest (regest = een korte 
doch volledige inhoudsopgave van een oorkonde) waarop o.a. de aankopen van losren-
ten door het klooster staan.

1. Op 23 maart 1506 koopt4 Barbara Coels, kloosterzuster, voor de schepen-
bank van St.-Kornelis-Horebeke een erfelijke losrente van Jan Maroeyen en 
Barbara vanden Obstalle.
2. Op 30 juli 1529 koopt5 Elisabeth vanden Rae, kloosterzuster, voor de 
schepenbank van Opbrakel rente op gronden van de gebroeders Niklaas en Luc 
de Man. Enkele maanden later, op 31 augustus 1529, koopt ze vóór meier en 
laten van de heerlijkheid Hoovoest (Rovorst) in Zegelsem een erfelijke losrente 
op gronden van Willem Ponte en Louise vander Eecken.
3. Voor de professie van Joanna Schaeyers, dochter van Christoffel, vestigt op 
22 november 1614 Lieven de Haeyere, pastoor van Schorisse, een rente6 van 
2 pond groot per jaar ten voordele van de kloostergemeenschap.

worden, het verloop van de opgraving, de aanwezige personen, de uitgevoerde staalna-
mes, opmerkingen of meningen van bezoekende collega's, enz. Kortom, alle relevante 
gegevens die voor de verdere interpretatie van de site belangrijk kunnen zijn. 

Verwerking

Eens de opgraving is afgerond kan begonnen worden met de verwerking van de be-
komen gegevens en is het de deontologische plicht van de archeoloog zijn opgraving 
te publiceren en toegankelijk te maken voor de wetenschappelijke wereld, maar ook 
voor het brede publiek. Aangezien de verwerking van een opgraving een tijdrovende 
bezigheid is die jaren in beslag kan nemen is het aangewezen en ook verplicht om door 
middel van interimverslagen en artikels in archeologische, geschied- en heemkundige 
jaarboeken en tijdschriften reeds een tipje van de sluier op te lichten. Het gaat hier dan 
over een korte beschrijving van de belangrijkste structuren en vondsten en een eerste 
interpretatie. De opgegraven gegevens dienen echter gekoppeld te worden aan een 
uitvoerig bronnenonderzoek en het verwerken van de verscheidenheid aan vondsten 
vereist het werk en advies van diverse specialisten. Naderhand kan van de opgraving 
een grondige studie worden gepubliceerd onder de vorm van een monografie.

Besluit

Het terreinwerk wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door beroepsarcheologen, doch dit 
betekend uiteraard niet dat amateur-archeologen en verenigingen niet aan het terrein-
werk kunnen meewerken en een schakel kunnen vormen tussen de beroepsarcheolo-
gen en het grote publiek. 
Een goed voorbeeld in Oost-Vlaanderen van een dergelijk samenwerkingsverband is 
de werkgroep ArchEome die actief is in de gemeente Merelbeke. Meer informatie 
vindt u op http://www.merelbeke.be/bestuur/bes2102.htm
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Acceskies: aanval, bui.
Bees: zoen, kus.
Boomke: spelletje (kaart).
Copain: vriend, makker.
Djeloes: jaloers.
Heujdelte: hooizolder.
Fluiteniersnest: wespennest.
Germde vergef: puur vergif.
Gewijze: 'n . van: een glimp van, een schijntje.
Klapmedoezen: roddelen.

Palullepeetie: voddenman. Soort vogelschrik.
Plaaster: ploertige vrouw, licht van zeden.
Pringelen: kaartspel met drie kaarten per deelnemer.
   Met geld inzet. De verliezers zorgen voor de nieuwe
   inzet. Het spel werd ook "boeren" genoemd.
Slijm: snugger, slim.
Tingelen: mieren, prikkelen.
Toestuiken: aankomen, binnenvallen.
Uit: er den . van weten: het fijne van kennen.
Westflute: West-Vlaming.

Die geheimstokerij zat haar hoog. En dat ze verband had met dat snoer in Zegelsem, 
was haar nu duidelijk. Ze was benijt voor wat er vroeg of laat gebeuren zou. Hij 
den bak in en ik op den dool ... Haar leven lag in gruizelementen. Het maakte haar 
uitzinnig.
"Ge moet me gerust laten, Vennie! Stap het af. Ga naar haar toe!"
Ze schreeuwde, jammerde en tjiepte tegelijk, ze sloeg op zijn handen, ze rolde zich 
op, ze sprong weer recht en drentelde het schotelhuis rond. Hij liep er bij gelijk een 
geslegen hond, op afstand, ervoor bedacht nog groter onheil aan te richten. Tenslotte 
liet hij haar gerust.
Tegen de morgen dronk hij ne klak koude kafie, sprong in zijn automobiel en reed 
weg. 

In de late achternoen arriveerde Nard. Hij verschoot zich een bult, begreep dat er iets 
ergs gebeurd was. Hij hielp Marietje overeind. Ze was slap als een slons, glimlachte 
hem toe, mummelde woorden die hij niet verstond. Hij droeg haar de trap op en legde 
haar neer op het bed. Ze kreunde maar sliep meteen in, de slaap der gelukzaligen. Zo 
schoon om te zien, dacht Nard. Hij bleef toekijken en er ging van alles door zijn hoofd. 
Maar ja ...
Tenslotte trok hij naar beneden om koffie te maken. Voor tegen dat ze omwektege ...
 

MARC VUYLSTEKE

Jean-Claude Van Cauwenberghe,
een Waal uit Nukerke.

Jean-Claude Van Cauwenberghe werd op 
28 april geboren te Charleroi. Hij is een zoon van 
André Augustin en Madeleine Laure Maufroy. 
Na zijn middelbare studies in Morlanwelz stu-
deerde hij rechten aan de ULB (Université Libre 
de Bruxelles). Als student was hij politiek erg 
actief en verbonden aan het kabinet van minister 
Lucien Harmegnies. Hij werd in 1965 tot natio-
naal voorzitter van de jongsocialisten verkozen. 
De jonge en ambitieuze advocaat geraakte bij de 
parlementsverkiezing van  1977 verkozen en in 
1982 slaagde hij als lijststrekker bij de gemeen-
teraadsverkiezing om de absolute meerderheid 
nog te versterken. Twintig jaar later, in 1995 
kreeg hij zowel in de Waalse gewest- als ge-
meenschapsregering belangrijke ministerposten, 
onder meer begroting. In 1999 bleef hij op be-
groting en wanneer Elio Di Rupo voorzitter van 
de PS werd kwam hij aan het roer van de Waalse 
regering. In Charleroi bleef hij achter de schermen de touwtjes in handen houden maar 
na de aanhoudende onthullingen over frauduleuze praktijken van enkele schepenen 
van Charleroi in het dossier van de huisvestingsmaatschappij “La Carolorégienne” 
waarvan het advocatenkantoor Van Cauwenberghe-Lemal een van de grootste klanten 
was, gooide hij uiteindelijk ook de handschoen in de ring. De sterke man van Charleroi 
was zelf niet meer actief als advocaat maar bleef intussen wel vennoot en deelde in de 
winst. Hij dacht nog lang niet aan stoppen en wou zeker nog tot 2009 blijven. “Als de 
Rolling Stones nog een nieuwe plaat uitbrengen, waarom zou een politicus dan moeten 
stoppen” was één van zijn laatste uitspraken als minister-president. Vrijdag 30 septem-
ber was de politieke carrière van deze veruit populairste Waal ten einde.

Wat de meesten onder ons niet weten is dat de roots van deze Waalse politicus 
in Nukerke liggen. Verscheidene van zijn voorouders waren Vlamingen en 
afkomstig uit Nukerke en omgeving. Hieronder volgt de voorouderreeks1 en een deel 
van de kwartierstaat van Jean-Claude Van Cauwenberghe.
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't Burreken ging. Hoe hij alles wat zij hem schonk, nu van dat wijf ontving. Uit liefde? 
Ja mijn botten, uit pure rijigheid! En voor de smeer!
Hoelang duurt het nog eer hij voorgoed wegblijft? Waarom komt hij eigenlijk nog naar 
huis?
Tegen de morgen – ze had nog geen oog dichtgedaan – sloegen de stoppen plotseling 
door. Het was weglopen of ontploffen. Ze veerde met een ruk het bed uit, gooide de 
deur open, sloeg ze met een knal achter zich weer dicht en liep de trap af naar het 
schotelhuis.
Hij vond haar opgerold in de rietie zetel. Dezelfde zetel waarin Nard haar later op zijn 
beurt zou vinden, maar dan zat gelijk een toveresse.
"Scheelt er wat?"
"Laat me gerust!"
"Oei, oei, Marietje is vies. Gestoken van ne fluitenier?"
"Marietje is 't beu, kotsbeu!" Hij meende haar aan te raken en iets luchtigs te zeggen. 
Ze begon te tuilewuiten: "blijf van mijn lijf of ik ..." Ze geraakte uit haar woorden niet, 
ze was buiten zinnen. Wat was er zo in ene keer met haar gebeurd? Zo had hij haar nog 
nooit gezien.
"Ge maakt mij kapot, weet ge dat?" Ze begon heftig te schrimmen. "Ge bedriegt en be-
liegt mij en dat slik in niet langer. Peinsde gij dat ik geen kans heb voor andere venten? 
Alle dagen ! Maar ik blijf trouw, ik houd ze van mij af ..."
"Ook Nard?"
Daar had hij ineens veel te veel gezegd. Ze vloog overeind, als een kat die hem de ogen 
zou uitkrabben.
"Gij weet niet wat ge mij aandoet. Gij verstaat niet dat ne mens nekeer zijn hart moet 
kunnen luchten, als de maat vol is. Nard is den enigsten die mij begrijpt".
"Ge zijt boven uw toeren, meiske. Ze hebben u van alles in de oren gefluisterd".
Hij zette zich neer en begon haar te bepraten. Hij had per toeval een likeurstokerij op 
de kop getikt. Een goudmijn! "Ik zou het niet mogen zeggen, maar nu moet ik wel. 
Zwijgt erover dat ge zweet!".
Ze zat hem verschrikt aan te staren.
"Wees gerust, ik ga er niet eeuwig mee door!" zei hij, "als het gevaarlijk wordt, begin 
ik bijtijds iets anders. En van die roddel over dat vramens moet ge niets geloven. Ik zie 
u nog altijd even geren".
Alsof daarmee de kous af was. Ze geloofde hem niet. Hoe kon ze hem nog geloven? 
Hij raakte haar nauwelijks nog aan, hij was nooit meer thuis, hij gaf haar veel te veel 
geld, hij had geen tijd meer om voor haar en soms vloog hij uit voor ne niet.

1. Jean-Claude Van Cauwenberghe: geboren te Charleroi op 28 april 1944.

Zijn ouders :
2. André Augustin Van Cauwenberghe: geboren te Bernissart op 11 september 1914 en 
overleden te Charleroi op 8 oktober 1994. Hij was journalist bij het dagblad Le Peuple. 
Hij werd schepen van Charleroi en tevens senator.
Hij huwde te Charleroi op 24 februari 1943 met een verpleegster
3. Madeleine Laure Maufroy: geboren te Parijs (6de arrondissement) op 12 juni 1917  
en overleden te Charleroi op 28 november 1985.

Zijn grootouders :
4. Jules Edmond Van Cauwenberghe: geboren te Bernissart op 27 augustus 1889.
Hij huwde met
5. Julia Mahieu: geboren te Bernissart op 11 januari 1893 en overleden te Charleroi op 
23 september 1973.

Zijn overgrootouders :
8. Henri Joseph Van Cauwenberghe: geboren te Bernissart op 13 januari 1846. Hij was  
mijnwerker (houilleur) en huwde op 6 mei 1874 met
9. Alphonsine Dewilde: geboren te Bernissart op 10 maart 1852.

Zijn bet-overgrootouders :
16. Charles Louis Van Cauwenberghe: geboren te Melden op 4 oktober 1821. Hij was 
dagloner (domestique) in 1874, uitgeweken naar Bernissart en overleed er op 7 okto-
ber 1894. Hij huwde te Bernissart op 24 mei 1857 met
17. Virginie Mauroy: geboren te Bernissart op 23 juni 1814. Zij was dienster (domes-
tique) en later landbouwster. Zij overleed na 1894.
18. Frederic Dewilde: geboren te Dadizele op 17 december 1814. Hij was dagloner en 
overleed te Bernissart 11 juli 1869. Hij huwde te Bernissart op 18 maart 1821 met
19. Elisa Duroisin: geboren te Antoing op 14 mei 1821 en overleden te Bernissart op 
3 maart 1874.
 
Zijn oud-ouders :
32. Jean Baptiste Van Cauwenberghe: geboren te Nukerke op 10 april 1797, dagloner, 
verhuisde naar Melden en overleed er op 21 mei 1862. Hij huwde te Melden op 6 juni 
1821 met
33. Rosa De Craeye: geboren te Melden op 21 maart 1790, spinster (1821), naaister 
(1856),  dagloonster (1857), en er overleden op 24 februari 1859.
36. Philippus Jacobus Josephus Dewilde: geboren te Langemark op 9 september 1773. 
Hij huwde te Dadizele 22 augustus 1804 met
37. Barbara Theresia Gesquiere: geboren te Rumbeke op 4 maart 1783 en overleden te 
Dadizele op 17 augustus 1857.  
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djenijverfles driekwart leeg naast haar op de vensterbank.
"Ik ga dood", lalde ze. Ze bekeek Nard met wazige ogen, schoot in de lach en begon 
tezelfdertijd tranen met tuiten te blijten.
"Er ligt geld in de schuifla voor mijn begrafenis, nen dienst van ten tienen", zeverde 
ze. "Er is genoeg voor ook nog negen jaarmissen. Geef het aan pater Bruno met mijn 
complimenten". Ze smeet met losse hand in het luchtledige, gleed nog dieper onderuit, 
sloot haar ogen en begon binnensmonds wartaal uit te stoten.

Er was echtelijke ruzie geweest de nacht tevoren. De eerste zware losbarsting, sedert 
Vennie den uil was beginnen uithangen.
Nochtans van alle markten thuis, had hij tot dan toe niet in de gaten gehad, dat 
Marietje van zijn bokkensprongen op de hoogte was, en al evenmin dat Gustieze Nard 
trooster der bedrukten speelde. Een boerke uit Bosgat had het hem, met gretigheid en 
gespeelde bekommernis, verteld. Hij had het ijzig aanhoord en dan aan het boerke 
gezegd, dat hij zich met zijn eigen zaken moest bemoeien. Bij nader inzien had hij het 
gescharrel van Nard en Marietje moeten aanvaarden, als een logisch gevolg van het 
onfrisse leventje dat hijzelf leidde. Het was hem wel in het verkeerde keelgat gescho-
ten, dat uitgerekend zijn oude copain hem met hoorns zette. Hij kreeg zelfs vlagen van 
gloeiende djeloeschied en wraakgevoelens, maar na enig herkauwen, besloot hij zijn 
bek te houden, zolang Marietje zelf het potje gedekt liet. Ik heb voortaan een wijf en 
een lief. Ik leef in doodzonde, maar dat is mijn zaak. De paters zeggen geen goeiedag 
meer, de klapmedoezen van D'Hoppe steken de koppen bijeen, om mijn geval te keren 
en te keuren. Maar ik, Vennie Kloef, kijk de andere kant uit. Punt.
Hij kuste zijn wijveke dus, puur van gewente, nog elke dag en wou niet eens opmerken, 
dat ze daar allesbehalve nog mee gediend was. Babbelen deden ze nauwelijks nog. Hij 
stopte haar veel geld toe en daar moest ze dan maar content mee zijn. Waar haalde hij 
al dat geld? Zij dubbezeerdege erover, maar stelde geen vragen. Nog liever doodval-
len! Ze begon het geld op te sparen om, als ze eenmaal genoeg had, de deur van den 
Bienvenu toe te slaan en haar eigen gang te gaan. Hij zou nogal opkijken!
Maar ze wist dat ze het nooit zou doen.

Nu was hij weer nekeer zeer laat thuis gekomen. Zij was al in bed en deed alsof ze 
sliep. Hij poogde geruisloos naast haar te geraken en hetzelfde te doen. Ze bewoog 
niet. Ze hoorde hoe hij langzaam insliep en op den duur ronkte als een die een bool 
aan het afzagen was. Met haar rug naar hem toe, lag ze ernaar te luisteren, schijnbaar 
urenlang. Hoe kon hij zomaar godzalig liggen slapen, terwijl zij van crève-cœur bij-
kanst stikte? Hoe kon hij zo lang zo stekezot geweest zijn van haar, om haar nu als 
oud speelgoed van zich af te gooien? Ze kreeg d'acceskies, als ze bedacht hoe zijn 
vurige liefdesdrift, waar hij ooit zo intens kon van genieten, nu naar die plaaster van 

Zijn oud-grootouders :
64. Carolus Josephus Van Cauwenberghe: geboren te Nukerke op 22 janauri 1764, 
barbier, scheerder. Hij woonde op De Hul en overleed er op 21 januari 1818.
Hij huwde met
65. Cecilia Dewever: geboren te Maarke in 1762, vroedvrouw, overleden te Nukerke 
op 13 mei 1846 (Potaardestraat).
66. Petrus Josephus Decraeye: geboren te Melden op 29 juli 1755, landbouwer.
Hij huwde te Avelgem op 4 juli 1786 met
67. Maria Joanna De Meyer: geboren te Avelgem op 27 mei 1765 en overleden te 
Melden op 4 juli 1786.

Zijn oud-overgrootouders : 
128. Petrus Franciscus Van Cauwenberghe: geboren te Nukerke op 6 augustus 1735.
Hij huwde te Nukerke op 2 oktober 1760 met
129. Marie Theresia Den Haerinck: geboren te Nukerke op 19 april 1732.

130. Joseph De Wever : geboren te Maarke. Hij huwde met
131. Marie-Thérèse Devos.

132 Petrus Josephus De Craeye : geboren te Melden, rond 1726. Hij huwde met
133. Maria Jacoba Blyau.

Zijn oud-betovergrootouders :
256. Balthazar Van Cauwenberghe: geboren te Nukerke rond 1693 en er overleden op  
21 december 1742. Hij huwde te Nukerke op 31 maart 1729 met
257. Isabelle Van Henne : geboren te Nukerke op 25 januari 1696.

258. Jacobus Den Haerinck : hij huwde met
259. Martha Lateur.

Zijn stamouders :
514. Carolus Van Hennes : chirurgijn. Hij huwde met
515. Joanna Doeske

1. De informatie,  gedeeltelijk uit "GéniWal" nr 16 – 4ème trimestre 2002, werd verder aangevuld na 
onderzoek in de parochieregisters van Nukerke en Melden en na raadpleging van de geboorte-, huwelijks- en 
overlijdensakten in de Burgerlijke Stand van Maarkedal en Oudenaarde.
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"Hij is betoverd, dat is hij! Ik zou dat wijf ginder in 't Burreken vergif ingeven, als ik 
daar de kans toe kreeg".
"Dan vliegt ge in den bak", zei hij.
Het zou haar niet kunnen schelen. Niets kon haar nog schelen.
Hij legde zijn arm om haar schouders heen en trok haar tegen zich aan.
Zie mij hier zitten, met andermans wijf in mijn armen ...
Nard jongen, niet tijferen, gij hebt nog veel in te halen op gebied van de vleselijke 
liefde.
Zijn handen tingelden, maar zijn hart pruttelde tegen. Hij was een verstandig man. Het 
beest in hem loslaten, zou profiteren zijn van haar ontredderde toestand. Hij moest 
wachten en zien hoe de dingen zouden evolueren. Hij was ook benijt dat hij van zijn 
piëdestal zou vallen, dat ze hem even vulgair zou gaan vinden als sommige andere 
mannen die ze over de vloer kreeg en die ze van haar lijf moest houden en waarover ze 
zich wel eens beklaagde tegen hem.
Ge zijt ne leegganger, Nard. Ze valt gelijk een rijpe vrucht in uw handen en ge pakt ze 
niet. Ze geeft u de pap in de mond en ge slikt niet.
Deed ze dat? Neen, er was geen gewijze van uitnodiging waar te nemen. Ze zat daar 
maar sterrelinge naar de grond te kijken, met haar gedachten ik weet niet waar. Soms 
twijfelde hij, over wat ze echt voorhad met hem. En of ze haar verdriet niet een beetje 
speelde, om het genoegen begrepen en getroost te worden ...
Uit een vramens moet ge niet proberen wijs te geraken, Nard. Ze zijn stuk voor stuk 
mysteries. Geloof me, Marietje zit geren bij u om te kunnen lamijnen over haar mise-
rie. Aan dat gepalodder in bed, waar gij mee in uw hoofd zit, heeft ze geen boodschap. 
Ze komt bij u schuilen, maar als de vlaag over is, als Vennie haar ooit, zij het dan met 
zijne stinker in zijn gat, weer opvrijt, zal ze hem met open armen ontvangen!
Kan zijn. Ik weet het niet. Misschien blijf ik beter een tijdje uit haar buurt...
Ze dronken samen nog iets en dan kwam Fielieze Miet binnen, met veel lawijt. Hij 
kwam zeggen dat het gebrand had in Schoorisse, maar hij wist er genen uit van, er 
zou een zog met tien viggies in de brand gebleven zijn. Hij dronk al staande rap twee 
druppels en vertrok weer.
Ook Nard ging er vandoor. Het was al donker. Hij had een hoofd gelijk een fluiteniers-
nest en de hele godganse nacht droomde hij van Marietje. En van viggies die levend 
verbrandden.

Op een keer was de deur van de Bienvenu op slot en het bierviltje "Fermé - Gesloten" 
stond niet voor het venster. Nard had het gevoel dat er iets niet klopte en ging het huis 
om naar de achterkant. Hij vond Marietje, ferme bezwiebeld, languit in de ligzetel, de 

De derde aflevering van jaargang 2004 van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen is vol-
ledig gewijd aan de twee archeologische musea van Zuid-Oost-Vlaanderen. Sinds 2000 
vormen het Provinciaal Museum Zuid-Oost-Vlaanderen in Velzeke en het Provinciaal 
Museum tʼEname samen het Provinciaal Archeologisch Museum, kortweg “PAM”. 
Beide locaties werken intens samen op het vlak van opgravingen, wetenschappelijk 
onderzoek, conservatie van de collecties en educatieve programmaʼs. PAM Velzeke 
toont archeologisch materiaal van de prehistorie tot de Merovingische periode, PAM 
Ename van de Karolingische tijd tot heden.

Aan de waarde van de afleveringen van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen kan door 
geen enkele rechtgeaarde Vlaming getwijfeld worden, noch in zake de teksten en zeker 
niet wat de illustraties betreft. Het nummer over PAM Velzeke-Ename vormt echter 
om twee redenen een uitzondering, maar wel in de positieve zin. Vooreerst is er voor 
ons de geografische nabijheid. Iedereen met enige belangstelling voor het verleden van 
onze regio moet beide museumplaatsen bezocht hebben. Welnu, voornoemde afleve-
ring is zo boeiend opgesteld en zo schitterend geïllustreerd, dat ze de laatste twijfelaar 
over de streep trekt om daadwerkelijk beide locaties te bezoeken. De tweede reden 
waarom deze aflevering uitzonderlijk hoog scoort is de kwaliteit van de tekst. Niet 
alleen krijgen de beide musea, uiteraard, de nodige belangstelling en toelichting, maar 
tevens wordt, samengebald in enkele bladzijden, het uitermate boeiende verleden van 
Velzeke en van Ename uit de historische doeken gedaan.

Velzeke werd ten tijde van keizer Augustus doorkruist door twee voorlopers van onze 
huidige E-wegen: De ene militaire weg liep van de Noordzee naar de Rijngrens, een 
tweede verharde weg vanuit het zuiden, meer bepaald de Nervische hoofdplaats Ba-
vay, naar het noorden. Rond de militaire site ontstond een burgerlijke nederzetting, 
die zich later ontwikkelde tot een belangrijke handelsnederzetting. Producten, zoals 
olijfolie, wijn maar ook vissaus, vervoerd in amforen, kwamen uit het hele Romeinse 
rijk op de Velzeekse markt terecht. Voor de plaatselijke bevolking werden er zelfs twee 
heiligdommen opgetrokken. Kort na het midden van de derde eeuw nam het verhaal 
van de Gallo-Romeinse nederzetting een einde, maar in de tiende eeuw werd Velzeke 
opnieuw een regionaal machtscentrum en verrees de monumentale Sint-Martinuskerk. 
Gezaghebbende historici nemen nu aan dat Velzeke de hoofdplaats was van de laat-
Karolingische gouw Biest (het latere Land van Aalst). In 1245 beschikte Velzeke zelfs 

SYLVAIN DE LANGE

Het Provinciaal Archeologisch Museum
Velzeke-Ename.
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tentement pakte hij haar stevig vast bij haar mollige, blote schouders en zag hoe haar 
boezem van opwinding op en neer ging. Ze glunderde. Ze was om in te bijten. Hij 
bestoefte haar.
"Lies jonk, gij zijt een vramens naar mijn herte! Slijm en appetijtelijk tegelijk!"
Dat was veel gezegd in één keer. En midden in de roos!
De speeltijd kan beginnen, dacht zij. Nu of nooit! Ze lonkte schalks onderop, zijn ogen 
straalden, ze gaf hem een natte bees op zijn mond en ontglipte. Hij zat haar achterna 
– dat was de bedoeling – de ladder op naar de heujdelte. Hij keek gretig en begerig toe, 
hoe ze vlak boven zijn hoofd omhoogklom en daarbij achteloos haar adembenemende 
benen liet zien. Zijn bloed joeg. Hij haalde haar in. Ze struikelde en tuimelde voor hem 
uit in het heuj.
"Kom hier, kerel!" kirde ze.
Op ne niet van tijd lag ze – God wees ons, zondaars genadig – in al haar glorie onder 
hem te kreunen.
Het leven werd vanaf dan totaal anders.

Half verdeuzeld ging Vennie door de dagen. Betoverd door dat wijf, de wilde teef, die 
schoonste mokke van uren in den omtrek. Geobsedeerd ook door de nieuwe bron van 
rijkdom die hij samen met haar had ontdekt en aangeboord. Vlotter dan gedacht vond 
hij afzet voor hun verboden brouwsel. Een Brusselse drankenhandelaar, moustache en 
dikke sigaar, die hij ontmoette in Lessen, kocht hun eerste productie integraal op en 
plaatste meteen een nieuwe bestelling.

Door al deze opwindende loense bezigheden, kwam Vennie pas met vertraging te we-
ten dat Gustieze Nard intussen zijn pijp kwam uitkloppen bij Marietje. Zo wou ten-
minste de klap van de mensen. De waarheid was genuanceerder. Nard kwam en ging. 
Soms was er nog ander volk in de herberg. De Lange Poliet, Tuiten Toor, Loetieze 
Charel. Allemaal venten die nood hadden aan geklapsel, verstrooiing, het gezelschap 
van een pront vramens en soms bleven plakken om te doelstekken of een boomke te 
pringelen voor halve stuivers.
De keren dat Nard met Marietje alleen was, klapte ze vooral over Vennie. Ze verdroeg 
het niet dat hij haar bedroog, het deed haar zo'n pijn, zei ze. Ze zag hem nog altijd 
geren.
"Ge kunt dat niet begrijpen, Nard."
Maar hij begreep het wel.
"Ge moet hem djeloes maken", raadde hij haar aan. "Zeg hem dat ge nen anderen hebt, 
ge zult zien wat voor petiezen hij trekt".

over twee schepenbanken en was het een schrijfcentrum met reminiscenties uit de 
Karolingische tijd. Daar werd het oudst bewaarde document in het diets, de beroemde 
schepenbrief van Bochoute van 1249, neergeschreven.

De geschiedenis van Ename start in de late tiende eeuw met de bouw door de Ottoonse 
keizer, in een bocht van de Schelde, van een burcht, een grensversterking zoals de 
burchten van Antwerpen en van Valenciennes. Bij de burcht ontstond een nederzetting 
(een portus), die weldra een pre-stedelijk allure aannam. Twee kerken, respectievelijk 
toegewijd aan Sint-Salvator en Sint-Laurentius, markeerden de sterke groei van het 
havenstadje. Vooral de Sint-Laurentiuskerk, de huidige parochiekerk van Ename, is 
merkwaardig, daar zij op unieke wijze aan het Ottoonse verleden herinnert. Nadat 
de graaf van Vlaanderen in de elfde eeuw de burcht en het havenstadje had ingeno-
men, stichtte hij er een Benedictijnenklooster, dat tot de Franse Revolutie is blijven 
bestaan.

In verband met de eigenlijke musea kunnen wij kort zijn, de sterke presentatie is in 
meer dan één opzicht echt vernieuwend: geen eindeloze rijen vitrinekasten, maar bele-
vingsgerichte presentaties, moderne audiovisuele middelen en multimediaconcepten. 
Kreeg de tijdvenstertechnologie op de eigenlijke archeologische site in Ename trou-
wens in 1998 niet de Vlaamse Monumentenprijs en een Nederlandse prijs voor het 
toegankelijk maken van archeologie voor het brede publiek?

Deze aflevering kan besteld worden door overschrijving van 6,20 euro op rekening-
nummer 448-0007361-87 van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen met de vermelding 
PAM Velzeke-Ename.
                                                                                                                                   

Dinsdag 21 maart 2006 - 20 uur
Parochiaal Centrum - Nukerke

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

Voordracht door Marc VUYLSTEKE

«MARGARETHA VAN PARMA»
Onwettige dochter van Keizer Karel V

en Janneke Vandergheynst (uit Nukerke).
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Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL BAEKELAND

Gustieze Nard, de held van ons verhaal, ouwe jonk-
man, met een dochter ergens in de Walen, had een 
vriend, Vennie Kloef, die in D'Hoppe een herberg 
overnam, "den Bienvenu". Marietje, het pront wij-
veke van Vennie stond dagelijks achter den toog, 
terwijl Vennie als "commerçant" (kopen en verko-
pen van ouwen brol) voortdurend de baan op was. 
Op een goeie keer kocht Vennie, als een van de 
eersten in heel de streek, een automobiel. Nog wat 
later deed hij in Zegelsem een ontdekking, die hem 
op glorieuze ideeën bracht. In den beteravenkelder 
van Ponties Lies, vond hij namelijk alle mogelijke 
gerief voor het opzetten van een geheimstokerij... 
Vergeten we er niet bij te zeggen dat Ponties Lies 
een geweldig schoon wijf was en haar boerderij ver 
afgelegen.

Vennie Kloef en Ponties Lies waren geen van beiden eerste broekjes. Zij, goed besteld 
van oren en poten, wist de dingen naar haar hand te zetten. Hij, met zijn speciale neus 
voor alles waar stroop aan zat, had het goedje al binnen, nog voor een ander het had 
geroken.
Ze waren bovendien alle twee met de helm geboren. Lies erft een boerderij, op de lucht 
af komt Vennie daar toegestuikt, ze klappen een beetje, hij komt nog nekeer weer, ze 
tasten mekaar af (figuurlijk), hij komt meerdere keren weer en zij, in het begin zot 
gelijk een drilnote, valt op haar poten, neemt wat geduld en laat hem eerst zijn gang 
gaan met de geheimstokerij in de beteravenkelder.
Hij kreeg het voor mekaar de distilleertoestellen bedrijfsklaar te maken. De rest kon 
niet moeilijk zijn, had hij gedacht. Kwestie van aan de grondstoffen te geraken. Hij 
trok op pad. Een oude palullepeetie, een Westflute, twaalf stielen en dertien ongeluk-
ken, meer zat dan nuchter, kruiste af en toe zijn wegen. Ze zakten samen flink door, 
in een herberg in Brakel, waarna de ouwe, de staat van ontbinding nabij, ergens aan 
de beekkant onder de sterren sliep en Vennie met een stuk of wat vakgeheimen van de 
man aan de haal ging.
Niettemin werd de eerste djenijverbrouwte een flop. Leren kost geld, doorzetten was 
troef. Er gingen dagen over. De tweede poging bracht germde vergef voort. Niet te 
drinken ! Tenslotte roerde Lies er hare staart in, rustig en zelfverzekerd, en kwamen 
ze samen tot een voortreffelijk resultaat. Ze proefden, zwelgden door, kregen tranen 
in de ogen, zo straf was het spul, maar vonden dat het goed was. Eindelijk! Van con-

ROGER LODENS

Kermisfeesten te Maarke-Kerkem in 1897

Een verslag van de kermisfeesten van 1897 te Maarke-Kerkem vonden we in 
"De Scheldegalm - Gazette van Audenaarde" van 4 oktober.

"De kermis die zondag laatstleden werd gevierd, is uitermate wel geslaagd. Krachtige 
en talrijke kanonschoten deden reeds van 's zaterdag ene oproep aan alwie zich 
verlangde eens goed te vermaken.
De zondag namiddag hadden de verschillende volksspelen plaats onder een drukke 
toeloop van volk. De prijzen werden beurtelings onder talrijke toejuicheningen, door 
de opkomende mededingers behaald.
Om 6 u juist werkte men aan de opstijging van de luchtbol die om 6 1/4 vertrok on-
der een daverend gejubel en handgeklap. Hij dreef sneel vooruit in de richting van 
het noorden, en is verder, zonder enige schade aan te richten, zachtjes gezonken te 
Baaygem (Scheldewindeke). Onnodig te zeggen dat de opgeruimde menigte zich het 
lekkere Audenaarsch bier wel liet smaken. Ook losten men kanonschoten om de aller-
eerste jaarmarkt te Maarke aan te kondigen, die 's maandag om 7 uur 's voormiddags 
moest plaats hebben.
Wat was dat van 's morgens vroeg een krioeling op de gemeenteplaats van kooplieden 
met allerhande hoorbeesten, geiten, ja zelfs konijnen en kiekens. Het was een echte 
jaarmarkt. De prijzen, uitgeloofd tot aanmoediging der deelnemers werden door de 
volgende personen behaald :
R. Kesteleyn: eerste prijs van de melkkoeien, R. Pot : tweede prijs.
J. Van Helleputte: eerste prijs vaarzen, jonge ossen en stieren.
H. Schiettecatte: eerste prijs geiten.
J.B. Maes; eerste prijs voor de schoonste konijnen. De overblijvende prijzen werden 
verloot onder de overige tentoonstelders".

Gouden huwelijksjubileum van Joannes Baptista Bauwens en Francisca Walraet.
"Nauwelijks was dit feest geëindigd of reeds kondigden nieuwe losbrandingen der 
kanonnen het jubelfeest aan.
Dinsdag om 9 ure werd een plechtige Mis en Te Deum gezongen ter ere van de 
jubilarissen. Iedereen was nogmaals op zijn post en de nationale driekleur, die op de 
huizen wapperde, verwelkomden de intrede der echtelingen in het dorp. Een bijzondere 
hulde werd hun gebracht door Juffrouw Fl. Van der Donckt, dochter van onze achtbare 
schepen.

Joannes-Baptista, zoon van Constantin en Catharina Velghe, werd geboren op 17 april 
1845 en overleed te Maarke op 19 juni 1902. Francisca Walraet zag het levenslicht op 
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Voorwoord 28 oktober 1821 te Maarke en overleed er op 12 december 1909. Zij was de dochter 
van Joseph Walraet en Anne-Maria Martens. Tijdens deze viering hield Juffrouw Fl. 
Vander Donckt een toespraak die wij hieronder integraal overnemen.

"Mijnheer, Mevrouw,
Het is met een gevoel van blijde ontroering, dat ik heden deze nederige doch in mijne 
oogen zeer gewichtige plechtigheid bijwoon. Als tolk uwer vrienden en kennissen kom 
ik met onuitsprekelijk genoegen u op deze schoonen dag, de verzekering geven onzer 
liefde, eerbied en hoogachting.
Reeds vijftig jaren, ja meer dan vijftig jaren zijn vervlogen, sedert dat gij beiden, 
aan den voet van het altaar des Heeren neêrgezeten, het H. Sacrament des Huwelijks 
ontvingt.
Op den afgelegden weg terugziende, hebt gij alle redenen om u te verheugen; geen 
enkel oogenblik heeft de echtelijke liefde, de wederkeerige verkleefdheid, de geest van 
geduld en verdraagzaamheid, de getrouwheid aan elkander, u ontbroken. Gij begreept 
tenvolle dat de onderlinge achting, de grondvest is der eendracht in het huishouden; 
gij steldet u vertrouwen op God en al uw pogingen zijn door Hem gezegend geworden. 
Bezie de talrijke leden uwer familie die u beiden omringen; de roode blos hunner 
wangen, hunnen kloeken lichaamsbouw, laten ons verhopen dat zij allen nog vele jaren 
voor zich hebben. (...)
Geachte familie Bauwens-Walraet, zoet is het ons bijzonder, u nog allen in volle 
gezondheid in ons midden te zien; smaak een wel verdiend geluk, leef nog lange jaren 
in voorspoed en geluk voort, dat de Allerhoogste voortdurend zijnen mildsten zegen 
over zende en dat hij u hierna tot loon uwer rijke deugden in zijn Hemels Paradijs 
opneme, waar gij, bevrijd zult zijn van alle wee en rampen, en waar gij in 't aanschou-
wen van het opperwezen eindeloos geluk zult genieten".

Wel toegejuicht, met handgeklap en het driemaal "lang leve" trokken de jubilarissen 
aan 't hoofd, de familieleden en de schuttersmaatschappij naar de verschillende her-
bergen, waar talrijke nieuwe welkom groeten opstegen. Daarna namen allen deel aan 
het gastmaal, gegeven door de jubilarissen.
De prijsschieting met de kruisboog heeft de kermis besloten.
Voorwaar, vele jaren zijn reeds verlopen en nog zag men zulke kermisfeesten op 
Maarke niet. Eere dus aan die mannen; dat hun moed altijd aan vergroote om in 
't vervolg dat leven, die geestdrift, die ongevraagde blijken van algemene vreugde te 
onderhouden en aan te vuren.

Tot het eerstkomende feest dus !!!

Met het 10-jarig bestaan van de Heemkundige Kring Businarias 
mogen alle inwoners die belangstelling koesteren voor de lokale 
geschiedenis, voor het verhaal van de gewone volksmens en voor 
de wijze waarop ons huidig leefmilieu tot stand is gekomen, zich 
gelukkig achten.

Het ledenblad dat inmiddels aan zijn 28ste nummer toe is, behoort 
tot de meest fraaie uitgaven in zijn genre met een variatie van 
waardevolle bijdragen over diverse domeinen uit de geschiedenis 
van onze onderscheiden deelgemeenten. Het documentatiecentrum 
Ter Maelsaecke is inmiddels uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats 
van geduldige speurders en gewone belangstellenden. Bovendien 
gaf Businarias tot dusver vier waardevolle studies uit die in menige 
huisbibliotheek een bevoorrechte plaats krijgen.

Het grote succes van Businarias moet een spoorslag zijn om op 
dezelfde weg door te gaan. De gedrevenheid, de ambitie en de 
ingesteldheid van voorzitter Marc Vuylsteke en zijn ploeg staat daar 
garant voor.

Omdat de broze band tussen verleden en toekomst, tussen gisteren 
en morgen, zo belangrijk is, verdient de werking van Businarias 
niet alleen respect maar wettigt het ten volle de gemeentelijke 
aanmoediging en ondersteuning

Proficiat met dit tweede lustrum.

Peter THIENPONT
Burgemeester.
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Dank aan ...
• Paul Van Butsele, Germain Weytsman, Jean-Paul Van Lierde, Paul Herman, Etienne 
Pieters. We ontvingen rouwprentjes, poppkaarten, foto's, krantenknipsel enz.
• Ook dank aan de Familie De Merlier, Monique Devenijns, Mariette Geenens, 
Hedwig  Vanden Abeele en Annie Willems voor de vele klasfoto's van de gemeen-
teschool Nukerke. Deze foto's werden gebruikt voor opmaak van de powerpoint 
presentatie die tijdens de viering van 75 jaar gemeenteschool Nukerke op 7 mei zal 
worden geprojecteerd.

Aandacht ...

Op zondag 28 MEI zal ons lokaal uitzonderlijk GESLOTEN 
zijn ter gelegenheid van de Heemdag Oost-Vlaanderen.

website: http://users.skynet.be/businarias - Tel. 055 21 53 62 (documentatiecentrum)
Documentatiecentrum open alle zondagen van 9 tot 12u. - Gesloten van 15/07 tot 15/08 & op feestdagen.
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Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL BAEKELAND

Nard had twee keer achtereen aan 
de Bienvenu voor een gesloten deur 
gestaan. De eerste keer ging hij dan maar 
in de Montagne nen demi drinken. Een 
toeveel kadeeën stonden daar aan de 
toog, te tateren en moeskies te maken 
tegen de rondborstige Julienne.
Hij werd meteen ingepalmd en van het 
een woord kwam het ander. Ze wilden 
hem blijkbaar op de kar zetten. Het 
wijveke van den Bienvenu, zegden ze, 
werd gezien in Ronse, met nen artiest, ne 
schilderire van blote wijven. Ze deden 

het om hem op ne pote te jagen!
"Ik heb het ook gehoord," zei hij. Hij zat in 't parlot en kon niet anders dan het spel 
meespelen. "Als ge, gelijk Marietje, het postuur hebt om te poseren, en ge kunt er ne 
stuiver mee verdienen, dan moet ge dat doen."
"Ik ben zeker dat ze 't voor u voor niets doet."
Klootzakken!
"Ik ben gene schilderire, voor mij moet ze niet poseren, ik werk op 't gevoel, in den 
donkeren."
Ze kregen Nard op zijn stro niet, maar hij had wel genoeg van hun gezever. Hij 
trakteerde, dat bracht afleiding en daarna kon hij weg.
"Ik moet nog ieverstels ne kader gaan afwerken," zei hij. Hij dronk zijn glas leeg en 
vertrok.
De herberg van Marietje was intussen nog altijd toe, zowel voor als achter.
Langs het Bos te Rijst reed hij naar huis, met zijn hoofd vol muizenissen.

De tweede keer dat hij aan de Bienvenu voor een gesloten deur stond, keerde 
hij meteen zijn kar en besloot dat ze hem hier niet rap meer zouden terugzien. Over-
vlucht doen langs D'Hoppe rond, om een vramens te zien dat nooit thuis was, daarvoor 
moest ge ofwel een verliefde snotneus zijn ofwel nen drooi teveel hebben. Met heel 
Schoorisse dus, maar niet met Nard!

De gemeenteschool op de Holandstraat te Nukerke bestaat 75 jaar. Hieronder een 
klasfoto uit 1945.

Bovenste rij :
1. Marcel Vanden Abeele, 2. Norbert Merchiers, 3. Gerard Verhellen, 4. Adrien 
De Brauwer, 5. André Laurier, 6. Hubert Mannens, 7. Adrien Willems, 8. René 
Van Moorleghem, 9. Robert Aelvoet.

Middelste rij :
1. René Verhellen, 2. Achiel Waelkens, 3. Adrien De Meue, 4. Roger De Poorter, 
5. Meester Fedor De Merlier, 6. Mariette Merchiers, 7. Jeanine Vanden Heede, 
8. Mariette Van Moorleghem, 9. Cecile De Naeyer.

Onderste rij :
1. José Verstraeten, 2. Ghislain Martens, 3. Adrien Mannens, 4. Roger Vande Walle, 
5. Jeanine Van Overtveld, 6. Elvire Verhellen, 7. Lea Verhellen, 8. Mariette Geenens.

Uit de "oude doos"
ROGER LODENS
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In de dagen daarna liep hij evenwel met een ei op. De bekommernis om zijn cafélief 
bleef knagen. Wat was er gebeurd? Waar hing ze uit? Stapte ze het af voorgoed? Zo 
ineens, zonder hem nog aan te spreken!
De zondag voornoen, na de mis van ten achten, werd hij als het ware naar den 
Bienvenu gezogen. Ze was er, en zoals gewoonlijk druk bezig met bier tappen en 
glazen wassen. Ze klaptege gelijk achter en voor. Hoewel hij haar geregeld betrapte op 
afwezig wegkijken.
Er was meer volk dan anders. Vennie was ook thuis. Kans om haar alleen te spreken 
kreeg hij niet en van haar kant zocht ze daar blijkbaar ook geen gelegenheid toe. Een 
keer meende hij dat ze hem een oogske trok, maar wellicht vergiste hij zich want het 
bleef erbij. Er was iets veranderd, maar hij wist niet wat. Er zat ieverst een schete 
verkeerd, maar als ze zelf uit haar kot niet kwam, dan moest ze 't maar weten. Hij 
kon het maar beter in zijn verdwaasde kop vastvijzen dat ze nog altijd aan Vennie 
toebehoorde, en dat Vennie eigenlijk al van kindsbeen af een kameraad was. En dat hij 
zich hoe dan ook in andermanzen huishou niet moest moeien.
Na de mis van ten tienen waaiden er nog meer gasten binnen. Nard kuiste zijn schup 
af.

"Gij zijt zo goed gezind," merkte zijn moeder op.
Hij had zijn soep binnengelepeld en een half konijn met appeltrut opgegeten, zonder 
een woord te zeggen. Zoals iedere zondagnoen sliep hij 'n tukske, of deed alsof, en reed 
daarna den hof af, zonder te weten waar naartoe.
In Bosgat hadden ze een vierde man nodig om te kaarten, twee uur later kreeg hij in 
't Kromhof in Schoorisse bijna ambras met Putten Djeef en in Maarke in den Lustigen 
Boer bleef hij doorzakken tot ten twaalven van de nacht.
Hij reed langs Kerkem naar huis, zag nievers geen licht meer en kwam beneden 
den Berg ten Houte, flink geslomd van de drank, bijna overkop in de Pauwelsbeek 
terecht. Hij bleef tegen de reling een tijdje staan dubbezeren over het zotsiesspel dat het 
leven eigenlijk was, over de vraag of zat zijn daar iets kon aan veranderen en over het 
verschijnsel vrouw dat hij filosofisch was gaan interpreteren als een mannenziekte 
waar geen kruid tegen gewassen was. Hij bevond zichzelf als terzake ongeneeslijk 
en besloot derhalve morgen, na zijn werk in de fabriek van Dopchie, de stad in te 
trekken om uit te vissen of er daar ergens een schilderire woonde, die pronte wijvekies 
in zijn atelier ontving. Als dat zo was zou hij met die vent een rootje gaan klappen, al 
herewege te weten komen of hij Marietje kende en, zo ja, nekeer ferme zijne marti 
ontbinden, dat vuile schilderirke zijn haver geven, hem desnoods de keel toenijpen.
Dat soort gedachten brachten hem voldoende troost en sterkte bij om, te voet naast zijn 
velo, de Berg ten Houte op te sukkelen.

Bekijken we nu de groeicijfers.

       Maarkedal     Vlaamse Gewest
2000 2002 2000 2002

Gemiddeld inkomen per aangifte 100 106.9 100 104.0
Gemiddeld inkomen per inwoner 100 114.8 100 110.3
Mediaaninkomen 100 103.8 100 103.3

3. Interessant is ook eens te kijken hoe de gemiddelde verkoopprijs van bouwgrond 
(per m2), grote woningen, kleine en middelgrote woningen evolueerde tussen 1995-
2004 (Prijs in euro).

     Maarkedal      Vlaamse Gewest
1995 2004 1995 2004

Bouwgrond per m2 17 54 32 94
Grote woningen 161.662 214.367 206.397 295.092
Kleine en middelgrote woningen 59.347 102.341 67.217 109.898

Bekijken we nu de groeicijfers

       Maarkedal      Vlaamse Gewest
1995 2004 1995 2004

Bouwgrond per m2 100 314.8 100 294.8
Grote woningen 100 132.6 100 143.0
Kleine en middelgrote woningen 100 172.4 100 163.5

Bron : www.lokalestatistieken.be
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Er gingen schijnbaar windstille maanden voorbij. Over Marietje en Nard verstomde 
het geroddel. Er was iets geweest, maar niemand kende er het fijne van. Soms brengen 
de kraaien het uit, maar wie ontcijfert het kramerslatijn van die vogels?
Nard kwam op ne goeie keer onverwachts met Vennie in aanrijding. Het was tijdens 
een zinginge voor neusdoeken te Stampers op de Koekamer. Lange Poliet, bekend 
zangfenomeen, stapte traditiegetrouw met de meeste neusdoeken naar huis. Hij had er 
naar het schijn al een hele kast vol. De snotwieken van al zijn nakomelingen kwamen 
er vele jaren later nog steeds in terecht.
Een Ronsenaar, Neetje Van Dam genaamd, kwam in die dagen te vrijen bij Tieste. 
Gomarkies Renne, ge weet wel, dat bloedschoon vramens dat ooit met Roonkerze 
Monk in Parijs had gezeten. Neetje was iemand met zangtalent en hij speelde daarbij 
accordeon. Door zijn vrijage met Renne en zijn veelvuldig vertoeven op de Koekamer, 
werd hij vaste speelman te Stampers, telkens als er iets te doen was. Zo begeleidde hij 
al wie een liekie zong, schudde een aireke tussendoor uit zijn speelboek en verdween 
af en toe met Renne naar buiten voor een rondje tootsies geven en andere, meer intieme 
terreinverkenning. Maar dit voorlopig terzijde.
Vennie Kloef had er, sedert hij staminee hield op D'Hoppe, de gewente van gemaakt 
nekeer zijn hoofd te gaan tonen, waar iets te doen was. Kwestie van kalanten te 
trakteren en zodoende zijn eigen zaak beter te doen floreren. Sedert zijn angelaotie 
met dat wijf in Zegelsem en de klap van de mensen daaromtrent, was hij een tijdje uit 
de circulatie gebleven. Maar de mensen blijven niet klappen, de wereld gaat voort en 
Vennie geraakte stilaan weer onbesproken.
Nard en Meulies Tuurke waren naar buiten gegaan om hun water te maken, hun 
patotters afgieten noemden ze dat. Ze deden dat niet in de pisbak want die stond over 
te lopen maar, broederlijk naast mekaar, tegen het voorwiel van de automobiel van 
Vennie. Zonder kwade bedoelingen, al klappen en naar de sterren kijken, met in hun 
oren het getuit van het caférumoer dat ze even achter zich hadden gelaten.
Krijgen ze daar in ene keer alle twee tegelijk ne klop op hun wederzijdse schouder, 
keren ze zich van het verschieten om, zonder hun bezigheid mee manieren te kunnen 
afronden, met de natte gevolgen van dien, en staan ze oog in oog met Vennie!
"Tegen mijnen auto pissen, dat is tegen mij pissen, wetegijdat!"
Maar op dat eigenste moment gebeurde er nog iets. In de auto zelf, op de achterbank, 
wipten twee menselijke schimmen overeind, was er een klawiering van armen en 
benen, waaruit Tieste Gomarkies Renne en Neetje Van Dam herkenbaar te voorschijn 
kwamen.
Vennie was wreed gestoord. Hij was godverdomme gene moeilijken, pissen en poepen 
is teken van gezondheid, maar niet tegen en in zijn voiture!
Tuurke en Nard schoten in een onbedaarlijk lachen, terwijl Renne en Neetje gelijk de 
weerlicht wegrikten en in het donker verdwenen.

Enkele cijfers over Maarkedal
MARC VUYLSTEKE

Met het publiceren van deze gegevens hopen we deze interessante informatie over 
Maarkedal bij een breder publiek bekend te maken.
 
1. Bevolkingsevolutie en samenstelling.

Op 1 januari 2006 telde onze gemeente 6.466 inwoners waarvan 3.159 mannen en 
3.307 vrouwen (51 vreemdelingen inbegrepen).
In de onderstaande tabel vind je meer gegevens over de evolutie van het aantal huis-
houdens, het aantal alleenstaande mannen en vrouwen, het aantal alleenstaande man-
nen met kinderen jonger dan 5 jaar, het aantal alleenstaande moeders met kinderen 
jonger dan 5 jaar en tenslotte het aantal vreemdelingen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Huishoudens 2187 2213 2243 2256 2261 2268 2278 2300 2323
Alleenstaande mannen 153 156 178 186 189 194 201 204 215
Alleenstaande vrouwen 228 241 242 258 255 251 251 265 269
Alleenstaande vaders (kind max 5j) 26 28 28 30 29 34 31 32
Alleenstaande moeders (kind max 5j) 91 95 104 106 102 107 103 106
Aantal vreemdelingen 39 36 53 58 51 52 52 46 51

2. Hoeveel verdient een inwoner uit Maarkedal m.a.w. wat is het gemiddelde inko-
men per aangifte en per inwoner ?  Wat is het mediaaninkomen (dit is de middelste 
waarde van het inkomen als alle aangiften van alle inwoners volgens grootte gerang-
schikt zijn). We kunnen eveneens deze gegevens vergelijken met de gegevens van het 
Vlaamse Gewest. 

             Maarkedal      Vlaamse Gewest 
2000 2001 2002 2000 2001 2002

Gemiddeld inkomen per aangifte 23.904 27.293 25.543 24.639 25.565 25.620
Gemiddeld inkomen per inwoner 11.482 13.870 13.180 11.768 12.542 13.002
Mediaaninkomen 18.610 18.890 19.326 19.132 19.667 19.764
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Vennie, een geraaktheid nabij, kwam evenwel bijtijds te zijnen tselfsten. Een stuk of 
wat van zijn lepe instincten hielden hem voor dat hij, als man van zaken, kost wat 
kost moest vermijden ruize te maken. Hij slikte de opborrelende verwensingen in, 
mommelde alleen dat nen hond die tegen alles zijn poot heft, ne stamp tegen zijn gat 
verdiende. "Maar hebt ge vanzeleven al geweten," zei hij, "dat een koppel in uwen auto 
kruipt om hunne numero op te voeren!"
"De gelegenheid maakt de dief," meende Tuurke. "En ge moet verstaan dat het de tijd 
van 't jaar niet meer is, om achter d'hage te vrijen. Het wordt stilaan te koud en 't gers 
is nat."
"Dat maakt mijn rekening niet. Mijn luxevoiture is geen bordeel. Punt."
"Renneke, dat is een bloedschoon jonk," zei Tuurke, "moest ge zelf de keuze 
krijgen ..."
"Ik peize dat g'er subiet uwe plastron en al zoudt voor uitdoen," voegde Nard 
eraantoe.
De ander kon er niet mee lachen en Nard kon zijn venijn niet bedwingen.
"Een wijveke thuis, een liefke t'oezen en ientje ieverstels..." rokelde hij.
Vennie begreep maar al te goed waar hij op aanstuurde.
"Gij en ik, we gaan alluchte ne keer een hertig woordje moeten klappen," beet hij Nard 
toe.
Tuurke rook onraad. Hij was een nuchtere boerenzoon, die hield van lol maar niet van 
ambras.
"Het is allemaal 't spel maken nie werd," zei hij, "laten we liever nog enen gaan 
drinken. Op de oude kameraadschap."
"Ge hebt alle twee genoeg gedronken," snauwde Vennie, "en met zeveraars klap ik nie 
langer."
Hij maakte kwartjedraai, greep de deurklink van zijn auto. Instappen en wegwezen, 
was het beste wat hij kon doen, om malheuren te vermijden. Maar op het eigenste 
moment vielen zijn ogen op iets op de achterbank van de auto: het sacocheke van 
Renne, dat daar stomweg werd achtergelaten. De anderen zagen het nu ook. De 
plotse duivelse grijns op het wezen van Vennie was hen evenmin ontgaan. Hij had het 
sacocheke opgenomen, opende het, snoof erin, stond een ogenblik in mikkelinge wat 
hij ermee zou doen, wegsmijten of meepakken.
"Ze zal erom komen..." meesmuilde Nard. "En dan hebt ge 't gat vijl..."
"Zoude gij miljardedju niet beter zwijgen?"
Nee gedomme, hij zweeg niet, hij was van de duvels bezeten. "Wij zullen de 
Ronseniere bezighouden, binst dat gij Renne de biecht hoort en de absolutie geeft," 
slijmde hij. "Vergeet vooral de penitentie niet."

Wat er verder met het kind is gebeurd is (nog) niet gevonden. Was het hetzelfde lot 
beschoren als 80% van de vondelingen die in hun eerste levensjaar overleden? Werd het 
geplaatst in een gezin te Maarke zoals het gebruikelijk was? Napluizen van de 10-jaar-
lijkse tellingen leverde tot hiertoe niets op. Te Maarke zijn ze vanaf 1840 bijgehouden. 
Voorlopig geen spoor van de toen 13-jarige Coleta. De vindplaats geacteerd als "ten 
gehucgte Wulghout" situeerde zich in de huidige wijk Kabuize en wees op de hout- 
wallen van voornamelijk wilgenhout die de weilanden afsloten in de natte omgeving 
van de Maarkebeek.

Ook voor de "potaarde gamde" rond de hals van het kind, vonden we tot hiertoe geen 
verklaring. Wat was een gamde? Potaarde was gebakken klei of zware leem.
De comparanten Coleta, Jean-Baptiste en Karel hebben na voorlezinge verklaard dat 
zij in schrijven onervaren zijn.

Aldus werd het procesverbaal opgesteld "ten jaere agtienhondert zevenentwintig, den 
twintigsten der maend july ten zes ure 's morgens". Veel koude zal het kind niet geleden 
hebben daar de nachten eind juli reeds aangenaam zijn.

Wel vonden we in de gewone geboorteregisters Coleta Sloorsteck geacteerd tussen de 
andere geboorteaangiften. Dit was het werk van Livin van der Cleyen, eerste asses-
sor, gedelegeerden officier van den burgerstand der gemeente Maarke-Kerkem op dat 
ogenblik. Deze aangifte vermeldde geen noemenswaardige andere feiten.

Coleta Martens, de vrouw die het kind had gevonden, overleed op nieuwjaarsdag 1844, 
68 jaar oud.

Ter illustratie kunnen we nog even de dienstdoende ambtenaar in zijn tijdskader 
plaatsen:
Kamiel Francies werd geboren op het Hof te Cattebeke op 3 augustus 1778 als zoon 
van Joos THIENPONT en Annette DE LOOZE. Na zijn studies bleef hij op het Hof 
te Cattebeke wonen. Op 23 november 1803 wordt Charles-François, "secrétaire" door 
de Préfet du département de l'Escaut benoemd tot "employé de l'Octroi municipal éta-
bli dans la commune d'Etichove" (gemeente-ontvanger). Hij was dus reeds secretaris 
van de gemeente. Pas in 1817 huwde Charles, hij was dan al 39 jaar oud, te Baaigem 
met Anne Thérèse Buyse. Tijdens het Hollands Bewind werd hij op 16 oktober 1819 
opnieuw benoemd tot secretaris. Carolus (of Charles) was in 1828 lid "der provin- 
tiale staeten van Oost-Vlaenderen" en burgemeester van Maarke-Kerkem. Later zal hij 
burgemeester van Etikhove worden. Hij overleed op 16 januari 1859 (81 jaar).
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"Loop naar uw meerke, jonk. Houd uw nijige tote of ik zet u te midden de staminee in 
uw hendesleppe. En ge weet dat het geen proper beeld zou zijn."
Nard knipperde met zijn ogen.
Het klonk bedreigend, maar dat was het niet. Vennie wist ...hij wist maar al te goed 
hoe kwetsbaar hij was met zijn geheimstokerij in Zegelsem. Als daar iemand van op de 
hoogte kon zijn, dan was het Nard misschien wel ... Marietje en Nard waren tot voor 
kort één hoofd en één gat. En een vramens kan niet zwijgen! Als hij mij ne kloot wil 
aftrekken, kan hij dat, en dan zijn de gevolgen niet te overzien.
Het ongeweerte bleef dus dreigend ter plaatse hangen, maar barstte niet los. 
Tuurke van zijn kant deed er alles aan om het humeur van Vennie te milderen. Wijwater 
sprenkelen tegen de donderinslag, dacht hij.
"Laten we iets leutigs uithalen met die sacoche van Renne," stelde hij voor. "We 
strooien peper in haar poeierdoze of zoiets. We steken konijnenkeutels in haar 
portemonneetje."
Het voorstel scheen milderend te werken bij Vennie. Als het illegaal in bezit nemen 
van zijn auto maar gewroken werd.
"Hier, doe maar!" bromde hij. Maar hijzelf wou naar huis. Hij gooide hen de sacoche 
toe, nam plaats achter het stuur en reed, zonder verder nog een muile te spreken, den 
hof af.
"En? Wat doen we ermee?" vroeg Tuurke. Hij stond op zijn beurt de spullen van Renne 
te inspecteren.
Nard vond konijnenkeutels niet al te proper, om er de pronte Renne mee te bedenken. 
Er was hem iets anders in de kop geschoten en naargelang hij het uit de doeken deed, 
kraaide de voorpret in hun binnenste op. Ze sloegen mekaar verrukt op de schouder en 
trokken ineens haastig de herberg binnen.
Daar begon, onder algemene belangstelling, een kat en muisspel, waarbij Renne 
stukske bij brokske de inhoud van haar sacocheke terug kon veroveren. Tegen een 
zacht prijske natuurlijk! Per transactie wilden en kregen Nard en Tuurke, elk zijn toer 
een danske, joue contre joue, met de bloedschone Renne, het vramens dat begeerd 
werd door al het mannevolk van hier tot ginder.
Neetje, de sukkelaar moest accordeon spelen, binst dat die twee schavuiten intens van 
zijn lief aan het genieten waren. Wat kon hij anders? En wat kon zij anders? Op de 
Koekamer moest ge tegen ne stoot kunnen.

Nu, genoeg daarover, en terug naar serieuzere dingen. We zijn nog altijd niet te 
weten gekomen, waarom Marietje tegenover Nard ineens zo afstandelijk werd. Wat 
er wel mocht gebeurd zijn nadat zij, zat als honderdduusd, door hem de trap op werd 
gedragen en met tedere zorg in bed werd gelegd.

Hij beschreef zoals het hoorde, de kenmerken van de klederen als eventuele aanwij-
zingen om het kind later te identificeren als volgt : "Bunsel was ene witlinnen doek, 
versleten. Ten lijve hebbende een zeer slecht hemdeken en boven hetzelfde een katoe-
nen baayken ook sterck versleten. Rond den hals een potarde gamde en ten hoofde een 
rood gebloemde katoenen mutsken, ook al zeer versleten".

Doch hij besloot dat "alle deze effecten geen hoegenaemde kentekenen ter herkenning 
geven". Immers, de moeders gaven soms iets zeer typisch mee om later in eventueel 
betere tijden hun kind terug te vragen.

Ook daarvan was dus geen enkel spoor want de ambtenaar vervolgt: "naer aldus het 
kind bezigtigd te hebben, hebben wij hetzelve erkend te zijn van het vrouwelijk geslagt 
maar zonder op het lichaam enige kentekens te hebben, noch schrift of zo dergelijk 
bekwaam om het te laten kennen".

Samen met de comparanten Coleta, Jean-Baptiste, Karel en hijzelf besloten ze aan-
gaande de leeftijd "vermoedelijk geschenen te hebben ende oude van agt of tien 
daegen".

Daarna begon de moeilijke karwei om voor de vondeling een naam te bedenken. De 
meeste gehanteerde criteria hiervoor zijn in het hoger geciteerde artikel aangehaald. 
Voor recente leden en lezers geven we deze mogelijkheden nog eens weer.

De vondelingen kregen hun naam meestal
- naar de vindplaats: Vanbuyten (buiten de stadswallen), Opreel (in het station),
 Vandendurpel, Kerckhof, ...
- naar het tijdstip: Maendach, Paesnacht, ...
 (Vermeldenswaardig zijn: Enckel, Dubbel en Tripel voor drie kinderen op
 eenzelfde dag te Gent).
- naar de weersomstandigheden: Derwinden, Eysel, Nevel, Koudt, ...
- naar de kenmerken van het kind: Schreeuwer, Deblooser, Petit, Vremdelinckx, ...
- naar een kenteken: Munte (geldstuk in de luier), Scaplier, ...
- naar de vinder: Coster, Portier, ...
Soms speelde de gemoedstoestand van de ambtenaar mee en dat leverde bizarre namen 
op zoals in het Gentse Archief te lezen staat voor acht opeenvolgende vondelingen: 
Komtons, Helpen, Uyten, Slaver, Nye, Vanden, Boosen, Tyran. Hiermee wilde hij 
ongetwijfeld een veeg uit de pan geven aan een hogergeplaatste.

Voor Kamiel Thienpont was het na kort overleg vlug beslist. Zoals menigmaal voor-
kwam werd gekozen voor de voornaam van de persoon die de vondeling bracht: 
"Coleta" lag dus voor de hand. De familienaam werd "Sloorsteck"' naar de gedroogde 
sloren of peulen van bonen waarop het kind lag.
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Hij mocht er niet aan denken of hij werd er kregel van. Wat kon hij misdaan hebben, 
of wat was er achter zijn gat gebeurd, waarom meed ze hem ineens, terwijl ze hem zo 
nabij was geweest? Hij verstond er niets van. Hij zag haar pertank geren, bijna geren 
genoeg om ermee weg te lopen en nooit meer terug te keren.

Die maandag was hij te weten gekomen, van Ronsenaars die bij hem werkten, dat er 
somtijds een rare, gebaarde kwibus verf op doek zat te vermoosen, meestal ergens 
ten uitkanten, op ondenkbare plekken en tijden. Misschien was dat wel de schilderire 
waarmee Marietje werd gezien! Uiteraard vermeed hij nadere vragen te stellen. 
Niemand scheen anderzijds te weten wie dien artiest eigenlijk was en waar hij vandaan 
kwam. De gewone man in de straat vroeg zich af hoe hij zomaar met kladpotten zijn 
kroeten kon verdienen.
We zullen het allemaal uitgaan tegen de volgende aflevering van ons boekske. 

Angelaotie: relatie, kennis, betrekking.
Appeltrut: appelmoes.
Gat: 't . vijl hebben: onbezorgd kunnen handelen.
Geslomd: zat, dronken. Ook gekromd.
Hendesleppe: hemdslip.
Kader: ne . afwerken: iets uitrichten, plegen.
Keure: de . krijgen: de kans krijgen.
Marti: zijn . ontbinden: alle remmen loslaten.
 Wild worden.
Nijige tote: nijdig mens, stoute bek.
Overvlucht: komt voor in duivensport: duif die te ver
 vliegt, overvlucht doet.

Parlot: in 't. zitten: in de knoei zitten, in nesten zitten.
Patotters: zijn . afgieten: plassen, urineren.
Poeierdooze: poederdoos.
Schilderire: schilder.
Snotwieke: snottebel.
Te zijnen tselfsten komen: tot zichzelf komen.
Tukske: korte slaap, uiltje.
Uitgaan: nagaan, natrekken.
Wezen: gelaat, gezicht.
Zinginge: zangwedstrijd, crochet (Fr).

CLOTHAIRE DE DEKEN
Vondelinge te Maarke-Kerkem

Naar aanleiding van ons opzoekingswerk over familienamen en de, in dat verband 
gepubliceerde verklarende lijst van en voor onze leden (zie ons tijdschrift jaargang 
2005), raakten we ook even de naamgeving van vondelingen aan.

Over dit laatste onderwerp verscheen reeds een uitgebreid artikel in het nummer 11 
van ons tijdschrift (mei 2000, blz. 27).

Ook in Maarke ontdekten we een vondelingendossier. Het verschijnsel (Bron: Rijks-
archief Ronse, Modern Gemeentelijk Archief: Etikhove nr 13) bleek dus niet alleen in 
de steden voor te komen, alhoewel het op het platteland veel moeilijker was een kind 
te baren en het als vondeling te doen verdwijnen wegens de sociale controle. Iedereen 
heeft zelfs onlangs de beelden gezien die de wereld zijn rondgegaan van het kind dat 
letterlijk opgevist werd, drijvend in een plastiekzak als een moderne Mozes.

Ook is het nog niet zo lang geleden dat er tussen het Antwerpse stadsbestuur en de 
organisatie "Kind en Gezin" gebakkeleid werd over het al of niet terug instellen van de 
aloude vondelingenschuif of "rolle".

Alhoewel Maarke in 1827 ver verwijderd lag van toenmalige toestanden in de 
provinciehoofdplaats Gent, waar tot 250 vondelingen per jaar geregistreerd werden, 
werd de dan dienstdoende "secrétaire" of "employé de l'Octroi municipal" (gemeente- 
ontvanger) Kamiel Francies Thienpont geconfronteerd met een vondeling, binnen- 
gebracht door de 52-jarige spinster Coleta Martens. Zij was de weduwe van Richard 
Van Lierde. Deze laatste overleed op 20 april 1813 in zijn woonst op de Meulemeersch, 
huidige wijk Kabuize, 41 jaar oud. Zij was tevens vergezeld door haar twee buren: 
"Jean-Baptiste Martens ten oude van 55 jaer en van Karel Torck ten oude van 28 jaer, 
beyde werkzaam voor de gemeente".
Het verslag verteld dat zij "geweckt door het geschrey van een kind om twee ure van 
den voorhede nagt, opgestaan was en aan de buitenhuisdeure een kind had gevonden 
liggende op een handvolleken sloorstoppelde".

Er bestonden sinds Napoleon geijkte formulieren om een verslag over deze vondst en 
over deze aangifte te maken.

Ambtenaar Thienpont kweet zich evenwel zonder formulieren en op zijn eigen manier 
van zijn taak.

Zaterdag 26 augustus 2006

UITSTAP NAAR

LIER - GEEL - TONGERLO

Uitnodigingsbrief volgt. 
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JOZEF BOURDEAUDHUI
Tien jaar Businarias

Alleen al bij het nalezen van de ongeveer driehonderd bladzijden verslagen van de 
bestuursvergaderingen kan ik zeggen dat een historiek van tien jaar Businarias al een 
aardig boekje zou opleveren. Maar het is niet de bedoeling dat te doen. Ik beperk me 
tot deze enkele bladzijden waarbij ik toch ga pogen een zo breed mogelijk overzicht te 
geven van het reilen en zeilen van onze heemkundige kring. Moet ik mij verontschul-
digen voor de soms persoonlijke benadering? 

De stichting en het bestuur

Ik kan mij voorstellen dat Marc Vuylsteke bij het ondergaan van de nodige lente-
kriebels in 1996 aardig wat last heeft gehad van overdreven ijver: na veel denkwerk, 
discuteren met gelijk- en andersgezinden, overleggen met besturen allerhande en al 
dan niet met zijn echtgenote van gedachten wisselend (ze verwachtte zich waarschijn-
lijk aan veel, maar niet wat de volgende tien jaar zou volgen), stuurde Marc op 22 mei 
1996 een uitnodiging naar enige inwoners uit Maarkedal, de meeste op een of ander 
manier bedrijvig in de culturele sector. Met een over twee bladzijden uitgetikte opsom-
ming van mogelijke activiteiten nodigt hij die mensen uit na te denken over het al dan 
niet oprichten van een “Culturele Heemkundige Kring”.  
(Ik onderbreek mezelf hier even: het genoemde overzicht kan nog voor jaren inspiratie 
geven tot activiteiten voor Businarias). 
Op donderdag 13 juni 1996 om 20u00 kwamen zestien mensen samen in het 
Administratief Centrum “Valerius De Saedeleer” om er deel te nemen aan de 
stichtingsvergadering van de heemkundige kring “Businarias”. Het waren, in 
alfabetische volgorde: Paul Baekeland, Bernadette Casiers, Dirk De Merlier, 
Edmond De Meulemeester, Paula De Tavernier, Roger De Tavernier, Fanny 
Langie, Antoine Lefever, Danny Provost, Peter Thienpont, Paul Vander Linden, 
Freddy Van Steendam, Jozef Van Nieuwenhuyze, Omer Van Welden, Marc Vuylsteke 
en Daniel Wieme. De voorgestelde statuten werden met eenparigheid van 
stemmen goedgekeurd. De vereniging kreeg de naam “Businarias”, benaming die 
in de elfde eeuw gebruikt werd voor het hoogste punt van Maarkedal (Bossenare). 
Voorzitter werd, ja hoe kan het anders, Marc Vuylsteke, ondervoorzitter werd Dirk 
De Merlier, penningmeester Antoine Lefever, archiefverantwoordelijke Danny Pro-
vost en Fanny Langie kreeg de job van secretaris. Dit vijftal vormde het “dagelijks 
bestuur” dat een eerste maal samenkwam op 4 juli 1996 om het voornamelijk te hebben 
over de taakverdeling, de vormgeving en inhoud van een tijdschrift. Op 30 september 
werd een logo gekozen uit de ontwerpen van Jutta De Langhe en Danny Provost. Via 
een folder probeerde men leden te werven. Belangrijk in deze beginfase was ook de 
zoektocht naar sponsoring.

IV. Isaac Pot, geboren te Nukerke op 13 augustus 1701, zoon van III.
Gehuwd te Nukerke op 29 mei 1736 met Anne Marie Callebaut.
Hun kinderen:
1. Petrus, geboren te Nukerke op 14 september 1736.
2. Joanne, geboren te Nukerke op 2 december 1738.
3. Jacobus, geboren te Nukerke op 11 januari 1740, volgt onder V.
4. Marie, geboren te Nukerke op 18 december 1742.
5. Florentia, geboren te Nukerke op 27 september 1745 en er overleden op 27 oktober 
    1816. Zij was gehuwd met  Augustijn Aelvoet
6. Joannes, geboren te Nukerke op 20 januari 1749 en er ongehuwd overleden op 13 
    mei 1810.
7. Marie, geboren te Nukerke op 25 juni 1752.
8. Elisabeth, geboren te Nukerke op 19 november 1757 en er overleden op 15 mei 
    1823.

V. Jacobus  (Jacques) Pot, geboren te Nukerke op 11 januari 1740 en overleden op 18 
juni 1800, zoon van IV.
Gehuwd te Nukerke op 16 januari 1773 met Anna Marie Aelvoet, overleden op 18 
april 1810.
Hun kinderen:
1. Joannes, geboren te Nukerke op 18 november 1773.
2. Maria, geboren te Nukerke op 16 december 1774.
3. Maria, geboren te Nukerke op 9 november 1776 en er ongehuwd overleden op 29 
    november 1806.
4. Joannes, geboren te Nukerke op 22 december 1778.
5. Jacques, geboren te Nukerke op 29 oktober 1780.
  Gehouwd te Maarke op 2 december 1813 met Catherine Roman, geboren te 
   Maarke op 24 november 1792, dochter van Jean-Baptiste Roman en Marie Livine 
    van Butsele.
6. Scholastica, geboren te Nukerke op 8 maart 1783.
7. Judocus, geboren te Nukerke op 11 oktober 1784.
8. Constantinus, geboren te Nukerke op 29 juni 1787. zie IV.

VI. Constantinus Pot, geboren te Nukerke op 29 juni 1787 huwde te Nukerke op 17 
mei 1810 met een spinster, Isabella Rosa De Donder, 27 jaar. Zij was een dochter 
van Pierre François (overleden te Nukerke op 6 oktober 1806) en van Marie Jeanne 
Vanbraband.
Hun kinderen:
1. Antoinette, geboren te Nukerke op 24 februari 1811
2. Henricus Anthonius, geboren te Nukerke op 18 september 1815
3. Petrus Ludovicus, geboren te Nukerke op 19 mei 1819.
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Begin 1997 sluit Businarias aan bij het ʻVerbond der Heemkundige Kringen”, waar-
door het kan meespelen in het geheel van de heemkunde in Oost-Vlaanderen.
Het “dagelijks bestuur” bestaat thans niet meer. De samenstelling van de huidige – en 
ik durf dat hier gerust te stellen – sterk gemotiveerde bestuursploeg - vindt u achteraan 
in dit tijdschrift.

Op 28 november 1997 overleed Omer Van Welden.  Sedertdien horen wij geen 
“oncontroleerbare verhalen” meer.  Paula De Tavernier verliet ons op 26 april 1999. Ze  
had nog zoveel plannen. Daniel Wieme overleed op 19 september 2002. Wij missen 
zijn parate geschiedeniskennis.

Het tijdschrift

Het eerste tijdschrift verscheen in januari 1997. Het tijdschrift “Businarias”, waarvan 
de lay-out voortreffelijk wordt verzorgd door Antoine Lefever, is het uithangbord 
van de heemkundige kring. Het is niet de bedoeling hier een overzicht te geven van 
de tientallen artikels die verschenen zijn in ons tijdschrift, dat drie maal per jaar 
verschijnt. Als de alomtegenwoordige voorzitter de website van Businarias (daarover 
verder meer) goed bijhoudt kan men daar een overzicht vinden van alle artikels welke 
in de loop der tien jaar zijn verschenen. Toch wil ik een uitzondering maken. Het eerste 
artikel dat de meeste van onze leden (thans een driehonderdtal) lezen is ongetwijfeld 
dat over de “Vertelsels bij de Leuvense stove”, geschreven door Paul Baekeland, en 
voor het eerst verschenen in het tweede nummer (mei 1997). Het streefdoel van deze 
vervolgreeks is om via een Maarkedals verhaal ons eigen prachtig dialect (dat zoals 
alle dialecten jammer genoeg dreigt verloren te gaan) naar buiten bekend te maken 
maar vooral ook toch trachten te bewaren.

Genealogie van Livinus Pot (overgrootvader van Abraham, ontvanger te Nukerke).

Rechtstreekse afstammelingen van Abraham Pot, de muntenschroder, die vandaag nog 
in Maarkedal zouden kunnen vertoeven, heb ik niet gevonden.

I. Livinus Pot.
Gehuwd met Catharina Lateur.
Hun kinderen:
1. Abraham, geboren te Nukerke op 15 augustus 1604, volgt onder II.
2. Christiane, geboren te Nukerke op 7 mei 1607.
3. Isaac, geboren te Nukerke op 22 maart 1609.
4. Marie, geboren te Nukerke op 2 februari 1612.
5. Johanna, geboren te Nukerke op 28 januari 1615.
6. Jacoba, geboren te Nukerke op 18 december 1619.

II. Abraham Pot, geboren te Nukerke op 15 augustus 1604, zoon van I.
Gehuwd te Nukerke op 23 november 1649 met Susanne van der Donckt.
Hun kinderen:
1. Elisabeth, geboren te Nukerke op 26 augustus 1650.
2. Joannes, geboren te Nukerke op 21 december 1651.
3. Susanne, geboren te Nukerke op 20 april 1653.
4. Anna, geboren te Nukerke op 16 november 1654.
5. Joanne, geboren te Nukerke op 8 februari 1657.
6. Abraham, geboren op 21 juni 1658, volgt onder III.

III. Abraham Pot, geboren op 21 juni 1658, zoon van II.
Een eerste maal gehuwd te Nukerke met Marie van der Bruggen.
Hun kinderen:
1. Abraham, geboren te Nukerke op 7 augustus 1689.
2. Susanna, geboren te Nukerke op 29 januari 1692.
Een tweede maal gehuwd te Nukerke op 14 november 1696 met Marie Roels.
Hun kinderen:
3. Joanna, geboren te Nukerke op 16 mei 1697.
4. Maria, geboren te Nukerke op 25 december 1698.
5. Isaac, geboren te Nukerke op 13 augustus 1701, volgt onder IV.
6. Jacobus, geboren te Nukerke op 16 mei 1705.
    Gehuwd te Nukerke op 21 januari 1739 met Marie Blaus.
7. Joanna, geboren te Nukerke op 21 februari 1712.

Handtekening van de stichtende leden
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Ter Maelsaecke

In mei 1998 vroeg de voorzitter aan het gemeentebestuur om over een ruimte in de 
oude pastorie van Nukerke te kunnen beschikken, om daar in samenwerking met 
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF), afdeling Oudenaarde, een docu-
mentatiecentrum en bibliotheek uit te bouwen. Dat lukte blijkbaar niet. De voorzitter 
kennende, bleef hij aandringen en schreef hij op 5 december 1999 een brief naar het 
Maarkedalse schepencollege met de vraag om een deel van de eerste verdieping  te 
kunnen gebruiken van het gebouw aan de Maalzaakstraat te Etikhove, eigendom van 
de gemeente. Het werd een prachtig nieuwjaarsgeschenk want op 15 januari 2000 
konden de bestuursleden de drie toegewezen lokalen gaan bezoeken. Er moest wel een 
beetje gepoetst en geschilderd worden - Businarias heeft zeer handige Harryʼs binnen 
zijn bestuurskring – en op vrijdag 7 april  ging een eerste bestuursvergadering door in 
de nieuwe lokalen. Er werd beslist deze lokalen een naam te geven: ʻHeemkundig en 
genealogisch documentatiecentrum “Ter Maelsaecke”ʼ. Kort daarna werden de loka-
len ingericht in samenwerking met VVF. 

De lokalen zouden toegankelijk zijn voor de leden op zondagvoormiddag van 10u00  
tot 12u00, zodat de reeds verzamelde archieven konden worden geraadpleegd. De eer-
ste computer en printer werden er met de hulp van Frank De Baere geïnstalleerd. Het 
archief van VVF (met de talrijke microfilms van doop-, huwelijks- en overlijdensregis-

Wie was Abraham Pot?

In de doop-, huwelijks- en begrafenisregisters van Nukerke vinden we drie keer een 
Abraham Pot. Na enig puzzelwerk en na raadpleging van “De Alfabetische klappers met 
genealogische analyses op de staten van goederen van Melden en Nukerke, anno 1560-
1795” opgemaakt door Paul Van Butsele konden we alles ontcijferen.

Abraham Pot werd geboren te Nukerke op 7 augustus 1689 als zoon van Abraham 
en Maria van der Bruggen. Peter en Meter waren Judocus van der Bruggen en Anna 
Pot. Hij had nog een zus Susanna, geboren te Nukerke op 29 januari 1692 en ge-
huwd met Joannes van der Spieghel. Ook weten we dat hij drie halfzusters en twee 
halfbroers had. Vader Abraham was na het overlijden van Maria van der Bruggen 
een tweede keer gehuwd met Marie Roels. Uit dit huwelijk werden geboren : Jenne 
(Joanna Teresia) op 16 mei 1697, Marie op 25 december 1698, Isaacq op 13 augustus 
1701, Jacobus op 26 mei 1705 en Louysken (Joanna Ludovica) op 21 februari 1712.

Vader Abraham, zoon van Abraham overleed te Nukerke op 6 oktober 1716. Na zijn 
overlijden werd er een “staat van goed” opgemaakt op 30 juni 1717 waarbij de eigen-
dommen van de overledene werden opgetekend. Hij bezat o.a. een behuisde hofstede 
in het gehucht Ter Poort te Nukerke, op iets meer dan drie dagwand die hij voor zijn 
huwelijk gekocht had van de erfgenamen van Adrijaen Dhont-Marroyen. Daarbij had hij 
van zijn zuster Tanne Podt (Pot) een stuk grond geërfd voor 1⁄4 van iets meer dan twee 
dagwand, genaamd de Raepslochting. Op de Boskouter, te Etikhove-Ladeuze, had hij 
eveneens een eigendom die hij vóór zijn overlijden afstond aan zijn zoon Abraham. De 
zoon Abraham was ontvanger in Nukerke maar woonde te Etikhove. Bij zijn terechtstel-
ling was hij 42 jaar oud. 

3 juli 2000: opening documentatiecentrum.
1. Effigie : Image, portrait. Représentation grossière (tableaux, mannequins) d'un condamné à laquelle on 
faisait subir fictivement la peine. –  Beeld, portret. Ruwe voorstelling (schilderij of  pop) van een veroor-
deelde die men fictief de straf liet ondergaan.

2. Misen : obligation pénale.  –  Gerechtkosten.

Bron: Dictionnaire de Généalogie, Léon Roy, Cercle d'Histoire de Rixensart, 1998.

Bron:
Rijksarchief Gent, fonds Raad van Vlaanderen, register van criminele sentenciën, blz 58V°-59V°, nr 8596.
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ters) verhuist naar de Maalzaakstraat.

3 juli 2000 werd een eerste hoogdag voor Businarias: officiële opening van “Ter Mael-
saecke”. 
Het archief groeit gestaag aan. Gelukkig is daar Roger Lodens die de hele handel op 
een overzichtelijke manier klasseert.
Vanaf november 2001 kon Businarias beschikken over de volledige eerste verdieping. 
De collectie boeken en documenten breidt verder uit. Het klassement ligt in handen 
van Roger Lodens en Johan Vanhuffel, die er menige uren van hun vrije tijd voor over 
hebben. Het is zelfs zo ver dat de ruimte op de verdieping in feite te klein aan het 
worden is om de talrijke archieven, documenten, boeken, enz. nog deftig te bergen. Er 
wordt uitgekeken om ook het gelijkvloers te benutten, ten einde ook bepaalde docu-
menten permanent tentoon te stellen. De vraag werd gesteld aan het schepencollege. 

Boeken

In het verslag van de bestuursvergadering van 06.08.2001 wordt een eerste maal gewag 
gemaakt van een “themanummer” over de kerk van Etikhove. We lezen: “... hetgeen 
naar de drukkerij zou moeten en veel geld zou kosten...”. De auteur (ik dus) was toen 
efkens zijn ʻcourage  ̓kwijt. Maar vanaf november 2001 kwam er schot in de zaak. Er 
werd gediscuteerd bij het bestuur over de kostprijs en het aantal exemplaren. 
Begin 2002 begon het promotiewerk rond “De Sint-Britiuskerk te Etikhove”: voorstel-
ling aan de pers, publiciteit in kranten, folders naar leden en, naar andere heemkundige 

Abraham Pot werd veroordeeld op 20 januari 1731 en in de kokende olie geworpen. 
Tevens werden al zijn goederen verbeurd verklaard. Isaacq vander Kimpen werd als 
medeplichtige tot dezelfde straf veroordeeld. Abraham Pot is echter voortvluchtig, dit 
blijkt uit het woord "in effigie". Het is zijn beeltenis, een portret of een tekening die 
men in de kokende olië werpt, dit in afwachting tot men hem zal gevonden hebben

Hieronder de aanhef van beide processen.

Belangstelling voor een tentoonstelling tijdens Open Monumentendag 2002.
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kringen, affiches, publicatie in de “Info Maarkedal”,  enz. Ook werden subsidies aan-
gevraagd (en bekomen) bij het gemeentebestuur van Maarkedal en het provinciebe-
stuur van Oost-Vlaanderen. Kunsthistoricus Patrick Devos nam een kopij van het boek 

MARC VUYLSTEKE

Abraham Pot uit Nukerke,
veroordeeld als "muntenschroder"

Abraham Pot, ontvanger te Nukerke, veroordeeld en geworpen in "soeijende olie".

Abraham Pot had sinds 1718 een bijverdienste gezocht in het "schroeyen, snijden, 
kappen en verminderen van verscheyde silvere specien van ghevalueerden ghelde 
gheslaghe, ende ghemunt met de wapene soo van syne keijserlijke ende conincklijcke 
majesteit ofte desselfs voorsaeten, als van andre souveraine princen", waarvan hij in 
bezit kwam als ontvanger van Nukerke, m.a.w. hij vijlde, sneed of kapte de buiten-
kant van de zilveren penningen weg en vergaarde zo het gewilde zilver. Hij bezorgde 
de afgevijlde penningen aan Isaacq vander Kimpen, een schoenlapper te Etikhove 
die op de heerlijkheid van Fiennes woonde. Hij moest de verminderde stukken effen 
vijlen "ofte met den hamer vuyt te slaen". Zo kon Abraham deze bijgewerkte stukken 
beter opnieuw uitgeven. Met het afgesneden en afgevijlde zilver liet hij dan Daniël 
Soudan, een horlogemaker uit Melden,  "verscheydene pare silver gespen" gieten. Isaacq 
vander Kimpen bezorgde deze gespen dan aan Pieter Van Cauwenberghe, die er de 
nodige haken aanbracht en ze liet  "schoone maeken en pollysteren".

Soo ist dat Thof recht doende, condemneert en in effigie1 ghebracht te worden op een 
scavot gherecht op de Ste pharahilde plaetse, ende aldaer gheworpen te worden in 
eenen ketele, met soeijnde olie, ende waeter, verclaeren voorts alle ware goederen, 
leenen, erfen, meubelen ende immeubele waer die ghestaen, ofte gheleghen sijn ghe-
confisqueert s'keijsers ende s'coninghs ons gheduchts heeren proffijte, de kosten ende 
misen2 van justitie alvooren ghededuceert.             pro: 20ste januari 1731.
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door en gaf zijn zegen. De lay-out kreeg vorm, de vele illustraties en fotoʼs kregen 
hun plaats. Het boek kon naar de drukker. Een wettelijk depotnummer en ISBN num-
mer werden aangevraagd. Er waren meer dan 180 voorintekeningen. Op 20 april 2002 
werd het boek officieel voorgesteld in het Administratief Centrum van Maarkedal. De 
“eersteling” van Businarias werd geboren en ... werd gedoopt. In 2005 werden twee 
exemplaren van “De Sint-Britiuskerk te Etikhove” aangekocht door een uitleenbiblio-
theek in Canada.
Daniel Wieme was reeds geruime tijd bezig met een project rond een boek over Maar-
ke-Kerkem. Met een uitprint van zijn “Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden” 
deed hij in juli 2002 mee aan de Cera-geschiedkundige prijs. Businarias zorgde voor 
de gedrukte uitgave. Ook dit boek kende verder een gelijkaardige ontstaansgeschiede-
nis als dit over de Etikhoofse kerk. Daniel werd ziek en kon de voorstelling van zijn 
levenswerk over zijn Maarke-Kerkem in het Administratief Centrum van Maarkedal 
op 30 november 2002 niet meer meemaken.

In november 2001 kreeg Rudi Van Paemel ook schrijfkriebels en wilde iets maken rond 
Louise-Marie, gehucht in Maarkedal, dat weldra zijn 150-jarig bestaan wilde vieren. 
Na een periode van stilte werd op 1 juli 2002 beslist dat een boek over Louise-Marie 
zou verschijnen tijdens de jubileumviering van dit Maarkedalse gehucht. Ondertussen 
was hij zich volop aan het documenteren. Een mogelijke samenwerking met het feest-
comité van Louise-Marie werd overwogen. In elk geval werd er binnen Businarias 
samengewerkt: terwijl Rudi Van Paemel zich vooral toespitste op het historische en 
ludieke, nam Marc Vuylsteke het plaatselijk onderwijs en Antoine Lefever het vereni-
gingsleven voor hun rekening. Ook nu werd de nodige publiciteit gevoerd. Het boek 
“150 jaar Louise-Marie” werd voorgesteld tijdens de festiviteiten op 20 september 
2003 in aanwezigheid van prins Filip, die een exemplaar als geschenk kreeg. De drie 
auteurs waren terecht fier. Het boek kende ondertussen reeds een tweede druk. Op 17 
december 2004, behoorde het boek tot de vijf genomineerden voor de Cera Foundation 
prijs voor de Geschiedenis van het Platteland.

In oktober 2003 kreeg Marc Vuylsteke inzage in het oorlogsdagboek van Odon 
Van Pevenaege, soldaat tijdens de eerste wereldoorlog, die geboren werd in Maarke en 
later verhuisde naar Schorisse en Anserœul. Odon werd soldaat in 1913. Zijn dagboek, 
later gevonden door een neef, had hij zorgvuldig elke dag bijgehouden. Hij sneuvelde 
in 1917. Op zijn graf in Anserœul prijkt een Vlaams heldenkruis. 
De uitgave van dit dagboek, voorzien van commentaar, zou moeten kunnen verschij-
nen in november 2004. Ook dit boek kende ondertussen de klassiek geworden ont-
staansgeschiedenis: publiciteit, subsidiëring, maken lay-out, ontwerp cover, correcties, 
voorintekening, ... Het boek werd voorgesteld op 14 november 2004 in het Administra-
tief Centrum te Maarkedal, ter gelegenheid van de herdenkingsplechtigheden rond het 
einde van Wereldoorlogen I en II.

Wanneer en waarom die boom later 
werd verwijderd blijft nog altijd een 
raadsel. Sommige inwoners bewe-
ren dat de boom rond de vijftiger 
jaren verdween bij het rechttrek-
ken van de vroegere rijksweg. Vele 
Maarke-Kerkemnaren hadden nu 
de wens geuit om ter gelegenheid 
van 175 jaar onafhankelijkheid van 
België een nieuwe boom te planten.

Onder begeleiding van de 
Koninklijke Fanfare Sint-Vincent uit 
Maarke werd het boompje, dat recht 
op een grote boerenkar stond en 
vastgehouden werd door Lennert 
(7 j) en Amber (9 j) Lust, tot aan het 
dorpsplein gebracht. Schepen Lust 
plantte dan de nieuwe vrijheids-
boom op precies dezelfde plaats 
waar het vroegere exemplaar stond. 
Schepen van Cultuur Anny Vande 
Catsijne sprak de aanwezigen toe 
van op de roepsteen waarop destijds 
de champetter het nieuws bracht na 
de mis.

Een grote foto waarop de plechtig-
heid rond de boomplanting in 1930 
staat afgebeeld werd dan door de 
voorzitter van Businarias overhan-
digd. Deze foto hangt nu achteraan 
in de kerk van Maarke-Kerkem. De 
ijzige winterkoude belette niet dat 
er toch nog een onverwacht groot 
aantal inwoners deze plechtigheid 
meemaakte.
Jammer dat die nieuwe vrijheids-
boom zo'n armtierig exemplaar was. 
Ingewijden beweren dat binnenkort 
dit triestig exemplaar zal vervangen 
worden door een degelijke es.
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Voordrachten

Een belangrijke activiteit van Businarias bestaat erin voordrachten te organiseren met 
als onderwerp de plaatselijke geschiedenis en folklore, maar ook de maatschappelijke 
of sociale situatie. Ik geef een opsomming:
- 24.11.1997: “Het land tussen Marke en Ronne” door Rik Opsommer
- 23.03.1998: “Protestantisme in onze streek” door Dom Blockland
- 11.12.1998: “Boerenkrijg en Franse bezetting in en rond Maarkedal”
  door Marc Vuylsteke
- 02.12.1999: “Vrijen en trouwen bij onze voorouders”
  door professor Chris Vandenbroecke
- 09.09.2001: “Metaal in Maarkedal”, computergestuurde fotomontage door
  Marc Vuylsteke in het Hof te Cattebeke in het kader van Open Monumentendag.
- 15.11.2001: “Van Atingohova tot Etikhove” door Marc Vuylsteke
- 20.09.2003: Marc Vuylsteke presenteert een power-point montage over
   Louise-Marie ter gelegenheid van de viering “150 jaar Louise-Marie”
- 12.09.2004: power-point montage door Marc Vuylsteke over
  “Etikhove vroeger en nu” ter gelegenheid van Open Monumentendag
- 22.10.2004: “Het dialect van onze streek” door Mevr. De Tier
- 22.03.2005: “Van Escornacum tot Schorisse - Wij, Heeren van Schorisse”
  door Marc Vuylsteke ter gelegenheid van de “Derde Nacht van de geschiedenis”
- 21.03.2006: Voordracht door Marc Vuylsteke over “Margareta van Parma”
  in het kader van de “Nacht van de Geschiedenis”.

Uitstappen

Businarias organiseert ook uitstappen voor leden. Ik beperk me hier tot een 
opsomming:
- 27.09.1997: Rijksarchief Rijsel
- 24.01.1998: “De Kelten in Vlaanderen” te Velzeke 
- 24.10.1998: De archeologische site te Ename
- 30.09.2000: Frans-Vlaanderen in samenwerking met VVF
- 01.09.2001: Speelgoedmuseum te Mechelen
- 31.08.2002: Uitstap naar “Le Grand Hornu” in de Borinage (samen met VVF)
- 30.08.2003: Uitstap naar “Bachten de Kupe”
- 05.03.2004: Albertina bibliotheek te Brussel
- 28.08.2004: Uitstap naar het Pajottenland (samen met VVF)
- 17.08.2005: Uitstap naar de Westhoek (Beauvoorde, Ter Duinen, Ieper).

Een nieuwe vrijheidsboom in Maarke-Kerkem
MARC VUYLSTEKE

Op initiatief van het gemeentebestuur van Maarkedal en met de steun van de heem-
kundige kring Businarias werd op zaterdag 28 december 2006 een vrijheidsboom ge-
plant op exact dezelfde plaats van het exemplaar dat er ter gelegenheid van 100 jaar 
Belgische Onafhankelijkheid in 1930 werd geplant.
Zo een vrijheidsboom werd eertijds ten 
tijde van de Franse bezetting rond 1796 
op het dorpsplein van een dorp of stad 
geplant om aan te duiden dat een nieuw 
tijdperk was begonnen. Niet iedereen 
was daar gelukkig mee, temeer daar dit 
een teken van de Franse overheersing 
was. De burgers moesten rondom deze 
boom beloven om de vrijheid door de 
Fransen gebracht te laten voortbestaan. 
Die boom werd dan ook dikwijls bescha-
digd en vernietigd, wat dan weer aanlei-
ding gaf tot bestraffing van de plaatse-
lijke bevolking.
In Maarke-Kerkem, maar ook in tal van 
andere gemeenten, werd bij de viering 
van 100 jaar Belgische Onafhankelijk-
heid het gebruik van het planten van een 
vrijheidsboom weer ingevoerd.

Vrijheidsboomplanting
tijdens de Franse bezetting.
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Manifestaties en tentoonstellingen

Het deelnemen aan verschillende manifestaties als Open Monumentendag en Erfgoed-
dag en het organiseren van tentoonstellingen behoorde ook tot de activiteiten van de 
heemkundige kring gedurende de afgelopen tien jaar.
- 14 en 15.08.1999: “100 jaar Maarkedal in oude prentkaarten” in het Administratief 
   Centrum van Maarkedal.
- 12.09.1999: “100 jaar Maarkedal in oude prentkaarten” ter gelegenheid van Open 
   Monumentendag in het Hof te Cattebeke.
- 03.07.2000: tentoonstelling archiefmateriaal ter gelegenheid van de officiële opening 
   van “Ter Maelsaecke”.
- 10.09.2000: “De oogst” computergestuurde fotomontage door Marc Vuylsteke in het 
   Hof te Cattebeke in het kader van Open Monumentendag.
- Oktober 2001: bezoek, dank zij schepen Anny Vandecatsyne,  van de toenmalige bur- 
 gemeester en schepenen van Horsovsky Tyn (zustergemeente van Maarkedal in  
   Tsjechië) aan Ter Maelsaecke. Daar deed ik een poging in mijn beste Duits deze men- 
  sen kennis te laten maken met Businarias en het documentatiecentrum. Achteraf bleek 
  dat de ontvangst erg werd gewaardeerd.
- 20 en 21.04.2002: Erfgoeddag met als onderwerp: “Verzamelingen”. Businarias
 organiseerde tentoonstellingen in het Administratief Centrum van Maarkedal en in 
  Ter Maelsaecke.
- 08.09.2002: Businarias schonk grote fotoʼs van de bouwplannen van de Sint- 
  Britiuskerk te Etikhove aan de kerkfabriek ter gelegenheid van Open Monumenten- 
  dag. De fotoʼs blijven permanent in de kerk tentoongesteld.
- 25.10.2002: volksavond met markt- en straatzanger Eric Wille.
- 09-10.11.2002: Businarias nam deel aan de streekboekenbeurs te Parike.
- 18.04.2004: medewerking aan Erfgoeddag met een tentoonstelling in Ter Maelsaecke 
  rond het thema “ʼt Zit in de familie”.
- 24 en 25.04.2004: medewerking aan de organisatie “Dorp in de kijker” van de Lande- 
  lijke Gilde. De tentoonstelling van de week voordien werd aangevuld met archiefma- 
  teriaal van Businarias over Etikhove. Een stand van Businarias in de Sint-Britiuskerk 
  te Etikhove werd door een honderdvijftigtal mensen bezocht.
- 10.07.2004: onverwacht bezoek van een delegatie van het gemeentebestuur van
  Horsovsky Tyn aan Ter Maelsaecke. Er werd gedacht aan een tegenbezoek. 
- 21-26.07.2005: een delegatie van Businarias reisde mee naar Horsovsky Tyn tijdens 
  een uitstap van het Jumelagecomité.
- 03-04.090.2005: Businarias werkte mee aan de feestelijkheden rond “500 jaar Heeren 

Werkzaamheden in "Ter Maelsaecke"
ANTOINE LEFEVER

Door toedoen van ons bestuurslid Johan Vanhuffel 
konden wij een mooi muurrek op de kop tikken. 
Na een flinke poetsbeurt door Johan, Roger, Paul 
en Jean kon worden overgegaan tot de opbouw 
ervan. Met veel geduld  en zweet werd het achteraf 
zorgvuldig gemonteerd door Johan, Roger en Paul. 
Van harte dank voor de milde schenker en voor de 
"noeste" werkers. 
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  van Schoorisse”.
- 28.12.2005: Tijdens de boomplanting in Maarke ter gelegenheid van 175 België en 
 25 jaar federalisme schonk Businarias een uitvergrote foto van een gelijkaardige 
  viering met het planten van de vrijheidsboom op dezelfde plek in 1930. 

Website

Hoewel het toen nog niet zo evident was en het systeem zelf voor privé-gebruikers nog 
in de kinderschoenen stond, werd er in januari 2000 contact opgenomen met Frank 
De Baere om een website te maken. Het is niet omdat een heemkundige kring zich 
bezighoudt met oude dingen dat hij niet moet meegaan met de moderne evoluties. 
Businarias kan ook maar via de “www” wereldwijd bekend geraken. 
Antoine Lefever bezorgde Frank De Baere fotomateriaal over de toen nog korte 
geschiedenis van Businarias zodat hij deze kon verwerken in de website.
En dan ... een hele tijd niets meer. Tot Marc Vuylsteke de website (www.businarias.cjb.
net) voorstelde op de bestuursvergadering van 2 september 2002. Degelijk werk on-
danks de noodzakelijke kinderziektes. Marc werkte er verder aan. Ondertussen bestaat 
deze site niet meer en werd vervangen door http://users.skynet.be/businarias/. Er kan 
worden “geplankzeild” naar talrijke rubrieken: verklaring van de naam Businarias, ge-
gevens over het documentatiecentrum ̒ Ter Maelsaeckeʼ, informatie over de vier Maar-
kedalse deelgemeenten, een lijst met uitleg over alle publicaties van Businarias, ook deze 
in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, een uitgebreid foto- 
archief, een overzicht van alle teksten verschenen in het tijdschrift Businarias, een 
rubriek ʻactualiteit  ̓ met verwijzingen naar allerlei manifestaties in Maarkedal. En 
eerlijk gezegd... ʼt zit goed in mekaar.
Een ʻE-postje  ̓kan je sturen naar ter.maelsaecke@skynet.be.

Anekdotes

- Verslag bestuursvergadering van 10.07.1997: “Door het gemeentebestuur wordt een 
metalen kast ter beschikking gesteld voor het bewaren van ons archief. Het slot is 
echter defect”.
- Verslag bestuursvergadering van 07.04.2000: het gaat over het opstellen van een soort 
gebruiksreglement van de nieuwe lokalen in de Maalzaakstraat, “ook wordt goedge-
keurd om in de 3 lokalen niet te roken noch te consumeren”. Dat eerste valt de laatste 
tijd goed mee, maar over dat tweede... En iets verder: “op de overloop zal een hoekje 
ingericht worden om te roken en iets te drinken”. Zou die bestuursvergadering op de 
overloop doorgegaan zijn?
- Verslag bestuursvergadering van 08.05.2000: in verband met de werkzaamheden bij 
het inrichten van Ter Maelsaecke: “De trapleuning werd ondertussen geverfd door 
Marc Vuylsteke”. Hier heb ik toch enkele bedenkingen bij, maar ik hou ze wel voor 

Margareta vertrok in 1533 naar Italië. In Firenze ontmoette ze Alessandro en vanaf 17 
april 1534 werd ze opgevoed in Napels. Kleine anekdote: haar brieven ondertekende 
ze met “Margherite dʼAutrice”.
Ze huwde in 1536 in de San Lorenzo kerk te Firenze. Maar jammer genoeg voor 
haar werd Alessandro in 1537 vermoord door zijn neef. Daarna moest ze van Karel V 
hertrouwen met de jongere Ottavio Farnese, hertog van Parma en kleinzoon van paus 
Paulus III, alhoewel ze liever met Casimo de Medici door het leven wou gaan. 
In maart 1559 werd Margareta tot “Regentes der Nederlanden” benoemd door 
haar halfbroer Filips II, zoon van keizer Karel. In 1561 had haar Blijde Intrede in Ou-
denaarde plaats.
Margareta werd geconfronteerd met vele problemen waaronder de verspreiding 
van het protestantisme, tegenwerking van de plaatselijke adel, waaronder de graven 
Egmont en Hoorn, ..... Wanneer Filips II, verblijvende in Spanje, na de Beeldenstorm 
(1566) in 1567 de hertog van Alva stuurde om de gemoederen te bedaren, nam de am-
bitieuze Margareta  “gedwongen” ontslag en vertrok naar Italië. 
Uiteindelijk kwam in 1579 onder leiding van de zeer bekwame Alessandro Farnese, 
landvoogd sinds 1578 en zoon van Margareta, de opsplitsing der Nederlanden (de 
Noordelijke – en Zuidelijke Nederlanden) waardoor er een einde kwam aan een aantal 
problemen.
Margareta stierf te Artona op 18 januari 1586. Haar lichaam werd later overgebracht 
naar de San Sisto kerk te Piacenza, haar graftombe werd nooit afgewerkt.
Tenslotte kunnen we de grote tevredenheid van de vele toehoorders enkel beamen. Het 
was een boeiende en gestructureerde uiteenzetting over een “dorre” materie dankzij 
een eminente spreker en een ongelooflijke “uitpluizer”.
En het is dankzij Margareta van Parma dat Nukerke een plaatsje heeft verworven én op 
de wereldkaart én in de vele geschiedenisboeken!!!:

l(
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Multimediavoordracht "Margareta van Parma"
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

mij. 
- Verslag bestuursvergadering van 06.11.2000: “Edmond De Meulemeester klaagt over 
een ʻdroge  ̓vergadering”, en even verder “volgende bestuursvergadering op maandag 
4 december “met drank” ter gelegenheid van de pré-opening van de frigo”. Commen-
taar overbodig?
- Verslag bestuursvergadering 03.09.2001: (dit is het eerste verslag van Paula Vander 
Mijnsbrugge als nieuwe secretaris) er staat: “ De bovenste verdieping wordt opgekuist 
tegen 16 september eerstkomend... Ook voorzien in een kleine receptie”. Voilà, onmid-
dellijk ingeburgerd.
- Verslag bestuursvergadering 05.11.2001: “ Johan Vanhuffel, die reeds zijn liefde voor 
Businarias heeft getoond, verwelkomen we als een sympathieke aanwinst”. Schoon hé 
van onze secretaris om dit zo te schrijven. 
- In februari 2003 krijgt Businarias een ADSL- en een telefoonlijnaansluiting: draai 
dan 055 21 53 62.
- In het verslag van de bestuursvergadering van 7 juli 2003 schrijft secretaris Paula 
Vander Mijnsbrugge: “Clothaire, van harte gefeliciteerd met het huwelijk van je doch-
ter en tot de volgende vergadering ...”. Stille wenk voor  Clothaire De Deken die toen 
niet aanwezig was. In het verslag van de volgende vergadering (1 september 2003) 
lezen we: “de traktatie van Clothaire ter gelegenheid van het huwelijk van zijn zoon 
liet zich smaken”. Paula had duidelijk genoten.
- 20.09.2003: de omgekeerde wereld: prins Filip signeert het boek “150 jaar Louise-
Marie”. Er staat nergens in de verslagen van bestuursvergaderingen vermeld dat hij 
co-auteur was van dit boek.

De nabije toekomst

De belangrijkste manifestatie welke Businarias in 2006 zal organiseren is de 
Heemdag Oost-Vlaanderen op 28 mei. Aanleiding hiervoor is het tienjarig bestaan van 
Businarias. Het betreft een samenkomst van afvaardigingen van alle Oost-Vlaamse 
heemkundige kringen waarbij Businarias de gemeente Maarkedal zal voorstellen. Een 
150-tal aanwezigen worden verwacht. Na de noodzakelijke toespraken, een voordracht 
over de Maarkedalse toponiemen, een hopelijk sfeer- en smaakvol diner, volgt een 
rondrit door Maarkedal, waarbij enkele belangrijke toeristische trekpleisters worden 
bezocht. Op deze wijze kan Businarias optimaal bijdragen tot het promoten van 
Maarkedal in de provincie. 
Maar Businarias doet ook iets voor haar leden. Op 1 oktober zal de vereniging een 
opendeurdag houden waarbij een doorlopende voorstelling zal worden gegeven over 
haar tienjarige bedrijvigheid. En er zal wel een extraatje bij zijn...

In het kader van de vierde "Nacht van de Geschiedenis" in samenwerking met het 
Davidsfonds had een multimediavoordracht plaats op 21 maart 2006 in het parochiaal 
centrum van Nukerke. Na een korte verwelkoming door Fernand Maes, voorzitter van 
het Davidsfonds was het woord aan Marc Vuylsteke, voorzitter van de Heemkundige 
Kring Businarias.
Rond de figuur van Margareta van Parma bestaan er vele verhalen, al dan niet waar! 
Zo vond de spreker nog onlangs enkele boeken van 1613, door de jezuïet Famianus 
Strada, geschreven in opdracht van de familie “Farnese”.
Margareta, geboren eind juli 1522 te Oudenaarde was de onwettige dochter van 
Janneke van der Gheynst, dochter van een tapijtwever, uit het nabijgelegen dorpje 
Nukerke en Karel V, geboren te Gent op 24 februari 1500. Tijdens het beleg van 
Doornik in 1521 had hij immers zijn hoofdkwartier in Oudenaarde.
Karel V vertrouwde het kind na haar geboorte toe aan de familie De Douvrin te 
Brussel. Hij ging er immers vanuit dat het kind op de “huwelijksmarkt” kon gebruikt 
worden om eventuele “vrede” of “gebiedsuitbreiding” te bewerkstelligen.
Op driejarige leeftijd werd beslist haar uit te huwelijken aan een “Medici”, nl. 
Alessandro de Medici, hertog van Toscane. Keizer Karel, sedert 1519 keizer van het 
Heilig Roomse Rijk, erkende Margareta officieel in 1529.
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PEDRO PYPE & IRIS LANGEN

Veldprospectie op de Bossenare te Etikhove 

Op zondag 19 februari 2006 trokken we met een aantal Businariërs1  het veld op. 
De weergoden waren ons echter ongunstig gezind. Nadat we onze eerder geplande 
prospectie reeds door hevige sneeuwval hadden moeten uitstellen, werd deze keer 
regen voor ons in petto gehouden. Gewapend met arendsogen en een groot aantal 
plastiekzakjes begonnen we vol goede moed onze zoektocht.

Er werden 2 velden geprospecteerd (zie kaart). Het eerste veld (veld A) dat verkend 
werd is een vrij uitgestrekte akker, gelegen aan de oostelijke helling van de noord-zuid 
verlopende heuvelrug. De driehoekige configuratie van de akker wordt bepaald door de 
Bossenaarstraat in het zuidoosten en de Ellestraat in het oosten.  
Onmiddellijk ten westen van het perceel is de locatie te situeren van een nederzetting 
uit de Romeinse periode bestempeld als een zogenaamde "villa".
Het tweede veld (veld B) is gelegen in de vallei ten westen van de heuvelrug en onmid-
dellijk ten noorden van de Bossenaarstraat en ten zuidwesten van veld A. Mogelijk is 
het aangetroffen archeologisch materiaal afkomstig van de oostelijke heuvelrug, via 
afglijding en erosie.

Het verzamelde materiaal werd gewassen, geselecteerd en bekeken. Onderstaand 
verslag geeft een overzicht met de beschrijving van de vondsten per periode.

Bedankt iedereen voor de enthousiaste deelname! Hopelijk was de namiddag voor 
jullie even tof als voor ons en mogen we in de toekomst nog eens samen te velde 
trekken.

1.  Roger Lodens, Edmond De Meulemeester, Jozef en Chris Bourdeaudhui en kinderen, Rudi Van Paemel 
en kinderen.

"WS" toont. Dit merkteken werd veel gebruikt bij Vlaamse imitaties van 19de eeuwse 
pijpen uit Gouda (NL). 

Conclusie:
Opvallend is dat we hier te maken hebben met een duidelijke concentratie van 
aardewerk uit de late 16de tot vroege 18de eeuw. Dit is vermoedelijk het gevolg van 
afglijding door erosie van de oostelijke heuvelrug. 
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I. VELD A

Romeinse periode:
- Aardewerk:
Eén randscherfje in fijn dunwandig reducerend gebakken aardewerk. 
- Bouwmateriaal:
Slechts één fragment is afkomstig van een tegula.

Vroege Middeleeuwen:
- Aardewerk:
Een dikwandige wandscherf is handgemaakt en vrij zacht gebakken en vertoont een 
donkere tot zwarte kern. De verschraling bestaat uit gemalen schervengruis (zoge-
naamde chamotte) en is een typisch verschijnsel voor de Scheldevallei tussen de 7de 
en de 8ste eeuw.

Late Middeleeuwen:
- Aardewerk:
Slechts 2 scherfjes in reducerend gebakken aardewerk met zandverschraling verwijzen 
naar de periode 13de-14de eeuw. 

Post Middeleeuwen:
- Aardewerk:
In het totaal werden 60 scherven ingezameld en deze kunnen in 5 keramieksoorten 

onderscheiden kunnen worden. 88 scherven behoren tot de lokaal roodgebakken waar, 
19 tot het Rijnlandse steengoed, 7 tot het Europees porselein, 2 tot de faience en 1 tot 
de witgebakken waar.
Bij het lokaal aardewerk kunnen een aantal randscherven met zekerheid tot een bepaald 
type vorm toegeschreven worden: 3 aan kommen, 1 aan een grote teil en 1 aan een 
kookpot met dekselgeul. Een bodemfragment met standring is afkomstig van een kan 
of een kookpot. Een tweetal oorfragmenten dienen in verband gebracht te worden met 
kannen.
Enkele wandscherven vertonen restanten van slibversiering. 
Onder het steengoed vallen 9 scherven te noteren met een decoratie in Westerwald-
techniek met kobaltblauwe beschildering en ingestempelde motieven zoals ronde 
medaillons en bloemmotieven. Eén scherfje vertoont een opgelegd decor en is purper 
ingekleurd. 
2 scherven in majolica zijn afkomstig van borden. Eén ervan is voorzien van een 
opgeschilderd lijnmotief in purper en kan gedateerd worden in de late 16de tot vroege 
17de eeuw. Het andere fragment in blauwwit moet later gedateerd worden. 
Het porselein vertoont opnieuw zeer fijne motieven in blauw. Eén scherfje is 
uitgevoerd in de techniek van "café-au-lait" te dateren in de late 17de tot 18de eeuw.
- Bouwmateriaal:
Interessant is de vondst van een fragment van een ruitvormige tegel in beige-gele klei.

Nieuwe Tijden:
- Aardewerk:
2 scherfjes in faience fine, één van een bord en het ander van een drinkkom met 
polychrome opdruk, dateren uit het begin van de 20ste eeuw.
- Kleipijpen:
7 fragmenten zijn afkomstig van witte kleipijpen, 2 fragmenten van de steel en de 
overige van de ketel/kop. 2 ketelfragmenten vertonen een hiel met een hielmerk. Bij 
het ene valt net nog een cijfer "5" te lezen, terwijl het andere een duidelijk gekroonde 
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onderscheiden worden. 16 scherven behoren tot het lokaal vervaardigd roodgebakken 
aardewerk, 17 tot het Rijnlands steengoed, 3 tot het witbakken aardewerk, 1 in 
majolica-waar en 23 zijn in Europees  porselein.
Onder het lokale rode aardewerk kan er slechts 1 randscherf van een kom herkend 
worden. 
Onder het steengoed kunnen aan de hand van de kenmerken verschillende fabricage- 
centra herkend worden zoals Raeren en Westerwald. Een bodemfragment van een 
kannetje met een uitgeknepen standring is afkomstig uit Raeren en kan gedateerd 
worden in de 16de eeuw. Een drietal scherfjes met kobaltblauwe decoratie is afkomstig 
van kannen in Westerwald-waar of imitaties. 
1 scherfje is duidelijk afkomstig van een bord in majolica, aan de binnenzijde bedekt 
met tinglazuur en een decoratie in blauwe verf. 
3 scherfjes zijn vervaardigd in wit aardewerk en bedekt met typerend geel en/of groen 
loodglazuur. 
Onder het porselein herkennen we een viertal bodemfragmenten afkomstig van 
theekopjes en bordjes versierd met een fijne uitgewerkte blauwe decoratie van florale 
en landschappelijke elementen en zijn een imitatie van het befaamde Chinese porse-
lein. 2 scherfjes zijn aan de buitenzijde volledig lichtbruin gekleurd en zijn typerend 
voor het zogenaamde "café-au-lait"-porselein uit de late 17de - 18de eeuw.  

Nieuwe Tijden:
- Aardewerk:
Uit de late 19de tot het begin van de 20ste eeuw dateren 6 scherven in zogenaamd 
faience fine, een fijn industrieel wit aardewerk dat aan beide zijden bedekt is met 
loodglazuur. 
3 fragmenten zijn afkomstig van de bodem van drinkkommetjes. 1 fragment is 
afkomstig van de bodem van een bord met een gedeelte van de inktstempel: "made in 
Belgium/Boch/La Louvière". Deze firma werd opgericht in 1841 en is nog steeds 
actief.    
- Kleipijpen:
In het totaal werden 57 fragmenten aangetroffen van gewone kleipijpen in witte 
pijpaarde. 39 fragmenten zijn afkomstig van de steel, de overige van de kop of ketel 
met ovale of kromme vorm. 
Eén steelfragment vertoont een duidelijke versiering aangebracht door middel van een 
radstempel. Dergelijke versieringen komen voor op pijpenstelen vanaf de 17de eeuw.
Wat de fragmenten van de kop betreft vertonen slechts 2 fragmenten een duidelijke 
reliëfversiering. Eén fragment van de overgang van de steel naar de ketel is versierd 
met zogenaamde knorren. Het tweede toont een gedeelte van een kroontje. Eén 
fragment heeft een duidelijke hiel met onleesbaar hielmerk, terwijl nog 3 andere de 
aanzet vertonen tot de afgebroken hiel.  

 Conclusie:
Slechts 1 fragment van een tegula en 1 randscherfje verwijzen duidelijk naar de 
Romeinse periode. Eén enkele wandscherf kan gedateerd worden tussen de 7de en de 
8ste eeuw. Voor de latere perioden kan er eerder gesproken worden van huishoudelijk 
afval dat via bemesting meegekomen is op de akkers. Slechts 2 scherfjes verwijzen 
naar de 13de-14de eeuw en voor het overige is er een wijde verspreiding van sterk 
gefragmenteerd aardewerk uit de 16de tot begin 18de eeuw. Uit de 19de en vroege 
20ste eeuw stammen wat aardewerk en verschillende fragmenten van pijpen.   

II. VELD B

Romeinse periode:
- Aardewerk:
Eén scherfje in fijn reducerend gebakken aardewerk kan tot de Romeinse periode 
gerekend worden en werd aangetroffen nabij de noordelijke grens van het perceel 
en kan bijgevolg in verband gebracht worden met de lokalisatie van een Romeinse 
nederzetting onmiddellijk ten noorden ervan.
 
Late Middeleeuwen:
- Aardewerk:
7 reducerend gebakken scherven met zandverschraling kunnen gedateerd worden in 
de 13de-14de eeuw. 

Post Middeleeuwen:
- Aardewerk:
De overgrote meerderheid van de vondsten behoort tot deze periode. In het totaal 
werden 117 scherven ingezameld die opnieuw in 5 verschillende aardewerkgroepen 
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onderscheiden worden. 16 scherven behoren tot het lokaal vervaardigd roodgebakken 
aardewerk, 17 tot het Rijnlands steengoed, 3 tot het witbakken aardewerk, 1 in 
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theekopjes en bordjes versierd met een fijne uitgewerkte blauwe decoratie van florale 
en landschappelijke elementen en zijn een imitatie van het befaamde Chinese porse-
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afkomstig van de bodem van een bord met een gedeelte van de inktstempel: "made in 
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met ovale of kromme vorm. 
Eén steelfragment vertoont een duidelijke versiering aangebracht door middel van een 
radstempel. Dergelijke versieringen komen voor op pijpenstelen vanaf de 17de eeuw.
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fragment heeft een duidelijke hiel met onleesbaar hielmerk, terwijl nog 3 andere de 
aanzet vertonen tot de afgebroken hiel.  

 Conclusie:
Slechts 1 fragment van een tegula en 1 randscherfje verwijzen duidelijk naar de 
Romeinse periode. Eén enkele wandscherf kan gedateerd worden tussen de 7de en de 
8ste eeuw. Voor de latere perioden kan er eerder gesproken worden van huishoudelijk 
afval dat via bemesting meegekomen is op de akkers. Slechts 2 scherfjes verwijzen 
naar de 13de-14de eeuw en voor het overige is er een wijde verspreiding van sterk 
gefragmenteerd aardewerk uit de 16de tot begin 18de eeuw. Uit de 19de en vroege 
20ste eeuw stammen wat aardewerk en verschillende fragmenten van pijpen.   

II. VELD B

Romeinse periode:
- Aardewerk:
Eén scherfje in fijn reducerend gebakken aardewerk kan tot de Romeinse periode 
gerekend worden en werd aangetroffen nabij de noordelijke grens van het perceel 
en kan bijgevolg in verband gebracht worden met de lokalisatie van een Romeinse 
nederzetting onmiddellijk ten noorden ervan.
 
Late Middeleeuwen:
- Aardewerk:
7 reducerend gebakken scherven met zandverschraling kunnen gedateerd worden in 
de 13de-14de eeuw. 

Post Middeleeuwen:
- Aardewerk:
De overgrote meerderheid van de vondsten behoort tot deze periode. In het totaal 
werden 117 scherven ingezameld die opnieuw in 5 verschillende aardewerkgroepen 
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I. VELD A

Romeinse periode:
- Aardewerk:
Eén randscherfje in fijn dunwandig reducerend gebakken aardewerk. 
- Bouwmateriaal:
Slechts één fragment is afkomstig van een tegula.

Vroege Middeleeuwen:
- Aardewerk:
Een dikwandige wandscherf is handgemaakt en vrij zacht gebakken en vertoont een 
donkere tot zwarte kern. De verschraling bestaat uit gemalen schervengruis (zoge-
naamde chamotte) en is een typisch verschijnsel voor de Scheldevallei tussen de 7de 
en de 8ste eeuw.

Late Middeleeuwen:
- Aardewerk:
Slechts 2 scherfjes in reducerend gebakken aardewerk met zandverschraling verwijzen 
naar de periode 13de-14de eeuw. 

Post Middeleeuwen:
- Aardewerk:
In het totaal werden 60 scherven ingezameld en deze kunnen in 5 keramieksoorten 

onderscheiden kunnen worden. 88 scherven behoren tot de lokaal roodgebakken waar, 
19 tot het Rijnlandse steengoed, 7 tot het Europees porselein, 2 tot de faience en 1 tot 
de witgebakken waar.
Bij het lokaal aardewerk kunnen een aantal randscherven met zekerheid tot een bepaald 
type vorm toegeschreven worden: 3 aan kommen, 1 aan een grote teil en 1 aan een 
kookpot met dekselgeul. Een bodemfragment met standring is afkomstig van een kan 
of een kookpot. Een tweetal oorfragmenten dienen in verband gebracht te worden met 
kannen.
Enkele wandscherven vertonen restanten van slibversiering. 
Onder het steengoed vallen 9 scherven te noteren met een decoratie in Westerwald-
techniek met kobaltblauwe beschildering en ingestempelde motieven zoals ronde 
medaillons en bloemmotieven. Eén scherfje vertoont een opgelegd decor en is purper 
ingekleurd. 
2 scherven in majolica zijn afkomstig van borden. Eén ervan is voorzien van een 
opgeschilderd lijnmotief in purper en kan gedateerd worden in de late 16de tot vroege 
17de eeuw. Het andere fragment in blauwwit moet later gedateerd worden. 
Het porselein vertoont opnieuw zeer fijne motieven in blauw. Eén scherfje is 
uitgevoerd in de techniek van "café-au-lait" te dateren in de late 17de tot 18de eeuw.
- Bouwmateriaal:
Interessant is de vondst van een fragment van een ruitvormige tegel in beige-gele klei.

Nieuwe Tijden:
- Aardewerk:
2 scherfjes in faience fine, één van een bord en het ander van een drinkkom met 
polychrome opdruk, dateren uit het begin van de 20ste eeuw.
- Kleipijpen:
7 fragmenten zijn afkomstig van witte kleipijpen, 2 fragmenten van de steel en de 
overige van de ketel/kop. 2 ketelfragmenten vertonen een hiel met een hielmerk. Bij 
het ene valt net nog een cijfer "5" te lezen, terwijl het andere een duidelijk gekroonde 
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PEDRO PYPE & IRIS LANGEN

Veldprospectie op de Bossenare te Etikhove 

Op zondag 19 februari 2006 trokken we met een aantal Businariërs1  het veld op. 
De weergoden waren ons echter ongunstig gezind. Nadat we onze eerder geplande 
prospectie reeds door hevige sneeuwval hadden moeten uitstellen, werd deze keer 
regen voor ons in petto gehouden. Gewapend met arendsogen en een groot aantal 
plastiekzakjes begonnen we vol goede moed onze zoektocht.

Er werden 2 velden geprospecteerd (zie kaart). Het eerste veld (veld A) dat verkend 
werd is een vrij uitgestrekte akker, gelegen aan de oostelijke helling van de noord-zuid 
verlopende heuvelrug. De driehoekige configuratie van de akker wordt bepaald door de 
Bossenaarstraat in het zuidoosten en de Ellestraat in het oosten.  
Onmiddellijk ten westen van het perceel is de locatie te situeren van een nederzetting 
uit de Romeinse periode bestempeld als een zogenaamde "villa".
Het tweede veld (veld B) is gelegen in de vallei ten westen van de heuvelrug en onmid-
dellijk ten noorden van de Bossenaarstraat en ten zuidwesten van veld A. Mogelijk is 
het aangetroffen archeologisch materiaal afkomstig van de oostelijke heuvelrug, via 
afglijding en erosie.

Het verzamelde materiaal werd gewassen, geselecteerd en bekeken. Onderstaand 
verslag geeft een overzicht met de beschrijving van de vondsten per periode.

Bedankt iedereen voor de enthousiaste deelname! Hopelijk was de namiddag voor 
jullie even tof als voor ons en mogen we in de toekomst nog eens samen te velde 
trekken.

1.  Roger Lodens, Edmond De Meulemeester, Jozef en Chris Bourdeaudhui en kinderen, Rudi Van Paemel 
en kinderen.

"WS" toont. Dit merkteken werd veel gebruikt bij Vlaamse imitaties van 19de eeuwse 
pijpen uit Gouda (NL). 

Conclusie:
Opvallend is dat we hier te maken hebben met een duidelijke concentratie van 
aardewerk uit de late 16de tot vroege 18de eeuw. Dit is vermoedelijk het gevolg van 
afglijding door erosie van de oostelijke heuvelrug. 
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Multimediavoordracht "Margareta van Parma"
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

mij. 
- Verslag bestuursvergadering van 06.11.2000: “Edmond De Meulemeester klaagt over 
een ʻdroge  ̓vergadering”, en even verder “volgende bestuursvergadering op maandag 
4 december “met drank” ter gelegenheid van de pré-opening van de frigo”. Commen-
taar overbodig?
- Verslag bestuursvergadering 03.09.2001: (dit is het eerste verslag van Paula Vander 
Mijnsbrugge als nieuwe secretaris) er staat: “ De bovenste verdieping wordt opgekuist 
tegen 16 september eerstkomend... Ook voorzien in een kleine receptie”. Voilà, onmid-
dellijk ingeburgerd.
- Verslag bestuursvergadering 05.11.2001: “ Johan Vanhuffel, die reeds zijn liefde voor 
Businarias heeft getoond, verwelkomen we als een sympathieke aanwinst”. Schoon hé 
van onze secretaris om dit zo te schrijven. 
- In februari 2003 krijgt Businarias een ADSL- en een telefoonlijnaansluiting: draai 
dan 055 21 53 62.
- In het verslag van de bestuursvergadering van 7 juli 2003 schrijft secretaris Paula 
Vander Mijnsbrugge: “Clothaire, van harte gefeliciteerd met het huwelijk van je doch-
ter en tot de volgende vergadering ...”. Stille wenk voor  Clothaire De Deken die toen 
niet aanwezig was. In het verslag van de volgende vergadering (1 september 2003) 
lezen we: “de traktatie van Clothaire ter gelegenheid van het huwelijk van zijn zoon 
liet zich smaken”. Paula had duidelijk genoten.
- 20.09.2003: de omgekeerde wereld: prins Filip signeert het boek “150 jaar Louise-
Marie”. Er staat nergens in de verslagen van bestuursvergaderingen vermeld dat hij 
co-auteur was van dit boek.

De nabije toekomst

De belangrijkste manifestatie welke Businarias in 2006 zal organiseren is de 
Heemdag Oost-Vlaanderen op 28 mei. Aanleiding hiervoor is het tienjarig bestaan van 
Businarias. Het betreft een samenkomst van afvaardigingen van alle Oost-Vlaamse 
heemkundige kringen waarbij Businarias de gemeente Maarkedal zal voorstellen. Een 
150-tal aanwezigen worden verwacht. Na de noodzakelijke toespraken, een voordracht 
over de Maarkedalse toponiemen, een hopelijk sfeer- en smaakvol diner, volgt een 
rondrit door Maarkedal, waarbij enkele belangrijke toeristische trekpleisters worden 
bezocht. Op deze wijze kan Businarias optimaal bijdragen tot het promoten van 
Maarkedal in de provincie. 
Maar Businarias doet ook iets voor haar leden. Op 1 oktober zal de vereniging een 
opendeurdag houden waarbij een doorlopende voorstelling zal worden gegeven over 
haar tienjarige bedrijvigheid. En er zal wel een extraatje bij zijn...

In het kader van de vierde "Nacht van de Geschiedenis" in samenwerking met het 
Davidsfonds had een multimediavoordracht plaats op 21 maart 2006 in het parochiaal 
centrum van Nukerke. Na een korte verwelkoming door Fernand Maes, voorzitter van 
het Davidsfonds was het woord aan Marc Vuylsteke, voorzitter van de Heemkundige 
Kring Businarias.
Rond de figuur van Margareta van Parma bestaan er vele verhalen, al dan niet waar! 
Zo vond de spreker nog onlangs enkele boeken van 1613, door de jezuïet Famianus 
Strada, geschreven in opdracht van de familie “Farnese”.
Margareta, geboren eind juli 1522 te Oudenaarde was de onwettige dochter van 
Janneke van der Gheynst, dochter van een tapijtwever, uit het nabijgelegen dorpje 
Nukerke en Karel V, geboren te Gent op 24 februari 1500. Tijdens het beleg van 
Doornik in 1521 had hij immers zijn hoofdkwartier in Oudenaarde.
Karel V vertrouwde het kind na haar geboorte toe aan de familie De Douvrin te 
Brussel. Hij ging er immers vanuit dat het kind op de “huwelijksmarkt” kon gebruikt 
worden om eventuele “vrede” of “gebiedsuitbreiding” te bewerkstelligen.
Op driejarige leeftijd werd beslist haar uit te huwelijken aan een “Medici”, nl. 
Alessandro de Medici, hertog van Toscane. Keizer Karel, sedert 1519 keizer van het 
Heilig Roomse Rijk, erkende Margareta officieel in 1529.
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  van Schoorisse”.
- 28.12.2005: Tijdens de boomplanting in Maarke ter gelegenheid van 175 België en 
 25 jaar federalisme schonk Businarias een uitvergrote foto van een gelijkaardige 
  viering met het planten van de vrijheidsboom op dezelfde plek in 1930. 

Website

Hoewel het toen nog niet zo evident was en het systeem zelf voor privé-gebruikers nog 
in de kinderschoenen stond, werd er in januari 2000 contact opgenomen met Frank 
De Baere om een website te maken. Het is niet omdat een heemkundige kring zich 
bezighoudt met oude dingen dat hij niet moet meegaan met de moderne evoluties. 
Businarias kan ook maar via de “www” wereldwijd bekend geraken. 
Antoine Lefever bezorgde Frank De Baere fotomateriaal over de toen nog korte 
geschiedenis van Businarias zodat hij deze kon verwerken in de website.
En dan ... een hele tijd niets meer. Tot Marc Vuylsteke de website (www.businarias.cjb.
net) voorstelde op de bestuursvergadering van 2 september 2002. Degelijk werk on-
danks de noodzakelijke kinderziektes. Marc werkte er verder aan. Ondertussen bestaat 
deze site niet meer en werd vervangen door http://users.skynet.be/businarias/. Er kan 
worden “geplankzeild” naar talrijke rubrieken: verklaring van de naam Businarias, ge-
gevens over het documentatiecentrum ̒ Ter Maelsaeckeʼ, informatie over de vier Maar-
kedalse deelgemeenten, een lijst met uitleg over alle publicaties van Businarias, ook deze 
in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, een uitgebreid foto- 
archief, een overzicht van alle teksten verschenen in het tijdschrift Businarias, een 
rubriek ʻactualiteit  ̓ met verwijzingen naar allerlei manifestaties in Maarkedal. En 
eerlijk gezegd... ʼt zit goed in mekaar.
Een ʻE-postje  ̓kan je sturen naar ter.maelsaecke@skynet.be.

Anekdotes

- Verslag bestuursvergadering van 10.07.1997: “Door het gemeentebestuur wordt een 
metalen kast ter beschikking gesteld voor het bewaren van ons archief. Het slot is 
echter defect”.
- Verslag bestuursvergadering van 07.04.2000: het gaat over het opstellen van een soort 
gebruiksreglement van de nieuwe lokalen in de Maalzaakstraat, “ook wordt goedge-
keurd om in de 3 lokalen niet te roken noch te consumeren”. Dat eerste valt de laatste 
tijd goed mee, maar over dat tweede... En iets verder: “op de overloop zal een hoekje 
ingericht worden om te roken en iets te drinken”. Zou die bestuursvergadering op de 
overloop doorgegaan zijn?
- Verslag bestuursvergadering van 08.05.2000: in verband met de werkzaamheden bij 
het inrichten van Ter Maelsaecke: “De trapleuning werd ondertussen geverfd door 
Marc Vuylsteke”. Hier heb ik toch enkele bedenkingen bij, maar ik hou ze wel voor 

Margareta vertrok in 1533 naar Italië. In Firenze ontmoette ze Alessandro en vanaf 17 
april 1534 werd ze opgevoed in Napels. Kleine anekdote: haar brieven ondertekende 
ze met “Margherite dʼAutrice”.
Ze huwde in 1536 in de San Lorenzo kerk te Firenze. Maar jammer genoeg voor 
haar werd Alessandro in 1537 vermoord door zijn neef. Daarna moest ze van Karel V 
hertrouwen met de jongere Ottavio Farnese, hertog van Parma en kleinzoon van paus 
Paulus III, alhoewel ze liever met Casimo de Medici door het leven wou gaan. 
In maart 1559 werd Margareta tot “Regentes der Nederlanden” benoemd door 
haar halfbroer Filips II, zoon van keizer Karel. In 1561 had haar Blijde Intrede in Ou-
denaarde plaats.
Margareta werd geconfronteerd met vele problemen waaronder de verspreiding 
van het protestantisme, tegenwerking van de plaatselijke adel, waaronder de graven 
Egmont en Hoorn, ..... Wanneer Filips II, verblijvende in Spanje, na de Beeldenstorm 
(1566) in 1567 de hertog van Alva stuurde om de gemoederen te bedaren, nam de am-
bitieuze Margareta  “gedwongen” ontslag en vertrok naar Italië. 
Uiteindelijk kwam in 1579 onder leiding van de zeer bekwame Alessandro Farnese, 
landvoogd sinds 1578 en zoon van Margareta, de opsplitsing der Nederlanden (de 
Noordelijke – en Zuidelijke Nederlanden) waardoor er een einde kwam aan een aantal 
problemen.
Margareta stierf te Artona op 18 januari 1586. Haar lichaam werd later overgebracht 
naar de San Sisto kerk te Piacenza, haar graftombe werd nooit afgewerkt.
Tenslotte kunnen we de grote tevredenheid van de vele toehoorders enkel beamen. Het 
was een boeiende en gestructureerde uiteenzetting over een “dorre” materie dankzij 
een eminente spreker en een ongelooflijke “uitpluizer”.
En het is dankzij Margareta van Parma dat Nukerke een plaatsje heeft verworven én op 
de wereldkaart én in de vele geschiedenisboeken!!!:

l(
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Manifestaties en tentoonstellingen

Het deelnemen aan verschillende manifestaties als Open Monumentendag en Erfgoed-
dag en het organiseren van tentoonstellingen behoorde ook tot de activiteiten van de 
heemkundige kring gedurende de afgelopen tien jaar.
- 14 en 15.08.1999: “100 jaar Maarkedal in oude prentkaarten” in het Administratief 
   Centrum van Maarkedal.
- 12.09.1999: “100 jaar Maarkedal in oude prentkaarten” ter gelegenheid van Open 
   Monumentendag in het Hof te Cattebeke.
- 03.07.2000: tentoonstelling archiefmateriaal ter gelegenheid van de officiële opening 
   van “Ter Maelsaecke”.
- 10.09.2000: “De oogst” computergestuurde fotomontage door Marc Vuylsteke in het 
   Hof te Cattebeke in het kader van Open Monumentendag.
- Oktober 2001: bezoek, dank zij schepen Anny Vandecatsyne,  van de toenmalige bur- 
 gemeester en schepenen van Horsovsky Tyn (zustergemeente van Maarkedal in  
   Tsjechië) aan Ter Maelsaecke. Daar deed ik een poging in mijn beste Duits deze men- 
  sen kennis te laten maken met Businarias en het documentatiecentrum. Achteraf bleek 
  dat de ontvangst erg werd gewaardeerd.
- 20 en 21.04.2002: Erfgoeddag met als onderwerp: “Verzamelingen”. Businarias
 organiseerde tentoonstellingen in het Administratief Centrum van Maarkedal en in 
  Ter Maelsaecke.
- 08.09.2002: Businarias schonk grote fotoʼs van de bouwplannen van de Sint- 
  Britiuskerk te Etikhove aan de kerkfabriek ter gelegenheid van Open Monumenten- 
  dag. De fotoʼs blijven permanent in de kerk tentoongesteld.
- 25.10.2002: volksavond met markt- en straatzanger Eric Wille.
- 09-10.11.2002: Businarias nam deel aan de streekboekenbeurs te Parike.
- 18.04.2004: medewerking aan Erfgoeddag met een tentoonstelling in Ter Maelsaecke 
  rond het thema “ʼt Zit in de familie”.
- 24 en 25.04.2004: medewerking aan de organisatie “Dorp in de kijker” van de Lande- 
  lijke Gilde. De tentoonstelling van de week voordien werd aangevuld met archiefma- 
  teriaal van Businarias over Etikhove. Een stand van Businarias in de Sint-Britiuskerk 
  te Etikhove werd door een honderdvijftigtal mensen bezocht.
- 10.07.2004: onverwacht bezoek van een delegatie van het gemeentebestuur van
  Horsovsky Tyn aan Ter Maelsaecke. Er werd gedacht aan een tegenbezoek. 
- 21-26.07.2005: een delegatie van Businarias reisde mee naar Horsovsky Tyn tijdens 
  een uitstap van het Jumelagecomité.
- 03-04.090.2005: Businarias werkte mee aan de feestelijkheden rond “500 jaar Heeren 

Werkzaamheden in "Ter Maelsaecke"
ANTOINE LEFEVER

Door toedoen van ons bestuurslid Johan Vanhuffel 
konden wij een mooi muurrek op de kop tikken. 
Na een flinke poetsbeurt door Johan, Roger, Paul 
en Jean kon worden overgegaan tot de opbouw 
ervan. Met veel geduld  en zweet werd het achteraf 
zorgvuldig gemonteerd door Johan, Roger en Paul. 
Van harte dank voor de milde schenker en voor de 
"noeste" werkers. 
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Voordrachten

Een belangrijke activiteit van Businarias bestaat erin voordrachten te organiseren met 
als onderwerp de plaatselijke geschiedenis en folklore, maar ook de maatschappelijke 
of sociale situatie. Ik geef een opsomming:
- 24.11.1997: “Het land tussen Marke en Ronne” door Rik Opsommer
- 23.03.1998: “Protestantisme in onze streek” door Dom Blockland
- 11.12.1998: “Boerenkrijg en Franse bezetting in en rond Maarkedal”
  door Marc Vuylsteke
- 02.12.1999: “Vrijen en trouwen bij onze voorouders”
  door professor Chris Vandenbroecke
- 09.09.2001: “Metaal in Maarkedal”, computergestuurde fotomontage door
  Marc Vuylsteke in het Hof te Cattebeke in het kader van Open Monumentendag.
- 15.11.2001: “Van Atingohova tot Etikhove” door Marc Vuylsteke
- 20.09.2003: Marc Vuylsteke presenteert een power-point montage over
   Louise-Marie ter gelegenheid van de viering “150 jaar Louise-Marie”
- 12.09.2004: power-point montage door Marc Vuylsteke over
  “Etikhove vroeger en nu” ter gelegenheid van Open Monumentendag
- 22.10.2004: “Het dialect van onze streek” door Mevr. De Tier
- 22.03.2005: “Van Escornacum tot Schorisse - Wij, Heeren van Schorisse”
  door Marc Vuylsteke ter gelegenheid van de “Derde Nacht van de geschiedenis”
- 21.03.2006: Voordracht door Marc Vuylsteke over “Margareta van Parma”
  in het kader van de “Nacht van de Geschiedenis”.

Uitstappen

Businarias organiseert ook uitstappen voor leden. Ik beperk me hier tot een 
opsomming:
- 27.09.1997: Rijksarchief Rijsel
- 24.01.1998: “De Kelten in Vlaanderen” te Velzeke 
- 24.10.1998: De archeologische site te Ename
- 30.09.2000: Frans-Vlaanderen in samenwerking met VVF
- 01.09.2001: Speelgoedmuseum te Mechelen
- 31.08.2002: Uitstap naar “Le Grand Hornu” in de Borinage (samen met VVF)
- 30.08.2003: Uitstap naar “Bachten de Kupe”
- 05.03.2004: Albertina bibliotheek te Brussel
- 28.08.2004: Uitstap naar het Pajottenland (samen met VVF)
- 17.08.2005: Uitstap naar de Westhoek (Beauvoorde, Ter Duinen, Ieper).

Een nieuwe vrijheidsboom in Maarke-Kerkem
MARC VUYLSTEKE

Op initiatief van het gemeentebestuur van Maarkedal en met de steun van de heem-
kundige kring Businarias werd op zaterdag 28 december 2006 een vrijheidsboom ge-
plant op exact dezelfde plaats van het exemplaar dat er ter gelegenheid van 100 jaar 
Belgische Onafhankelijkheid in 1930 werd geplant.
Zo een vrijheidsboom werd eertijds ten 
tijde van de Franse bezetting rond 1796 
op het dorpsplein van een dorp of stad 
geplant om aan te duiden dat een nieuw 
tijdperk was begonnen. Niet iedereen 
was daar gelukkig mee, temeer daar dit 
een teken van de Franse overheersing 
was. De burgers moesten rondom deze 
boom beloven om de vrijheid door de 
Fransen gebracht te laten voortbestaan. 
Die boom werd dan ook dikwijls bescha-
digd en vernietigd, wat dan weer aanlei-
ding gaf tot bestraffing van de plaatse-
lijke bevolking.
In Maarke-Kerkem, maar ook in tal van 
andere gemeenten, werd bij de viering 
van 100 jaar Belgische Onafhankelijk-
heid het gebruik van het planten van een 
vrijheidsboom weer ingevoerd.

Vrijheidsboomplanting
tijdens de Franse bezetting.
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door en gaf zijn zegen. De lay-out kreeg vorm, de vele illustraties en fotoʼs kregen 
hun plaats. Het boek kon naar de drukker. Een wettelijk depotnummer en ISBN num-
mer werden aangevraagd. Er waren meer dan 180 voorintekeningen. Op 20 april 2002 
werd het boek officieel voorgesteld in het Administratief Centrum van Maarkedal. De 
“eersteling” van Businarias werd geboren en ... werd gedoopt. In 2005 werden twee 
exemplaren van “De Sint-Britiuskerk te Etikhove” aangekocht door een uitleenbiblio-
theek in Canada.
Daniel Wieme was reeds geruime tijd bezig met een project rond een boek over Maar-
ke-Kerkem. Met een uitprint van zijn “Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden” 
deed hij in juli 2002 mee aan de Cera-geschiedkundige prijs. Businarias zorgde voor 
de gedrukte uitgave. Ook dit boek kende verder een gelijkaardige ontstaansgeschiede-
nis als dit over de Etikhoofse kerk. Daniel werd ziek en kon de voorstelling van zijn 
levenswerk over zijn Maarke-Kerkem in het Administratief Centrum van Maarkedal 
op 30 november 2002 niet meer meemaken.

In november 2001 kreeg Rudi Van Paemel ook schrijfkriebels en wilde iets maken rond 
Louise-Marie, gehucht in Maarkedal, dat weldra zijn 150-jarig bestaan wilde vieren. 
Na een periode van stilte werd op 1 juli 2002 beslist dat een boek over Louise-Marie 
zou verschijnen tijdens de jubileumviering van dit Maarkedalse gehucht. Ondertussen 
was hij zich volop aan het documenteren. Een mogelijke samenwerking met het feest-
comité van Louise-Marie werd overwogen. In elk geval werd er binnen Businarias 
samengewerkt: terwijl Rudi Van Paemel zich vooral toespitste op het historische en 
ludieke, nam Marc Vuylsteke het plaatselijk onderwijs en Antoine Lefever het vereni-
gingsleven voor hun rekening. Ook nu werd de nodige publiciteit gevoerd. Het boek 
“150 jaar Louise-Marie” werd voorgesteld tijdens de festiviteiten op 20 september 
2003 in aanwezigheid van prins Filip, die een exemplaar als geschenk kreeg. De drie 
auteurs waren terecht fier. Het boek kende ondertussen reeds een tweede druk. Op 17 
december 2004, behoorde het boek tot de vijf genomineerden voor de Cera Foundation 
prijs voor de Geschiedenis van het Platteland.

In oktober 2003 kreeg Marc Vuylsteke inzage in het oorlogsdagboek van Odon 
Van Pevenaege, soldaat tijdens de eerste wereldoorlog, die geboren werd in Maarke en 
later verhuisde naar Schorisse en Anserœul. Odon werd soldaat in 1913. Zijn dagboek, 
later gevonden door een neef, had hij zorgvuldig elke dag bijgehouden. Hij sneuvelde 
in 1917. Op zijn graf in Anserœul prijkt een Vlaams heldenkruis. 
De uitgave van dit dagboek, voorzien van commentaar, zou moeten kunnen verschij-
nen in november 2004. Ook dit boek kende ondertussen de klassiek geworden ont-
staansgeschiedenis: publiciteit, subsidiëring, maken lay-out, ontwerp cover, correcties, 
voorintekening, ... Het boek werd voorgesteld op 14 november 2004 in het Administra-
tief Centrum te Maarkedal, ter gelegenheid van de herdenkingsplechtigheden rond het 
einde van Wereldoorlogen I en II.

Wanneer en waarom die boom later 
werd verwijderd blijft nog altijd een 
raadsel. Sommige inwoners bewe-
ren dat de boom rond de vijftiger 
jaren verdween bij het rechttrek-
ken van de vroegere rijksweg. Vele 
Maarke-Kerkemnaren hadden nu 
de wens geuit om ter gelegenheid 
van 175 jaar onafhankelijkheid van 
België een nieuwe boom te planten.

Onder begeleiding van de 
Koninklijke Fanfare Sint-Vincent uit 
Maarke werd het boompje, dat recht 
op een grote boerenkar stond en 
vastgehouden werd door Lennert 
(7 j) en Amber (9 j) Lust, tot aan het 
dorpsplein gebracht. Schepen Lust 
plantte dan de nieuwe vrijheids-
boom op precies dezelfde plaats 
waar het vroegere exemplaar stond. 
Schepen van Cultuur Anny Vande 
Catsijne sprak de aanwezigen toe 
van op de roepsteen waarop destijds 
de champetter het nieuws bracht na 
de mis.

Een grote foto waarop de plechtig-
heid rond de boomplanting in 1930 
staat afgebeeld werd dan door de 
voorzitter van Businarias overhan-
digd. Deze foto hangt nu achteraan 
in de kerk van Maarke-Kerkem. De 
ijzige winterkoude belette niet dat 
er toch nog een onverwacht groot 
aantal inwoners deze plechtigheid 
meemaakte.
Jammer dat die nieuwe vrijheids-
boom zo'n armtierig exemplaar was. 
Ingewijden beweren dat binnenkort 
dit triestig exemplaar zal vervangen 
worden door een degelijke es.
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kringen, affiches, publicatie in de “Info Maarkedal”,  enz. Ook werden subsidies aan-
gevraagd (en bekomen) bij het gemeentebestuur van Maarkedal en het provinciebe-
stuur van Oost-Vlaanderen. Kunsthistoricus Patrick Devos nam een kopij van het boek 

MARC VUYLSTEKE

Abraham Pot uit Nukerke,
veroordeeld als "muntenschroder"

Abraham Pot, ontvanger te Nukerke, veroordeeld en geworpen in "soeijende olie".

Abraham Pot had sinds 1718 een bijverdienste gezocht in het "schroeyen, snijden, 
kappen en verminderen van verscheyde silvere specien van ghevalueerden ghelde 
gheslaghe, ende ghemunt met de wapene soo van syne keijserlijke ende conincklijcke 
majesteit ofte desselfs voorsaeten, als van andre souveraine princen", waarvan hij in 
bezit kwam als ontvanger van Nukerke, m.a.w. hij vijlde, sneed of kapte de buiten-
kant van de zilveren penningen weg en vergaarde zo het gewilde zilver. Hij bezorgde 
de afgevijlde penningen aan Isaacq vander Kimpen, een schoenlapper te Etikhove 
die op de heerlijkheid van Fiennes woonde. Hij moest de verminderde stukken effen 
vijlen "ofte met den hamer vuyt te slaen". Zo kon Abraham deze bijgewerkte stukken 
beter opnieuw uitgeven. Met het afgesneden en afgevijlde zilver liet hij dan Daniël 
Soudan, een horlogemaker uit Melden,  "verscheydene pare silver gespen" gieten. Isaacq 
vander Kimpen bezorgde deze gespen dan aan Pieter Van Cauwenberghe, die er de 
nodige haken aanbracht en ze liet  "schoone maeken en pollysteren".

Soo ist dat Thof recht doende, condemneert en in effigie1 ghebracht te worden op een 
scavot gherecht op de Ste pharahilde plaetse, ende aldaer gheworpen te worden in 
eenen ketele, met soeijnde olie, ende waeter, verclaeren voorts alle ware goederen, 
leenen, erfen, meubelen ende immeubele waer die ghestaen, ofte gheleghen sijn ghe-
confisqueert s'keijsers ende s'coninghs ons gheduchts heeren proffijte, de kosten ende 
misen2 van justitie alvooren ghededuceert.             pro: 20ste januari 1731.
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ters) verhuist naar de Maalzaakstraat.

3 juli 2000 werd een eerste hoogdag voor Businarias: officiële opening van “Ter Mael-
saecke”. 
Het archief groeit gestaag aan. Gelukkig is daar Roger Lodens die de hele handel op 
een overzichtelijke manier klasseert.
Vanaf november 2001 kon Businarias beschikken over de volledige eerste verdieping. 
De collectie boeken en documenten breidt verder uit. Het klassement ligt in handen 
van Roger Lodens en Johan Vanhuffel, die er menige uren van hun vrije tijd voor over 
hebben. Het is zelfs zo ver dat de ruimte op de verdieping in feite te klein aan het 
worden is om de talrijke archieven, documenten, boeken, enz. nog deftig te bergen. Er 
wordt uitgekeken om ook het gelijkvloers te benutten, ten einde ook bepaalde docu-
menten permanent tentoon te stellen. De vraag werd gesteld aan het schepencollege. 

Boeken

In het verslag van de bestuursvergadering van 06.08.2001 wordt een eerste maal gewag 
gemaakt van een “themanummer” over de kerk van Etikhove. We lezen: “... hetgeen 
naar de drukkerij zou moeten en veel geld zou kosten...”. De auteur (ik dus) was toen 
efkens zijn ʻcourage  ̓kwijt. Maar vanaf november 2001 kwam er schot in de zaak. Er 
werd gediscuteerd bij het bestuur over de kostprijs en het aantal exemplaren. 
Begin 2002 begon het promotiewerk rond “De Sint-Britiuskerk te Etikhove”: voorstel-
ling aan de pers, publiciteit in kranten, folders naar leden en, naar andere heemkundige 

Abraham Pot werd veroordeeld op 20 januari 1731 en in de kokende olie geworpen. 
Tevens werden al zijn goederen verbeurd verklaard. Isaacq vander Kimpen werd als 
medeplichtige tot dezelfde straf veroordeeld. Abraham Pot is echter voortvluchtig, dit 
blijkt uit het woord "in effigie". Het is zijn beeltenis, een portret of een tekening die 
men in de kokende olië werpt, dit in afwachting tot men hem zal gevonden hebben

Hieronder de aanhef van beide processen.

Belangstelling voor een tentoonstelling tijdens Open Monumentendag 2002.
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Ter Maelsaecke

In mei 1998 vroeg de voorzitter aan het gemeentebestuur om over een ruimte in de 
oude pastorie van Nukerke te kunnen beschikken, om daar in samenwerking met 
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF), afdeling Oudenaarde, een docu-
mentatiecentrum en bibliotheek uit te bouwen. Dat lukte blijkbaar niet. De voorzitter 
kennende, bleef hij aandringen en schreef hij op 5 december 1999 een brief naar het 
Maarkedalse schepencollege met de vraag om een deel van de eerste verdieping  te 
kunnen gebruiken van het gebouw aan de Maalzaakstraat te Etikhove, eigendom van 
de gemeente. Het werd een prachtig nieuwjaarsgeschenk want op 15 januari 2000 
konden de bestuursleden de drie toegewezen lokalen gaan bezoeken. Er moest wel een 
beetje gepoetst en geschilderd worden - Businarias heeft zeer handige Harryʼs binnen 
zijn bestuurskring – en op vrijdag 7 april  ging een eerste bestuursvergadering door in 
de nieuwe lokalen. Er werd beslist deze lokalen een naam te geven: ʻHeemkundig en 
genealogisch documentatiecentrum “Ter Maelsaecke”ʼ. Kort daarna werden de loka-
len ingericht in samenwerking met VVF. 

De lokalen zouden toegankelijk zijn voor de leden op zondagvoormiddag van 10u00  
tot 12u00, zodat de reeds verzamelde archieven konden worden geraadpleegd. De eer-
ste computer en printer werden er met de hulp van Frank De Baere geïnstalleerd. Het 
archief van VVF (met de talrijke microfilms van doop-, huwelijks- en overlijdensregis-

Wie was Abraham Pot?

In de doop-, huwelijks- en begrafenisregisters van Nukerke vinden we drie keer een 
Abraham Pot. Na enig puzzelwerk en na raadpleging van “De Alfabetische klappers met 
genealogische analyses op de staten van goederen van Melden en Nukerke, anno 1560-
1795” opgemaakt door Paul Van Butsele konden we alles ontcijferen.

Abraham Pot werd geboren te Nukerke op 7 augustus 1689 als zoon van Abraham 
en Maria van der Bruggen. Peter en Meter waren Judocus van der Bruggen en Anna 
Pot. Hij had nog een zus Susanna, geboren te Nukerke op 29 januari 1692 en ge-
huwd met Joannes van der Spieghel. Ook weten we dat hij drie halfzusters en twee 
halfbroers had. Vader Abraham was na het overlijden van Maria van der Bruggen 
een tweede keer gehuwd met Marie Roels. Uit dit huwelijk werden geboren : Jenne 
(Joanna Teresia) op 16 mei 1697, Marie op 25 december 1698, Isaacq op 13 augustus 
1701, Jacobus op 26 mei 1705 en Louysken (Joanna Ludovica) op 21 februari 1712.

Vader Abraham, zoon van Abraham overleed te Nukerke op 6 oktober 1716. Na zijn 
overlijden werd er een “staat van goed” opgemaakt op 30 juni 1717 waarbij de eigen-
dommen van de overledene werden opgetekend. Hij bezat o.a. een behuisde hofstede 
in het gehucht Ter Poort te Nukerke, op iets meer dan drie dagwand die hij voor zijn 
huwelijk gekocht had van de erfgenamen van Adrijaen Dhont-Marroyen. Daarbij had hij 
van zijn zuster Tanne Podt (Pot) een stuk grond geërfd voor 1⁄4 van iets meer dan twee 
dagwand, genaamd de Raepslochting. Op de Boskouter, te Etikhove-Ladeuze, had hij 
eveneens een eigendom die hij vóór zijn overlijden afstond aan zijn zoon Abraham. De 
zoon Abraham was ontvanger in Nukerke maar woonde te Etikhove. Bij zijn terechtstel-
ling was hij 42 jaar oud. 

3 juli 2000: opening documentatiecentrum.
1. Effigie : Image, portrait. Représentation grossière (tableaux, mannequins) d'un condamné à laquelle on 
faisait subir fictivement la peine. –  Beeld, portret. Ruwe voorstelling (schilderij of  pop) van een veroor-
deelde die men fictief de straf liet ondergaan.

2. Misen : obligation pénale.  –  Gerechtkosten.

Bron: Dictionnaire de Généalogie, Léon Roy, Cercle d'Histoire de Rixensart, 1998.

Bron:
Rijksarchief Gent, fonds Raad van Vlaanderen, register van criminele sentenciën, blz 58V°-59V°, nr 8596.
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Begin 1997 sluit Businarias aan bij het ʻVerbond der Heemkundige Kringen”, waar-
door het kan meespelen in het geheel van de heemkunde in Oost-Vlaanderen.
Het “dagelijks bestuur” bestaat thans niet meer. De samenstelling van de huidige – en 
ik durf dat hier gerust te stellen – sterk gemotiveerde bestuursploeg - vindt u achteraan 
in dit tijdschrift.

Op 28 november 1997 overleed Omer Van Welden.  Sedertdien horen wij geen 
“oncontroleerbare verhalen” meer.  Paula De Tavernier verliet ons op 26 april 1999. Ze  
had nog zoveel plannen. Daniel Wieme overleed op 19 september 2002. Wij missen 
zijn parate geschiedeniskennis.

Het tijdschrift

Het eerste tijdschrift verscheen in januari 1997. Het tijdschrift “Businarias”, waarvan 
de lay-out voortreffelijk wordt verzorgd door Antoine Lefever, is het uithangbord 
van de heemkundige kring. Het is niet de bedoeling hier een overzicht te geven van 
de tientallen artikels die verschenen zijn in ons tijdschrift, dat drie maal per jaar 
verschijnt. Als de alomtegenwoordige voorzitter de website van Businarias (daarover 
verder meer) goed bijhoudt kan men daar een overzicht vinden van alle artikels welke 
in de loop der tien jaar zijn verschenen. Toch wil ik een uitzondering maken. Het eerste 
artikel dat de meeste van onze leden (thans een driehonderdtal) lezen is ongetwijfeld 
dat over de “Vertelsels bij de Leuvense stove”, geschreven door Paul Baekeland, en 
voor het eerst verschenen in het tweede nummer (mei 1997). Het streefdoel van deze 
vervolgreeks is om via een Maarkedals verhaal ons eigen prachtig dialect (dat zoals 
alle dialecten jammer genoeg dreigt verloren te gaan) naar buiten bekend te maken 
maar vooral ook toch trachten te bewaren.

Genealogie van Livinus Pot (overgrootvader van Abraham, ontvanger te Nukerke).

Rechtstreekse afstammelingen van Abraham Pot, de muntenschroder, die vandaag nog 
in Maarkedal zouden kunnen vertoeven, heb ik niet gevonden.

I. Livinus Pot.
Gehuwd met Catharina Lateur.
Hun kinderen:
1. Abraham, geboren te Nukerke op 15 augustus 1604, volgt onder II.
2. Christiane, geboren te Nukerke op 7 mei 1607.
3. Isaac, geboren te Nukerke op 22 maart 1609.
4. Marie, geboren te Nukerke op 2 februari 1612.
5. Johanna, geboren te Nukerke op 28 januari 1615.
6. Jacoba, geboren te Nukerke op 18 december 1619.

II. Abraham Pot, geboren te Nukerke op 15 augustus 1604, zoon van I.
Gehuwd te Nukerke op 23 november 1649 met Susanne van der Donckt.
Hun kinderen:
1. Elisabeth, geboren te Nukerke op 26 augustus 1650.
2. Joannes, geboren te Nukerke op 21 december 1651.
3. Susanne, geboren te Nukerke op 20 april 1653.
4. Anna, geboren te Nukerke op 16 november 1654.
5. Joanne, geboren te Nukerke op 8 februari 1657.
6. Abraham, geboren op 21 juni 1658, volgt onder III.

III. Abraham Pot, geboren op 21 juni 1658, zoon van II.
Een eerste maal gehuwd te Nukerke met Marie van der Bruggen.
Hun kinderen:
1. Abraham, geboren te Nukerke op 7 augustus 1689.
2. Susanna, geboren te Nukerke op 29 januari 1692.
Een tweede maal gehuwd te Nukerke op 14 november 1696 met Marie Roels.
Hun kinderen:
3. Joanna, geboren te Nukerke op 16 mei 1697.
4. Maria, geboren te Nukerke op 25 december 1698.
5. Isaac, geboren te Nukerke op 13 augustus 1701, volgt onder IV.
6. Jacobus, geboren te Nukerke op 16 mei 1705.
    Gehuwd te Nukerke op 21 januari 1739 met Marie Blaus.
7. Joanna, geboren te Nukerke op 21 februari 1712.

Handtekening van de stichtende leden
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JOZEF BOURDEAUDHUI
Tien jaar Businarias

Alleen al bij het nalezen van de ongeveer driehonderd bladzijden verslagen van de 
bestuursvergaderingen kan ik zeggen dat een historiek van tien jaar Businarias al een 
aardig boekje zou opleveren. Maar het is niet de bedoeling dat te doen. Ik beperk me 
tot deze enkele bladzijden waarbij ik toch ga pogen een zo breed mogelijk overzicht te 
geven van het reilen en zeilen van onze heemkundige kring. Moet ik mij verontschul-
digen voor de soms persoonlijke benadering? 

De stichting en het bestuur

Ik kan mij voorstellen dat Marc Vuylsteke bij het ondergaan van de nodige lente-
kriebels in 1996 aardig wat last heeft gehad van overdreven ijver: na veel denkwerk, 
discuteren met gelijk- en andersgezinden, overleggen met besturen allerhande en al 
dan niet met zijn echtgenote van gedachten wisselend (ze verwachtte zich waarschijn-
lijk aan veel, maar niet wat de volgende tien jaar zou volgen), stuurde Marc op 22 mei 
1996 een uitnodiging naar enige inwoners uit Maarkedal, de meeste op een of ander 
manier bedrijvig in de culturele sector. Met een over twee bladzijden uitgetikte opsom-
ming van mogelijke activiteiten nodigt hij die mensen uit na te denken over het al dan 
niet oprichten van een “Culturele Heemkundige Kring”.  
(Ik onderbreek mezelf hier even: het genoemde overzicht kan nog voor jaren inspiratie 
geven tot activiteiten voor Businarias). 
Op donderdag 13 juni 1996 om 20u00 kwamen zestien mensen samen in het 
Administratief Centrum “Valerius De Saedeleer” om er deel te nemen aan de 
stichtingsvergadering van de heemkundige kring “Businarias”. Het waren, in 
alfabetische volgorde: Paul Baekeland, Bernadette Casiers, Dirk De Merlier, 
Edmond De Meulemeester, Paula De Tavernier, Roger De Tavernier, Fanny 
Langie, Antoine Lefever, Danny Provost, Peter Thienpont, Paul Vander Linden, 
Freddy Van Steendam, Jozef Van Nieuwenhuyze, Omer Van Welden, Marc Vuylsteke 
en Daniel Wieme. De voorgestelde statuten werden met eenparigheid van 
stemmen goedgekeurd. De vereniging kreeg de naam “Businarias”, benaming die 
in de elfde eeuw gebruikt werd voor het hoogste punt van Maarkedal (Bossenare). 
Voorzitter werd, ja hoe kan het anders, Marc Vuylsteke, ondervoorzitter werd Dirk 
De Merlier, penningmeester Antoine Lefever, archiefverantwoordelijke Danny Pro-
vost en Fanny Langie kreeg de job van secretaris. Dit vijftal vormde het “dagelijks 
bestuur” dat een eerste maal samenkwam op 4 juli 1996 om het voornamelijk te hebben 
over de taakverdeling, de vormgeving en inhoud van een tijdschrift. Op 30 september 
werd een logo gekozen uit de ontwerpen van Jutta De Langhe en Danny Provost. Via 
een folder probeerde men leden te werven. Belangrijk in deze beginfase was ook de 
zoektocht naar sponsoring.

IV. Isaac Pot, geboren te Nukerke op 13 augustus 1701, zoon van III.
Gehuwd te Nukerke op 29 mei 1736 met Anne Marie Callebaut.
Hun kinderen:
1. Petrus, geboren te Nukerke op 14 september 1736.
2. Joanne, geboren te Nukerke op 2 december 1738.
3. Jacobus, geboren te Nukerke op 11 januari 1740, volgt onder V.
4. Marie, geboren te Nukerke op 18 december 1742.
5. Florentia, geboren te Nukerke op 27 september 1745 en er overleden op 27 oktober 
    1816. Zij was gehuwd met  Augustijn Aelvoet
6. Joannes, geboren te Nukerke op 20 januari 1749 en er ongehuwd overleden op 13 
    mei 1810.
7. Marie, geboren te Nukerke op 25 juni 1752.
8. Elisabeth, geboren te Nukerke op 19 november 1757 en er overleden op 15 mei 
    1823.

V. Jacobus  (Jacques) Pot, geboren te Nukerke op 11 januari 1740 en overleden op 18 
juni 1800, zoon van IV.
Gehuwd te Nukerke op 16 januari 1773 met Anna Marie Aelvoet, overleden op 18 
april 1810.
Hun kinderen:
1. Joannes, geboren te Nukerke op 18 november 1773.
2. Maria, geboren te Nukerke op 16 december 1774.
3. Maria, geboren te Nukerke op 9 november 1776 en er ongehuwd overleden op 29 
    november 1806.
4. Joannes, geboren te Nukerke op 22 december 1778.
5. Jacques, geboren te Nukerke op 29 oktober 1780.
  Gehouwd te Maarke op 2 december 1813 met Catherine Roman, geboren te 
   Maarke op 24 november 1792, dochter van Jean-Baptiste Roman en Marie Livine 
    van Butsele.
6. Scholastica, geboren te Nukerke op 8 maart 1783.
7. Judocus, geboren te Nukerke op 11 oktober 1784.
8. Constantinus, geboren te Nukerke op 29 juni 1787. zie IV.

VI. Constantinus Pot, geboren te Nukerke op 29 juni 1787 huwde te Nukerke op 17 
mei 1810 met een spinster, Isabella Rosa De Donder, 27 jaar. Zij was een dochter 
van Pierre François (overleden te Nukerke op 6 oktober 1806) en van Marie Jeanne 
Vanbraband.
Hun kinderen:
1. Antoinette, geboren te Nukerke op 24 februari 1811
2. Henricus Anthonius, geboren te Nukerke op 18 september 1815
3. Petrus Ludovicus, geboren te Nukerke op 19 mei 1819.
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Hij mocht er niet aan denken of hij werd er kregel van. Wat kon hij misdaan hebben, 
of wat was er achter zijn gat gebeurd, waarom meed ze hem ineens, terwijl ze hem zo 
nabij was geweest? Hij verstond er niets van. Hij zag haar pertank geren, bijna geren 
genoeg om ermee weg te lopen en nooit meer terug te keren.

Die maandag was hij te weten gekomen, van Ronsenaars die bij hem werkten, dat er 
somtijds een rare, gebaarde kwibus verf op doek zat te vermoosen, meestal ergens 
ten uitkanten, op ondenkbare plekken en tijden. Misschien was dat wel de schilderire 
waarmee Marietje werd gezien! Uiteraard vermeed hij nadere vragen te stellen. 
Niemand scheen anderzijds te weten wie dien artiest eigenlijk was en waar hij vandaan 
kwam. De gewone man in de straat vroeg zich af hoe hij zomaar met kladpotten zijn 
kroeten kon verdienen.
We zullen het allemaal uitgaan tegen de volgende aflevering van ons boekske. 

Angelaotie: relatie, kennis, betrekking.
Appeltrut: appelmoes.
Gat: 't . vijl hebben: onbezorgd kunnen handelen.
Geslomd: zat, dronken. Ook gekromd.
Hendesleppe: hemdslip.
Kader: ne . afwerken: iets uitrichten, plegen.
Keure: de . krijgen: de kans krijgen.
Marti: zijn . ontbinden: alle remmen loslaten.
 Wild worden.
Nijige tote: nijdig mens, stoute bek.
Overvlucht: komt voor in duivensport: duif die te ver
 vliegt, overvlucht doet.

Parlot: in 't. zitten: in de knoei zitten, in nesten zitten.
Patotters: zijn . afgieten: plassen, urineren.
Poeierdooze: poederdoos.
Schilderire: schilder.
Snotwieke: snottebel.
Te zijnen tselfsten komen: tot zichzelf komen.
Tukske: korte slaap, uiltje.
Uitgaan: nagaan, natrekken.
Wezen: gelaat, gezicht.
Zinginge: zangwedstrijd, crochet (Fr).

CLOTHAIRE DE DEKEN
Vondelinge te Maarke-Kerkem

Naar aanleiding van ons opzoekingswerk over familienamen en de, in dat verband 
gepubliceerde verklarende lijst van en voor onze leden (zie ons tijdschrift jaargang 
2005), raakten we ook even de naamgeving van vondelingen aan.

Over dit laatste onderwerp verscheen reeds een uitgebreid artikel in het nummer 11 
van ons tijdschrift (mei 2000, blz. 27).

Ook in Maarke ontdekten we een vondelingendossier. Het verschijnsel (Bron: Rijks-
archief Ronse, Modern Gemeentelijk Archief: Etikhove nr 13) bleek dus niet alleen in 
de steden voor te komen, alhoewel het op het platteland veel moeilijker was een kind 
te baren en het als vondeling te doen verdwijnen wegens de sociale controle. Iedereen 
heeft zelfs onlangs de beelden gezien die de wereld zijn rondgegaan van het kind dat 
letterlijk opgevist werd, drijvend in een plastiekzak als een moderne Mozes.

Ook is het nog niet zo lang geleden dat er tussen het Antwerpse stadsbestuur en de 
organisatie "Kind en Gezin" gebakkeleid werd over het al of niet terug instellen van de 
aloude vondelingenschuif of "rolle".

Alhoewel Maarke in 1827 ver verwijderd lag van toenmalige toestanden in de 
provinciehoofdplaats Gent, waar tot 250 vondelingen per jaar geregistreerd werden, 
werd de dan dienstdoende "secrétaire" of "employé de l'Octroi municipal" (gemeente- 
ontvanger) Kamiel Francies Thienpont geconfronteerd met een vondeling, binnen- 
gebracht door de 52-jarige spinster Coleta Martens. Zij was de weduwe van Richard 
Van Lierde. Deze laatste overleed op 20 april 1813 in zijn woonst op de Meulemeersch, 
huidige wijk Kabuize, 41 jaar oud. Zij was tevens vergezeld door haar twee buren: 
"Jean-Baptiste Martens ten oude van 55 jaer en van Karel Torck ten oude van 28 jaer, 
beyde werkzaam voor de gemeente".
Het verslag verteld dat zij "geweckt door het geschrey van een kind om twee ure van 
den voorhede nagt, opgestaan was en aan de buitenhuisdeure een kind had gevonden 
liggende op een handvolleken sloorstoppelde".

Er bestonden sinds Napoleon geijkte formulieren om een verslag over deze vondst en 
over deze aangifte te maken.

Ambtenaar Thienpont kweet zich evenwel zonder formulieren en op zijn eigen manier 
van zijn taak.

Zaterdag 26 augustus 2006

UITSTAP NAAR

LIER - GEEL - TONGERLO

Uitnodigingsbrief volgt. 
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"Loop naar uw meerke, jonk. Houd uw nijige tote of ik zet u te midden de staminee in 
uw hendesleppe. En ge weet dat het geen proper beeld zou zijn."
Nard knipperde met zijn ogen.
Het klonk bedreigend, maar dat was het niet. Vennie wist ...hij wist maar al te goed 
hoe kwetsbaar hij was met zijn geheimstokerij in Zegelsem. Als daar iemand van op de 
hoogte kon zijn, dan was het Nard misschien wel ... Marietje en Nard waren tot voor 
kort één hoofd en één gat. En een vramens kan niet zwijgen! Als hij mij ne kloot wil 
aftrekken, kan hij dat, en dan zijn de gevolgen niet te overzien.
Het ongeweerte bleef dus dreigend ter plaatse hangen, maar barstte niet los. 
Tuurke van zijn kant deed er alles aan om het humeur van Vennie te milderen. Wijwater 
sprenkelen tegen de donderinslag, dacht hij.
"Laten we iets leutigs uithalen met die sacoche van Renne," stelde hij voor. "We 
strooien peper in haar poeierdoze of zoiets. We steken konijnenkeutels in haar 
portemonneetje."
Het voorstel scheen milderend te werken bij Vennie. Als het illegaal in bezit nemen 
van zijn auto maar gewroken werd.
"Hier, doe maar!" bromde hij. Maar hijzelf wou naar huis. Hij gooide hen de sacoche 
toe, nam plaats achter het stuur en reed, zonder verder nog een muile te spreken, den 
hof af.
"En? Wat doen we ermee?" vroeg Tuurke. Hij stond op zijn beurt de spullen van Renne 
te inspecteren.
Nard vond konijnenkeutels niet al te proper, om er de pronte Renne mee te bedenken. 
Er was hem iets anders in de kop geschoten en naargelang hij het uit de doeken deed, 
kraaide de voorpret in hun binnenste op. Ze sloegen mekaar verrukt op de schouder en 
trokken ineens haastig de herberg binnen.
Daar begon, onder algemene belangstelling, een kat en muisspel, waarbij Renne 
stukske bij brokske de inhoud van haar sacocheke terug kon veroveren. Tegen een 
zacht prijske natuurlijk! Per transactie wilden en kregen Nard en Tuurke, elk zijn toer 
een danske, joue contre joue, met de bloedschone Renne, het vramens dat begeerd 
werd door al het mannevolk van hier tot ginder.
Neetje, de sukkelaar moest accordeon spelen, binst dat die twee schavuiten intens van 
zijn lief aan het genieten waren. Wat kon hij anders? En wat kon zij anders? Op de 
Koekamer moest ge tegen ne stoot kunnen.

Nu, genoeg daarover, en terug naar serieuzere dingen. We zijn nog altijd niet te 
weten gekomen, waarom Marietje tegenover Nard ineens zo afstandelijk werd. Wat 
er wel mocht gebeurd zijn nadat zij, zat als honderdduusd, door hem de trap op werd 
gedragen en met tedere zorg in bed werd gelegd.

Hij beschreef zoals het hoorde, de kenmerken van de klederen als eventuele aanwij-
zingen om het kind later te identificeren als volgt : "Bunsel was ene witlinnen doek, 
versleten. Ten lijve hebbende een zeer slecht hemdeken en boven hetzelfde een katoe-
nen baayken ook sterck versleten. Rond den hals een potarde gamde en ten hoofde een 
rood gebloemde katoenen mutsken, ook al zeer versleten".

Doch hij besloot dat "alle deze effecten geen hoegenaemde kentekenen ter herkenning 
geven". Immers, de moeders gaven soms iets zeer typisch mee om later in eventueel 
betere tijden hun kind terug te vragen.

Ook daarvan was dus geen enkel spoor want de ambtenaar vervolgt: "naer aldus het 
kind bezigtigd te hebben, hebben wij hetzelve erkend te zijn van het vrouwelijk geslagt 
maar zonder op het lichaam enige kentekens te hebben, noch schrift of zo dergelijk 
bekwaam om het te laten kennen".

Samen met de comparanten Coleta, Jean-Baptiste, Karel en hijzelf besloten ze aan-
gaande de leeftijd "vermoedelijk geschenen te hebben ende oude van agt of tien 
daegen".

Daarna begon de moeilijke karwei om voor de vondeling een naam te bedenken. De 
meeste gehanteerde criteria hiervoor zijn in het hoger geciteerde artikel aangehaald. 
Voor recente leden en lezers geven we deze mogelijkheden nog eens weer.

De vondelingen kregen hun naam meestal
- naar de vindplaats: Vanbuyten (buiten de stadswallen), Opreel (in het station),
 Vandendurpel, Kerckhof, ...
- naar het tijdstip: Maendach, Paesnacht, ...
 (Vermeldenswaardig zijn: Enckel, Dubbel en Tripel voor drie kinderen op
 eenzelfde dag te Gent).
- naar de weersomstandigheden: Derwinden, Eysel, Nevel, Koudt, ...
- naar de kenmerken van het kind: Schreeuwer, Deblooser, Petit, Vremdelinckx, ...
- naar een kenteken: Munte (geldstuk in de luier), Scaplier, ...
- naar de vinder: Coster, Portier, ...
Soms speelde de gemoedstoestand van de ambtenaar mee en dat leverde bizarre namen 
op zoals in het Gentse Archief te lezen staat voor acht opeenvolgende vondelingen: 
Komtons, Helpen, Uyten, Slaver, Nye, Vanden, Boosen, Tyran. Hiermee wilde hij 
ongetwijfeld een veeg uit de pan geven aan een hogergeplaatste.

Voor Kamiel Thienpont was het na kort overleg vlug beslist. Zoals menigmaal voor-
kwam werd gekozen voor de voornaam van de persoon die de vondeling bracht: 
"Coleta" lag dus voor de hand. De familienaam werd "Sloorsteck"' naar de gedroogde 
sloren of peulen van bonen waarop het kind lag.
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Vennie, een geraaktheid nabij, kwam evenwel bijtijds te zijnen tselfsten. Een stuk of 
wat van zijn lepe instincten hielden hem voor dat hij, als man van zaken, kost wat 
kost moest vermijden ruize te maken. Hij slikte de opborrelende verwensingen in, 
mommelde alleen dat nen hond die tegen alles zijn poot heft, ne stamp tegen zijn gat 
verdiende. "Maar hebt ge vanzeleven al geweten," zei hij, "dat een koppel in uwen auto 
kruipt om hunne numero op te voeren!"
"De gelegenheid maakt de dief," meende Tuurke. "En ge moet verstaan dat het de tijd 
van 't jaar niet meer is, om achter d'hage te vrijen. Het wordt stilaan te koud en 't gers 
is nat."
"Dat maakt mijn rekening niet. Mijn luxevoiture is geen bordeel. Punt."
"Renneke, dat is een bloedschoon jonk," zei Tuurke, "moest ge zelf de keuze 
krijgen ..."
"Ik peize dat g'er subiet uwe plastron en al zoudt voor uitdoen," voegde Nard 
eraantoe.
De ander kon er niet mee lachen en Nard kon zijn venijn niet bedwingen.
"Een wijveke thuis, een liefke t'oezen en ientje ieverstels..." rokelde hij.
Vennie begreep maar al te goed waar hij op aanstuurde.
"Gij en ik, we gaan alluchte ne keer een hertig woordje moeten klappen," beet hij Nard 
toe.
Tuurke rook onraad. Hij was een nuchtere boerenzoon, die hield van lol maar niet van 
ambras.
"Het is allemaal 't spel maken nie werd," zei hij, "laten we liever nog enen gaan 
drinken. Op de oude kameraadschap."
"Ge hebt alle twee genoeg gedronken," snauwde Vennie, "en met zeveraars klap ik nie 
langer."
Hij maakte kwartjedraai, greep de deurklink van zijn auto. Instappen en wegwezen, 
was het beste wat hij kon doen, om malheuren te vermijden. Maar op het eigenste 
moment vielen zijn ogen op iets op de achterbank van de auto: het sacocheke van 
Renne, dat daar stomweg werd achtergelaten. De anderen zagen het nu ook. De 
plotse duivelse grijns op het wezen van Vennie was hen evenmin ontgaan. Hij had het 
sacocheke opgenomen, opende het, snoof erin, stond een ogenblik in mikkelinge wat 
hij ermee zou doen, wegsmijten of meepakken.
"Ze zal erom komen..." meesmuilde Nard. "En dan hebt ge 't gat vijl..."
"Zoude gij miljardedju niet beter zwijgen?"
Nee gedomme, hij zweeg niet, hij was van de duvels bezeten. "Wij zullen de 
Ronseniere bezighouden, binst dat gij Renne de biecht hoort en de absolutie geeft," 
slijmde hij. "Vergeet vooral de penitentie niet."

Wat er verder met het kind is gebeurd is (nog) niet gevonden. Was het hetzelfde lot 
beschoren als 80% van de vondelingen die in hun eerste levensjaar overleden? Werd het 
geplaatst in een gezin te Maarke zoals het gebruikelijk was? Napluizen van de 10-jaar-
lijkse tellingen leverde tot hiertoe niets op. Te Maarke zijn ze vanaf 1840 bijgehouden. 
Voorlopig geen spoor van de toen 13-jarige Coleta. De vindplaats geacteerd als "ten 
gehucgte Wulghout" situeerde zich in de huidige wijk Kabuize en wees op de hout- 
wallen van voornamelijk wilgenhout die de weilanden afsloten in de natte omgeving 
van de Maarkebeek.

Ook voor de "potaarde gamde" rond de hals van het kind, vonden we tot hiertoe geen 
verklaring. Wat was een gamde? Potaarde was gebakken klei of zware leem.
De comparanten Coleta, Jean-Baptiste en Karel hebben na voorlezinge verklaard dat 
zij in schrijven onervaren zijn.

Aldus werd het procesverbaal opgesteld "ten jaere agtienhondert zevenentwintig, den 
twintigsten der maend july ten zes ure 's morgens". Veel koude zal het kind niet geleden 
hebben daar de nachten eind juli reeds aangenaam zijn.

Wel vonden we in de gewone geboorteregisters Coleta Sloorsteck geacteerd tussen de 
andere geboorteaangiften. Dit was het werk van Livin van der Cleyen, eerste asses-
sor, gedelegeerden officier van den burgerstand der gemeente Maarke-Kerkem op dat 
ogenblik. Deze aangifte vermeldde geen noemenswaardige andere feiten.

Coleta Martens, de vrouw die het kind had gevonden, overleed op nieuwjaarsdag 1844, 
68 jaar oud.

Ter illustratie kunnen we nog even de dienstdoende ambtenaar in zijn tijdskader 
plaatsen:
Kamiel Francies werd geboren op het Hof te Cattebeke op 3 augustus 1778 als zoon 
van Joos THIENPONT en Annette DE LOOZE. Na zijn studies bleef hij op het Hof 
te Cattebeke wonen. Op 23 november 1803 wordt Charles-François, "secrétaire" door 
de Préfet du département de l'Escaut benoemd tot "employé de l'Octroi municipal éta-
bli dans la commune d'Etichove" (gemeente-ontvanger). Hij was dus reeds secretaris 
van de gemeente. Pas in 1817 huwde Charles, hij was dan al 39 jaar oud, te Baaigem 
met Anne Thérèse Buyse. Tijdens het Hollands Bewind werd hij op 16 oktober 1819 
opnieuw benoemd tot secretaris. Carolus (of Charles) was in 1828 lid "der provin- 
tiale staeten van Oost-Vlaenderen" en burgemeester van Maarke-Kerkem. Later zal hij 
burgemeester van Etikhove worden. Hij overleed op 16 januari 1859 (81 jaar).
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Er gingen schijnbaar windstille maanden voorbij. Over Marietje en Nard verstomde 
het geroddel. Er was iets geweest, maar niemand kende er het fijne van. Soms brengen 
de kraaien het uit, maar wie ontcijfert het kramerslatijn van die vogels?
Nard kwam op ne goeie keer onverwachts met Vennie in aanrijding. Het was tijdens 
een zinginge voor neusdoeken te Stampers op de Koekamer. Lange Poliet, bekend 
zangfenomeen, stapte traditiegetrouw met de meeste neusdoeken naar huis. Hij had er 
naar het schijn al een hele kast vol. De snotwieken van al zijn nakomelingen kwamen 
er vele jaren later nog steeds in terecht.
Een Ronsenaar, Neetje Van Dam genaamd, kwam in die dagen te vrijen bij Tieste. 
Gomarkies Renne, ge weet wel, dat bloedschoon vramens dat ooit met Roonkerze 
Monk in Parijs had gezeten. Neetje was iemand met zangtalent en hij speelde daarbij 
accordeon. Door zijn vrijage met Renne en zijn veelvuldig vertoeven op de Koekamer, 
werd hij vaste speelman te Stampers, telkens als er iets te doen was. Zo begeleidde hij 
al wie een liekie zong, schudde een aireke tussendoor uit zijn speelboek en verdween 
af en toe met Renne naar buiten voor een rondje tootsies geven en andere, meer intieme 
terreinverkenning. Maar dit voorlopig terzijde.
Vennie Kloef had er, sedert hij staminee hield op D'Hoppe, de gewente van gemaakt 
nekeer zijn hoofd te gaan tonen, waar iets te doen was. Kwestie van kalanten te 
trakteren en zodoende zijn eigen zaak beter te doen floreren. Sedert zijn angelaotie 
met dat wijf in Zegelsem en de klap van de mensen daaromtrent, was hij een tijdje uit 
de circulatie gebleven. Maar de mensen blijven niet klappen, de wereld gaat voort en 
Vennie geraakte stilaan weer onbesproken.
Nard en Meulies Tuurke waren naar buiten gegaan om hun water te maken, hun 
patotters afgieten noemden ze dat. Ze deden dat niet in de pisbak want die stond over 
te lopen maar, broederlijk naast mekaar, tegen het voorwiel van de automobiel van 
Vennie. Zonder kwade bedoelingen, al klappen en naar de sterren kijken, met in hun 
oren het getuit van het caférumoer dat ze even achter zich hadden gelaten.
Krijgen ze daar in ene keer alle twee tegelijk ne klop op hun wederzijdse schouder, 
keren ze zich van het verschieten om, zonder hun bezigheid mee manieren te kunnen 
afronden, met de natte gevolgen van dien, en staan ze oog in oog met Vennie!
"Tegen mijnen auto pissen, dat is tegen mij pissen, wetegijdat!"
Maar op dat eigenste moment gebeurde er nog iets. In de auto zelf, op de achterbank, 
wipten twee menselijke schimmen overeind, was er een klawiering van armen en 
benen, waaruit Tieste Gomarkies Renne en Neetje Van Dam herkenbaar te voorschijn 
kwamen.
Vennie was wreed gestoord. Hij was godverdomme gene moeilijken, pissen en poepen 
is teken van gezondheid, maar niet tegen en in zijn voiture!
Tuurke en Nard schoten in een onbedaarlijk lachen, terwijl Renne en Neetje gelijk de 
weerlicht wegrikten en in het donker verdwenen.

Enkele cijfers over Maarkedal
MARC VUYLSTEKE

Met het publiceren van deze gegevens hopen we deze interessante informatie over 
Maarkedal bij een breder publiek bekend te maken.
 
1. Bevolkingsevolutie en samenstelling.

Op 1 januari 2006 telde onze gemeente 6.466 inwoners waarvan 3.159 mannen en 
3.307 vrouwen (51 vreemdelingen inbegrepen).
In de onderstaande tabel vind je meer gegevens over de evolutie van het aantal huis-
houdens, het aantal alleenstaande mannen en vrouwen, het aantal alleenstaande man-
nen met kinderen jonger dan 5 jaar, het aantal alleenstaande moeders met kinderen 
jonger dan 5 jaar en tenslotte het aantal vreemdelingen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Huishoudens 2187 2213 2243 2256 2261 2268 2278 2300 2323
Alleenstaande mannen 153 156 178 186 189 194 201 204 215
Alleenstaande vrouwen 228 241 242 258 255 251 251 265 269
Alleenstaande vaders (kind max 5j) 26 28 28 30 29 34 31 32
Alleenstaande moeders (kind max 5j) 91 95 104 106 102 107 103 106
Aantal vreemdelingen 39 36 53 58 51 52 52 46 51

2. Hoeveel verdient een inwoner uit Maarkedal m.a.w. wat is het gemiddelde inko-
men per aangifte en per inwoner ?  Wat is het mediaaninkomen (dit is de middelste 
waarde van het inkomen als alle aangiften van alle inwoners volgens grootte gerang-
schikt zijn). We kunnen eveneens deze gegevens vergelijken met de gegevens van het 
Vlaamse Gewest. 

             Maarkedal      Vlaamse Gewest 
2000 2001 2002 2000 2001 2002

Gemiddeld inkomen per aangifte 23.904 27.293 25.543 24.639 25.565 25.620
Gemiddeld inkomen per inwoner 11.482 13.870 13.180 11.768 12.542 13.002
Mediaaninkomen 18.610 18.890 19.326 19.132 19.667 19.764
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In de dagen daarna liep hij evenwel met een ei op. De bekommernis om zijn cafélief 
bleef knagen. Wat was er gebeurd? Waar hing ze uit? Stapte ze het af voorgoed? Zo 
ineens, zonder hem nog aan te spreken!
De zondag voornoen, na de mis van ten achten, werd hij als het ware naar den 
Bienvenu gezogen. Ze was er, en zoals gewoonlijk druk bezig met bier tappen en 
glazen wassen. Ze klaptege gelijk achter en voor. Hoewel hij haar geregeld betrapte op 
afwezig wegkijken.
Er was meer volk dan anders. Vennie was ook thuis. Kans om haar alleen te spreken 
kreeg hij niet en van haar kant zocht ze daar blijkbaar ook geen gelegenheid toe. Een 
keer meende hij dat ze hem een oogske trok, maar wellicht vergiste hij zich want het 
bleef erbij. Er was iets veranderd, maar hij wist niet wat. Er zat ieverst een schete 
verkeerd, maar als ze zelf uit haar kot niet kwam, dan moest ze 't maar weten. Hij 
kon het maar beter in zijn verdwaasde kop vastvijzen dat ze nog altijd aan Vennie 
toebehoorde, en dat Vennie eigenlijk al van kindsbeen af een kameraad was. En dat hij 
zich hoe dan ook in andermanzen huishou niet moest moeien.
Na de mis van ten tienen waaiden er nog meer gasten binnen. Nard kuiste zijn schup 
af.

"Gij zijt zo goed gezind," merkte zijn moeder op.
Hij had zijn soep binnengelepeld en een half konijn met appeltrut opgegeten, zonder 
een woord te zeggen. Zoals iedere zondagnoen sliep hij 'n tukske, of deed alsof, en reed 
daarna den hof af, zonder te weten waar naartoe.
In Bosgat hadden ze een vierde man nodig om te kaarten, twee uur later kreeg hij in 
't Kromhof in Schoorisse bijna ambras met Putten Djeef en in Maarke in den Lustigen 
Boer bleef hij doorzakken tot ten twaalven van de nacht.
Hij reed langs Kerkem naar huis, zag nievers geen licht meer en kwam beneden 
den Berg ten Houte, flink geslomd van de drank, bijna overkop in de Pauwelsbeek 
terecht. Hij bleef tegen de reling een tijdje staan dubbezeren over het zotsiesspel dat het 
leven eigenlijk was, over de vraag of zat zijn daar iets kon aan veranderen en over het 
verschijnsel vrouw dat hij filosofisch was gaan interpreteren als een mannenziekte 
waar geen kruid tegen gewassen was. Hij bevond zichzelf als terzake ongeneeslijk 
en besloot derhalve morgen, na zijn werk in de fabriek van Dopchie, de stad in te 
trekken om uit te vissen of er daar ergens een schilderire woonde, die pronte wijvekies 
in zijn atelier ontving. Als dat zo was zou hij met die vent een rootje gaan klappen, al 
herewege te weten komen of hij Marietje kende en, zo ja, nekeer ferme zijne marti 
ontbinden, dat vuile schilderirke zijn haver geven, hem desnoods de keel toenijpen.
Dat soort gedachten brachten hem voldoende troost en sterkte bij om, te voet naast zijn 
velo, de Berg ten Houte op te sukkelen.

Bekijken we nu de groeicijfers.

       Maarkedal     Vlaamse Gewest
2000 2002 2000 2002

Gemiddeld inkomen per aangifte 100 106.9 100 104.0
Gemiddeld inkomen per inwoner 100 114.8 100 110.3
Mediaaninkomen 100 103.8 100 103.3

3. Interessant is ook eens te kijken hoe de gemiddelde verkoopprijs van bouwgrond 
(per m2), grote woningen, kleine en middelgrote woningen evolueerde tussen 1995-
2004 (Prijs in euro).

     Maarkedal      Vlaamse Gewest
1995 2004 1995 2004

Bouwgrond per m2 17 54 32 94
Grote woningen 161.662 214.367 206.397 295.092
Kleine en middelgrote woningen 59.347 102.341 67.217 109.898

Bekijken we nu de groeicijfers

       Maarkedal      Vlaamse Gewest
1995 2004 1995 2004

Bouwgrond per m2 100 314.8 100 294.8
Grote woningen 100 132.6 100 143.0
Kleine en middelgrote woningen 100 172.4 100 163.5

Bron : www.lokalestatistieken.be
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Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL BAEKELAND

Nard had twee keer achtereen aan 
de Bienvenu voor een gesloten deur 
gestaan. De eerste keer ging hij dan maar 
in de Montagne nen demi drinken. Een 
toeveel kadeeën stonden daar aan de 
toog, te tateren en moeskies te maken 
tegen de rondborstige Julienne.
Hij werd meteen ingepalmd en van het 
een woord kwam het ander. Ze wilden 
hem blijkbaar op de kar zetten. Het 
wijveke van den Bienvenu, zegden ze, 
werd gezien in Ronse, met nen artiest, ne 
schilderire van blote wijven. Ze deden 

het om hem op ne pote te jagen!
"Ik heb het ook gehoord," zei hij. Hij zat in 't parlot en kon niet anders dan het spel 
meespelen. "Als ge, gelijk Marietje, het postuur hebt om te poseren, en ge kunt er ne 
stuiver mee verdienen, dan moet ge dat doen."
"Ik ben zeker dat ze 't voor u voor niets doet."
Klootzakken!
"Ik ben gene schilderire, voor mij moet ze niet poseren, ik werk op 't gevoel, in den 
donkeren."
Ze kregen Nard op zijn stro niet, maar hij had wel genoeg van hun gezever. Hij 
trakteerde, dat bracht afleiding en daarna kon hij weg.
"Ik moet nog ieverstels ne kader gaan afwerken," zei hij. Hij dronk zijn glas leeg en 
vertrok.
De herberg van Marietje was intussen nog altijd toe, zowel voor als achter.
Langs het Bos te Rijst reed hij naar huis, met zijn hoofd vol muizenissen.

De tweede keer dat hij aan de Bienvenu voor een gesloten deur stond, keerde 
hij meteen zijn kar en besloot dat ze hem hier niet rap meer zouden terugzien. Over-
vlucht doen langs D'Hoppe rond, om een vramens te zien dat nooit thuis was, daarvoor 
moest ge ofwel een verliefde snotneus zijn ofwel nen drooi teveel hebben. Met heel 
Schoorisse dus, maar niet met Nard!

De gemeenteschool op de Holandstraat te Nukerke bestaat 75 jaar. Hieronder een 
klasfoto uit 1945.

Bovenste rij :
1. Marcel Vanden Abeele, 2. Norbert Merchiers, 3. Gerard Verhellen, 4. Adrien 
De Brauwer, 5. André Laurier, 6. Hubert Mannens, 7. Adrien Willems, 8. René 
Van Moorleghem, 9. Robert Aelvoet.

Middelste rij :
1. René Verhellen, 2. Achiel Waelkens, 3. Adrien De Meue, 4. Roger De Poorter, 
5. Meester Fedor De Merlier, 6. Mariette Merchiers, 7. Jeanine Vanden Heede, 
8. Mariette Van Moorleghem, 9. Cecile De Naeyer.

Onderste rij :
1. José Verstraeten, 2. Ghislain Martens, 3. Adrien Mannens, 4. Roger Vande Walle, 
5. Jeanine Van Overtveld, 6. Elvire Verhellen, 7. Lea Verhellen, 8. Mariette Geenens.

Uit de "oude doos"
ROGER LODENS
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Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL BAEKELAND

   Die keer toen Nard het poepeloere zatte 
bazinneke van de Bienvenu naar boven 
had gedragen, op haar bed gelegd, met 
zijn neusdoek haar zweet had gebet en 
nog een poosje vertederd had staan 
toezien hoe ze snurkend insliep was 
hij, een beetje tenden raad, uiteinde-
lijk weer naar beneden gegaan. Hij had 
koffie gemaakt, nauwelijks een zwelgske 
gedronken en, wachtend in de stilte van 
het huis, de rest laten koud worden. Uit-
eindelijk was hij voortgegaan, langs de 
achterdeur, zonder nog laweit te maken. 
Met zijn gedachten en gevoelens over-
hoop. Vol twijfel of hij niet beter bij haar 

had kunnen blijven tot ze ontnuchterde en ze hem over haar mizerie had kunnen ver-
tellen. En hij, bij manier van spreken, een beetje dokteur had kunnen spelen om haar 
bloedende hertewonden te genezen.
Vennie was in de late avond thuisgekomen. Het was zijn beste dag niet geweest, en dat 
moeten we nog eerst vertellen. 
De echtelijke ruize van de nacht tevoren, was hem in de kleren blijven hangen. Zijn 
eigen leven was hem als het ware boven het hoofd gegroeid. De gespleten gevoelens 
omtrent twee vrouwen enerzijds, en anderzijds de bestendige vrees als geheimstoker 
bij de lurven te worden gepakt, hadden zijn anders nogal zorgeloos bestaan aangevre-
ten. Kort gezegd: zijn hart, zijn verstand en zijn instinkt lagen met elkaar overhoop.
Het was op die eigenste dag dat Ponties Lies, de geweldige deerne van ʼt Burreke, hem 
bovendien de rezel op het lijf joeg, door te verklaren dat ze een kind van hem wou.
Eén verblindend moment was er het visioen dat, wat met Marietje niet lukte, met 
Lies misschien wel kon. Maar subiet daarna zag hij in gedachten Marietje in wanhoop 
ineenstuiken en heel DʼHoppe tʼhope lopen en werd hij de kop ingesmeten van al wie 
tot nog toe met enig ontzag naar hem had opgekeken.
ʻDit kan niet, Lieske! Nu zeker nog niet. Later misschien.ʼ
Ze was stil geworden bij zijn reactie, maar het werd hem meteen duidelijk dat ze het 
daarbij niet zou laten. Hij zag iets in haar ogen dat hem verontrustte. Hij kende haar 
beslistheid bij alles wat ze zich in het hoofd haalde. Als hij niet oplette, was ze in staat 
hem te verschalken, hem op het gepaste ogenblik zo dol te maken tussen de lakens, dat 
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hij zijn verstand verloor, met de mogelijke gevolgen van dien.
Hij zat plots vol argwaan. Ze werd het gewaar. En dat zijn Marietje hem niet losliet. Ze 
werd jaloers. Ze hadden wel leute samen, maar daarbij kon het niet blijven. 
Als hij a zegt, moet hij ook b zeggen, dacht zij. 
Goddomme, stel dat ze in positie geraakt... vreesde hij. 
Uit dat soort wederzijdse, onuitgesproken roerselen, ontvlamde plots hun eerste echte 
botsing. Ze schrokken van weerskanten, maakten brokken, begonnen die daarna weer 
te lijmen. Maar het lukte niet. Tenslotte liep hij weg.
Hij was de hele dag de baan op geweest en toen hij terugkwam, had ze waarschijnlijk 
nagedacht en haar strategie uitgetekend. Ze zat, in een doorschijnend hemdeke,  aan 
een appel te knijnzen en hem noes te bekijken. Met een soort heimelijke glimlach, 
die langzaam warmer werd. Een kat die begint te spinnen, dacht hij. Met ingetrokken 
nagels. Onbetrouwbaar. Voorzichtigheid geboden! Zo aanstekelijk had hij haar nog 
nooit gezien. Waarom greep hij niet, wat er te grijpen viel? Ze legde het vlokhuis van 
haar appel op tafel en kwam tegen hem aan flodderen. Ze fleemde dat hij voorgoed bij 
haar moest intrekken. Nen thuis en nen tʼoezen, dat kon niet blijven duren. Ze spiegel-
de hem van alles voor, ze zouden tegare dit en dat en nog veel meer doen. En kinderen 
krijgen. En gelukkig zijn. Haar mammekies raakten hem speels, terloops, onschuldig, 
tegen zijn arm, tegen zijn borst. Ze speelde al haar troeven uit. Hij dreigde uit zichzelf 
te springen en deed het onmogelijke om dit tegen te houden.
Hij was nog niet klaar voor wat ze wou, poogde hij. Ze moest dat verstaan. 
Ze wou het niet verstaan. 
Hij was getrouwd, hij zag Marietje nog geren, hij had een goede naam hoog te 
houden.
ʻDe grote liefde, dat ben ik,  ̓zei ze.
Om een lang verhaal kort te maken: ze bleef lijmen en slijmen tot het hem te veel werd. 
Hij vroeg bedenktijd en ging weg. Verdeuzeld, vol schuldgevoelens, vol zelfverwijt. 
Het was laat op de avond. Hij deed nog nen toer alomme, om te kunnen nadenken. Hij 
zat verstrengeld in een web, dat zag hij nu pas goed in. Hij had zijn eigen leven niet 
meer in handen en dat was wel het ergste wat een man als hij kon overkomen.

Thuis vond hij Marietje in bed, grollend als uit diepe krochten. De walm van sterke 
drank die in de kamer hing, wees erop dat ze zwaar gedronken moest hebben. Iets wat 
ze nooit deed. De ruize van s̓ nuchties zat er wellicht voor alles tussen. Twee vrouwen 
hebben, dacht hij, en met geen ene nog overeenkomen, kom dat tegen! 
   Toen gebeurde het ergste. Hij kleedde zich uit en liet zich voorzichtig naast haar 
neergaan. Haar gegrol stokte, ze ademde mee snukskies, wendde zich plots om. Toen 
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opeens was het hem of het dak boven zijn hoofd inviel.
ʻNardje, jongen,  ̓mummelde ze in haar slaap, ʻga niet weg, pak mij nog nekeer goed 
vast...ʼ
Ze greep naar Nard, maar ze had uiteraard Vennie beet. Hij schodderde overeind en 
vloekte ne grouwelijke ʻgodverdomme!ʼ
Nu schoot ze helemaal wakker en keek hem in den halven donkeren sterrelinge aan.
Ze greep naar haar hoofd, voelde de pijnscheuten, hoorde de naklank van haar eigen 
stem. ʻNardje jongen...  ̓
Djeemenies-Maria-Jozef, wat had ze nu uitgericht! 
Ze zag hoe Vennie met zijn kop stond te slaan. Hij had geen enkele reden, hij was de 
schuld van alles. Het zou nooit meer goed komen tussen hen.
ʻWaarom ben ik niet dood?  ̓kreunde ze.
Ze keerde zich naar de andere kant. De wereld tolde. Het was of ze viel en bleef vallen 
en uiteindelijk in het niets verdween. Het laatste wat ze nog hoorde was de wegdei-
nende vloek van Vennie. 

t  ̓Halven de voornoen kwam ze weer boven water. Er werd op de voordeur geklopt. 
Laat ze maar kloppen! Wie of wat zou belangrijk genoeg zijn om mij uit mijn bed te 
halen!
Er straalde van stof bezwangerd zonlicht door het dakvenster naar binnen. In het huis 
bleef verder alles stil. Vennie was weg. Naar Zegelsem. Djenijver stoken en met dat 
wijf tjollen. Hij moest de kramp in zijn ballen krijgen, of t̓ vier in zijnen buik. Het was 
gedaan met de liefde. 
Ze kwam traagzaam en kreunend overeind. Haar keel was kurkiedroog. Nardje 
jongen... Hij was een beetje verliefd op haar. Ze herinnerde zich vaag hoe hij haar 
naar boven droeg. Ooit bracht hij haar naar huis, op de buize van zijne velo. En heel 
dikwijls kwam hij zijn pintjes drinken en ʼn rootje klappen. Ze wist dat hij maar een 
half woord zou nodig hebben... Maar telkens als ze daaraan dacht, kwam Vennie 
levensgroot in haar geest opdagen. Ze zou nooit van hem kunnen genezen. Hij zat als 
het ware binnen in haar, met heel zijn onweerstaanbare, onontkoombare persoonlijk-
heid.  Hij was haar andere helft en ze zou bloeden in pijn en smart, mocht ze van hem 
worden losgescheurd.
Ze tjommelde de trap af, trok haar bezwete combinaison uit en pompte koud water over 
haar hoofd. Het pakte aan haren asem en de rezeling ging door heel haar lijf.
Ik moet zowel Nard als Vennie een tijdje uit mijn gedachten zetten, dacht ze. Ik moet 
mijn libertijt herwinnen tot een van de twee voor mij op zijn knieën valt. Een van de 
twee...
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Ik ga naar Ronse, besloot ze. Werk zoeken. Hij kan zijne staminee sluiten, of dat 
koersepaard van Zegelsem achter den toog zetten.
Gepommadeerd en opgetut nam ze de autobus van ten elven.

Grollen: in de betekenis van snurken.
Knijnzen: knagen.
Koersepaard: in de betekenis van manwijf.
Kurkiedroge: kurkdroog.
Mammekies: borstjes.
Noes: schuin, van opzij.

Poepeloere zat: strontzat.
Snukskies: snokjes, rukjes.
Vier in den buik: werd veelal gebruikt voor onverklaar-
bare ziekte, gezwollen buik enz.
Vlokhuis: binnenste van appel of peer (met de pitten).
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Nog nooit, sinds de heer Atto zijn hof bouwde (Attingohova is de eerste naamgeving 
voor Etikhove) als bakermat voor alle komende geslachten Etikhovenaren, nog nooit 
werd dit kleine vredige dorp in de Vlaamse Ardennen zo opgeschrikt als in de zomer 
van 1925. Plots kwamen hele horden kunstenaars op het dorp afgestormd. Ze leken als 
het ware uit de lucht gevallen, waren getooid met baarden en knevels, met een haardos 
die pas in de Beatletijd zou mode worden, gek gekleed, en voorzien van de wildste 
ideeën. Een revolutie was nakend, Vlaanderen stond op zijn kop, de “Kruiswegjoden” 
waren geland.
De centrale figuur waarrond dit alles 
draaide was “Meester Valeer” of “Vader 
De Saedeleer”, maar hij stond allesbehalve op 
zijn kop, maar wel met beide voeten stevig op 
de grond. 

Begin 1925 werd de vennootschap “Société 
des Tapis dʼArt De Saedeleer et C°” 
gesticht met als vennoten enerzijds 
Valerius De Saedeleer en zijn drie dochters 
Elisabeth, Marie-Josephe en Monique en 
anderzijds de gebroeders Luc en Paul 
Haesaerts. Luc Haesaerts had de indu-
striële en commerciële leiding, Elisabeth 
De Saedeleer en Paul Haesaerts namen de 
directie waar van het ontwerpatelier en van 
de ververij, Marie-Josephe en Monique 
De Saedeleer dirigeerden de weverij en  zorg-
den voor de opleiding van het personeel. 
Valerius De Saedeleer keek toe, zoals het hoor-
de, hij had dus de algemene artistieke leiding.

De Saedeleer was met zijn gezin tijdens de eerste wereldoorlog vrijwillig in balling-
schap gegaan naar Aberystwyth in Wales, op aandringen van beeldhouwer Georges 
Minne. Hij schilderde er de typische landschappen terwijl zijn dochters in de leer 
gingen bij William Morris, befaamd Engels designer avant-la-lettre, bij wie ze zich 
vervolmaakten in de handweefkunst. Na de oorlog was Valerius het vele zwerven moe 

JOZEF BOURDEAUDHUI
De Saedeleer is één, de rest is een invasie ...

Valerius De Saedeleer

(Tekst gevoegd in de documentatiemap verdeeld onder de deelnemers aan de heemdag van 28 mei 2006)

Jubileum van Cyrillus Van Overmeeren x Orpha De Smet in 1960

Boven v.l.n.r: Cierkens Christianne, Lodens Roger, Vivez Lea, Van Overmeeren 
Yvonne, Baele Germaine, Van Overmeeren Paula, Vivez Rachel, Van Brabant Martha, 
Van Overmeeren Nadine, Lodens Madeleine, Van Welden Marie-Thérèse, Cierkens 
Paul, Cierkens Diane, Van Butsele Paul, Opsomer Magda en Opsomer Adrien.
2de rij: Van Welden Herman, Van Welden René, Van Overmeeren Jeanne, 
Van Overmeeren Jozef, ?, Cierkens Isidoor, Van Overmeeren Margriet, 
Van Overmeeren Arthur, Merlaen Madeleine, Van Overmeeren Paula, Lodens 
Maurice, Cierkens  Susanne, De Rouck Emelie en De Roose Agnes.
3de rij: Van Overmeeren Irma, Van Overmeeren Zulma, Van Overmeeren Omer, 
Van Overmeeren Cyrillus, De Smet Orpha, Van Overmeeren Juul, Baert Zulma, 
Vivez Jozef en Van Overmeeren Augusta.
Vooraan: Lodens Germain, Lodens Marie-Jeanne, Van Overmeeren Christine,  
Lodens Marie-Marthe en Van Overmeeren Romain.

ROGER LODENS
Uit de "oude doos"
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– hij had al op een twintigtal plaatsen gewoond - en zocht een vaste stek. Waarom 
hij precies naar Etikhove kwam is nog een raadsel, maar in 1921 vond hij op de 
Bellevue de nodige ruimte voor het oprichten van zijn weefatelier. Als gezond 
chauvinistisch Etikhovenaar durf ik beweren dat hij hier zijn mooiste werken schilder-
de. Zelfs de toenmalige koning Albert I zei, al dan niet in het Nederlands: “Na zware 
geestesarbeid ga ik verpozing zoeken in het aanschouwen van een zijner winterland-
schappen die in mijn werkplaats zijn opgehangen...” Dergelijke aanbevelingen openen 
de meest halsstarrige beurzen: geneesheren en senatoren “doen” hun De Saedeleer op, 
zoals gewone mensen een griep.

De hoofdactiviteit van de familie De Saedeleer was echter de tapijtweefkunst. Valerius 
zal er zijn kunstbroeders als freelance ontwerpers bij betrekken. Als een eersterangs 
pedagoog wist hij het klaar te spelen om in een minimum van tijd de aangezochte 
kunstenaars op de hoogte te brengen van de basisprincipes van het ontwerpen van 
tapijten. Van dan af begint het grote défilé van tientallen kunstenaars die Etikhove als 
tijdelijk verblijf zullen kiezen, teneinde er de knepen van dit nieuwe vak onder de knie 
te krijgen. Dat ondertussen ook duchtig onder en boven de knieën van alle juffrouwen 
ter plaatse werd geknepen, hoeft waarschijnlijk geen betoog. De meeste kunstenaars 
die toen deel uitmaakten van deze kolonie waren jong en ervaren, in de kunst evengoed 
als in de rest. Wat geenszins belette dat een aantal wondermooie ontwerpen door de 
ateliers De Saedeleer tot stand kwamen, waarvan de meeste werden gesigneerd met 
namen die thans deel uitmaken van de kunstgeschiedenis. Dit verklaart deze plotse, 
hoogst verscheiden samentroeping van allerlei kunstindividuen die er geenszins een 
zelfde artistiek credo op na hielden, maar veeleer de weerspiegeling waren van de 
grote kunstchaos die het entre-deux-guerres toen karakteriseerde.

Centrum van de samen-
troeping was de “Auberge 
De Vos” op het dorpsplein, 
waar de zussen Yolande 
en Emerantine de arties-
ten altijd met een gelijk 
slecht humeur ontvingen. 
Ze wisten immers wat er 
hen te wachten kon staan 
met die “bietekwieten”. 
Zo kwamen Maria en 
Edgard Tytgat er met de 
laatste avondtrein aan om 
terstond naar Auberge 
De Vos te stevenen, in de hoop daar de nacht te kunnen doorbrengen. Alle kamers, zo 
vertelt Maria Tytgat, waren bezet. Meer nog: ze waren bezeten want 

Auberge De Vos.

poorten van het veel jongere Geraardsbergen met Romaanse namen als Putsemein en 
Lavardij. 

Het natuurlandschap rond Geraardsbergen ligt  zoals Keiloot te Viane, Planuit te Moer-
beke, Malruit te Onkerzele en Godeie te Schendelbeke, een naam die van daar zelf nog 
eens via het kanaal van de persoonsnamen voortgereisd is naar Outer. 

Dit alles om U te zeggen dat wij hier op onvervalste historische bodem zitten: aan de 
rand van dat immense vroegmiddeleeuwse Galloromaanse taalgebied dat zich zowaar 
uitstrekte van de Alpen, de Azurenkust en de Pyreneeën tot ... onze Zuidoost-Vlaamse  
achtertuin.  

Van dat alles zijn de plaatsnamen vaak onze enige sign-post to the past!

P.S.
Ik zoek documenten van vóór 1500, bewaard in kleine archieven of privé-archieven, 
dus onbekende documenten, die toponiemen bevatten. Ken je het bestaan van zulke 
documenten, geef dan een seintje (mail) naar luc.vandurme@tiscali.be
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Creten-George, die er niet 
toevallig logeerde, stapte 
galant naar het echtpaar 
Tytgat toe met het voor-
stel hen stante pede naar 
huize Tynlon te bege-
leiden. Dit zou niemand 
bevreemdend hebben ge-
vonden ware het niet dat 
Creten-George zijn voorstel 
deed in het flikkerende licht 
van een stormlantaarn die 
vrolijk diens body bescheen, 
naakt van kop tot teen. Het 
bekende hengstenbier had 
de schilder Creten blijkbaar 
parten gespeeld, en de 

zwoelte van een vroege augustusavond in de zomer van 1926 te Etikhove maakte dat 
Creten-George, bloot als een pier, Maria en Edgard met een petroleumlamp begeleidde 
van bij De Vos tot helemaal boven, bij De Saedeleer. Het flikkerende licht van een man 
in zijn flikker riep bij de brave dorpsbewoners lang vergeten oertijden wakker. In een 
dorp zoals Etikhove werd daarover maanden later nog gepraat. 

Jean Milo herinnert zich zeer duidelijk 
zijn kennismaking met Etikhove, in 1926. 
“Het eerste wat mij trof toen ik het dorps-
plein betrad was een soort ongewild ballet. 
Een baardige faun in beige short dribbel-
de er lustig met een voetbal op los. Het was 
Willem Van Ryswyck, een telg uit het beroemde 
Antwerpse burgemeestersgeslacht. Niet ver van 
Van Ryswyck speelde Paul Haesaerts met een 
ijzeren diabolo. Een paar ogenblikken later 
klauterde hij als een aap de gevel van Auberge 
De Vos naar omhoog en wipte zijn kamer bin-
nen via het venster.”

Een hoogtepunt in de aanwezigheid van 
“Kruiswegjoden en Bordies” in het eens zo 
vredige Etikhove was de varkenskermis door 
de Ateliers De Saedeleer georganiseerd op 
12 september 1926 op het dorpsplein in open 

Een troep artiesten te gast bij Valerius
in “Villa Tynlon” op de Bossenare
(nooit eerder gepubliceerde foto).

Varkenskermis.

Dan zijn er nog Korsele te Horebeke en Bossenaar te Etikhove. Korsele, uit 
Rom. curticella ʻkleine hoeve  ̓ en Bossenaar ʻbuxusbosʼ, die in theorie zowel 
laat-Romeins als vroegmiddeleeuws kunnen zijn. Wegens zijn accentpatroon is 
Korʼsele wellicht middeleeuws, Bossenaar dan weer laat-Romeins.
   
En dan is er ook nog de ooit sterk geromaniseerde streek van Everbeek en Zarlardinge 
met een bijzonder groot aantal Romaanse natuurnamen met Romaanse evoluties tot 
de 11de eeuw. Zo de naam IJveloot, die al in de 9de eeuw verschijnt als naam van een 
domein aldaar dat eigendom was van de abdij van Lobbes aan de Samber. Andere 
namen van natuurcomplexen zijn Faaite, Hazoot, Koroot en Kardenuit.  

Ook ten noordoosten van Everbeek, bv. te Lierde en ook te Ophasselt treft men 
ʻRomaans uitziende  ̓namen aan. Bij nader toezien gaat het hier echter om namen die 
een Romaans leenwoord bevatten. Het zijn dus geen echte Romaanse plaatsnamen. 
Voorbeelden: Putse en Kein, beide merkwaardige evolutie van resp. Galloromeins 
puteus ʻput  ̓en camminos ʻwegʼ, vgl. het Picardische "kemin".

In Boelare staan wij daarentegen voor een oude Romaanse domeinnaam: Dutse, in 
866 ducia, wat ʻgekanaliseerde waterloop  ̓betekent. Deze naam brengt ons al voor de 
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lucht. Die werd georganiseerd ter gelegenheid van de inhuldiging van de weefateliers. 
De “fanfare dʼEtichove sous la direction de M. Van De Putte” gaf die dag een concert. 
De talrijk uitgenodigde artiesten schonken kunstwerken die verloot werden bij een 
tombola. Er was veel volk... 
En daarmee sluiten we terug aan bij de eerste paragraaf, toen in Etikhove, enkele 
jaren nadat de Duitse hulanen waren verdwenen, een ander soort tuig het rustige dorp 
binnenviel. 

Deze en andere teksten (maar dan uitgebreider) maken deel uit van een nieuw project 
van Businarias: een biografie over Valerius De Saedeleer, waarbij – en dat durven wij 
nu al stellen -  vele onbekende gegevens, anekdoten en vooral documenten een nieuw 
licht zullen werpen op de prachtige figuur die Valerius De Saedeleer toch was, en 
waarbij vooral de figuur zelf en zijn entourage centraal zullen staan.

In Zuid-Oost-Vlaanderen heeft het Romaans op zijn beurt al zijn vroeger terrein 
verloren, getuige de vele Romaanse namen in Ronse zoals het doublet Beaufaux/
Schoonboeke, verder Polei,  Pontsele,  Kleermont, Tombele en Kasneel, in het zuid-
westen komen nog meer Romaanse namen voor: Malaise, Putenruwe, Mauwarint, 
Montifaut, Folie, Pissotte, Roegepret, Plankette, Waigne, Sarteel, Keinoot en 
Paillaardkamp.

Ook in Kluisbergen is dat het geval. 
De gemeenten Ruien, Kwaremont 
en Berchem vormden een door 
Romaanse namen gekleurde drie-
hoek gelegen tussen de huidige taal-
grens in het zuiden, de Schelde in het 
westen en de oude Romeinse weg van 
Bavay naar de kust in het oosten. 
De gemeentenamen Kwaremont en 
Ruien zijn zelf Romaans: ʻde vier-
kante berg  ̓en het ʻde straat, La Rue, 
het straatdorpʼ. Andere voorbeelden 
van Romaanse namen: Malaise, 

Marvijle, Berliere, Saart, Jonkoort, 
Kardeniere, Kokereel en Kontrijn, uit het Rom. canta rana, ʻzing, o kikkerʼ, dus ʻplaats 
waar de kikker kwaakt  ̓ of gewoonweg ʻpoel, moerasʼ. Aan de Schelde vindt men 
bovendien een onvervalste naam op court, Grijkoort, en een -ētu-naam met evolutie 
ei > oi, Jonkoort. Uit die laatste evolutie alleen al mag men concluderen dat het 
Romaans er zeker gesproken werd tot omstreeks 1100.

In Kluisbergen staan Romania en Germania eigenlijk regelrecht tegenover elkaar, 
zonder veel symbiose begroet Romaanse westen het Germaanse oosten. Merken 
wij verder op hoe de in de post-Romeinse tijd deels beboste getuigenheuvels die 
er de Pikardisch-Vlaamse grenszone beheersen, doorgaans worden benoemd door 
Romaanse plaatsnamen op basis van het element mont, wat ʻberg, heuvel  ̓betekent: 
Montseel, Pensemont, Freimont, Gremalemont, Kalmont, Lamont en Kwaremont.

In Maarke-Kerkem, vinden wij een door secundaire Romaanse kolonisatie ontstane 
enclave die – zoals het Romaans te Ronse zelf – dateert van de Karolingische tijd of 
kort daarop: Fremees, Liedfremees ʻde mansus, de hoeve van Liedfriedʼ, Kokerelle 
ʻde molen die kan kraaien als een haanʼ, de Markette ʻde keine Maarkebeekʼ, Ruweel 
ʻde kleine rue of straat  ̓en Bonjenberg waarin bonje uit Rom. borne ʻgrensʼ. De naam 
Ladeuze te Etikhove is een migratienaam van latere datum. 
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MARC VUYLSTEKE
Paul Baekeland en "Zonevreemd"

Van Paul Baekeland, de man van het succesverhaal “Vertelsels bij de Leuvense stove”, 
verscheen onlangs een nieuw boek: “Zonevreemd”. 

Volgens de informatie op de site1  van “dbnl – digitale bibliotheek voor de Nederlandse 
letteren” werd hij geboren op 30 maart 1936 te Schorisse en is er overleden op 8 juli 
1995. Na zijn dood schreef hij, volgens de gegevens die ik vond op dezelfde site, nog 
twee boeken : Borrelies (1996) en De Ontsnapping (1999). 

Auteur Stef Van Caeneghem schrijft in zijn egostrip2  (85) van 19 juni 2006: “Wat 
ik sterk vind aan Paul Baekeland uit Schorisse? Dat zoʼn man op zijn zeventigste 
eenieder die hem letterlijk dood verklaart in het bescheten uitgeverswereldje en wat 
errond hangt van antwoord dient met het beste wat hij in zich heeft: zijn pen.  Hebben 
we dan een knappe romancier, schrijft die man een leven lang consequent boeken. En 
de reuzegommekes van de middelmaat verklaren hem gewoon dood. Letter-lijk.”
 
ZONEVREEMD

Het is het verhaal van een gedreven zakenman 
Steenakker met zijn bloedmooie vrouw. Ze 
hebben een zoon waar geen rechte kant aan 
te krijgen is, maar dat is een verhaal op zich. 
Ze kopen een vervallen boerderij in de groene 
zone en je raadt het al: die willen ze ombouwen 
tot een riante villa en zonevreemd dus. Een 
verhaal dat men hier in onze streek ook kent. 
Hun architect is eerder een artiest. Het vrouw-
tje van Steenakker valt op artiesten. Ze vliegt 
bijna dagelijks in haar open Mercedes door het 
dorp Schoonkerke naar de Konijnendries  op 
zoek naar haar artiest. Maar waarom moet haar 
echtgenoot zo dikwijls naar Parijs? En wat is 
er aan de hand met hun aannemer? Slechts 
twee buren wonen er op de Konijnendries, een 
koster en een zonderlinge heer, een ̒ groene  ̓die 
de zonevreemde activiteiten bespiedt. En dan is 
er nog de grootste van alle Vlaamse schrijvers 

die onverwachts opduikt en het avontuur van zijn leven beleeft.
“Zonevreemd” telt 384 blz. boeiende lectuur en werd uitgegeven bij Uitgeverij Zuid 
& Noord3.

Germaanstalige bevolkingsgroepen door de Romeinen binnengelaten, weloverwogen, 
de volgende eeuwen strijken ze hier massaal neer en deze keer als ongenode gasten. 
Bij ons zijn het de Saksen, de Friezen en vooral nog de Franken.    

Een nog veel grotere hoeveelheid plaatsnamen dan in de Romeinse tijd, getuigt van 
deze Germaanse kolonisatie: nederzettingsnamen op -ingahem, op -zele en op -hove  
zoals Avinhove in Schorisse, waternamen op -beke zoals Everbeek, namen op -berg  
zoals Geraardsbergen, bosnamen op -hout zoals Bochoute, op lo zoals Eeklo, enz., 
enz. Detail voor Maarkedal: de oudste naam van Nukerke was wellicht Pelkhem 
ʻhoogte-nederzettingʼ. 

De allervroegste sporen van die ʻtweede Germaanse kolonisatie  ̓ zijn echter de 
Romaans-Germaanse namen Amengijs, Rozenaken en Tiessenaken (plaatsnaam in 
Maarkedal).

In de eeuwen die op de Landnametijd volgden, gaat die grenslijn tal van verschuivin-
gen ondergaan, nu eens in het voordeel van het Germaans, dan weer (en meestal) in 
het nadeel ervan, vooral in het ʻVerre Westenʼ: Frans-Vlaanderen en het noorden van 
Frankrijk. 

Puntjes lijn : Aatse heerweg
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Het boek kost 26 euro en kan besteld worden bij de auteur zelf op tel 055 21 31 03. 
Bij eventuele verzending dient het bedrag verhoogd met 3 euro. Bestelling kan ook via 
overschrijving op zijn rekening 285-0488221-49.
 

Zaterdagavond 10 juni stelde Paul Baekeland zijn jongste roman voor. Meer dan 
150 boekenliefhebbers en sympathisanten kwamen op deze zomerse avond naar het 
Administratief Centrum De Saedeleer en luisterden naar dochter Greet Baekeland en 
Geert Desmijtere. Greet liet de toehoorders kennismaken met de hoofdrolspelers van 
Zonevreemd en Geert vertelde over zonevreemde en andere toestanden. Arnold 
Franke bracht een paar nummertjes mooie gitaarmuziek. Na het dankwoord 
overhandigde Paul het eerste exemplaar van zijn nieuw boek aan schepen Anny 
Vande Catsijne.

Het ga je goed, levende dode schrijver.

Een greep uit de voorraad artikels, los van de plaatselijke aankondigingen en verslagen 
die over Paul Baekeland in de loop der jaren verschenen zijn:

1. Over: Baekeland, Paul. Vogelvrij. Brecht, 1978
    In: De Zuidvlaamse kultuurkrant; vol. 1 (1978), afl. 8 (okt), pag. 10 / 1978.

Somara-briva. Noordelijk vindt men die Keltische namen ook aan de Moezel en spora-
disch aan de Maas en de Rijn en de Waal waar onder meer voorkomt: de naam Nijmegen: 
nowio-magos, wat “nieuwe markt” betekent. 

Dan volgt een eerste germanisering: de allereerste teksten die berichten ons over bewe-
gingen van Cimbren en Teutonen in de 2de eeuw vóór onze jaartelling en de linguïstiek 
vindt in oude vormen van plaatsnamen effectief typisch Germaanse taalevoluties uit 
de late prehistorie terug:  o > a (bv in lat hostis > Germ gasti en in PLN Lat mosa, nu 
Rom Meuse  > Germ maso, NL Maas ) en p, t, k  >  f, th, h (bv Lat. Rom. Tournai > 
Thournaco, Doornik). 

Plots – brutaal eigenlijk in de geschiedenis 
die tot dan in de prehistorie toch zo traag 
evolueerde – maken wij nu datgene mee dat 
de echte basis van de huidige taalgrens zou 
leggen. De komst van de Romeinen, die in 
heel Gallië een taalkundige pletwals aan het 
rollen bracht: in een tijdspanne van amper drie 
eeuwen worden het Keltisch in Frankrijk 
en het Germaansgekleurde Belgisch van bij 
ons nagenoeg volledig vervangen 
door het Latijn, wat in Vlaanderen een 
massa Latijnse plaatsnamen oplevert 
zoals de domeinnamen van het type 

Velzeke en van het type Kaster, Kester, uit Latijn castrum ʻkampʼ. Voor de streek rond  
Maarkedal in het bijzonder: Maalzake, Muzeke > Muziek(bos), Ose, Lufeke en 
Kaster onder Mater.  

Al die namen wijzen op een zeer ver doorgedrongen romanisering van de regio. 
Vergeten wij evenmin dat die regio ontsloten werd door een (aftakking van een) 
Romeinse weg: de huidige Aatse Heerweg, waarvan de door de Ronde van Vlaanderen 
bekende Eikenberg een heus restant is: een verkeersweg gericht op Aat bij Blicquy, op 
zijn beurt leidend naar Bavay, naar Reims, Lyon en zo verder naar Rome. 

Geen wonder dat archeologisch onderzoek en veldprospectie, in combinatie met 
vroegere vermeldingen van de ontdekking van bijzonder rijke grafinhouden, hier niet 
achterwege blijven.  En de plaatsnaamkunde liegt er evenmin om: Tont uit tumbetum, 
collectief bij tombe ʻgraf  ̓uit Lat. tumba. 

De rest van het verhaal van onze taal is U genoegzaam bekend: in de 3de eeuw al 
storten de noordelijke grenzen van het Romeinse Imperium ineen, eerst worden 
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  2. Over Vogelvrij in ʻOnze Streek  ̓(Stichting Omer Wattez) van april ʼ79 door prof. 
      U. Libbrecht.
  3. Boeiend debuut van Paul Baekeland.
      Roger Vanbrabant, in: ʻt Kofschip; vol. 7 (1979), afl. 1 (feb), pag. 32-34 / 1979.
  4. Over Vogelvrij in ʻSpectator  ̓n° 48 van 29/11/1980  pag. 14, 15 en 16. Interview 
      Stef Van Caeneghem.
  5. Over ʻOntmoeting in de nachttrein  ̓ Uitg. De Roerdomp Brecht. 1980 in ʻHet 
      Bouwbedrijf  ̓n° 12 van 20 maart 1981 pag. 18 en 19. Interview Henri Gielen.
  6. Over ʻOntmoeting in de nachttrein  ̓ in ʻArgus  ̓ sept. 1981. Bespreking Willy 
        Copmans.
  7. Over ʻOntmoeting in de nachttrein  ̓ BRT West-Vlaanderen ʻDe Boekenmolen  ̓
        zaterdag 4 juli 1981. Bespreking door André Demedts.
  8. Over ʻʼt Spuigat  ̓Davidsfonds 1982 Romanreeks n° 643 Voor Nederland: Uitgeve- 
      rij Tor, Amsterdam. Lokale radio Kruishoutem 21/11/1982. Interview.
  9. Over ̒ ʼt Spuigat  ̓BRT West-Vlaanderen, De Boekenmolen zaterdag 12 maart 1983. 
      Bespreking F. Germonprez.
10. Over ʻʼt Spuigat  ̓ Standaard der Letteren 12 maart 1983.  Bespreking André 
      Demedts.
11. Over ʻʼt Spuigat  ̓Gazet van Antwerpen zat. 1 en zond 2 oktober 1983. Bespreking 
      Remi Van de Moortel.
12. Over ʻʼt Spuigat  ̓ 83-99  A.T. Nap-Zwartsenberg Prisma-Lectuurvoorlichting, 
      Voorburg.
13. Over ̒ ʼt Spuigat  ̓bij de lectuurinformatiedienst van het Nederlands Bibliotheek- en 
      Lectuurcentrum. "Genoeglijk voortkabbelende stijl. Aardig boek".
14. Tussen stad en stilte : het nieuwste boek van Paul Baekeland.
     Bruno van Brandt, in: De Zuidvlaamse kultuurkrant; vol. 7 (1984), afl. 67 (sep), 
      pag. 5 / 1984.
15. Dichters en schrijvers die ook marktkramers zijn : interview.
    Paul Baekeland, Bruno van Brandt, in: De Zuidvlaamse kultuurkrant; vol. 7 
      (1984), afl. 68 (okt), pag. 14-15 / 1984.
16. Over ʻTussen stad en stilteʼ. De Roerdomp Brecht 1984 134 blz. Gazet van 
       Antwerpen 17 januari 1985. Bespreking Jan Vorselmans.
17. Over ʻTussen stad en stilte  ̓A.T. Nap-Zwartsenberg 84-3548 Prisma-Lectuurvoor- 
      lichting, Voorburg. ʻRonduit prachtig!ʼ
18. Over ʻTussen stad en stilte  ̓in Boekengids 69ste jaargang n° 3 Jooris van Hulle. 
      Bespreking.
19. Over ʻTussen stad en stilte  ̓ De Standaard der Letteren. Bespreking André 
      Demedts.
20. Over ʻMan op wielen  ̓uitg. De Roerdomp Brecht 1987, Jooris Van Hulle in de 
      Standaard der Letteren. Bespreking.
21. Over ʻMan op wielen  ̓ in ʻOnze Streek  ̓ (Stichting Omer Wattez)  Roland Voet. 
      Bespreking.

De taalgrens in de spiegel van de plaatsnamen
in en om Maarkedal

Dr. Luc VAN DURME

De Germaans-Romaanse taalgrens in NW Europa is een bijzonder ruim, veelomvat-
tend onderwerp en daarom beperken wij ons vandaag tot de Vlaamse Ardennen, uiter-
aard met bijzondere aandacht voor de wederwaardigheden van de taalgrens in onze 
gastgemeente.  

Bij de studie van de oude taalgrens vallen wij bij voorkeur terug op de taalkunde. 

Ondersteund door de archeologie die uiteraard met “materiële culturen” werkt, leert 
die vergelijkende taalwetenschap ons dat de Nederlanden tot omstreeks 2500 vóór 
Christus behoorden tot één grote mediterrane entiteit. Die entiteit markeert zich onder 
meer door het mannelijke genus van riviernamen zoals Renus, de Rijn, m. en Scaldis, 
lʼEscaut in het Frans. 

Dan komt het Indoeuropees met riviernamen die in de regel vrouwelijk zijn: Maas, 
Mosa in het Latijn, Maso in Germaans die Mase, verder dichter bij ons die Zwal-
me, die Maarke < IE Mar-ka ʻmoeras-rivierʼ, verder de Dender, la Dendre, maar nog 
Middelnederlands die Dendere. 
Dat Indoeuropees nu doet zijn intrede in West-Europa omstreeks zoʼn 2.500 vóór onze 
jaartelling. 

Uit die grote Indoeuropese (IE) taalfamilie zijn zich mettertijd en metterwoon dialec-
tische varianten gaan ontwikkelen: het Latijn, het Germaans, het Keltisch en bij ons, 
in de Lage Landen en Noord-Duitsland, een taal of – beter – een taalgroep, die men 
pas vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw heeft ontdekt, het zgn. Belgisch, een zeer 
archaïsche variant van het IE, een variant zonder klankevoluties die andere talen wel 
doormaakten. Ook een aantal suffixen of achtervoegsels zijn kenmerkend voor die 
taal,  āra zoals in Dender, Asper, Outer, -ana zoals in Elene, Eine, Melden, Beveren en 
Mater en  -ium zoals in de naam Belgium bij Caesar en verder in namen als Kalken, 
Welden, Drongen, enz. De namen Ronse en Schorisse zijn dan weer typische Belgische 
nederzettingsnamen: ze zijn samengesteld met het suffix -akja.

En nog een volgende etappe is dan het doorsijpelen vanaf de 8ste-7de eeuw vóór 
Christus tot de tijd van Romeinen van het Keltisch. Van dat Keltisch zijn vooral veel 
plaatsnamen bewaard in Frankrijk tot aan de Somme, de Somme die op de vorm 
Somara teruggaat en die men terugvindt in de oude naam van Amiens, 

(Synthese van de toespraak tijdens de heemdag van 28 mei 2006)
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22. Over ̒ Het voddenboek  ̓uitg. De Roerdomp Brecht 1991, in Nederlands Bibliotheek 
     en Lectuur Centrum. Bespreking. ʻBuiten de grote magisch-realistische schrijvers 
     als Johan Daisne en Hubert Lampo zijn er weinigen die net zoʼn wonderbaarlijke 
    sfeer kunnen oproepen; het is jammer dat deze schrijver nog niet hun bekendheid 
     geniet.ʼ
23. Met Paul Baekeland over zijn jongste ʻVoddenboekʼ.
      Paul Baekeland, Sylvain De Lange in: Zuidvlaams maandmagazien; vol. 15 (1992), 
      afl. 141 (feb-mrt), pag. 21 / 1992.
24. Over ʻHet voddenboek  ̓Tweemaandelijks Tijdschrift ʻVlaanderenʼ. Jaargang 41 
       n° 5 nov.-dec. 1992. Bespreking door DKV.
25. Over ʻBorrelies  ̓ Uitg. Zuid en Noord, Beringen 1996 Lotusreeks. Nederlands 
      Bibliotheek en Lectuurcentrum. Boekinformatie. Marian Verstappen.
     ʻEen poëtisch, reëel verhaal.ʼ
26. Over: Baekeland, Paul. De ontsnapping: roman. Beringen, 1999.
     Victor De Raeymaeker,  in: De vrijzinnige lezer; vol. 20 (1999), afl. 4 (dec), pag. 
     312 / 1999.
27. Over ʻDe ontsnapping  ̓uitg. Zuid en Noord, Beringen 1999. Lotusreeks. Oostland, 
      driemaandelijks literair tijdschrift, Bilzen. Maart 2000. Bespreking.
28. Over ʻDe ontsnapping  ̓Tijdschrift Vlaanderen n° 283. Bespreking.
29. Over ʻDe ontsnapping  ̓Nederlandse Bibliotheekdienst Veursestraatweg 280, 2265 
     CL Leidschendam. Marian Verstappen – Naus.  Bespreking. ʻ... een heel sfeervol 
      verhaal'.

1. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php/id=baek003
2.  http://stefvancaeneghem.blogspot.com/2006/06/egostrip-85.html
3. De Uitgeverij Zuid & Noord vzw, werd opgericht in 1992. Na het verdwijnen van ʻt Kofschip uitgeverij 
was er nood aan een uitgeverij voor debutanten en gevestigde schrijvers die aandacht hadden voor literair 
werk. Na overleg van drie leden van de toenmalige Raad van Beheer werd toen beslist om de Uitgeverij 
Zuid & Noord vzw op te richten.

weids”. Naar mijn mening doet deze hedendaagse visie enigszins afbreuk aan de idee 
van de echte Vlaamse Ardennen.
En dan volgt de beschrijving van talloze dorpen en de steden Oudenaarde, Ronse, 
Zottegem en Geraardsbergen. Maarkedal “de verzamelnaam voor vijf ronduit 
schitterende dorpjes” krijgt er een prominente plaats in; zo wordt zelfs het Cabernhol 
in Nukerke voor een wandeling aangeraden.
De volgende hoofdstukken zijn alle thematisch uitgebouwd. Onder de sprekende titels 
“De muziek van het bos”, “Daar komen de Flandriens”, “Van Bommel tot Krakeling”, 
“De hemel te rijk”, “Boer en Burger”, “Goed gezeten en grondig genieten”, “Stil le-
ven” worden de diverse aspecten van het natuurschoon en van het typische leven in 
de Vlaamse Ardennen uitvoerig beschreven in woord en beeld. Het Bos ter Rijst, de 
aloude kermis-als-dorpsfeest van Louise-Marie in het weekend van 19 september, de 
Annovenkapellen te Schorisse en de Sint-Vincentiuskapel te Maarke-Kerkem, de wa-
termolens, het unieke familiebedrijf Van Welden in Etikhove en de Straalbronnen met 
het trendy Eaulala-water in Nukerke, Maarkedal als “kunstenaarsdorp”. In de diverse 
hoofdstukken is Maarkedal telkens ruimschoots aanwezig.
Het laatste hoofdstuk verrast. Onder de poëtische titel “Altijd blinkt het zilveren lint” 
volgt namelijk een geologisch en historisch overzicht van de loop van de Schelde, voor 
zover de rivier door de Vlaamse Ardennen stroomt en deze regio mee heeft helpen 
modelleren. Intussen spelen Kardinaal Joos van Landskouter en rabauw Jan De Lichte, 
telg van Velzeke, een partijtje “Scheldeganzenspel”. Wanneer zij uiteindelijk “Gelijk-
spel” spelen, nadat hun bootjes van Kluisbergen naar Gavere zijn gevaren, 34 kilome-
ter lang over de Schelde in de Vlaamse Ardennen, besluiten zij te gaan wandelen langs 
de Schelde: “ Zo stappen ze daar, kijkend naar de zilveren gloed van de Schelde, met 
achter zich de heuvels; genietend van de Januskop van de Vlaamse Ardennen: nu eens 
heuvel, dan weer vallei. Zo stappen ze daar, elk met hun karakter: de conservatieve, 
tijdloze kardinaal en de flamboyante, rebelse rover. En zo tonen ook zij, op hun beurt, 
de Januskop van de Vlaamse Ardennen. Ruig en zacht. Eeuwig en veranderlijk”.
De auteur Marc Peirs en de fotograaf Philippe Minnaert hebben in woord en beeld een 
volledig, poëtisch en suggestief beeld opgehangen van onze Vlaamse Ardennen. Dank 
zij Jan Van Damme, zaakvoerder van Boekhandel Beatrijs, werd deze luxueuze uitgave 
gerealiseerd. Zeker aan te raden aan al wie de Vlaamse Ardennen reeds kent en willen 
leren kennen.
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Vrijetijdsarcheologie ook in uw gemeente?
IRIS LANGEN

Op de Heemdag Oost-Vlaanderen kreeg ik, als vertegenwoordiger van het Ename 
Expertisecentrum, de kans om te peilen naar de interesse voor vrijetijdsarcheologie bij 
heemkundige kringen.
Het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting is een VZW die  betrokken is bij 
zowel lokale als internationale erfgoedprojecten en -initiatieven. Het centrum organi-
seert geregeld cursussen, conferenties en workshops over de technologische aspecten 
van erfgoedinterpretatie, over de rol van erfgoed in de samenleving en over het beleid 
inzake het publieke erfgoed.

Met een presentatie poogden we een inzicht te verschaffen in de (professionele) wereld 
van het archeologisch erfgoed in Vlaanderen. Eerst werd een overzicht gegeven van de 
instellingen die actief zijn binnen het archeologisch erfgoedlandschap met hun respec-
tievelijke verantwoordelijkheden. Vervolgens werd ingegaan op het beheer en beleid 
aan de hand van de huidige Vlaamse wetgeving en van het Verdrag van Malta dat in 
de toekomst bij ons van kracht zal worden. Hierbij werden ook knelpunten aangehaald 
zoals de reële bedreiging van ons archeologisch erfgoed.
De vrijetijdsarcheologie zou door haar lokale verankering binnen dit professionele 
en wettelijke kader een steentje kunnen bijdragen voor een ruimere bescherming van 
het archeologisch erfgoed. Daarvoor zou er echter een betere informatiedoorstroming 
moeten zijn tussen de beroepsmensen en vrijetijdsarcheologen.

Alvorens we verder nadenken over de manier waarop de vrijetijdsarcheologie op een 
productieve en verantwoorde manier kan bijdragen aan de archeologie in Vlaandern, 
dienen we eerst te peilen naar de interesses van de verenigingen op het vlak van het 
archeologisch erfgoed. Met dit doel werd een enquête uitgereikt aan alle heemkundige 
kringen van Oost-Vlaanderen.

Er werd o. a. gevraagd in welke activiteiten, die betrekking hebben op het 
archeologisch erfgoed, de heemkundige kringen vandaag participeren. Uit analyse 
van de antwoorden bleek dat museumbezoek en lezingen de meest georganiseerde 
activiteiten zijn, gevolgd door wandelingen en het bezoek aan sites/opgravingen. 
Verschillende heemkringen nemen deel aan opgravingen, maar veldprospectie wordt 
minder beoefend. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van het Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), die het archeologisch erfgoed 
inventariseert en waar men een vondst kan melden, bleek bij velen niet bekend.

De Vlaamse Ardennen
SYLVAIN DE LANGE

De monografie “De Vlaamse Ardennen” 
van Marc Peirs en Philippe Minnaert 
opent met een poëtische toets: “Geen 
encyclopedie, want dat kan en wil een 
boek als dit nooit zijn. Wel een kistje 
vol zijdezachte herinneringen en hun-
kerende toekomstplannen voor nieuwe 
tochten”. De auteurs hebben, die inten-
tie indachtig, inderdaad deze monografie 
geschreven van uit een diep gevoel van 
verbondenheid met de regio. Anderzijds 
is het niet bij een uitgewerkte lyrische 
benadering gebleven, integendeel, alle 
verwerkte gegevens zijn juist. Getuige 
daarvan de talrijke gecontacteerde perso-
nen en diensten, die op de laatste pagina 
in het dankwoord vermeld worden.
In een inleidend hoofdstukje “Thuis is 
waar het hart zit” geven vier politici uit 
de streek, Jean-Pierre Van Der Meiren, 
Dirk Van der Maelen, Herman De Croo en Carina Van Cauter, hun visie op de eigen-
heid van de Vlaamse Ardennen.
Het hoofdstuk “Schatkamer en Grabbelton” leidt de lezer langs de twee belangrijk-
ste toegangswegen, de N60 en de N42, de Vlaamse Ardennen binnen. Hier stelt zich 
het probleem van de afbakening van de Vlaamse Ardennen. Strikt genomen zijn de 
Vlaamse Ardennen de smalle strook van de geprononceerde getuigenheuvels in het 
zuiden van Oost¬Vlaanderen, met Kluisbergen, Ronse, Brakel en Geraardsbergen als 
centra en is de golvende Zwalmstreek er de aanloop naar toe. Volgens een ruimere 
interpretatie, zoals ook Omer Wattez ze voor stond, behoort de hele streek ten 
zuiden van de lijn Oudenaarde-Zottegem tot de Vlaamse Ardennen; in deze optiek 
noemt Zottegem zich dan ook de Poort van de Vlaamse Ardennen. Marc Peirs en 
Philippe Minnaert hebben, in navolging van Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme 
Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Ardennen een veel ruimere dimensie toegemeten. Zij 
laten de Vlaamse Ardennen volgens “een milde omschrijving” starten “op zoʼn tien, 
vijftien kilometer bezuiden Gent, met de as Oosterzele-Gavere-Kruishoutem als noor-
dergrens”. Zo vinden de Vlaamse Ardennen hun “officiële beginpunt in Gavere, in de 
deelgemeente Vurste” en is Vurste “door en door Vlaamse Ardennen: stil, landelijk, 
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Er werd ook gepeild naar de interesses van de verenigingen. Er blijkt een ruime 
belangstelling te zijn voor de archeologische wetgeving en er is nood aan een betere 
kennis ervan, onder andere op het vlak van het vergunningsbeleid en de meldings-
plicht. De meeste verenigingen zijn geïnteresseerd in het aanleren van basisvaardig-
heden met betrekking tot het archeologisch onderzoek. Hierbij behoren bij de meeste 
heemkringen het leren lezen van topografische en bodemkaarten en de interpretatie en 
registratie van bodemsporen tot het interesseveld, evenals het aanleren van prospectie-
methoden. Collectiebeheer geniet minder belangstelling.
Er is een duidelijke noodzaak aan een betere communicatie, zowel met erfgoed- 
instellingen als met beroepsarcheologen1.  

1. Deze resultaten zijn indicatief aangezien slechts 39% van de verenigingen op de bevraging heeft 
gereageerd.

Een passende oproep : laat ons allen verder meehelpen aan het bewaren van ons 
“Vlaams Erfgoed”.
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We kunnen algemeen besluiten dat de heemkundige kringen een ruime interesse 
bezitten inzake archeologisch erfgoed, wat zich reeds vertaalt in de organisatie van 
diverse activiteiten rond archeologie en de actieve participatie binnen enkele onder-
zoeksdomeinen. Tevens is er vanuit de verenigingen een grote belangstelling tot het 
aanleren en/ of verder ontwikkelen van archeologische vaardigheden. De enquête toont 
aan dat er ruimte is om de heemkundige kringen op een meer systematische manier 
in het beheer en vooronderzoek van het archeologisch erfgoed te betrekken. Voor het 
Ename Expertisecentrum vormt dit een aanzet om verder na te denken over hoe we 
deze interesse kunnen vertalen naar mogelijke concrete initiatieven in de toekomst.

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Reinaertprijs 2006 

Sinds 1970 wordt door het Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost- 
Vlaanderen (thans Heemkunde Oost-Vlaanderen) jaarlijks de Reinaertprijs uitgereikt 
aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op heemkundig gebied.

De Reinaertprijs is een blijk van waardering voor inzet en is tevens een stimulans om 
er mee door te gaan. Heemkundige kringen spelen immers een belangrijke rol in het 
bewaren van lokaal cultureel erfgoed en ze maken de bevolking erop attent hoe in 
een snel evoluerende wereld, zelfs het kleinste dorpje schatten bezit die aantonen hoe 
“broos” alles in het leven is.

Waaruit bestaat de prijs ?
Uit een beeld van Reinaert de Vos, een 
kunstwerk van de hand van de beeldhou-
wer Firmin De Vos, en een oorkonde. 
Sinds 1980 werd ook een medaille van 
Heemkunde Oost-Vlaanderen aan de prijs 
toegevoegd.

Hoe wordt de laureaat verkozen ?
Alle heemkundige kringen in Oost-Vlaan-
deren (momenteel 47) kunnen een kandida-
tuur indienen bij de raad van bestuur vóór 1 
maart van het lopende jaar. Businarias diende 
de kandidatuur van Marc Vuylsteke in, één 
van de pioniers en erg gepassioneerd door 
het verleden. De laureaat wordt bij geheime 
stemming op de algemene raadsvergadering 
in maart verkozen. Dit jaar was dat de Ver-
bondsvergadering van 25 maart te Wieze. 
Daar werd Marc Vuylsteke met een grote 
meerderheid van stemmen verkozen. De 
uitreiking van de Reinaertprijs 2006 ge-
beurde op zondag 28 mei 2006 op de 
Oost-Vlaamse Heemdag te Maarkedal.
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Heemdag Oost-Vlaanderen te Maarkedal
op zondag 28 mei 2006

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

De Heemkundige Kring Businarias organiseerde ter gelegenheid van zijn tien jarig 
bestaan de 42ste Heemdag Oost-Vlaanderen te Maarkedal.
De heemdag stond in het teken van de toponiemen (= plaatsnamen) aan de taalgrens in 
Maarkedal en omgeving.

Rond 9u40 verwelkomde de voorzitter van Businarias, Marc Vuylsteke, de afge-
vaardigden van wel meer dan 40 heemkringen uit Oost-Vlaanderen in het Parochiaal 
Centrum te Nukerke.
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Daarna volgden een inleidend woord door Robert Ruys, voorzit-
ter van het Verbond voor Heemkunde Oost-Vlaanderen en een 
welkomstwoord door burgemeester Peter Thienpont, die in het 
kort de historiek van Businarias schetste van kleine heemkundige 
kring naar een bloeiende en productieve kring. Ook vermeldde hij 
enkele publicaties en benadrukte hij het grote ledenaantal.
Robert Ruys spoorde de mensen aan verder te blijven ijveren voor 
het bewaren van het erfgoed. Enkele citaten uit zijn toespraak: 
“Heemkundigen zijn wondere typen”. "Toponiemen zijn relieken 
uit het verleden”. Daarna was het de beurt aan de gastsprekers.
Als eerste stelde mevrouw Iris Langen het project “Vrijetijdsar-
cheologie ook in uw gemeente” voor. Ze toonde het belang aan 
van het behoud van ons patrimonium en ook dat iedereen amateur 
“archeoloog” kan worden mits zich te houden aan bepaalde nor-
men. Het was onderhoudend en boeiend. 
De tweede gastspreker was Dr. Luc Van Durme met zijn referaat 
“De taalgrens in de spiegel van de plaatsnamen in en om Maarke-
dal”. Het was een zeer leerrijke uiteenzetting over de wordings-
geschiedenis van de taalgrens in zuidelijk Oost-Vlaanderen, van 
Kluisbergen en Ronse in het westen tot de Denderstreek in het 
oosten, een gebied dat in grote trekken overeenstemt met de streek 
die bekend staat als de Vlaamse Ardennen.
Hierna volgde de traditionele groepsfoto aan het Parochiaal 
Centrum. Bij aankomst in het restaurant “Ladeuze” werden 
we verwelkomd in de binnentuin met een aperitiefconcert 
door de Koninklijke Fanfare “De Bijenkorf” o.l.v. Dirk De Merlier 
en dit alles onder een stralend zonnetje.
Om 15u. vertrokken de aanwezigen, verdeeld in 3 groepen, per 
bus op verkenningstocht doorheen Maarkedal. Haltes waren 
voorzien aan de Bossenaremolen te Etikhove, de Kasteelmolen 
en het Bosgat te Schorisse. Deskundige uitleg werd gegeven door 
Clothaire De Deken, Joris De Jaegher en Emiel Vandenabeele.
Rond 17u. werd de heemdag traditioneel afgesloten met een aca-
demische zitting in het Parochiaal Centrum. Eerst werden 2 aan-
wezige laureaten voor 25 jaar bestuursmandaat gelauwerd. Daarna 
kwam de apotheose van de Oost-Vlaamse Heemdag, nl. de uitrei-
king van de Reinaertprijs 2006 aan de laureaat Marc Vuylsteke. 
Een verdiende bekroning voor de voorzitter voor zijn inzet en 
gedrevenheid ! 
Daarna dankten Robert Ruys en Marc Vuylsteke de aanwezigen en 
werd de Heemdag afgesloten met een receptie aangeboden door 
het gemeentebestuur, waarvoor onze hartelijke dank.
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Er werd ook gepeild naar de interesses van de verenigingen. Er blijkt een ruime 
belangstelling te zijn voor de archeologische wetgeving en er is nood aan een betere 
kennis ervan, onder andere op het vlak van het vergunningsbeleid en de meldings-
plicht. De meeste verenigingen zijn geïnteresseerd in het aanleren van basisvaardig-
heden met betrekking tot het archeologisch onderzoek. Hierbij behoren bij de meeste 
heemkringen het leren lezen van topografische en bodemkaarten en de interpretatie en 
registratie van bodemsporen tot het interesseveld, evenals het aanleren van prospectie-
methoden. Collectiebeheer geniet minder belangstelling.
Er is een duidelijke noodzaak aan een betere communicatie, zowel met erfgoed- 
instellingen als met beroepsarcheologen1.  

1. Deze resultaten zijn indicatief aangezien slechts 39% van de verenigingen op de bevraging heeft 
gereageerd.

Een passende oproep : laat ons allen verder meehelpen aan het bewaren van ons 
“Vlaams Erfgoed”.
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Vrijetijdsarcheologie ook in uw gemeente?
IRIS LANGEN

Op de Heemdag Oost-Vlaanderen kreeg ik, als vertegenwoordiger van het Ename 
Expertisecentrum, de kans om te peilen naar de interesse voor vrijetijdsarcheologie bij 
heemkundige kringen.
Het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting is een VZW die  betrokken is bij 
zowel lokale als internationale erfgoedprojecten en -initiatieven. Het centrum organi-
seert geregeld cursussen, conferenties en workshops over de technologische aspecten 
van erfgoedinterpretatie, over de rol van erfgoed in de samenleving en over het beleid 
inzake het publieke erfgoed.

Met een presentatie poogden we een inzicht te verschaffen in de (professionele) wereld 
van het archeologisch erfgoed in Vlaanderen. Eerst werd een overzicht gegeven van de 
instellingen die actief zijn binnen het archeologisch erfgoedlandschap met hun respec-
tievelijke verantwoordelijkheden. Vervolgens werd ingegaan op het beheer en beleid 
aan de hand van de huidige Vlaamse wetgeving en van het Verdrag van Malta dat in 
de toekomst bij ons van kracht zal worden. Hierbij werden ook knelpunten aangehaald 
zoals de reële bedreiging van ons archeologisch erfgoed.
De vrijetijdsarcheologie zou door haar lokale verankering binnen dit professionele 
en wettelijke kader een steentje kunnen bijdragen voor een ruimere bescherming van 
het archeologisch erfgoed. Daarvoor zou er echter een betere informatiedoorstroming 
moeten zijn tussen de beroepsmensen en vrijetijdsarcheologen.

Alvorens we verder nadenken over de manier waarop de vrijetijdsarcheologie op een 
productieve en verantwoorde manier kan bijdragen aan de archeologie in Vlaandern, 
dienen we eerst te peilen naar de interesses van de verenigingen op het vlak van het 
archeologisch erfgoed. Met dit doel werd een enquête uitgereikt aan alle heemkundige 
kringen van Oost-Vlaanderen.

Er werd o. a. gevraagd in welke activiteiten, die betrekking hebben op het 
archeologisch erfgoed, de heemkundige kringen vandaag participeren. Uit analyse 
van de antwoorden bleek dat museumbezoek en lezingen de meest georganiseerde 
activiteiten zijn, gevolgd door wandelingen en het bezoek aan sites/opgravingen. 
Verschillende heemkringen nemen deel aan opgravingen, maar veldprospectie wordt 
minder beoefend. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van het Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), die het archeologisch erfgoed 
inventariseert en waar men een vondst kan melden, bleek bij velen niet bekend.

De Vlaamse Ardennen
SYLVAIN DE LANGE

De monografie “De Vlaamse Ardennen” 
van Marc Peirs en Philippe Minnaert 
opent met een poëtische toets: “Geen 
encyclopedie, want dat kan en wil een 
boek als dit nooit zijn. Wel een kistje 
vol zijdezachte herinneringen en hun-
kerende toekomstplannen voor nieuwe 
tochten”. De auteurs hebben, die inten-
tie indachtig, inderdaad deze monografie 
geschreven van uit een diep gevoel van 
verbondenheid met de regio. Anderzijds 
is het niet bij een uitgewerkte lyrische 
benadering gebleven, integendeel, alle 
verwerkte gegevens zijn juist. Getuige 
daarvan de talrijke gecontacteerde perso-
nen en diensten, die op de laatste pagina 
in het dankwoord vermeld worden.
In een inleidend hoofdstukje “Thuis is 
waar het hart zit” geven vier politici uit 
de streek, Jean-Pierre Van Der Meiren, 
Dirk Van der Maelen, Herman De Croo en Carina Van Cauter, hun visie op de eigen-
heid van de Vlaamse Ardennen.
Het hoofdstuk “Schatkamer en Grabbelton” leidt de lezer langs de twee belangrijk-
ste toegangswegen, de N60 en de N42, de Vlaamse Ardennen binnen. Hier stelt zich 
het probleem van de afbakening van de Vlaamse Ardennen. Strikt genomen zijn de 
Vlaamse Ardennen de smalle strook van de geprononceerde getuigenheuvels in het 
zuiden van Oost¬Vlaanderen, met Kluisbergen, Ronse, Brakel en Geraardsbergen als 
centra en is de golvende Zwalmstreek er de aanloop naar toe. Volgens een ruimere 
interpretatie, zoals ook Omer Wattez ze voor stond, behoort de hele streek ten 
zuiden van de lijn Oudenaarde-Zottegem tot de Vlaamse Ardennen; in deze optiek 
noemt Zottegem zich dan ook de Poort van de Vlaamse Ardennen. Marc Peirs en 
Philippe Minnaert hebben, in navolging van Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme 
Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Ardennen een veel ruimere dimensie toegemeten. Zij 
laten de Vlaamse Ardennen volgens “een milde omschrijving” starten “op zoʼn tien, 
vijftien kilometer bezuiden Gent, met de as Oosterzele-Gavere-Kruishoutem als noor-
dergrens”. Zo vinden de Vlaamse Ardennen hun “officiële beginpunt in Gavere, in de 
deelgemeente Vurste” en is Vurste “door en door Vlaamse Ardennen: stil, landelijk, 
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22. Over ̒ Het voddenboek  ̓uitg. De Roerdomp Brecht 1991, in Nederlands Bibliotheek 
     en Lectuur Centrum. Bespreking. ʻBuiten de grote magisch-realistische schrijvers 
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       n° 5 nov.-dec. 1992. Bespreking door DKV.
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1. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php/id=baek003
2.  http://stefvancaeneghem.blogspot.com/2006/06/egostrip-85.html
3. De Uitgeverij Zuid & Noord vzw, werd opgericht in 1992. Na het verdwijnen van ʻt Kofschip uitgeverij 
was er nood aan een uitgeverij voor debutanten en gevestigde schrijvers die aandacht hadden voor literair 
werk. Na overleg van drie leden van de toenmalige Raad van Beheer werd toen beslist om de Uitgeverij 
Zuid & Noord vzw op te richten.

weids”. Naar mijn mening doet deze hedendaagse visie enigszins afbreuk aan de idee 
van de echte Vlaamse Ardennen.
En dan volgt de beschrijving van talloze dorpen en de steden Oudenaarde, Ronse, 
Zottegem en Geraardsbergen. Maarkedal “de verzamelnaam voor vijf ronduit 
schitterende dorpjes” krijgt er een prominente plaats in; zo wordt zelfs het Cabernhol 
in Nukerke voor een wandeling aangeraden.
De volgende hoofdstukken zijn alle thematisch uitgebouwd. Onder de sprekende titels 
“De muziek van het bos”, “Daar komen de Flandriens”, “Van Bommel tot Krakeling”, 
“De hemel te rijk”, “Boer en Burger”, “Goed gezeten en grondig genieten”, “Stil le-
ven” worden de diverse aspecten van het natuurschoon en van het typische leven in 
de Vlaamse Ardennen uitvoerig beschreven in woord en beeld. Het Bos ter Rijst, de 
aloude kermis-als-dorpsfeest van Louise-Marie in het weekend van 19 september, de 
Annovenkapellen te Schorisse en de Sint-Vincentiuskapel te Maarke-Kerkem, de wa-
termolens, het unieke familiebedrijf Van Welden in Etikhove en de Straalbronnen met 
het trendy Eaulala-water in Nukerke, Maarkedal als “kunstenaarsdorp”. In de diverse 
hoofdstukken is Maarkedal telkens ruimschoots aanwezig.
Het laatste hoofdstuk verrast. Onder de poëtische titel “Altijd blinkt het zilveren lint” 
volgt namelijk een geologisch en historisch overzicht van de loop van de Schelde, voor 
zover de rivier door de Vlaamse Ardennen stroomt en deze regio mee heeft helpen 
modelleren. Intussen spelen Kardinaal Joos van Landskouter en rabauw Jan De Lichte, 
telg van Velzeke, een partijtje “Scheldeganzenspel”. Wanneer zij uiteindelijk “Gelijk-
spel” spelen, nadat hun bootjes van Kluisbergen naar Gavere zijn gevaren, 34 kilome-
ter lang over de Schelde in de Vlaamse Ardennen, besluiten zij te gaan wandelen langs 
de Schelde: “ Zo stappen ze daar, kijkend naar de zilveren gloed van de Schelde, met 
achter zich de heuvels; genietend van de Januskop van de Vlaamse Ardennen: nu eens 
heuvel, dan weer vallei. Zo stappen ze daar, elk met hun karakter: de conservatieve, 
tijdloze kardinaal en de flamboyante, rebelse rover. En zo tonen ook zij, op hun beurt, 
de Januskop van de Vlaamse Ardennen. Ruig en zacht. Eeuwig en veranderlijk”.
De auteur Marc Peirs en de fotograaf Philippe Minnaert hebben in woord en beeld een 
volledig, poëtisch en suggestief beeld opgehangen van onze Vlaamse Ardennen. Dank 
zij Jan Van Damme, zaakvoerder van Boekhandel Beatrijs, werd deze luxueuze uitgave 
gerealiseerd. Zeker aan te raden aan al wie de Vlaamse Ardennen reeds kent en willen 
leren kennen.
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      Bespreking F. Germonprez.
10. Over ʻʼt Spuigat  ̓ Standaard der Letteren 12 maart 1983.  Bespreking André 
      Demedts.
11. Over ʻʼt Spuigat  ̓Gazet van Antwerpen zat. 1 en zond 2 oktober 1983. Bespreking 
      Remi Van de Moortel.
12. Over ʻʼt Spuigat  ̓ 83-99  A.T. Nap-Zwartsenberg Prisma-Lectuurvoorlichting, 
      Voorburg.
13. Over ̒ ʼt Spuigat  ̓bij de lectuurinformatiedienst van het Nederlands Bibliotheek- en 
      Lectuurcentrum. "Genoeglijk voortkabbelende stijl. Aardig boek".
14. Tussen stad en stilte : het nieuwste boek van Paul Baekeland.
     Bruno van Brandt, in: De Zuidvlaamse kultuurkrant; vol. 7 (1984), afl. 67 (sep), 
      pag. 5 / 1984.
15. Dichters en schrijvers die ook marktkramers zijn : interview.
    Paul Baekeland, Bruno van Brandt, in: De Zuidvlaamse kultuurkrant; vol. 7 
      (1984), afl. 68 (okt), pag. 14-15 / 1984.
16. Over ʻTussen stad en stilteʼ. De Roerdomp Brecht 1984 134 blz. Gazet van 
       Antwerpen 17 januari 1985. Bespreking Jan Vorselmans.
17. Over ʻTussen stad en stilte  ̓A.T. Nap-Zwartsenberg 84-3548 Prisma-Lectuurvoor- 
      lichting, Voorburg. ʻRonduit prachtig!ʼ
18. Over ʻTussen stad en stilte  ̓in Boekengids 69ste jaargang n° 3 Jooris van Hulle. 
      Bespreking.
19. Over ʻTussen stad en stilte  ̓ De Standaard der Letteren. Bespreking André 
      Demedts.
20. Over ʻMan op wielen  ̓uitg. De Roerdomp Brecht 1987, Jooris Van Hulle in de 
      Standaard der Letteren. Bespreking.
21. Over ʻMan op wielen  ̓ in ʻOnze Streek  ̓ (Stichting Omer Wattez)  Roland Voet. 
      Bespreking.

De taalgrens in de spiegel van de plaatsnamen
in en om Maarkedal

Dr. Luc VAN DURME

De Germaans-Romaanse taalgrens in NW Europa is een bijzonder ruim, veelomvat-
tend onderwerp en daarom beperken wij ons vandaag tot de Vlaamse Ardennen, uiter-
aard met bijzondere aandacht voor de wederwaardigheden van de taalgrens in onze 
gastgemeente.  

Bij de studie van de oude taalgrens vallen wij bij voorkeur terug op de taalkunde. 

Ondersteund door de archeologie die uiteraard met “materiële culturen” werkt, leert 
die vergelijkende taalwetenschap ons dat de Nederlanden tot omstreeks 2500 vóór 
Christus behoorden tot één grote mediterrane entiteit. Die entiteit markeert zich onder 
meer door het mannelijke genus van riviernamen zoals Renus, de Rijn, m. en Scaldis, 
lʼEscaut in het Frans. 

Dan komt het Indoeuropees met riviernamen die in de regel vrouwelijk zijn: Maas, 
Mosa in het Latijn, Maso in Germaans die Mase, verder dichter bij ons die Zwal-
me, die Maarke < IE Mar-ka ʻmoeras-rivierʼ, verder de Dender, la Dendre, maar nog 
Middelnederlands die Dendere. 
Dat Indoeuropees nu doet zijn intrede in West-Europa omstreeks zoʼn 2.500 vóór onze 
jaartelling. 

Uit die grote Indoeuropese (IE) taalfamilie zijn zich mettertijd en metterwoon dialec-
tische varianten gaan ontwikkelen: het Latijn, het Germaans, het Keltisch en bij ons, 
in de Lage Landen en Noord-Duitsland, een taal of – beter – een taalgroep, die men 
pas vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw heeft ontdekt, het zgn. Belgisch, een zeer 
archaïsche variant van het IE, een variant zonder klankevoluties die andere talen wel 
doormaakten. Ook een aantal suffixen of achtervoegsels zijn kenmerkend voor die 
taal,  āra zoals in Dender, Asper, Outer, -ana zoals in Elene, Eine, Melden, Beveren en 
Mater en  -ium zoals in de naam Belgium bij Caesar en verder in namen als Kalken, 
Welden, Drongen, enz. De namen Ronse en Schorisse zijn dan weer typische Belgische 
nederzettingsnamen: ze zijn samengesteld met het suffix -akja.

En nog een volgende etappe is dan het doorsijpelen vanaf de 8ste-7de eeuw vóór 
Christus tot de tijd van Romeinen van het Keltisch. Van dat Keltisch zijn vooral veel 
plaatsnamen bewaard in Frankrijk tot aan de Somme, de Somme die op de vorm 
Somara teruggaat en die men terugvindt in de oude naam van Amiens, 

(Synthese van de toespraak tijdens de heemdag van 28 mei 2006)
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Het boek kost 26 euro en kan besteld worden bij de auteur zelf op tel 055 21 31 03. 
Bij eventuele verzending dient het bedrag verhoogd met 3 euro. Bestelling kan ook via 
overschrijving op zijn rekening 285-0488221-49.
 

Zaterdagavond 10 juni stelde Paul Baekeland zijn jongste roman voor. Meer dan 
150 boekenliefhebbers en sympathisanten kwamen op deze zomerse avond naar het 
Administratief Centrum De Saedeleer en luisterden naar dochter Greet Baekeland en 
Geert Desmijtere. Greet liet de toehoorders kennismaken met de hoofdrolspelers van 
Zonevreemd en Geert vertelde over zonevreemde en andere toestanden. Arnold 
Franke bracht een paar nummertjes mooie gitaarmuziek. Na het dankwoord 
overhandigde Paul het eerste exemplaar van zijn nieuw boek aan schepen Anny 
Vande Catsijne.

Het ga je goed, levende dode schrijver.

Een greep uit de voorraad artikels, los van de plaatselijke aankondigingen en verslagen 
die over Paul Baekeland in de loop der jaren verschenen zijn:

1. Over: Baekeland, Paul. Vogelvrij. Brecht, 1978
    In: De Zuidvlaamse kultuurkrant; vol. 1 (1978), afl. 8 (okt), pag. 10 / 1978.

Somara-briva. Noordelijk vindt men die Keltische namen ook aan de Moezel en spora-
disch aan de Maas en de Rijn en de Waal waar onder meer voorkomt: de naam Nijmegen: 
nowio-magos, wat “nieuwe markt” betekent. 

Dan volgt een eerste germanisering: de allereerste teksten die berichten ons over bewe-
gingen van Cimbren en Teutonen in de 2de eeuw vóór onze jaartelling en de linguïstiek 
vindt in oude vormen van plaatsnamen effectief typisch Germaanse taalevoluties uit 
de late prehistorie terug:  o > a (bv in lat hostis > Germ gasti en in PLN Lat mosa, nu 
Rom Meuse  > Germ maso, NL Maas ) en p, t, k  >  f, th, h (bv Lat. Rom. Tournai > 
Thournaco, Doornik). 

Plots – brutaal eigenlijk in de geschiedenis 
die tot dan in de prehistorie toch zo traag 
evolueerde – maken wij nu datgene mee dat 
de echte basis van de huidige taalgrens zou 
leggen. De komst van de Romeinen, die in 
heel Gallië een taalkundige pletwals aan het 
rollen bracht: in een tijdspanne van amper drie 
eeuwen worden het Keltisch in Frankrijk 
en het Germaansgekleurde Belgisch van bij 
ons nagenoeg volledig vervangen 
door het Latijn, wat in Vlaanderen een 
massa Latijnse plaatsnamen oplevert 
zoals de domeinnamen van het type 

Velzeke en van het type Kaster, Kester, uit Latijn castrum ʻkampʼ. Voor de streek rond  
Maarkedal in het bijzonder: Maalzake, Muzeke > Muziek(bos), Ose, Lufeke en 
Kaster onder Mater.  

Al die namen wijzen op een zeer ver doorgedrongen romanisering van de regio. 
Vergeten wij evenmin dat die regio ontsloten werd door een (aftakking van een) 
Romeinse weg: de huidige Aatse Heerweg, waarvan de door de Ronde van Vlaanderen 
bekende Eikenberg een heus restant is: een verkeersweg gericht op Aat bij Blicquy, op 
zijn beurt leidend naar Bavay, naar Reims, Lyon en zo verder naar Rome. 

Geen wonder dat archeologisch onderzoek en veldprospectie, in combinatie met 
vroegere vermeldingen van de ontdekking van bijzonder rijke grafinhouden, hier niet 
achterwege blijven.  En de plaatsnaamkunde liegt er evenmin om: Tont uit tumbetum, 
collectief bij tombe ʻgraf  ̓uit Lat. tumba. 

De rest van het verhaal van onze taal is U genoegzaam bekend: in de 3de eeuw al 
storten de noordelijke grenzen van het Romeinse Imperium ineen, eerst worden 
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MARC VUYLSTEKE
Paul Baekeland en "Zonevreemd"

Van Paul Baekeland, de man van het succesverhaal “Vertelsels bij de Leuvense stove”, 
verscheen onlangs een nieuw boek: “Zonevreemd”. 

Volgens de informatie op de site1  van “dbnl – digitale bibliotheek voor de Nederlandse 
letteren” werd hij geboren op 30 maart 1936 te Schorisse en is er overleden op 8 juli 
1995. Na zijn dood schreef hij, volgens de gegevens die ik vond op dezelfde site, nog 
twee boeken : Borrelies (1996) en De Ontsnapping (1999). 

Auteur Stef Van Caeneghem schrijft in zijn egostrip2  (85) van 19 juni 2006: “Wat 
ik sterk vind aan Paul Baekeland uit Schorisse? Dat zoʼn man op zijn zeventigste 
eenieder die hem letterlijk dood verklaart in het bescheten uitgeverswereldje en wat 
errond hangt van antwoord dient met het beste wat hij in zich heeft: zijn pen.  Hebben 
we dan een knappe romancier, schrijft die man een leven lang consequent boeken. En 
de reuzegommekes van de middelmaat verklaren hem gewoon dood. Letter-lijk.”
 
ZONEVREEMD

Het is het verhaal van een gedreven zakenman 
Steenakker met zijn bloedmooie vrouw. Ze 
hebben een zoon waar geen rechte kant aan 
te krijgen is, maar dat is een verhaal op zich. 
Ze kopen een vervallen boerderij in de groene 
zone en je raadt het al: die willen ze ombouwen 
tot een riante villa en zonevreemd dus. Een 
verhaal dat men hier in onze streek ook kent. 
Hun architect is eerder een artiest. Het vrouw-
tje van Steenakker valt op artiesten. Ze vliegt 
bijna dagelijks in haar open Mercedes door het 
dorp Schoonkerke naar de Konijnendries  op 
zoek naar haar artiest. Maar waarom moet haar 
echtgenoot zo dikwijls naar Parijs? En wat is 
er aan de hand met hun aannemer? Slechts 
twee buren wonen er op de Konijnendries, een 
koster en een zonderlinge heer, een ̒ groene  ̓die 
de zonevreemde activiteiten bespiedt. En dan is 
er nog de grootste van alle Vlaamse schrijvers 

die onverwachts opduikt en het avontuur van zijn leven beleeft.
“Zonevreemd” telt 384 blz. boeiende lectuur en werd uitgegeven bij Uitgeverij Zuid 
& Noord3.

Germaanstalige bevolkingsgroepen door de Romeinen binnengelaten, weloverwogen, 
de volgende eeuwen strijken ze hier massaal neer en deze keer als ongenode gasten. 
Bij ons zijn het de Saksen, de Friezen en vooral nog de Franken.    

Een nog veel grotere hoeveelheid plaatsnamen dan in de Romeinse tijd, getuigt van 
deze Germaanse kolonisatie: nederzettingsnamen op -ingahem, op -zele en op -hove  
zoals Avinhove in Schorisse, waternamen op -beke zoals Everbeek, namen op -berg  
zoals Geraardsbergen, bosnamen op -hout zoals Bochoute, op lo zoals Eeklo, enz., 
enz. Detail voor Maarkedal: de oudste naam van Nukerke was wellicht Pelkhem 
ʻhoogte-nederzettingʼ. 

De allervroegste sporen van die ʻtweede Germaanse kolonisatie  ̓ zijn echter de 
Romaans-Germaanse namen Amengijs, Rozenaken en Tiessenaken (plaatsnaam in 
Maarkedal).

In de eeuwen die op de Landnametijd volgden, gaat die grenslijn tal van verschuivin-
gen ondergaan, nu eens in het voordeel van het Germaans, dan weer (en meestal) in 
het nadeel ervan, vooral in het ʻVerre Westenʼ: Frans-Vlaanderen en het noorden van 
Frankrijk. 

Puntjes lijn : Aatse heerweg
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lucht. Die werd georganiseerd ter gelegenheid van de inhuldiging van de weefateliers. 
De “fanfare dʼEtichove sous la direction de M. Van De Putte” gaf die dag een concert. 
De talrijk uitgenodigde artiesten schonken kunstwerken die verloot werden bij een 
tombola. Er was veel volk... 
En daarmee sluiten we terug aan bij de eerste paragraaf, toen in Etikhove, enkele 
jaren nadat de Duitse hulanen waren verdwenen, een ander soort tuig het rustige dorp 
binnenviel. 

Deze en andere teksten (maar dan uitgebreider) maken deel uit van een nieuw project 
van Businarias: een biografie over Valerius De Saedeleer, waarbij – en dat durven wij 
nu al stellen -  vele onbekende gegevens, anekdoten en vooral documenten een nieuw 
licht zullen werpen op de prachtige figuur die Valerius De Saedeleer toch was, en 
waarbij vooral de figuur zelf en zijn entourage centraal zullen staan.

In Zuid-Oost-Vlaanderen heeft het Romaans op zijn beurt al zijn vroeger terrein 
verloren, getuige de vele Romaanse namen in Ronse zoals het doublet Beaufaux/
Schoonboeke, verder Polei,  Pontsele,  Kleermont, Tombele en Kasneel, in het zuid-
westen komen nog meer Romaanse namen voor: Malaise, Putenruwe, Mauwarint, 
Montifaut, Folie, Pissotte, Roegepret, Plankette, Waigne, Sarteel, Keinoot en 
Paillaardkamp.

Ook in Kluisbergen is dat het geval. 
De gemeenten Ruien, Kwaremont 
en Berchem vormden een door 
Romaanse namen gekleurde drie-
hoek gelegen tussen de huidige taal-
grens in het zuiden, de Schelde in het 
westen en de oude Romeinse weg van 
Bavay naar de kust in het oosten. 
De gemeentenamen Kwaremont en 
Ruien zijn zelf Romaans: ʻde vier-
kante berg  ̓en het ʻde straat, La Rue, 
het straatdorpʼ. Andere voorbeelden 
van Romaanse namen: Malaise, 

Marvijle, Berliere, Saart, Jonkoort, 
Kardeniere, Kokereel en Kontrijn, uit het Rom. canta rana, ʻzing, o kikkerʼ, dus ʻplaats 
waar de kikker kwaakt  ̓ of gewoonweg ʻpoel, moerasʼ. Aan de Schelde vindt men 
bovendien een onvervalste naam op court, Grijkoort, en een -ētu-naam met evolutie 
ei > oi, Jonkoort. Uit die laatste evolutie alleen al mag men concluderen dat het 
Romaans er zeker gesproken werd tot omstreeks 1100.

In Kluisbergen staan Romania en Germania eigenlijk regelrecht tegenover elkaar, 
zonder veel symbiose begroet Romaanse westen het Germaanse oosten. Merken 
wij verder op hoe de in de post-Romeinse tijd deels beboste getuigenheuvels die 
er de Pikardisch-Vlaamse grenszone beheersen, doorgaans worden benoemd door 
Romaanse plaatsnamen op basis van het element mont, wat ʻberg, heuvel  ̓betekent: 
Montseel, Pensemont, Freimont, Gremalemont, Kalmont, Lamont en Kwaremont.

In Maarke-Kerkem, vinden wij een door secundaire Romaanse kolonisatie ontstane 
enclave die – zoals het Romaans te Ronse zelf – dateert van de Karolingische tijd of 
kort daarop: Fremees, Liedfremees ʻde mansus, de hoeve van Liedfriedʼ, Kokerelle 
ʻde molen die kan kraaien als een haanʼ, de Markette ʻde keine Maarkebeekʼ, Ruweel 
ʻde kleine rue of straat  ̓en Bonjenberg waarin bonje uit Rom. borne ʻgrensʼ. De naam 
Ladeuze te Etikhove is een migratienaam van latere datum. 
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Creten-George, die er niet 
toevallig logeerde, stapte 
galant naar het echtpaar 
Tytgat toe met het voor-
stel hen stante pede naar 
huize Tynlon te bege-
leiden. Dit zou niemand 
bevreemdend hebben ge-
vonden ware het niet dat 
Creten-George zijn voorstel 
deed in het flikkerende licht 
van een stormlantaarn die 
vrolijk diens body bescheen, 
naakt van kop tot teen. Het 
bekende hengstenbier had 
de schilder Creten blijkbaar 
parten gespeeld, en de 

zwoelte van een vroege augustusavond in de zomer van 1926 te Etikhove maakte dat 
Creten-George, bloot als een pier, Maria en Edgard met een petroleumlamp begeleidde 
van bij De Vos tot helemaal boven, bij De Saedeleer. Het flikkerende licht van een man 
in zijn flikker riep bij de brave dorpsbewoners lang vergeten oertijden wakker. In een 
dorp zoals Etikhove werd daarover maanden later nog gepraat. 

Jean Milo herinnert zich zeer duidelijk 
zijn kennismaking met Etikhove, in 1926. 
“Het eerste wat mij trof toen ik het dorps-
plein betrad was een soort ongewild ballet. 
Een baardige faun in beige short dribbel-
de er lustig met een voetbal op los. Het was 
Willem Van Ryswyck, een telg uit het beroemde 
Antwerpse burgemeestersgeslacht. Niet ver van 
Van Ryswyck speelde Paul Haesaerts met een 
ijzeren diabolo. Een paar ogenblikken later 
klauterde hij als een aap de gevel van Auberge 
De Vos naar omhoog en wipte zijn kamer bin-
nen via het venster.”

Een hoogtepunt in de aanwezigheid van 
“Kruiswegjoden en Bordies” in het eens zo 
vredige Etikhove was de varkenskermis door 
de Ateliers De Saedeleer georganiseerd op 
12 september 1926 op het dorpsplein in open 

Een troep artiesten te gast bij Valerius
in “Villa Tynlon” op de Bossenare
(nooit eerder gepubliceerde foto).

Varkenskermis.

Dan zijn er nog Korsele te Horebeke en Bossenaar te Etikhove. Korsele, uit 
Rom. curticella ʻkleine hoeve  ̓ en Bossenaar ʻbuxusbosʼ, die in theorie zowel 
laat-Romeins als vroegmiddeleeuws kunnen zijn. Wegens zijn accentpatroon is 
Korʼsele wellicht middeleeuws, Bossenaar dan weer laat-Romeins.
   
En dan is er ook nog de ooit sterk geromaniseerde streek van Everbeek en Zarlardinge 
met een bijzonder groot aantal Romaanse natuurnamen met Romaanse evoluties tot 
de 11de eeuw. Zo de naam IJveloot, die al in de 9de eeuw verschijnt als naam van een 
domein aldaar dat eigendom was van de abdij van Lobbes aan de Samber. Andere 
namen van natuurcomplexen zijn Faaite, Hazoot, Koroot en Kardenuit.  

Ook ten noordoosten van Everbeek, bv. te Lierde en ook te Ophasselt treft men 
ʻRomaans uitziende  ̓namen aan. Bij nader toezien gaat het hier echter om namen die 
een Romaans leenwoord bevatten. Het zijn dus geen echte Romaanse plaatsnamen. 
Voorbeelden: Putse en Kein, beide merkwaardige evolutie van resp. Galloromeins 
puteus ʻput  ̓en camminos ʻwegʼ, vgl. het Picardische "kemin".

In Boelare staan wij daarentegen voor een oude Romaanse domeinnaam: Dutse, in 
866 ducia, wat ʻgekanaliseerde waterloop  ̓betekent. Deze naam brengt ons al voor de 
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– hij had al op een twintigtal plaatsen gewoond - en zocht een vaste stek. Waarom 
hij precies naar Etikhove kwam is nog een raadsel, maar in 1921 vond hij op de 
Bellevue de nodige ruimte voor het oprichten van zijn weefatelier. Als gezond 
chauvinistisch Etikhovenaar durf ik beweren dat hij hier zijn mooiste werken schilder-
de. Zelfs de toenmalige koning Albert I zei, al dan niet in het Nederlands: “Na zware 
geestesarbeid ga ik verpozing zoeken in het aanschouwen van een zijner winterland-
schappen die in mijn werkplaats zijn opgehangen...” Dergelijke aanbevelingen openen 
de meest halsstarrige beurzen: geneesheren en senatoren “doen” hun De Saedeleer op, 
zoals gewone mensen een griep.

De hoofdactiviteit van de familie De Saedeleer was echter de tapijtweefkunst. Valerius 
zal er zijn kunstbroeders als freelance ontwerpers bij betrekken. Als een eersterangs 
pedagoog wist hij het klaar te spelen om in een minimum van tijd de aangezochte 
kunstenaars op de hoogte te brengen van de basisprincipes van het ontwerpen van 
tapijten. Van dan af begint het grote défilé van tientallen kunstenaars die Etikhove als 
tijdelijk verblijf zullen kiezen, teneinde er de knepen van dit nieuwe vak onder de knie 
te krijgen. Dat ondertussen ook duchtig onder en boven de knieën van alle juffrouwen 
ter plaatse werd geknepen, hoeft waarschijnlijk geen betoog. De meeste kunstenaars 
die toen deel uitmaakten van deze kolonie waren jong en ervaren, in de kunst evengoed 
als in de rest. Wat geenszins belette dat een aantal wondermooie ontwerpen door de 
ateliers De Saedeleer tot stand kwamen, waarvan de meeste werden gesigneerd met 
namen die thans deel uitmaken van de kunstgeschiedenis. Dit verklaart deze plotse, 
hoogst verscheiden samentroeping van allerlei kunstindividuen die er geenszins een 
zelfde artistiek credo op na hielden, maar veeleer de weerspiegeling waren van de 
grote kunstchaos die het entre-deux-guerres toen karakteriseerde.

Centrum van de samen-
troeping was de “Auberge 
De Vos” op het dorpsplein, 
waar de zussen Yolande 
en Emerantine de arties-
ten altijd met een gelijk 
slecht humeur ontvingen. 
Ze wisten immers wat er 
hen te wachten kon staan 
met die “bietekwieten”. 
Zo kwamen Maria en 
Edgard Tytgat er met de 
laatste avondtrein aan om 
terstond naar Auberge 
De Vos te stevenen, in de hoop daar de nacht te kunnen doorbrengen. Alle kamers, zo 
vertelt Maria Tytgat, waren bezet. Meer nog: ze waren bezeten want 

Auberge De Vos.

poorten van het veel jongere Geraardsbergen met Romaanse namen als Putsemein en 
Lavardij. 

Het natuurlandschap rond Geraardsbergen ligt  zoals Keiloot te Viane, Planuit te Moer-
beke, Malruit te Onkerzele en Godeie te Schendelbeke, een naam die van daar zelf nog 
eens via het kanaal van de persoonsnamen voortgereisd is naar Outer. 

Dit alles om U te zeggen dat wij hier op onvervalste historische bodem zitten: aan de 
rand van dat immense vroegmiddeleeuwse Galloromaanse taalgebied dat zich zowaar 
uitstrekte van de Alpen, de Azurenkust en de Pyreneeën tot ... onze Zuidoost-Vlaamse  
achtertuin.  

Van dat alles zijn de plaatsnamen vaak onze enige sign-post to the past!

P.S.
Ik zoek documenten van vóór 1500, bewaard in kleine archieven of privé-archieven, 
dus onbekende documenten, die toponiemen bevatten. Ken je het bestaan van zulke 
documenten, geef dan een seintje (mail) naar luc.vandurme@tiscali.be
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Nog nooit, sinds de heer Atto zijn hof bouwde (Attingohova is de eerste naamgeving 
voor Etikhove) als bakermat voor alle komende geslachten Etikhovenaren, nog nooit 
werd dit kleine vredige dorp in de Vlaamse Ardennen zo opgeschrikt als in de zomer 
van 1925. Plots kwamen hele horden kunstenaars op het dorp afgestormd. Ze leken als 
het ware uit de lucht gevallen, waren getooid met baarden en knevels, met een haardos 
die pas in de Beatletijd zou mode worden, gek gekleed, en voorzien van de wildste 
ideeën. Een revolutie was nakend, Vlaanderen stond op zijn kop, de “Kruiswegjoden” 
waren geland.
De centrale figuur waarrond dit alles 
draaide was “Meester Valeer” of “Vader 
De Saedeleer”, maar hij stond allesbehalve op 
zijn kop, maar wel met beide voeten stevig op 
de grond. 

Begin 1925 werd de vennootschap “Société 
des Tapis dʼArt De Saedeleer et C°” 
gesticht met als vennoten enerzijds 
Valerius De Saedeleer en zijn drie dochters 
Elisabeth, Marie-Josephe en Monique en 
anderzijds de gebroeders Luc en Paul 
Haesaerts. Luc Haesaerts had de indu-
striële en commerciële leiding, Elisabeth 
De Saedeleer en Paul Haesaerts namen de 
directie waar van het ontwerpatelier en van 
de ververij, Marie-Josephe en Monique 
De Saedeleer dirigeerden de weverij en  zorg-
den voor de opleiding van het personeel. 
Valerius De Saedeleer keek toe, zoals het hoor-
de, hij had dus de algemene artistieke leiding.

De Saedeleer was met zijn gezin tijdens de eerste wereldoorlog vrijwillig in balling-
schap gegaan naar Aberystwyth in Wales, op aandringen van beeldhouwer Georges 
Minne. Hij schilderde er de typische landschappen terwijl zijn dochters in de leer 
gingen bij William Morris, befaamd Engels designer avant-la-lettre, bij wie ze zich 
vervolmaakten in de handweefkunst. Na de oorlog was Valerius het vele zwerven moe 

JOZEF BOURDEAUDHUI
De Saedeleer is één, de rest is een invasie ...

Valerius De Saedeleer

(Tekst gevoegd in de documentatiemap verdeeld onder de deelnemers aan de heemdag van 28 mei 2006)

Jubileum van Cyrillus Van Overmeeren x Orpha De Smet in 1960

Boven v.l.n.r: Cierkens Christianne, Lodens Roger, Vivez Lea, Van Overmeeren 
Yvonne, Baele Germaine, Van Overmeeren Paula, Vivez Rachel, Van Brabant Martha, 
Van Overmeeren Nadine, Lodens Madeleine, Van Welden Marie-Thérèse, Cierkens 
Paul, Cierkens Diane, Van Butsele Paul, Opsomer Magda en Opsomer Adrien.
2de rij: Van Welden Herman, Van Welden René, Van Overmeeren Jeanne, 
Van Overmeeren Jozef, ?, Cierkens Isidoor, Van Overmeeren Margriet, 
Van Overmeeren Arthur, Merlaen Madeleine, Van Overmeeren Paula, Lodens 
Maurice, Cierkens  Susanne, De Rouck Emelie en De Roose Agnes.
3de rij: Van Overmeeren Irma, Van Overmeeren Zulma, Van Overmeeren Omer, 
Van Overmeeren Cyrillus, De Smet Orpha, Van Overmeeren Juul, Baert Zulma, 
Vivez Jozef en Van Overmeeren Augusta.
Vooraan: Lodens Germain, Lodens Marie-Jeanne, Van Overmeeren Christine,  
Lodens Marie-Marthe en Van Overmeeren Romain.

ROGER LODENS
Uit de "oude doos"
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Ik ga naar Ronse, besloot ze. Werk zoeken. Hij kan zijne staminee sluiten, of dat 
koersepaard van Zegelsem achter den toog zetten.
Gepommadeerd en opgetut nam ze de autobus van ten elven.

Grollen: in de betekenis van snurken.
Knijnzen: knagen.
Koersepaard: in de betekenis van manwijf.
Kurkiedroge: kurkdroog.
Mammekies: borstjes.
Noes: schuin, van opzij.

Poepeloere zat: strontzat.
Snukskies: snokjes, rukjes.
Vier in den buik: werd veelal gebruikt voor onverklaar-
bare ziekte, gezwollen buik enz.
Vlokhuis: binnenste van appel of peer (met de pitten).
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opeens was het hem of het dak boven zijn hoofd inviel.
ʻNardje, jongen,  ̓mummelde ze in haar slaap, ʻga niet weg, pak mij nog nekeer goed 
vast...ʼ
Ze greep naar Nard, maar ze had uiteraard Vennie beet. Hij schodderde overeind en 
vloekte ne grouwelijke ʻgodverdomme!ʼ
Nu schoot ze helemaal wakker en keek hem in den halven donkeren sterrelinge aan.
Ze greep naar haar hoofd, voelde de pijnscheuten, hoorde de naklank van haar eigen 
stem. ʻNardje jongen...  ̓
Djeemenies-Maria-Jozef, wat had ze nu uitgericht! 
Ze zag hoe Vennie met zijn kop stond te slaan. Hij had geen enkele reden, hij was de 
schuld van alles. Het zou nooit meer goed komen tussen hen.
ʻWaarom ben ik niet dood?  ̓kreunde ze.
Ze keerde zich naar de andere kant. De wereld tolde. Het was of ze viel en bleef vallen 
en uiteindelijk in het niets verdween. Het laatste wat ze nog hoorde was de wegdei-
nende vloek van Vennie. 

t  ̓Halven de voornoen kwam ze weer boven water. Er werd op de voordeur geklopt. 
Laat ze maar kloppen! Wie of wat zou belangrijk genoeg zijn om mij uit mijn bed te 
halen!
Er straalde van stof bezwangerd zonlicht door het dakvenster naar binnen. In het huis 
bleef verder alles stil. Vennie was weg. Naar Zegelsem. Djenijver stoken en met dat 
wijf tjollen. Hij moest de kramp in zijn ballen krijgen, of t̓ vier in zijnen buik. Het was 
gedaan met de liefde. 
Ze kwam traagzaam en kreunend overeind. Haar keel was kurkiedroog. Nardje 
jongen... Hij was een beetje verliefd op haar. Ze herinnerde zich vaag hoe hij haar 
naar boven droeg. Ooit bracht hij haar naar huis, op de buize van zijne velo. En heel 
dikwijls kwam hij zijn pintjes drinken en ʼn rootje klappen. Ze wist dat hij maar een 
half woord zou nodig hebben... Maar telkens als ze daaraan dacht, kwam Vennie 
levensgroot in haar geest opdagen. Ze zou nooit van hem kunnen genezen. Hij zat als 
het ware binnen in haar, met heel zijn onweerstaanbare, onontkoombare persoonlijk-
heid.  Hij was haar andere helft en ze zou bloeden in pijn en smart, mocht ze van hem 
worden losgescheurd.
Ze tjommelde de trap af, trok haar bezwete combinaison uit en pompte koud water over 
haar hoofd. Het pakte aan haren asem en de rezeling ging door heel haar lijf.
Ik moet zowel Nard als Vennie een tijdje uit mijn gedachten zetten, dacht ze. Ik moet 
mijn libertijt herwinnen tot een van de twee voor mij op zijn knieën valt. Een van de 
twee...
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hij zijn verstand verloor, met de mogelijke gevolgen van dien.
Hij zat plots vol argwaan. Ze werd het gewaar. En dat zijn Marietje hem niet losliet. Ze 
werd jaloers. Ze hadden wel leute samen, maar daarbij kon het niet blijven. 
Als hij a zegt, moet hij ook b zeggen, dacht zij. 
Goddomme, stel dat ze in positie geraakt... vreesde hij. 
Uit dat soort wederzijdse, onuitgesproken roerselen, ontvlamde plots hun eerste echte 
botsing. Ze schrokken van weerskanten, maakten brokken, begonnen die daarna weer 
te lijmen. Maar het lukte niet. Tenslotte liep hij weg.
Hij was de hele dag de baan op geweest en toen hij terugkwam, had ze waarschijnlijk 
nagedacht en haar strategie uitgetekend. Ze zat, in een doorschijnend hemdeke,  aan 
een appel te knijnzen en hem noes te bekijken. Met een soort heimelijke glimlach, 
die langzaam warmer werd. Een kat die begint te spinnen, dacht hij. Met ingetrokken 
nagels. Onbetrouwbaar. Voorzichtigheid geboden! Zo aanstekelijk had hij haar nog 
nooit gezien. Waarom greep hij niet, wat er te grijpen viel? Ze legde het vlokhuis van 
haar appel op tafel en kwam tegen hem aan flodderen. Ze fleemde dat hij voorgoed bij 
haar moest intrekken. Nen thuis en nen tʼoezen, dat kon niet blijven duren. Ze spiegel-
de hem van alles voor, ze zouden tegare dit en dat en nog veel meer doen. En kinderen 
krijgen. En gelukkig zijn. Haar mammekies raakten hem speels, terloops, onschuldig, 
tegen zijn arm, tegen zijn borst. Ze speelde al haar troeven uit. Hij dreigde uit zichzelf 
te springen en deed het onmogelijke om dit tegen te houden.
Hij was nog niet klaar voor wat ze wou, poogde hij. Ze moest dat verstaan. 
Ze wou het niet verstaan. 
Hij was getrouwd, hij zag Marietje nog geren, hij had een goede naam hoog te 
houden.
ʻDe grote liefde, dat ben ik,  ̓zei ze.
Om een lang verhaal kort te maken: ze bleef lijmen en slijmen tot het hem te veel werd. 
Hij vroeg bedenktijd en ging weg. Verdeuzeld, vol schuldgevoelens, vol zelfverwijt. 
Het was laat op de avond. Hij deed nog nen toer alomme, om te kunnen nadenken. Hij 
zat verstrengeld in een web, dat zag hij nu pas goed in. Hij had zijn eigen leven niet 
meer in handen en dat was wel het ergste wat een man als hij kon overkomen.

Thuis vond hij Marietje in bed, grollend als uit diepe krochten. De walm van sterke 
drank die in de kamer hing, wees erop dat ze zwaar gedronken moest hebben. Iets wat 
ze nooit deed. De ruize van s̓ nuchties zat er wellicht voor alles tussen. Twee vrouwen 
hebben, dacht hij, en met geen ene nog overeenkomen, kom dat tegen! 
   Toen gebeurde het ergste. Hij kleedde zich uit en liet zich voorzichtig naast haar 
neergaan. Haar gegrol stokte, ze ademde mee snukskies, wendde zich plots om. Toen 
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Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL BAEKELAND

   Die keer toen Nard het poepeloere zatte 
bazinneke van de Bienvenu naar boven 
had gedragen, op haar bed gelegd, met 
zijn neusdoek haar zweet had gebet en 
nog een poosje vertederd had staan 
toezien hoe ze snurkend insliep was 
hij, een beetje tenden raad, uiteinde-
lijk weer naar beneden gegaan. Hij had 
koffie gemaakt, nauwelijks een zwelgske 
gedronken en, wachtend in de stilte van 
het huis, de rest laten koud worden. Uit-
eindelijk was hij voortgegaan, langs de 
achterdeur, zonder nog laweit te maken. 
Met zijn gedachten en gevoelens over-
hoop. Vol twijfel of hij niet beter bij haar 

had kunnen blijven tot ze ontnuchterde en ze hem over haar mizerie had kunnen ver-
tellen. En hij, bij manier van spreken, een beetje dokteur had kunnen spelen om haar 
bloedende hertewonden te genezen.
Vennie was in de late avond thuisgekomen. Het was zijn beste dag niet geweest, en dat 
moeten we nog eerst vertellen. 
De echtelijke ruize van de nacht tevoren, was hem in de kleren blijven hangen. Zijn 
eigen leven was hem als het ware boven het hoofd gegroeid. De gespleten gevoelens 
omtrent twee vrouwen enerzijds, en anderzijds de bestendige vrees als geheimstoker 
bij de lurven te worden gepakt, hadden zijn anders nogal zorgeloos bestaan aangevre-
ten. Kort gezegd: zijn hart, zijn verstand en zijn instinkt lagen met elkaar overhoop.
Het was op die eigenste dag dat Ponties Lies, de geweldige deerne van ʼt Burreke, hem 
bovendien de rezel op het lijf joeg, door te verklaren dat ze een kind van hem wou.
Eén verblindend moment was er het visioen dat, wat met Marietje niet lukte, met 
Lies misschien wel kon. Maar subiet daarna zag hij in gedachten Marietje in wanhoop 
ineenstuiken en heel DʼHoppe tʼhope lopen en werd hij de kop ingesmeten van al wie 
tot nog toe met enig ontzag naar hem had opgekeken.
ʻDit kan niet, Lieske! Nu zeker nog niet. Later misschien.ʼ
Ze was stil geworden bij zijn reactie, maar het werd hem meteen duidelijk dat ze het 
daarbij niet zou laten. Hij zag iets in haar ogen dat hem verontrustte. Hij kende haar 
beslistheid bij alles wat ze zich in het hoofd haalde. Als hij niet oplette, was ze in staat 
hem te verschalken, hem op het gepaste ogenblik zo dol te maken tussen de lakens, dat 
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