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Zaal Maarkedal (Etikhove) 

Nacht van de Geschiedenis
"Etikhove in de 2de helft van de 19de eeuw"

Een organisatie van de Heemkundige Kring Businarias
i.s.m. het Davidsfonds.

De voordracht, gegeven door Marc Vuylsteke, voorzitter van Businarias,
is geïllustreerd met talrijke fotoʼs en documenten.
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Afkomst van de projectielen:
Een volgende vraag die dient beantwoord te 
worden is: wanneer en door wie werden de 
kogels afgevuurd?
Wanneer we nu de geschiedenis van Schorisse 
bekijken is het enige historisch aantoonbare 
wapenfeit waarmee de vondst kan geasso- 
cieerd worden, de militaire aanwezig-
heid van een afdeling soldaten tijdens een 
Boerenopstand die in september 1788 
plaatsvond te Schorisse. 
Ten gevolge van de troebelen arriveerde op 
12 september 1788 te Oudenaarde een deta-
chement bestaande uit 800 infanteristen en 
100 dragonders afkomstig van het regiment 
van Vierset (bereden infanterie)8 voorzien 

van 2 kanonnen en volle wapenuitrusting9. Om de troebelen in Schorisse in de kiem 
te smoren werden op zaterdag 13 september 30 dragonders en 40 infanteristen uit 
Oudenaarde overgeplaatst naar Schorisse10. 

Wordt vervolgd ...
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Voorwoord

Onze heemkundige kring gaat zijn 11de jaargang in.
Businarias heeft de wind in de zeilen dank zij de werklust 
van onze medewerkers en dank zij uw sympathie en steun.

Op 5 december hadden al 75% leden hun lidmaatschap 
vernieuwd. Wij danken heel speciaal diegenen die spontaan 
steunend of erelid werden. Ook welkom aan de nieuwe leden.

Wilt U met ons samenwerken? Hebt U mooie familiefoto s̓, 
klasfoto s̓ , enz.? Wij scannen ze in en we bezorgen ze U
binnen een paar dagen terug.
Hebt U interessante informatie zodat iemand van onze vaste 
“redacteuren” dit in een artikel kan verwerken, of wilt U 
misschien zelf een bijdrage publiceren, aarzel dan niet ons te 
contacteren. Elke zondagvoormiddag bent U welkom in ons 
documentatiecentrum.

Over onze komende activiteiten leest U alles in dit tijdschrift. 
Toch nog dit: in 2007 is het 150 jaar geleden dat Omer 
Wattez te Schorisse werd geboren. Hij gaf onze streek haar 
uitstraling als "Vlaamse Ardennen".
Deze verjaardag mag in Maarkedal niet onopgemerkt
voorbijgaan. Wij zullen er zeker de nodige aandacht aan 
besteden.
Tot slot wenst de voltallige bestuursploeg, de leden van
Businarias en hun familie het allerbeste voor het nieuwe 
jaar.

Marc Vuylsteke,
voorzitter

Detail van de musketkogel
gevonden tijdens de veldprospectie.
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Datering van de projectielen:
Voor ca.1700 waren alle vuurwapens voorzien van een gladde loop voor het afvuren 
van een ronde kogel. Om te beletten dat de kogel vast kwam te zitten moest deze dus 
iets kleiner zijn in diameter, waardoor er een speling was tussen projectiel en loop-
wand. Via die ruimte gingen verbrandingsgassen en dus stuwkracht verloren. 
Men gaat ervan uit dat de noodzakelijke speling tussen de 1,2 en de 2,5mm moest 
bedragen5.
In de eerste helft van de 18de eeuw gebruikte men voor de jacht in Duitstalig gebied 
een zwaar type musket waarvan de gladde loop werd voorzien van spiraalvormige 
groeven (zgn. getrokken loop)6.  
Door het toepassen van een getrokken loop werd bij het afvuren van de kogel de afge-
legde baan gestabiliseerd wat zorgde voor een grotere accuraatheid. Doordat de kogel 
door de groeven moet geforceerd worden is er minder speling tussen de kogel en de 
loopwand, waardoor er minder stuwkracht verloren ging wat dus leidde tot een grotere 
snelheid.
Later, omstreeks 1770-1800, zal men dit type wapen overnemen voor militair ge-
bruik.    
Kort daarna, omstreeks 1820, werd een nieuw type musket ontwikkeld met een verbe-
terde ontsteking (percussie) en voorzien van een getrokken loop.
Een musket met getrokken loop rond 1800 kon accuraat vuren tot maximum 250m en 
tot 800m met een verwondend effect7.
Het antwoord op een perfecte gasafdichting zal uiteindelijk rond het midden van de 
19de eeuw gevonden worden in de hulsvormige patroon.  
Vanaf het tweede kwart van de 19de eeuw zal de concentrische kogel in eerste instan-
tie vervangen worden door een korte gepunte kogel met holle basis en is daarmee de 
directe voorloper van de klassieke patroon, algemeen gebruikt vanaf de tweede helft 
van de 19de eeuw. Deze zogenaamde Minié-kogel werd ontwikkeld door de Franse 
kapitein Claude Etienne Minié en Henri-Gustave Delvigne rond 1830. Vanaf het mid-
den van de 19de eeuw werd volop geëxperimenteerd met hulsvormige patronen. Tegen 
het einde van de 19de eeuw werden patronen (centraalvuur- en randvuurpatronen) al-
gemeen toegepast.
Tot besluit kunnen we stellen dat de gevonden kogels algemeen gedateerd kunnen 
worden tussen ca. 1770-1800 en het tweede kwart van de 19de eeuw,  en dat ze werden 
afgevuurd door een musket met getrokken loop met een kaliber van 17,5 tot 18,5mm.

5.  Sivilich 2006, 85.
6.  JWF 1999, 3. en Law, S.H. 2000, 1.
7.  Stanage 2006 en Kekkonen 2006.

Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL BAEKELAND

Terugblik.

Al bijna evenveel afleveringen als er nummers 
verschenen van ons boekje, zit Gustieze Nard, 
ouwe jonkman, bij de Leuvense stove, ten huize 
van Pee en Clementiene. Ze vertellen over de 
gebeurtenissen op de Koekamer en wijde omge-
ving, terwijl de schrijver dezes zich veroorlooft 
tussendoor een en ander te verklappen over het 
privé-leven van Nard zelf. Over zijn verzwegen 
genegenheid voor Clementiene, over de angela-
tie die hij ooit had met een getrouwd wijveke in 
de Borinage, bij wie hij een kind verwekte. 

Dat verhaal is niet af maar, zoals onze helden 
aan de stove over alles en nog wat uitweiden, zo 
geraakte uw dienaar van het ene zijspoor op het 

andere, zodat ook Vennie Kloef, de oude schoolmakker van Nard, plots op het voorplan verscheen. 

Vennie koopt en verkoopt ouwen brol en doet daarmee schijnbaar goede zaken, want hij bezit, als 
een van de eersten in heel de streek, een automobiel. Marietje, het schoon wijveke van Vennie houdt 
de herberg ʻden Bienvenu  ̓open te DʼHoppe, maar ontdekt op een goeie keer dat hare vent ergens 
anders zijn pijp gaat uitkloppen. In Zegelsem, bij Ponties Lies, waarmee hij samen een geheimstokerij 
begint.

Marietje is wreed ongelukkig, laat zich troosten door Nard. Nard ziet haar wel geren, maar ʼn weet het 
gelijk niet goed of hij zijn kameraad wel met horens kan zetten. Hij voelt zichzelf een tamme kloot, 
hij tijfert te lang en Marietje ontglipt hem intussen. 

Ze besluit op een goede keer naar Ronse te gaan...

Voor wie het nog niet wist: de vertelsels zijn fictie, alleen de locaties bestaan of hebben bestaan.

Gepommadeerd en opgetut nam ze de autobus van ten elven. Zogezegd om werk te 
zoeken in Ronse. Ze at eerst mossels met frieten aan de statie en een pateetje in de 
Patisserie Renard. Ze had geld. Wat voor werk kon ze trouwens vinden? Toch niet 
ieveranst in een spinnerij, om hele godse dagen tussen die kletterende machines te 
vertoeven! Ze liep wat rond in de Sarma, bleef staan voor alle vitrienen van de Peper-
straat. Kalanten bedienen in zoʼn winkel, dat zou haar beter liggen. 
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Kaliberbepaling van de projectielen:
Om  kaliber te bepalen van het vuurwapen waarmee deze kogels werden afgeschoten 
dienen we eerst even dieper in te gaan op de term “kaliber”4.
Voor kogelgeweren met een gladde loop geldt dat het kaliber de inwendige diameter 
van de loop is en wordt aangeduid in millimeter, of, zoals in Engelstalig gebied in 
inches (25,4mm).  Daar er geen geweren zijn met een kaliber groter dan 1 inch worden 
kalibers aangeduid in delen van een inch. In het Amerikaans/Brits systeem wordt een 
decimale punt gebruikt waar wij gewoon zijn een komma te gebruiken. Bij kaliber-
aanduiding wordt bovendien altijd de nul weggelaten: dus .22 en niet 0,22!
Doch het begrip “kaliber” is niet eenvoudig. Eerst en vooral hebben we hier te maken 
met een kogelgeweer met een “getrokken” loop, wat betekent dat de loop voorzien is 
van “trekken” en “velden”. 
In dit geval spreken we eigenlijk van 2 loopdiameters: nl. de “trekdiameter” (diameter 
gemeten tussen twee trekken) en de “velddiameter” (diameter gemeten tussen twee 
velden, eigenlijke “kaliber”). Dit betekent dat een kogel die bij een bepaalde loop be-
hoort een diameter heeft die groter is dan de velddiameter (kaliber) en kleiner dan de 
trekdiameter. De diameter van een kogel heet “kogeldiameter”. Er zijn dus 3 soorten 
diameters. 
Aan de hand van de kogeldiameter kunnen de aangetroffen projectielen toegeschreven 
worden aan een vuurwapen met een kaliber tussen de 17,5 en de 18,5mm.  

Musketkogel aangetroffen bij de veldprospectie door Paula Vander Mijnsbrugge.

4.  Tulp 1988, 128-130.

   Ze belandde tenslotte, een beetje doelloos, in het Bruulpark.
   En daar gebeurde er iets heel speciaals. Nabij de kiosk stond ne schilderire bomen 
en huizen te schilderen en de toren van Sint-Hermes. Marietje bleef verwonderd staan 
kijken. Voor het eerst in haar leven zag ze een echte artiest aan het werk. Ne kunste-
nire.  Hij had een baard en een strootien hoed op. Hij zag eruit gelijk zij zich altijd al 
een artiest had voorgesteld, een beetje zoals de Pieter Pauwel Rubens op de blekkie 
koekendoos, waar ze thuis de portretten in bewaarde. 
   De schilderire werd haar nabijheid gewaar. Terwijl hij zijn penseel in een vod uit-
wreef, keek hij haar aan, bleef hij kijken, langer dan ze kon verdragen. Ze geraakte 
verlegen. Hij had vinnige, ietwat dichtgeknepen oogjes en ze voelde dat hij meer zag 
dan alleen maar haar gezicht.
   ʻMijn naam is Lucas,  ̓zei hij in t̓ schoon Vlaams. ʻAls ge wilt, schilder ik uw por-
tret.ʼ
   Ze verschoot van zoveel directheid en kreeg een kleur. 
   Zijn hoofd ging ietwat scheef, om haar beter te bekijken. Zijn glimlach verried dat 
hij van haar verschijning genoot en ze voelde dat hij gulzig bezig was haar in zich op 
te nemen. Ze dacht aan schielijk wegvluchten, maar deed het niet.
   ʻIk weet niet of ik wel de tijd heb,  ̓loog ze.
   Dat was half toegeven. Ze had een zee van tijd, maar... Zoiets was haar nog nooit 
overkomen. Haar verbeelding sloeg op hol. Een beroemde kunstenaar – Lucas, wat 
klinkt het voornaam! – vindt mij schoon genoeg om mij te schilderen! Ze raakte hele-
maal van de kook toen hij, blijkbaar haar gedachten radend, verklaarde dat ze een ̒ heel 
knappe vrouw  ̓was en precies het type dat hij zocht. Hij vroeg haar naam. 
   ʻMarie,  ̓zei ze. ʻEigenlijk Marie-Louise.ʼ
   ʻMag ik Marietje zeggen?ʼ
   ʻZe zeggen het allemaal.ʼ
   Een heel knappe vrouw... dat soort bewonderende woorden over haar persoontje, 
hoorde ze voor het eerst. Vennie had het altijd over zijn ʻloetje  ̓ en zijn ʻflonkskeʼ, 
vooral als hij goeste had om zijn huiswerk te maken. Ordinaire praat vond ze nu. Wat 
de schilder over haar zei, bleef als muziek nazinderen en haar bedwelmen. Lucas. Hij 
was een voornaam man en toch zo eenvoudig. Hij had haar moeiteloos ingepalmd. 
Hij vroeg haar op de trappen van de kiosk te willen gaan neerzitten. Ze deed het. Ze 
begreep zichzelf niet.
   ʻPrachtig!  ̓zei hij. ʻEen ietsje meer van de zon weg. Zo. Uw arm op het muurtje. Zo. 
Uw andere hand losjes in uw schoot.  ̓
   Ze deed alles wat hij vroeg, ze was betoverd. Toen ze haar opkruipend kleedsel zedig 
een beetje naar beneden probeerde te trekken, vroeg hij om het niet te doen.
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De projectielen2 :
De gevonden projectielen kunnen aan de hand van hun technische en typologische 
kenmerken geclassificeerd worden als “musketkogels”. Musketkogels hebben een 
concentrische vorm en zijn gegoten in lood met behulp van een tweedelige mal. Hier-
door vertonen de kogels een duidelijke malnaad3. Wanneer de kogels na het gieten 
afgekoeld waren werden ze uit de mal gehaald en alle gietrestanten zoals de malnaad 
en het gietkanaal verwijderd. Bij 3 exemplaren bleef hiervan nog een relict bewaard.
Interessant is wel dat de kogels duidelijke inkervingen vertonen van de zogenaamde 
“trekken” (groeven) en “velden” (stukken tussen de trekken), ten gevolge van het af-
vuren met een vuurwapen met getrokken loop en een al dan niet uitgesproken concave 
basis. Hierdoor kunnen de projectielen bestempeld worden als de laatste evolutie in de 
musketkogels en kunnen ze beschouwd worden als de voorlopers van de patroon (zie 
verder).  
Aan de hand van het aantal trekken kan bepaald worden dat de kogels afgevuurd wer-
den met twee types vuurwapens, nl. één type met 12 en een met 14 trekken. 
De breedte van de velden bedraagt 4 - 4,5mm en die van de trekken 1,5 - 2,5mm. De 
trekken hebben een hoogte van maximaal 0,5mm. 
Van 8 van de 9 kogels kon de kogeldiameter nauwkeurig bepaald worden. Er werden 
3 maten aangeduid: nl. 16mm (1x), 17mm (1x) en 21mm (6x). Bij 2 projectielen (nr. 3 
en 5) werd nog een afvlakking vastgesteld veroorzaakt door impact op een hard object. 
Een derde exemplaar (9) vertoonde sporen tengevolge van de impact op een scherp 
voorwerp. Door inslag was één van de projectielen (nr. 3) zelfs gedeeltelijk samenge-
drukt waardoor een grotere diameter van 23mm gemeten werd. 

Nr diameter aantal trekken breedte velden breedte hoogte  opmerkingen
      trekken  trekken
1 16mm 14  4mm  2mm 0,5mm /
2 17mm ?  ?  ? ? /
3 23mm 12  4,5mm  2,5mm 0,5mm inslagspoor
4 21mm 12  4,5mm  2mm 0,5mm /
5 21mm 12  4,5mm  2mm 0,5mm inslagspoor
6 21mm 14  4mm  2mm 0,5mm malnaad
7 21mm 14  4mm  2mm 0,5mm malnaad
8 21mm 14  4mm  2mm 0,5mm malnaad
9 21mm 14  4mm  2mm 0,5mm inslagspoor

Tabel met de kenmerken van de aangetroffen musketkogels.

2. Met dank aan L. De Jaegher (Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting) voor de fotografische
    opnames van de kogels.
3. Sivilich 2005, 7 en Sivilich 2006, 84. 

   ʻGij hebt ongelooflijk prachtige benen,  ̓zei hij.
   Ze rilde tot in de uithoeken van haar ziel. Het beeld van Vennie flitste opnieuw door 
haar gedachten. En meteen dat van Nard. De een had haar jarenlang vereerd en nu 
verstoten, de ander droeg haar de trap op, maar ging dan weer weg. Ze gaf er niet om. 
Ze hadden hun kans gehad. Er waren blijkbaar wel meer mensen die interesse hadden 
voor haar. Ze wou genieten van het nieuwe en vreemde geluk dat zo heel onverwacht 
over haar was gekomen.
   De schilder had intussen het landschap waaraan hij bezig was geweest van de ezel 
afgenomen en een maagdelijk doek, dat hij zo bij de hand had, in de plaats gezet.
   Hij begon te schetsen. Ze zag hoe hij helemaal geconcentreerd geraakte. Hoe zijn 
fijne handen sierlijke bewegingen maakten. Hoe zijn blik over en weer ging tussen 
haar en het doek, elk detail van haar aftastend, zonder haar nog één moment echt in de 
ogen te kijken.
   Er kwamen mensen voorbij. Kerieuzeneuzen, noeskijkers, luimers die het tafereel 
aangaapten. Sommigen gingen meteen door, anderen bleven pleisteren. Sommigen ga-
ven de indruk haar te herkennen. Of ze daar nu beducht voor was of niet, het was toch 
te laat. Het nieuws dat Marietje van den Bienvenu met een artiest optrok, zou spoedig 
opduiken. en als een vierke rondlopen, of ze dat nu graag had of niet.
   ʻEven verpozen,  ̓zei Lucas na een tijdje.
   Nee, ze mocht niet kijken. ʻStraks, als het af is.ʼ
   Hij kwam naast haar neerzitten, rolde zich een sigaret, stak er vuur aan. De mensen 
die eerst waren blijven akken gingen nu een voor een hun weg.
   ʻMag ik iets meer over u weten?  ̓vroeg hij.
   Ze glimlachte. Ze genoot van zijn belangstelling. Maar ze vreesde dat wat ze over 
zichzelf zou prijsgeven, ontluisterend kon werken. Ze was getrouwd met ne vodden-
marchank die haar bedroog, en ze hield een herberg die ze verwaarloosde. Ze kon de 
dingen ook een wrong geven en het hebben over de florerende zaken van haar man en 
dat hij eraan dacht een nieuwe en grotere automobiel te kopen. Wat zegt ge en wat zegt 
ge niet tegen een vriendelijke, o zo beschaafde maar wildvreemde man, die u even wat 
illusies bezorgt, maar die ge na vandaag misschien nooit meer terugziet?
   ʻMarietje, ik zie echt in u een heel bijzondere vrouw,  ̓poogde hij weer.
   Het klonk niet als vals gevlei.
   ʻIk weet niet wat ik meemaak,  ̓bekende ze. ʻIk weet ook niet of het nodig is dat we 
elkaar nader leren kennen. Ik poseer voor u en daarna ga ik weer weg, denkt ge niet 
dat het daarbij kan blijven?ʼ
   Ze is niet alleen heel bijzonder maar ook wijs, moet hij gedacht hebben. Hij keek 
nu heel rustig diep in haar ogen, ze zag een tedere man, zijn blik ging traag  en onbe-
schroomd over haar lichaam naar beneden, bleef op haar blote knieën rusten, kwam 
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Kogelvondst te Schorisse:
relicten van de Boerenopstand van 1788?

IRIS LANGE-PEDRO PIJPE

Jaren geleden trof de vader van Rufin Vanderdonckt1  een aantal loden musketkogels 
aan bij het manueel rooien van bieten op een veld langs de Parkstraat. Via enkele 
bestuursleden van Businarias kwamen wij in contact met de bewuste vondst.
Naar aanleiding hiervan voerden we samen met enkele Businariërs een systematische 
veldprospectie uit waarbij nog een gelijkaardige kogel werd aangetroffen. In onderha-
vig artikel plaatsen we de vondst in zijn militair-technische en historische context.

De vindplaats:
De projectielen werden aangetroffen op de westelijke helling (50m hoogtelijn) van 
een perceel gelegen op ca. 500m ten oosten van het dorpscentrum, onmiddellijk ten 
noordoosten van de geklasseerde watermolen die eertijds behoorde tot het kasteel van 
de heren van Schorisse. Het perceel wordt in het zuiden begrensd door de Parkstraat 
en in het westen door de Molenbeek. 

De musketkogels aangetroffen door Mr. Vanderdonckt.

1.  Parkstraat 4, 9688 Schorisse (Maarkedal). 

dan weer naar omhoog. Ze zag hoe hij hoe langer hoe meer vervoerd scheen te geraken 
door haar schoonheid. Ergens in haar achterhoofd barstte Vennie van djeloeschied.
   ʻStraks, als het schilderijtje af is, nodig ik u uit om samen iets te gaan drinken,  ̓zei 
hij.
   Er ging bij haar een belletje rinkelen. Als ze toegaf aan zijn voorstel, dan werd het 
pas echt avontuurlijk, dan was er misschien geen weg terug... 

   Het stomme van de zaak is, dat het verhaal hier eigenlijk stopt. En waarom?  Omdat 
er verder onvoldoende over gekend is. Tot hier liepen de feiten zelf algemeen in de 
mond en konden de achterliggende roerselen worden geromantiseerd. Nard kwam, na 
wekenlange ongedurigheid, het elementairste te weten, zijn eigen verbeelding deed de 
rest.
   Marietje was bijna nooit meer thuis geweest. Soms bleek ze er wel te zijn, maar deed 
ze voor niemand open. Op den duur bleef Nard helemaal weg. 
   Geen enkel wijf was zoveel moeite waard, besloot hij. 
   Tot hij op een blauwe maandag, na een begrafenis in Schorisse, met de wind mee in 
Bosgat verzeilde en later, dan toch weer, in DʼHoppe. Er stonden een toeveel kadeeën 
aan de toog in de Bienvenu. Hij had al de tijd en bleef haperen tot de laatste.
   Ze was minzaam, bijna zoals vroeger. Alleen een beetje verstild, wat karig van woor-
den. Och ja, ze had verkeerd gedaan door zich te bezuipen en ja, ze had hem vermeden 
in de periode daarna. En ja, het was waar van die schilderire, maar hij moest daar maar 
niets in zoeken. Ze had van Vennie willen genezen en... Och ze wist het allemaal niet.
   Hij begreep dat het beter was haar met rust te laten. Ze had het volste recht meer te 
verzwijgen dan prijs te geven.
   Toen hij naar huis reed, zat de volle maan boven de ingeslapen akkers van de 
Queneau. Ze dreef mee met hem en bleef hangen wachten toen hij  halverwege 
afstapte, zijn velo tegen een boom zette en zijn water maakte. Een bermietje vol, 
zo leek het wel. Met hetzelfde verlossend gevoel had hij de rijnzigheid die zijn ziel 
vertroebelde, van zich af willen lozen. Er viel een ster, maar hij kwam te laat met een 
wens. Hij kwam overal te laat.
   Hij besloot niet naar huis te gaan. Hij liet zich de berg afrollen naar Ronse toe. Wat 
ging hij daar op dit uur gaan zoeken? Het gaat niemand aan, dacht hij. Niemand.

Djeloeschied: jaloersheid.
Ieveranst: ergens.
Kurieuzeneuze: nieuwsgierigaard.
Luimer: loenskijker.

Rijnzigheid: zurigheid.
Strootie: van stro.
Vitriene: uitstalraam, etalage.

(Enkel de nog niet eerder gebruikte dialectwoorden worden bij iedere aflevering verklaard).



734

Opendeurdag bij Businarias
in “Ter Maelsaecke”

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Op 1 oktober 2006 liet de Heemkundige Kring Businarias ter gelegenheid van zijn 
10-jarig bestaan zijn heemkundige schatten zien in het Documentatiecentrum, Maal-
zaakstraat, te Etikhove.
Iedereen die interesse had voor heem- en familiekunde was welkom.
Bij het binnenkomen kwam men onmiddellijk in “de archeologie” terecht. Daar
gaven Iris Langen en Pedro Pijpe, beiden archeoloog, deskundige uitleg over hun
talrijke vondsten, hier in Maarkedal.
Een klein historisch overzicht van 10 jaar Businarias werd voorgesteld op de muren 
aan de hand van krantenknipsels en fotoʼs. Zo kon men zich inbeelden hoe het begon.
In de leeszaal van de bovenverdieping werd men verrast met enkele onbekende foto's 
van Valerius de Saedeleer. Men kon eveneens kennismaken met enkele brieven van 
deze schilder.

Uit de oude doos
ROGER LODENS
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6de studiejaar:
25 Jacques Hoffman
26 Pierre Hoffman
27 Marc Vandefonteyne
28 Juul Seigneur
29 Bertrand Langie
30 ?
31 André Tonneau
32 ?
33 Adelson Reigaarts
34 Gilbert De Rouck
35 Leon Verhellen
36 Marc Van Moorleghem
37 ?
38 Marcel Hantson

7de studiejaar:
13 Paul Deriemaeker
14 André Lepez
15 Jozef Lobyn
16 ?
17 A. Schiettecatte
18 Marcel Van Coppenolle
19 Julien Demorelle
20 Albert Verhelst
21 Michel Ysebaert
22 Lucien Van Nieuwenhuyze
23 Liban Vandefonteyne
24 ?

8ste studiejaar:
  1 ? Adriaenssens
  2 Fons Brabant
  3 ?
  4 Julien Lannau
  5 Roger De Rouck
  6 ? Moerman
  7 Marc De Merlier
  8 Marc Van Overmeeren
  9 Marcel Van Nieuwenhuyze
10 Armand Cordier
11 M. Haelters
12 Marc Restiaens

Vrije Basisschool Nukerke
Schooljaar 1942-1943
6de, 7de & 8ste studiejaar
Meester Marcel LEPEZ

NIEUWE WEBSITE VAN BUSINARIAS :
http://users.skynet.be/businarias

Roger Lodens geeft uitleg bij de oude foto's.
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Ook Omer Wattez werd in de verf gezet. Een levensgrote foto en talrijke boeken en 
geschriften van hem werden voorgesteld, tot groot genoegen van de aanwezigen.
Het beeldje van Reinaert De Vos, dat aan Marc Vuylsteke werd overhandigd als 
laureaat van de Reinaartprijs 2006, stond centraal opgesteld.
In een klein lokaal ernaast kon men genieten van fotoʼs uit “de oude doos”, voorzien 
van de nodige commentaar door Roger Lodens. Velen zochten naar “oude” bekenden.
Verder kon men boven de oude stallingen een power-point presentatie bijwonen, die 
de evolutie en groei van de Heemkundige Kring schetste. Op de panelen rondom 
opgesteld, kon men aan de hand van enkele Poppkaarten zijn eigen streek zoeken, 
immers de vier deelgemeenten waren vertegenwoordigd. Ook lieten “oude vlaggen” 
de bezoekers dromen....
Het bezoek kon men afsluiten met een drankje en een hapje.
De voorzitter Marc Vuylsteke en de bestuursleden konden ̓ s avonds echt fier zijn op de 
geslaagde opendeurdag, immers meer dan 300 bezoekers waren komen neuzen.
Ook dank aan al de medewerkers en het gemeentebestuur voor hun inzet. Immers 
Businarias bloeit en groeit dankzij de vele enthousiaste leden en sympathisanten.

Nr 126 is de Molenweg met een lengte van 286 m, die de verbinding maakte tussen 
Drappendries en de Bossenaarmolen.

Op de tweede kaart gaat het over de voetwegen nr 76, 77, 108
Nr 76 is de vroegere Maerksenweg, verbinding RW 353 (Gansbeekstraat) met BW 2, 
820 m, K.B. 24/05/1978: afgeschaft en heropening; nu nog 315 m lengte.
Op beide kaarten werden door mij een aantal namen bijgevoegd.

De atlassen (van de vroegere deelgemeenten) zijn aanwezig op het gemeentesecretariaat 
(technische dienst). Een afschrift is neergelegd bij de griffie van de provincie (3de direc-
tie).Wijzigingen werden hier en daar aan de plannen aangebracht. In de meeste gemeenten 
worden die atlassen goed bewaard. De raadpleegbaarheid is afhankelijk van de 
goodwill van het plaatselijk gemeentebestuur.
 
In opdracht van het gemeentebestuur maakte Jozef Bourdeaudhui in 1984-1985 een 
inventaris van alle wijzigingen van alle buurt- en voetwegen welke op de atlassen 
van de vier deelgemeenten zijn vermeld. Dit project was het eerste in België. Het 
werk duurde één jaar. De atlassen werden geactualiseerd op kadasterplannen, en deze 
worden thans nog steeds gebruikt in de gemeente.

Dit bestuursdocument wordt nog dagdagelijks gebruikt. Om verdere aantasting tegen 
te gaan wordt het gedigitaliseerd. De papieren versie zal veilig opgeborgen worden in 
het archief. In de toekomst zal nog enkel de digitale versie van de atlas kunnen geraad-
pleegd worden.

De detail- en overzichtsplannen dateren van rond 1840. De wijzigingen die de atlas 
sedertdien onderging worden op dezelfde manier aangeboden, van zodra ze in digitale 
vorm beschikbaar zijn. Op internet vind je eveneens heel wat informatie. Via Goo-
gle zoek je ʻ"Atlas buurtwegen", doorklikken op "raadpleeg de atlas digitaal", verder 
"raadplegen via databank". Kies dan "Maarkedal".

Onze archeologen mogen het uitleggen.
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MARC VUYLSTEKE

De bevolking van Nukerke in het jaar IV 

Elke gemeente werd verplicht, volgens de wet van 10 Vendémaire van het jaar IV 
(2 oktober 1795) over de ordehandhavig in de gemeente uitgevaardigd door de 
Nationale Conventie, een lijst op te stellen van alle inwoners boven de 12 jaar waarbij 
naam, leeftijd, beroep, woonplaats, aantal kinderen onder de 12 jaar en eventueel de 
datum van aankomst in de gemeente moest genoteerd worden. Van de kinderen jonger 
dan 12 jaar moest alleen het aantal in het gezin vermeld werden.
Deze telling moest in twee exemplaren worden opgemaakt : één voor het kanton en één 
voor het departement (onze huidige provincie). 
Sommige gemeenten waren zeker niet gehaast om de telling uit te voeren omdat men 
vreesde dat deze door de bezetter zou gebruikt worden voor allerlei fiscale en militaire 
doeleinden. In een aantal gemeenten werd deze pas na 1810 uitgevoerd zodat men 
soms sprak van een eeuwigdurende telling.

De telling in Nukerke werd gehouden op 16 germinal IV (5 april 1796). Het is de eerste 
telling die zoveel informatie bevat en de toestand van de bevolking weergeeft op een 
cruciaal moment in de geschiedenis, nl de overgang van het Ancien Régime naar de 
Nieuwe Tijden.

De telling draagt onderstaand opschrift :

Commune de Nuijkercke Canton de Quaremont
Tableau

Contenant le nombre, les noms, âge, état ou profession de
tous les habitants de la commune de Nuijkercke, le lieu de leur

domicile, et l  ̓époque de leur entrée sur la dite commune.

Dat de lijst in het Frans werd opgesteld hoeft ons natuurlijk niet te verwonderen - zelfs 
voornamen werden verfranst. Het aantal inwoners ouder dan 12 jaar was 1466 en het 
aantal kinderen was 1008. (Op het document zelf staat het foutieve getal 999)
Steekproeven leerden me dat de opgegeven leeftijden niet altijd overeenkomen met de 
werkelijke leeftijd. 

Op bijgevoegde fotoʼs van de detailkaarten gaat het over de versmalling van de Aatse 
heerweg en de afschaffing van de voetweg nr 84 en nr 126 te Etikhove. Deze kaarten 
vond ik in het gemeentearchief van Maarkedal. Nr 84 is de Poesthemweg, een voetweg 
met een lengte van 385 m die een verbinding maakte tussen de Bovenberg en Poesthem. 
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De bevolkingsevolutie.

Het aantal inwoners kan tijdens het Ancien Régime natuurlijk niet exact bepaald 
worden. Men schat hun aantal via het aantal communicanten. In 1567 zijn er 839 en 
het aantal inwoners wordt dan geschat op 1250. In 1593 was het aantal communicanten 
terug gelopen tot slechts 300 wat een schatting van het aantal inwoners geeft van 447. 
Rond 1615 loopt dit cijfer weer op tot 600 met een geschat aantal inwoners van 894.

 Jaar Inwoners
 1567 1250
 1593 447 
 1615 894 
 1791 2300 (telling Land van Aalst)
 1794 2562 (telling Land van Aalst )
 1796 2474 inwoners (telling 16 germinal IV – 5 april 1796)
 1816 2562 
 1834 2446
 1853 2019
 1889 2147
 1934 1820
 1960 1759
 1973 1803
 2000 2038
 2005 1991

De telling van 1796.

Het document werd opgemaakt op 16 germinal IV (5 april 1796) door Pieter Anthone 
Vandeputte. (Ainsi le présent tableau fait et formé par nous agent et adjoint du dit-
te commune de Nuijkercke le 10 germinal 4me année républicaine  P.A. Vandeputte 
agent).

De tabel vermeldt 1466 inwoners ouder dan 12 jaar en 999 kinderen jonger dan 12 jaar. 
Bij het nakijken van de telling vond ik 1020 kinderen jonger dan 12 jaar.

De verspreiding van de bevolking in de verschillende wijken en straten.

Nukerke had een oppervlakte van 12,18 km2 en de bevolkingsdichtheid bedroeg toen 
203 inwoners/km2. Nu in 2005 is dit 163 inwoners/km2.

des opérations relatives à la formation des plansd généraux dʼalignement et de déli-
mitation des chemins vicinaux, dʼaprès les éléments recueillis sur les lieux par le sieur 
Herman, arpenteur juré à Boucle-Saint-Denis...

AFSCHAFFEN VAN VOETWEGEN.

Op 2 mei 1857 bijvoorbeeld besliste de gemeenteraad van Etikhove tot de afschaffing 
van een aantal voetwegen. Van fietsen en autoʼs was toen zeker nog geen sprake. 
De reden stond niet vermeld. Tijdens dezelfde gemeenteraad werd de breedte van de 
Aatse heerweg versmald tot op 6 m.
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 Gehucht  Aantal ouder Aantal jonger Totaal  %
   dan 12 jaar dan 12 jaar 
  1 Bekelijnstraet   58    33    91  3,68
  2 Bergh    90    65  155  6,27
  3 Buyckstraet   22    18    40  1,62
  4 Cabernol   48    31    79  3,19
  5 Cafhoek    63    50  113  4,57
  6 Cappelestraet   12      7    19  0,77
  7 Cortekeerstraet   25    20    45  1,82
  8 Cuythol    26    21    47  1,90
  9 Delstraet   28    20    48  1,94
10 Dierickstraet   39    23    62  2,51
11 Eertbrugge     6      1    7  0,28
12 Eligentierstraet   13    12    25  1,01
13 Heijdestraet   49    26    75  3,03
14 Herrewegh 157  127  284                     11,48
15 Heytjens    17    13    30  1,21
16 Hoolantstraet   18      7    25  1,01
17 Hoolestraet   44    33    77  3,11
18 Kantstraet 105    65  170  6,87
20 Keystraet   43    26    69  2,79
21 Kortekeerstraet   25    28    53  2,14
22 La Place    56    37    93  3,76
23 Letterstraet   30    24    54  2,18
24 Meerschstraet     9      7    16  0,65
25 Mellinckstraet   21      3    24  0,97
26 Merestraet     2      6      8  0,32
27 Meulebroecke   15     7    22  0,89
27 Meulestraet   63    49  112  4,53
29 Pontstraet   18      3    21  0,85
30 Roelensveldt   48    29    77  3,15
31 Ruytegem   22    16    38  1,54
32 Sack    44    24    68  2,75
33 Smessenstraet     7    12    19  0,77
34 Speelbergstraet     5      1      6  0,24
35 Ten Hole   41    23    64  2,59
36 Terpoort    80    50  130  5,25
37 Waelestraet     4      2      6  0,24
38 Wijtstraet   96    79  175  7,11
39 Witpeirdstraet   15    10    25  1,01

 TOTAAL 1464  1008  2472

1841 sluit de Minister van Binnenlandse Zaken, J.-B. Nothomb een overeenkomst met 
Henri Heuschling2. Deze inspecteur van het kadaster van Brabant zal de leiding ne-
men van het bijzonder en tijdelijk bureau voor het opmaken van de algemene rooi- en 
afbakeningsplans van de buurtwegen. Hij wordt tevens belast met de keuze van de 
landmeters en hij heeft uiteraard de leiding en het toezicht er over.

Deze plans werden verwerkt in de Atlas van de Buurtwegen of zoals het in de tijd 
klonk : "Atlas des Communications Vicinales de la Commune de Nukerke". Een 
zekere Herman, beëdigd landmeter uit St.-Denijs-Boekel, deed de nodige vaststellin-
gen en maakte de atlas. Alles was klaar op 1 april 1844. Van 10 november 1844 tot 
10 januari 1845 lagen de plannen ter inzage op het gemeentehuis. Na het onderzoek 
deed de gemeenteraad onder leiding van burgemeester Frederic Anthone Vanbutsele3  
een uitspraak over de klachten. Op 14 maart 1846 werd de atlas goedgekeurd4.

In de atlas van de gemeente Nukerke vinden we een algemeen plan, op één blad weer-
gegeven met alle buurtwegen en dit op schaal 1:10 000. Met rode inkt zijn de grenzen 
van de detailplannen aangebracht. De cijfers verwijzen naar de afzonderlijke detail-
kaarten. De beken zijn blauw en de gebouwen zwart gekleurd. Het boek bevat verder 
11 detailplannen en 44 bladen waarop in tabelvorm alle informatie neergeschreven is. 
De 11 detailkaarten werden getekend op schaal 1:2500. De wegen kregen elk een num-
mer en meestal staat de breedte van de weg (m, dm en cm) in het rood aangeduid. De 
aangrenzende percelen kregen elk een getal (zwart); het verwijst naar de tabel waarop 
de eigenaars staan vermeld. In die tabel staat het volgnummer van het perceel, de naam 
van het gehucht, de sectie en het nummer, de naam en de woonplaats van de eigenaar.

De Atlas van de Buurtwegen van Etikhove dateert van 18 april 1846. "Le présent 
Atlas, cromprenant un plan général, douze feuilles de plan de détail et quarante-deux 
feuillets de tableaux et dʼétat, côtés et paraphés, a été dressé par le soussigné Henri 
Heuschling, Inspecteur du cadastre de la province de Brabant, chargé de la Direction 

2. Henri Huber Heuschling werd op 13 april 1789 te Luxemburg geboren. Hij behoort tot een familie 
waarvan verscheidene leden een belangrijke rol gespeeld hebben in het intellectuele en bestuurlijke leven 
in België en Luxemburg. Zijn carrière als landmeter start in Luxemburg en in 1840 wordt hij inspecteur 
van het kadaster van Brabant. Hij blijft deze post uitoefenen tot aan zijn dood op 10 april 1850. Philippe 
Vandermaelen heeft meegewerkt aan het realiseren van deze gigantische opdracht maar het is Henri 
Heuschling en niet Ph. Vandermaelen, zoals sommigen beweren, die door de staat belast werd met het 
opmaken van de Atlassen der Buurtwegen. 
3. Frederik Anthone Vanbutsele, geboren te Nukerke in 1793, was o.a. gemeentesecretaris, landbouwer, 
brouwer en burgemeester. De brouwerij werd later de brouwerij TʼSjoen, thans superette "De Engel". Hij 
was gehuwd met Rosalie Bruneel en stierf kinderloos op 60-jarige leeftijd te Nukerke op 21 juni 1853.
4. Les plans compris dans le présent Atlas ont été arrêtés, en conformité de lʼarticle 9 de la loi par la 
Députation Permanente du Conseil Provincial dans la séance du 14 mars 1846, tels quʼils ont été rectifiés 
dʼaprès les décisions du Conseil Communal de Nukerke.
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Beroepen :

1 pastoor : Vandeputte Augustin (La Place)

1 onderpastoor :  Vanlerberghe Jean-François (La Place)

3 schoolmeesters :
  Signor Pieter (Herrewegh), Vandenhende Livin (Kanstraet) en  
  Bourgues Pierre (Ruijtegem)

1 chirurgijn :  Vanhenis Augustin (Buijckstraet)

5 herbergiers  : Pinte Judocus en Norga Frans (op La Place),
  Huysman Felix (in de Wijtestraet) en Norga Libin (Herrewegh)
  en Vandendaele Constantin (Herrewegh)

4 molenaars : Vanderstraeten Pierre François (Eertbrugge), 
  Vandeputte Philippe (Meulebroeke), Vandenhende Jean Baptiste
  (Wijtestraet) en De Backer André (Meulestraet)

1 winkelier : Van Cauwenberghe Charles (op La Place)

6 timmerlieden :  Roman François (Herrewegh), Bruijneel Hermes (Keystraete),
  Canse Constantin (Meulestraet), Vandeputte Jacques (La Place),
  Geenens François (Roelensveldt) en Hellebaut Pierre (Terpoort) 

3 wagenmakers : Notegem Emanuel (Cappelestraet), Walmacq Melchior
  (Herrewegh) en Munier Joseph (Wijtestraet)

6 schoenmakers: De Voet Constantin (Meulestraet), Van Angion Charles (Bergh)
  Ceukelier Jean (Cappelestraet), Languij Isaac (La Place)
  Van Butzel Judocus (Terpoort)
  en IJsebaert Rombaut (Bekelijnstraet)

2 strodekkers  : Haelters Joseph (Herreweg) en Annic Joannes (Letterstraet)

1 veearts (cureur de vaches) :
  Van Maelsaecke Jacques (Cuythol)

2 epinceurs : De Waele Jean (Bekelijnstraet) en Cruijpenninck Pierre
  (Cortekeerstraet)

1 ex officier : Van Butsele Pierre (La Place)

1 facturier : Lateur Jean (Eligentierstraet)

6 boswachters : Deworme Jeacques (Bergh), Couplez Louis (Cafhoek), Fort Frans 
  (Cafhoek), Thuijbens Guillame (Hoolestraet), Vindevogel Fidelis
  (Meulestraet) en Van Smeevoorde Jean (Ten Hole)

1 tuinier : Vanderwelden Jean (Bergh)

DE ATLAS DER BUURTWEGEN1. CA 1841-1845

De Atlas van de Buurtwegen is een boek met overzichts- en detailplannen, daterend 
van rond 1840. Het is een waardevol document dat de toestand van ons landschap 
schetst, halverwege de 19de eeuw.
Tot 1830 waren de buurtwegen erg verwaarloosd en moeilijk berijdbaar, maar na de 
Belgische Onafhankelijkheid kwam er spoedig een kentering. Op 10 april werd een 
wet over de buurtwegen afgekondigd. Baron Charles Liedts (°Oudenaarde 2/12/1802 
en †Brussel 1878) was toen Minister van Binnenlandse Zaken.

Een onontbeerlijke voorwaarde om de economische bloei in het land te stimuleren is 
het grondgebied uit te rusten met goede verbindingswegen. Tijdens het Oostenrijks 
Bewind namen de provincies en gemeenten wel initiatieven om een aantal wegen te 
onderhouden en eventueel te verharden. (bijv.  rijksweg Oudenaarde-Ronse). Vele we-
gen waren echter verwaarloosd. Na 1796 toen de Fransen ons land bezetten trad er een 
lichte verbetering op. De tolrechten (een onderhoudstaks) werden opnieuw ingevoerd. 
Tijdens de Hollandse periode (1815-1830) werden vele wegen steenwegen. Tolrechten, 
opcentiemen en uitgiften van leningen zorgden voor de nodige financiële middelen.

Een buurtweg was in het oorspronkelijk ontwerp omschreven als "een weg, ongeacht 
het vervoermiddel, die wettelijk erkend werd als noodzakelijk voor alle inwoners van 
één of meerdere gemeenten of van een deel van een gemeente". Deze definitie werd 
echter niet in de wet opgenomen. Men liet de erkenning over aan de gemeenteraden 
mits goedkeuring door de bestendige deputatie van de provincieraden.

Door die wet werden de gemeentebesturen verplicht om te zorgen voor de goede be-
rijdbaarheid van hun wegen. De nodige middelen om de buurtwegen aan te passen kon 
een gemeentebestuur verkrijgen door de opcentiemen op de belastingen, door speciale 
belastingen of tolgelden te heffen. Men mocht ook beroep doen op de inwoners om 
eventueel materieel bij te staan. Tenslotte ontving men een subsidie van de provincie. 
Binnen de twee jaar moesten ze daarenboven beschikken over een "algemeen rooi- en 
afbakeningsplan van de buurtwegen". Op die plans noteerde men alle noodzakelijke 
informatie zoals vastgestelde breedte van de weg, de nieuwe noodzakelijke breedte, de 
oppervlakte van de te onteigenen grond, enz...

Elke gemeente beschikte natuurlijk niet over bekwame personen om zo een groots 
plan ten uitvoer te brengen. Daarbij had een eenvormige werkwijze tal van voordelen. 
Op die manier kon men o.a. de kostprijs van die grote opdracht drukken. Op 15 juni 

1. Bron : De atlassen van de buurtwegen (ca 1841-1845) een miskend cartografisch patrimonium :
    Jean-Marie Yante : tijdschrift Gemeentekrediet.
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12 kleermakers : Verkercken Pierre (Bekelijnstraat), Vandendaele V (Herrewegh)
  Verkercken Jean (Hoolestraet), Verkercken Frans (Wijtestraet)
  Oublez Joseph (Hoolestraet), Van Camelbeke Jean Baptiste
  (Kortekeer), Vandendaele J-B (La Place), De Riemaecker Frans
  (Sack), Vandendaele Christiaen (Wijtestraet), Decock Jean
  (Ten Hole), Schoorens Pierre (Terpoort) en Rijckbaes Jean
  (Wijtestraet)

1 tonnenmaker : Vander Donckt Emmanuel (Roelensveldt)

1 lemmier : Claus Pierre (Herrewegh)

6 smeden : Meunier Jean (Buijkstraet) en Hubeau Piere François,
  Jean-Baptiste en Jacques (Wijtestraet),
  Van Schoorisse Augustin en Pierre (Roelensveldt)

1 klompenmaker : Eeckhaut André (Wijtestraet)

2 bedelaars (quettier) : Labiaux Martin (Cortekeer) en De Criets Pierre (Cabernol)

1 steenkapper : Denhaerinck Joseph (La Place)

1 tabakshandelaar : Van Meenen Constantin (Ten Hole)

4 zagers :  Devrieze François (Cabernol), Turpin Jacques (Herrewegh)
  Du Brie Joseph (Herrewegh) en Vandeputte Augustin (Kortekeer)

29 knechten en 1 koewachter, 18 meiden

9 spinners en 23 spinsters

82 landbouwers

98 werkmannen

135 wevers.

MARC VUYLSTEKE
Voetwegen – Trage wegen.

Honderd jaar geleden was er geen sprake van trage wegen, elke weg was een trage weg. 
De mens maakte al zijn verplaatsingen te voet, te paard en indien hij er de mogelijkheid 
toe had was er nog de koets. Pas in het begin van de 20ste eeuw kwam daar verandering 
in. De "vélocipède" (fiets) en later de auto brengen een veel grotere mobiliteit teweeg. 
Vroeger waren het aarden wegen die in sommige uitzonderlijke gevallen met steenslag 
werden verhard. De meeste wegen waren ongeveer 1 m breed. Langs deze wegen trok 
men naar zijn werk, de molen, de wekelijkse markt, een herberg of naar de kerk. Men 
noemde ze : marktweg, ketske, kerkwegel. Andere wegen waren drie tot zes meter breed 
waarlangs wagens en karren getrokken werden door ossen of paarden. De huidige Aatse 
heerweg was zelfs op sommige plaatsen 9 m breed. Op 2 mei 1857 werd die heerweg tot 
op een breedte van 6 m gebracht.

De huidige Rijksweg in Nukerke werd slechts tijdens het Oostenrijks bewind rond 1780 
bestraat en de naam van die weg bleef tot 1960 gewoon "steenweg". Op de overlijdens-
akte van Leo Piron staat dat hij op 9 februari 1962 overleed op 62-jarige leeftijd "in  zijn 
woning, Daelbosch, Steenweg 73". De meeste van die bredere wegen werden in de loop 
der jaren verhard en later geasfalteerd of met beton overgoten. Met de ruilverkaveling 
in 1976 werden de meeste landbouwwegen verhard. Smalle wegen bleven veelal onver-
hard, slechts in uitzonderlijk gevallen werden er betontegels opgelegd zodat die wegen 
ook in de winter per fiets konden worden gebruikt. Vele voetwegen werden niet meer ge-
bruikt, ze werden dan ook in de loop der jaren afgeschaft. De laatste twintig jaar bestaat 
er echter een groeiende belangstelling voor die "trage wegen".

Trage wegen zijn nu verbindingen of paden voor niet gemotoriseerd verkeer. Ze zijn in 
de eerste plaats bedoeld voor wandelaars en fietsers, dit in tegenstelling met de snelle 
autowegen.

Er zijn verschillende soorten trage wegen. Zo zijn er de officiële buurtwegen, die voor-
zien zijn in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. Deze zijn aangeduid op de 
"Atlassen der Buurtwegen", die ter inzage liggen bij gemeente- en provinciebesturen. 
Deze buurtwegen zijn openbaar: iedereen mag er dus gebruik van maken. Ze mogen ook 
niet afgesloten worden, hoewel dat in de praktijk helaas nog gebeurt.

Naast de officiële buurtwegen, zijn er ook verschillende trage wegen die onder een 
andere wetgeving vallen. Zo bijvoorbeeld wandelwegen in bossen (bosdecreet), in 
natuurgebieden (natuurdecreet), vroegere trein- of trambeddingen. 
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761 mannen en 703 vrouwen

 12-14 jaar :  55 mannen    40 vrouwen    
 15-19 jaar :   79 mannen  89 vrouwen 
 20-24 jaar :   55 mannen  81 vrouwen 
 25-29 jaar :   67 mannen  56 vrouwen 
 30-34 jaar :   88 mannen  74 vrouwen 
 35-39 jaar:   67 mannen  67 vrouwen 
 40-44 jaar :  95 mannen  78 vrouwen 
 45-49 jaar :  57 mannen  51 vrouwen 
 50-54 jaar :  60 mannen  42 vrouwen 
 55-59 jaar :   26 mannen  34 vrouwen 
 60-64 jaar :   51 mannen  45 vrouwen 
 65-69 jaar :   27 mannen  16 vrouwen 
 70-74 jaar :   19 mannen  12 vrouwen 
 75-79 jaar :     6 mannen    8 vrouwen 
 80-84 jaar :    5 mannen    7 vrouwen 
 85-89 jaar :     1 man      2 vrouwen 
 90-94 jaar :     2 mannen    0 vrouwen
 
Totaal    760    702
   (1 man geen leeftijd) (1 vrouw zonder leeftijd)

Jonger dan 20 jaar :  263 personen + 1008 (jonger dan 12) = 1271
Tussen 20 en 64 jaar : 566 mannen en 528 vrouwen = 1094 personen
65 jaar en ouder :    60 mannen en   45 vrouwen =   105 personen

DONDERDAG 8, 15, 22 EN 29 MAART 2007  om 14 en/of 20 uur.
in het Documentatiecentrum "Ter Maelsaecke".

Cursus Oud Schrift
De prijs voor de ganse cursus bedraagt 20 euro (cursusmateriaal inbegrepen).
Vooraf inschrijven door storting op rekeningnummer 747-5160450-77 van 
Businarias. Verdere info bij Marc Vuylsteke, Rijksweg 125, Maarkedal - 
Tel. 055 21 68 27.

Schoorisse

Eene rente van hondert ponden parisis zuver ghelt 'tsjaars
besedt bij ter saligher gedachten Mer Arent van
Gavere ruddere ende vrauwe IJsabelle van Ghistelle
heeren vande Lande van Schoorisse fondateurs van
desen Godtshuijse gherealiseert opden ghehelen
bossche ende vrijhede vander Rijst vallende jaerlicx
te Ste Jansdaeghe in middel zomer zoo
dontrent te innene vande eerste ende ghereetste
baten vande voornoemde bossche commende zonder iemands
wedersegghen volghende de brieven vande besette
danof wesende // es jaerlicx

De prijs voor de cursus bedraagt 20 euro (cursusmateriaal inbegrepen). Het aan-
tal deelnemers is beperkt tot max. 15 personen/les. U dient vooraf in te schrijven, het 
bedrag kunt U overschrijven op rekeningnummer van Businarias nr. 747-5160450-77. 
Alle nadere informatie bij Marc Vuylsteke, Rijksweg 125, Maarkedal - Tel. 055 21 68 27 
of bij een van de bestuursleden van Businarias.

Hier een voorbeeld van een moeilijk leesbaar oud schrift met daaronder de transcriptie.
Echter niet schrikken...
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PAULA VANDER MIJNSBRUGGE
Uitstap naar Lier, Kasterlee en Tongerlo.

Op 26 augustus 2006 reden we met een volle bus, zowel leden van V.V.F. Vlaamse 
Ardennen als van Businarias, naar voor ons onbekende oorden.
Aangekomen in Lier, de Pallieterstad aan de Nete, wachtte ons een leuke opwarming 
met koffie en een Liers vlaaike in het restaurant “Elzenhof”.

Rond 10u begeleidden de beide stadsgidsen ons doorheen het Lierse begijnhof, een 
typisch voorbeeld van een stratenbegijnhof, uit de 13de eeuw. Men betreedt het via 
een monumentale poort. Al wandelend en genietend van de rust bereikten we de 
Sint-Margaretakerk, waar we onder de indruk kwamen van het prestigieuze interieur.
Vandaar wandelden we langs de “oude vissershaven”, nu een aangename pleister-
plaats, naar de Sint-Gummaruskerk. De Sint-Gummarustoren troont als een wachter 
boven de stad. Met de bouw van de kerk werd begonnen in 1378. Ze is een prachtig 
voorbeeld van Brabantse hooggotiek. De bouw en afwerking duurde meer dan 200 jaar 
en was pas in 1625 voltooid.

MARC VUYLSTEKE
Cursus "Oud Schrift"

Businarias organiseert in het voorjaar een lessenreeks "Oud Schrift". 
Voor de genealoog, maar ook voor iedereen die in geschiedenis en dan vooral 
plaatselijke geschiedenis geïnteresseerd is, is het een "conditio sine qua non". Je 
klimt steeds hoger op in je stamboom, je wil meer weten over de geschiedenis van je 
voorouders maar dan dien je heel wat documenten te ontcijferen. Vele documenten 
kunnen echter niet geraadpleegd worden omdat men het schrift gewoon niet kan lezen. 
Menig beginnend stamboomzoeker knapt hierop af en staakt zijn opzoekingen van 
zodra hij in de 18de eeuw belandt. Daar kan nu verandering in komen.
Met behulp van de cursus paleografie of oud schrift kunt u zich bekwamen in het lezen 
en begrijpen van handschriften. Deze cursus richt zich tot beginners en op hen die al 
enige ervaring hebben opgedaan met het oude schrift. U leert aan de hand van hand-
schriften uit de 15de tot en met de 19de eeuw.
Zo zal er veel aandacht besteed worden aan de parochieregisters (doop-, huwelijks- 
en overlijdensakten) van Nukerke, Etikhove, Maarke-Kerkem en Schorisse maar ook 
van de vele omliggende parochies. Evenveel tijd zal er worden besteed aan de "staten 
van goed". Een "staat van goed" was een officieel document dat werd opgemaakt 
bij het overlijden van een erflater als er onder de erfgenamen minderjarigen of in 
zeldzame gevallen gebrekkigen of zwakzinnigen waren. Die staat van goed was de 
volledige beschrijving en inventaris van het nagelaten bezit van de overledene en 
werd opgesteld opdat een erfenis rechtmatig zou verdeeld worden en de minderjarigen 
niet zouden benadeeld worden. Documenten in verband met rechtspraak, notariaat en  
tellingen worden eveneens bekeken en ontleed.
Na de cursus zal je echter nog niet in staat zijn om oude teksten te ontcijferen zoals je 
de krant leest. Oude teksten lezen vergt oefening en nog eens oefening. Met een opga-
ve en de "oplossing" ernaast liggend, kan je spelenderwijs het soms vreemde geschrift 
van voorouders onder de knie krijgen. Na het volgen van deze lessenreeks begint het 
pas,  maar je zal versteld staan hoe snel je vorderingen maakt. Heb je dan later met één 
of andere moeilijke tekst een probleem dan kan je altijd terecht in het documentatie-
centrum (elke zondagvoormiddag tussen 9-12 uur).
De lessenreeks van 4 namiddagen, (van 14 tot 16 uur) vindt plaats in ons 
Genealogisch en Heemkundig documentatiecentrum “Ter Maelsaecke”, Maalzaak-
straat 21, Maarkedal (Etikhove) op volgende data: donderdag 8, 15, 22 en 29 maart 
2007.
Aangezien een aantal belangstellenden nog in het actieve leven staan en dus onmo-
gelijk om 14 uur aanwezig kunnen zijn, zal dezelfde les op dezelfde dag om 20 uur 
herhaald worden.

Uitleg door een stadsgids.
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De glasramen bieden een overzicht van de glasschilderkunst vanaf het midden van de 
15de eeuw. Jammer genoeg waren sommigen niet zichtbaar wegens restauratiewer-
ken.

De H. Gummarus (feestdag 11 oktober) wordt aanroepen tegen breuken of “gebro-
kenheid”, omwille van het boomwonder : hij bond zijn gordel om een gevelde boom, 
die hierdoor terug groeide en bloeide. Let wel : omtrent de H. Gummarus bestaan er 
veel legenden, maar weinig historische gegevens. Het reliekschrijn van de heilige in 
gedreven zilver op een houten kern werd door de Antwerpenaar Wierick Somers III 
vervaardigd (17de eeuw). Het is indrukwekkend. Tijdens de noveen (11 – 19 oktober) 
wordt het opgesteld in de kerk en de dag voordien meegedragen in de processie. In 
deze kerk zijn er een groot aantal adembenemende kunstwerken.

spankracht en werden dan ook het meest gebruikt. Iedereen wist in het bos de beste 
"vlienderstruiken" staan. Met de takken van de vlierstruik maakten we "schuifelkes" 
en fluitjes. Enkelingen konden er waarachtig mooie deuntjes op fluiten. Van de bessen 
maakten onze moeders een lekkere hoestsiroop. Een hoogtepunt voor iedereen was 
natuurlijk de kermis begin september. Ringsteking, mastklimmen, sirooplekking en 
een koers voor beginnelingen waren de voornaamste activiteiten. Voor het mastklim-
men werd een hoge spar geplant met bovenop een fietswiel. Dit hing vol met allerlei 
waardevolle en minder waardevolle geschenkjes die men er kon aftrekken. De beklim-
ming was verre van gemakkelijk aangezien de paal vooraf goed ingesmeerd was met 
zwarte Scaldiszeep. Een troep enthousiaste jongelingen moedigde dan ook de deelne-
mers sterk aan. Iets verderop stonden een twaalftal palen op een rij geplaatst waaraan 
ringen te bengelen hingen. Iedere deelnemer reed op zijn fiets voorbij de palen en 
moest proberen zoveel mogelijk ringen op zijn stok te krijgen zonder dat ze eraf vielen.  
De sirooplekking trok de meeste belangstelling. In een groot bassin, boordevol gevuld 
met siroop, lagen muntstukken die men er met de mond diende uit te vissen. En om 
de lol nog groter te maken gooide dan iemand vanuit de toeschouwers een pak kieken-
pluimen in het siroopaangezicht van de deelnemer. 
Die tijd komt niet meer terug. De maatschappij is te veel veranderd om dergelijke 
belevenissen nog mogelijk te maken.

In memoriam
Wij betreuren het heengaan van dhr 
André De Groote, echtgenoot van Jacqueline 
Holvoet uit Avelgem. Hij werd te Heestert 
geboren op 18 april 1923 en overleed te 
Kortrijk op 4 september 2006. De rouw-
dienst had plaats in de dekenale kerk Sint- 
Martinus te Avelgem op zaterdag 9 september. 
André was erkend werkweigeraar tijdens de 
oorlog ʼ40-ʼ45. Als onderwijzer stond hij en-
kele jaren voor de klas en stichtte kort daarna de 
NV Zakenkantoor De Groote. Zijn uitgesproken 
interesse voor genealogie en heemkunde bracht 
hem een achttal jaar geleden in contact met onze 
heemkundige kring Businarias. Alle bureelmeu-
bels uit ons documentatiecentrum “Ter Mael-
saecke” kregen we van hem zomaar cadeau.
We bieden aan Mevrouw André De Groote en 
familie onze innige deelneming aan.

De ingangspoort van het begijnhof.
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Na dit wel indrukwekkend bezoek wandelden wij naar het restaurant het “Hof van 
Aragon”  nabij de kerk. Het middagmaal was bijzonder lekker met een zeer vlotte en  
verzorgde bediening. 
Rond 14u reden we naar het Heemerf “De Waaiberg” te Kasterlee. Het is een getuige-
nis van de bouwstijl en de leefwijze van de Kempenaar, uit de 2de helft van de 19de 
en het begin van de 20ste eeuw.
Jammer dat wegens een felle regenbui het bezoek aan de Keesesmolen, een houten 
windmolen, afgelast moest worden uit veiligheidsoverwegingen.
Terug op de bus naar de volgende en laatste bezienswaardigheid, namelijk het 
schilderij “Het Laatste Avondmaal” in het Da Vinci museum in de Norbertijnen- 
abdij te Tongerlo. Het werk is een van de oudste behouden gebleven kopieën van het 

ADELIN  DE ZAEYTIJDT

Spel en ontspanning kort vóór Wereldoorlog II.

Wie herinnert zich nog die tijd van zeventig jaar geleden ? De mensen die er nog 
kunnen over vertellen zijn 80 jaar en ouder.
In die tijd bestonden er geen speelpleinen of jeugdhuizen, zeker niet op de 
"boerenbuiten". Niemand kende dat en miste het dan ook niet. De kindertijd was 
daarom niet minder prettig. Eenmaal de leeftijd van 14 jaar bereikt was moest men wel 
naar de fabriek gaan werken. Boerenzoons hielpen thuis op de boerderij. Meestal was 
er geen sprake van verderstuderen. Ontspanning, spel en sport kwamen na het werk.
We kunnen ons nog moeilijk indenken hoe het er in die jaren aan toeging. Op straat 
was er praktisch geen verkeer. Het aantal autoʼs op de gemeente kon men op zijn twee 
handen tellen. Soms dokkerde een boerenkar getrokken door een paar ossen over de 
slecht gekasseide weg. De kleinere wegen waren verhard met een laag steenslag.
Op school speelde men "met de marbels" of "piepken-duik" of tal van andere nu 
verdwenen spelen. Bij het begin van een nieuw schooljaar maakte men al plannen voor 
de komende winter. Tijdens de eerste oorlogsjaren kregen we bijzonder harde winters. 
Dat waren toen nog echte winters met veel ijzel en sneeuw die dagenlang bleven lig-
gen. Ieder huisgezin bezat toen een of meerdere sleeën en vanaf begin december werd 
er in schamele schuurkes gevijld, geschaafd en genageld om bij de eerste sneeuwval 
paraat te zijn. De bovenkant van de slee werd soms bekleed met een laagje hooi waar-
over een jutezak werd gespannen. Het kussen werd goed vastgenageld kwestie van 
goed zacht te zitten of te liggen. In die jaren bestond er een fameuze piste die ver en 
bij gekend was. Zeker 500 m lang was ze, hier en daar sterk dalend en op sommige 
plaatsen was de helling zelfs 15%. Men verzamelde aan café ʼt Bosgat  ̓want daar lag 
de startplaats van het circuit. Ik herinner mij nog dat er op sommige dagen meer dan 
100 jonge gasten met hun slee erop afkwamen. Een vijftigtal meter na de startplaats 
sloeg men links in, richting Tiegstraat. Daar kon men met een grote snelheid naar be-
neden suizen tot in de huidige Zonneveldstraat  om dan verder in een grote weide aan 
de Vijverbeekstraat aan te komen. Op de hoek van de weide stond het laatste huis ,“den 
duvel” genaamd, waar tijdens de oorlog een bekend weerstander woonde. Het niveau-
verschil in de weide was eveneens zeer groot en verscheidene bulten maakte de rit nu 
nog spannender. Sommigen hielden geen rekening met het feit dat de weide begrensd 
was door een beek en zo belandde menig beginneling in het ijskoude water. Van aan de 
beek trok men in lange rijen terug bergopwaarts. In sommige huizen werden wafels en 
"kʼdjorkies" gebakken waarvan de heerlijke geur ons tegenkwam.
Tijdens de zomer waren er andere spelen en het boogschieten was er één van. De boog 
moest natuurlijk zelf gemaakt worden. In het bos kapte men de meest rechte "kastan-
jepersen". Deze werden gevild en te drogen gelegd. Kastanjepersen hadden een grote 

Het hoofdaltaar.
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Decoratieve voorwerpen

Er komen in deze staten van goed zeer weinig voorwerpen voor van decoratieve aard. 
Echt duurdere producten vind je enkel bij de hoogst vermogenden. De vraag is dan 
ook in hoeverre de zogenaamde decoratieve voorwerpen een puur decoratieve functie 
hadden. Zo kan het best zijn dat het aardewerk, dat nu als sierraad wordt beschouwd,  
in de eerste plaats nuttig was in de keuken en bij de voedselbereiding. De edelstenen 
waarvan sprake in de "Staat van Goed" van Joannes De Souvrie zijn niet nader 
omschreven.
In elk geval nam het aantal luxeproducten, en dus ook decoratieve producten als on-
derdeel van de luxeproducten, in Vlaanderen gedurende de Nieuwe Tijden toe. In de 
Staten van Goed van Nukerke en Melden is daar nog maar weinig van te merken9.

Verwarming en verlichting

Uitgezonderd de eerste "Staat van Goed" had iedereen wel verwarming. We kunnen 
dit afleiden uit de aanwezigheid van brandhout, de hoofdzakelijk energievoorziening 
van toen.
Werden de kamers verwarmd ? In elk geval was er in de keuken telkens een haard 
te vinden. Of de stapeling van brandhout in een bepaalde kamer ook betekent dat er 
verwarming was, is niet zeker. Er werd dan ook nooit specifiek melding gemaakt van 
een kachel of een stoof of iets dergelijks. De aanwezigheid van een haard kunnen we 
enkel afleiden uit de aanwezigheid van een hangel en brandel10. 
Verlichting bestond hoofdzakelijk uit olielampen en kaarsen.

Over het algemeen namen de verlichtingsvoorziening toe als het vermogen steeg. 
Daaruit kunnen we afleiden dat er toch wel redelijk wat aandacht geschonken werd 
aan verlichting, en wanneer de financiële mogelijkheden het toelieten, werd er dan 
ook in geïnvesteerd.
De aandacht voor verlichting kan ook te maken hebben met de huisnijverheid. Als er 
voldoende verlichting is, dan kan je ʼs avonds immers later doorwerken. Zeker in de 
donkere winterperiode, wanneer er vooral aan huisnijverheid gedaan werd omdat er 
geen werk op het land is, kon verlichting de productiviteit aanzienlijk verhogen11. 

Wordt vervolgd

9.    B. Blondé, H. Greefs, Werk aan de winkel : de Antwerpse meerseniers. Aspecten van kleinhandel en ver- 
      bruik in de 17de-18de eeuw. In: Bijdragen voor Geschiedenis, 84 (2001), p. 216.
10. Zie verder
     - J. Van Zanden, Wages and the standard of living in Europe, 1500-1800. In: European Review of Eco- 
        nomic History 2, 54 (1999), p.184.
11. E. Geeraerd, Melden, ons boerendorp uit het verleden, Oudenaarde, VVV, 1978, p. 14.

Laatste Avondmaal van Leonardo Da Vinci, geschilderd door een onbekende schilder 
(ca. 1507). Leonardo werd geboren te Vinci (Toscane, Italië) in 1452 en is overleden in 
de buurt van Amboise (een stad langs de Loire, Frankrijk) in 1519. Hij was een typisch 
voorbeeld van de “universele mens” uit de renaissance. Wereldberoemd is zijn schil-
derij de “Mona Lisa" of "La Gioconda" (1503, Louvre museum, Parijs). Hij schilderde 
het Laatste Avondmaal tussen 1495 en 1497. Dit werk bevindt zich in de refter van het 
klooster Santa Maria della Grazie in Milaan. Deze kopie van Het Laatste Avondmaal 
werd in 1545 voor de abdij van Tongerlo aangekocht te Antwerpen  door abt Streyters. 
Op 24 september 1966 werd het Da Vinci museum geopend. De conservator gaf ons 
een boeiende en gevatte uitleg over enerzijds het reilen en zeilen van het doek  en de 
abdij van Tongerlo en anderzijds over de personages van het doek en hun attributen. 
Dit alles doorspekt met de nodige humor en anekdotes. Daarna kuierden we doorheen 
het abdijencomplex en de tuin, een oase van stilte en schoonheid.
Met een “terrasje” in de onmiddellijke omgeving van de abdij besloten we deze uitstap, 
gelukkig begon het pas dan terug te regenen. Niet zo leuk voor de buschauffeur, die ons 
desondanks wel juist op het afgesproken uur thuisbracht.

Alvast afspraak voor een nieuwe ontdekkingstocht in 2007.

Schilderij "Het Laatste Avondmaal" in het Da Vinci museum.
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We zien een duidelijke toename van de woninggrootte en/of het aantal bijgebouwen 
naarmate het vermogen van de eigenaars toeneemt. Gezien de niet zo grote schomme-
lingen kunnen we ook stellen dat de woon- en landbouwinfrastructuur niet als prioritair 
gezien werd wanneer het vermogen groter was. Een woning werd eerder als noodza-
kelijk gezien en pas wanneer er voldoende vermogen was, werd een extra stukje in de 
grootte van de woning geïnvesteerd.
De Staten van Goed hechten een enorm belang aan potten, kuipen en gereedschap. De 
onderverdeling per kamer is eveneens niet altijd duidelijk, en voor een paar Staten is er 
geen onderverdeling per kamer, maar gewoon een opsomming van alle bezit.
We kunnen stellen dat de kamers overal meerdere functies hadden, maar dat de 
slaapgelegenheden van de hoger vermogenden toch meer afgezonderd waren. Het 
landbouwgerei en de voedsel- en zaaivoorraden werden gestapeld in de slaapgelegen-
heden en op zolder, de droogste plaatsen van de woning.
De achttiende eeuw wordt gekenmerkt door een toename van het wooncomfort. Deze 
toename ging gepaard met een groter aantal kamers en een meer specifiekere bestem-
ming voor elk van die kamers, zodat bv. eten, leven, slapen en stapelen meer van elkaar 
gescheiden werden8. In Nukerke-Melden zet deze evolutie zich ook in, maar dan in 
eerste instantie vooral bij de hoger vermogenden. Bij de lager vermogenden treffen we 
duidelijk minder kamers aan en meer functies per kamer.

Huisraad en meubilair

In de minder vermogende huizen krijgt het slaapgerei vaak geen vermelding. Dit komt 
waarschijnlijk door de zeer kleine waarde ervan, wat meteen ook iets zegt over de 
vermoedelijke kwaliteit. 
Een slaapzak is niet meer dan een met stro of kaf gevulde zak, waar men zich op kon 
neervlijen.
Zitmeubilair en tafels waren vrij goed ingeburgerd in Nukerke-Melden. De meeste ge-
zinnen beschikten al over stoelen. In één "Staat van Goed" van de veruit minst vermo-
gende, wordt geen melding gemaakt van zitmeubelen. Gezien zijn zeer kleine vermo-
gen kan het zijn dat de persoon in kwestie gewoon geen zitmeubelen of tafels bezat.
In alle staten van goed zijn opbergmeubelen terug te vinden. Twee koffers leken het 
meest gebruikelijk te zijn, kasten zijn vooral een zaak van de hoogst vermogenden. 
Uitgezonderd voor de ene gedrapeerde koffer worden geen materialen van de koffers 
noch de kasten vermeld. 

8. J. De Vries, De huishoudportemonnee en de spulletjes. Een poging om zicht te krijgen op de gezinshuis- 
    houding vanaf de vijftiende eeuw. In: A. Schuurman, e.a. (eds), Aards geluk. De Nederlanders en hun 
    spullen van 1550 tot 1850. Amsterdam, 1997, passim.

Onderzoek naar het bezit van enkele families
in Nukerke en Melden rond 1780

JEROEN REYGAERT

Jeroen Reygaert, 3de Bachalaureaat Geschiedenis aan de 
universiteit te Gent, maakte tijdens het academiejaar 2005-
2006 een onderzoek naar het bezit van enkele Nukerkse en 
Meldense families in de periode 1780-1785, dit aan de hand 
van enkele Staten van Goed. Een “Staat van Goed” is een 
officieel document dat werd opgemaakt bij het overlijden 
van een erflater als er onder de erfgenamen minderjarige en 
in zelfdzame gevallen gebrekkigen (blinden, ...) of zwak-
zinnigen waren. Die "Staat van Goed" was de volledige be-
schrijving en inventarisatie van het nagelaten bezit van de 
overledene en werd opgesteld opdat een erfenis rechtmatig 
zou verdeeld worden en de minderjarigen niet zouden be-

nadeeld worden. Jeroen Reygaert deed het onderzoek voor het vak “Historische Prak-
tijk, oefeningen Nieuwe Tijden”, en in opdracht van drs. Thijs Lambrecht & Prof. Dr. 
Isabelle Devos, docenten aan de vakgroep Nieuwe Geschiedenis.
Jeroen, geboren te Ronse op 4 januari 1983, studeerde ASO Latijn-Wiskunde aan 
het Mariacollege (KSO Glorieux) in Ronse. Hij studeerde voor leraar Secundair 
Onderwijs: Nederlands – Geschiedenis – Aardrijkskunde aan de Arteveldehogeschool 
in Gent en studeert nu verder Geschiedenis aan de Universiteit Gent, Faculteit Letteren 
en Wijsbegeerte, specialisatie: Geschiedenis van de Nieuwe Tijden en Ecologische 
Geschiedenis.

Uiteraard publiceren we hier niet het volledige onderzoek. Dit is raadpleegbaar in ons 
documentatiecentrum "Ter Maelsaecke".
Voor zijn onderzoek baseerde Jeroen zich op tien "Staten van Goed" : uit Nukerke deze 
van François Van den Dries (†25/05/1780), Marie Thérèse De Gandt (†04/11/1781), 
Gilles Velghe (†22/07/1781), Barbara Dʼhondt (†06/02/1783), Caroline De Vos 
(†30/09/1783), Joannes De Souvrie (†17/10/1783) en uit Melden deze van Josijne 
Baert (†07/04/1780), Franciscus Vande Kerckhove (†13/11/1783), Marie-Anne de Vos 
(†04/02/1784) en Jacobus de Vos (†12/02/1780).

Achtereenvolgens worden de indeling, de grootte van de woning en de bijgebouwen 
bekeken, daarna het meubilair en de huisraad (slaap- en zitmeubilair en tafels). Verder 
komen nog aan bod : de decoratieve voorwerpen, de verlichting en verwarmings- 
toestellen. Aandacht is er voor de voedselbereiding en de voeding zelf, voor hygiëne 
en lichaamsverzorging. Verder bekijkt hij de beroepsactiviteiten van de overleden per-
sonen en de financiële toestand in dat gezin.
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We kunnen dus wel stellen dat Nukerke op het einde van de 18de eeuw een arm dorp in 
de Vlaamse Ardennen was2,  en dat de Vlaamse Ardennen een gebied was dat sociaal 
achterop gesteld was. Zo waren in het huidige arrondissement Oudenaarde in 1785 
het hoogst aantal ongeletterde mannen te vinden van het hele graafschap Vlaanderen: 
64,7% was ongeletterd3. De armoedetabel van een aantal buurdorpen van Nukerke4 
in 1795 geeft ook hoge gemiddelden van het aantal inwoners die genoten van een 
bepaalde vorm van steun: Etikhove 20,81%, Kerkem 33,89%, Maarke 21,08%, Mater 
24,59%, Kwaremont 24,38%, Zulzeke 8,44%. Het totale gemiddelde voor de dekenij 
Ronse, waar Nukerke en Melden onder vielen, was 21,54%, tegenover een gemiddelde 
van 20,33% op het platteland in het hele Land van Aalst5. 

Ook de stad Ronse, buurgemeente van Nukerke, kende grote armoede op het einde 
van 18de eeuw. Zo stuurde het Ronsische bestuur in 1796 een noodoproep aan de 
administratie van het toenmalige Scheldedepartement met de vraag tussen te komen 
in de armoedezorg. Het aantal armen was toen immers ʻonoverzichtelijk  ̓geworden. 
De stad had trouwens een jaar daarvoor al te kampen gehad met voedselrellen, waarbij 
bakkerijen en voedseltransporten overvallen werden, een situatie die het toenmalige 
Ronsische bestuur toeschreef aan de ʻuitzichtloze armoede  ̓in de stad6. 

Nukerke telde rond het einde van de 18de eeuw zoʼn 2300 inwoners7. De bevolking 
van Nukerke steeg tot omstreeks 1800, maar zal dan lichtjes zakken, mede onder in-
vloed van de ongunstige economische omstandigheden. 

De woning en bijgebouwen.

In ons onderzoek stellen we vast dat iedereen wel tenminste twee kamers had in zijn 
woning, en de keuken dus altijd gescheiden was van de rest van de kamers. Behalve de 
winkelruimte wijzen alle andere bijgebouwen op landbouwactiviteiten. 

2. - E. Vanhautte, “De meest moordende van alle industrieën: de huisnijverheid in België”, 
      In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 20, 1994, 7, pp.461-483.
   - D.Blok, De algemene geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, Fibula-Vandishoek, 1977, deel 12.
   - T. Lambrecht, Sociaal-economische geschiedenis van het platteland (16de-18de eeuw): methodologische 
    en bibliografische wegwijzer. In: J. Art, M. Boone (eds.), Inleiding tot de lokale geschiedenis 12e -18e 
     eeuw. Gent, Centrum voor geschiedenis Ugent, 2004, p. 134.
3. C. Vandenbroeke, Sociale geschiedenis van het Vlaamse Volk, Beveren, orbis et orion, 1981, p.272.
4. De gegevens van Nukerke en Melden zelf ontbreken.
5. D. Lamarcq, Armoede en armenzorg in het Land van Aalst (dekenijen Aalst, Geraardsbergen, Oordegem 
    en Ronse). In: Oost-Vlaamse Zanten, 56 (1981), 1, p. 9-12.
6. E. De Venter, Ronse in de jaren 1790 – 1820, In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige kring van 
    Ronse en het Tenement van Inde, LIV (2005), p.248.
7. J. De Brouwer, Demografie van het land van Aalst, 1570-1800, Pro Civitate, 1968, p.121.

Inleiding

NUKERKE

Nukerke is heden ten dage een dorp in de Vlaamse Ardennen, deelgemeente van 
Maarkedal, met 2038 inwoners. Het landschappelijk idyllische Nukerke is nu een 
bevoorrecht woondorp op een geringe en zeer vlotte pendelafstand van de steden 
Ronse en Oudenaarde1. Tot de administratieve hervorming in de Franse periode 
vormde het dorp een en dezelfde schepenbank met het buurdorp Melden. 

Literatuur over het ʻNukerke van toen  ̓is uiterst zeldzaam. Daarom heb ik geprobeerd 
om aan de hand van algemene literatuur van de Nieuwe Tijden en aan de hand van wat 
geschreven is over de buurdorpen, een beeld te vormen over het leven te Nukerke op 
het einde van de 18de eeuw. 

Nukerke was, zoals nu nog altijd, een landelijke gemeente. Op het eind van het Ancien 
Régime moeten er vooral veel kleine landbouwbedrijfjes geweest zijn. De perceeltjes 
voor de landbouw waren klein en verbrokkeld. Gedurende de Nieuwe Tijden deden 
zich trouwens verschillende mutaties voor op vlak van bedrijfsgrootte. De bedrijf-
jes geraken wel steeds meer versnipperd, maar dat is een proces met versnellings- en 
stagnatiemomenten. Demografische groei en hoge pachtprijzen versnelden bv. het 
versnipperingsproces, terwijl periodes van oorlog en goedkope pachtprijzen eerder 
grotere bedrijven aanmoedigden. Vele gezinnen hadden dus slechts enkele perceel-
tjes grond. Mede door vele misoogsten waren talrijke Nukerkenaars genoodzaakt hun 
inkomsten aan te vullen met huisnijverheid. 

Dit hield in dat landbouw niet langer het hoofdinkomen was voor het gezin. De thuis-
arbeiders werkten in opdracht en werden dus loonafhankelijk. Maar de fabrikanten, 
voor wie winst de grootste drijfveer was, maakten vaak misbruik van de hardwer-
kende thuisarbeider. Er waren geen wettelijke voorschriften voor de arbeidsduur, van 
de leertijd werd misbruik gemaakt om de lonen niet uit te betalen en kleine kinderen 
werden ingeschakeld bij bijvoorbeeld het weven en het spinnen. Vandaar dat de streken 
waar de huisnijverheid het meest verspreid was, ook een hoge graad van analfabe-
tisme kenden. Zo stond ook de streek rond Nukerke bekend om zijn huisnijverheid, die 
vooral bestond uit het verwerken van wol en het weven van katoen in opdracht van de 
Ronsische en Oudenaardse textielnijverheid. Deze centra waren immers draaipolen 
van de textielnijverheid, met zelfs export naar het buitenland. 

1. P. Diriken, Geogids van de Vlaamse Ardennen, Deel II, Kortessem, Georeto, 2001, p.91.
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We zien een duidelijke toename van de woninggrootte en/of het aantal bijgebouwen 
naarmate het vermogen van de eigenaars toeneemt. Gezien de niet zo grote schomme-
lingen kunnen we ook stellen dat de woon- en landbouwinfrastructuur niet als prioritair 
gezien werd wanneer het vermogen groter was. Een woning werd eerder als noodza-
kelijk gezien en pas wanneer er voldoende vermogen was, werd een extra stukje in de 
grootte van de woning geïnvesteerd.
De Staten van Goed hechten een enorm belang aan potten, kuipen en gereedschap. De 
onderverdeling per kamer is eveneens niet altijd duidelijk, en voor een paar Staten is er 
geen onderverdeling per kamer, maar gewoon een opsomming van alle bezit.
We kunnen stellen dat de kamers overal meerdere functies hadden, maar dat de 
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heden en op zolder, de droogste plaatsen van de woning.
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Huisraad en meubilair
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    spullen van 1550 tot 1850. Amsterdam, 1997, passim.

Onderzoek naar het bezit van enkele families
in Nukerke en Melden rond 1780

JEROEN REYGAERT

Jeroen Reygaert, 3de Bachalaureaat Geschiedenis aan de 
universiteit te Gent, maakte tijdens het academiejaar 2005-
2006 een onderzoek naar het bezit van enkele Nukerkse en 
Meldense families in de periode 1780-1785, dit aan de hand 
van enkele Staten van Goed. Een “Staat van Goed” is een 
officieel document dat werd opgemaakt bij het overlijden 
van een erflater als er onder de erfgenamen minderjarige en 
in zelfdzame gevallen gebrekkigen (blinden, ...) of zwak-
zinnigen waren. Die "Staat van Goed" was de volledige be-
schrijving en inventarisatie van het nagelaten bezit van de 
overledene en werd opgesteld opdat een erfenis rechtmatig 
zou verdeeld worden en de minderjarigen niet zouden be-

nadeeld worden. Jeroen Reygaert deed het onderzoek voor het vak “Historische Prak-
tijk, oefeningen Nieuwe Tijden”, en in opdracht van drs. Thijs Lambrecht & Prof. Dr. 
Isabelle Devos, docenten aan de vakgroep Nieuwe Geschiedenis.
Jeroen, geboren te Ronse op 4 januari 1983, studeerde ASO Latijn-Wiskunde aan 
het Mariacollege (KSO Glorieux) in Ronse. Hij studeerde voor leraar Secundair 
Onderwijs: Nederlands – Geschiedenis – Aardrijkskunde aan de Arteveldehogeschool 
in Gent en studeert nu verder Geschiedenis aan de Universiteit Gent, Faculteit Letteren 
en Wijsbegeerte, specialisatie: Geschiedenis van de Nieuwe Tijden en Ecologische 
Geschiedenis.

Uiteraard publiceren we hier niet het volledige onderzoek. Dit is raadpleegbaar in ons 
documentatiecentrum "Ter Maelsaecke".
Voor zijn onderzoek baseerde Jeroen zich op tien "Staten van Goed" : uit Nukerke deze 
van François Van den Dries (†25/05/1780), Marie Thérèse De Gandt (†04/11/1781), 
Gilles Velghe (†22/07/1781), Barbara Dʼhondt (†06/02/1783), Caroline De Vos 
(†30/09/1783), Joannes De Souvrie (†17/10/1783) en uit Melden deze van Josijne 
Baert (†07/04/1780), Franciscus Vande Kerckhove (†13/11/1783), Marie-Anne de Vos 
(†04/02/1784) en Jacobus de Vos (†12/02/1780).

Achtereenvolgens worden de indeling, de grootte van de woning en de bijgebouwen 
bekeken, daarna het meubilair en de huisraad (slaap- en zitmeubilair en tafels). Verder 
komen nog aan bod : de decoratieve voorwerpen, de verlichting en verwarmings- 
toestellen. Aandacht is er voor de voedselbereiding en de voeding zelf, voor hygiëne 
en lichaamsverzorging. Verder bekijkt hij de beroepsactiviteiten van de overleden per-
sonen en de financiële toestand in dat gezin.



18 23

Decoratieve voorwerpen

Er komen in deze staten van goed zeer weinig voorwerpen voor van decoratieve aard. 
Echt duurdere producten vind je enkel bij de hoogst vermogenden. De vraag is dan 
ook in hoeverre de zogenaamde decoratieve voorwerpen een puur decoratieve functie 
hadden. Zo kan het best zijn dat het aardewerk, dat nu als sierraad wordt beschouwd,  
in de eerste plaats nuttig was in de keuken en bij de voedselbereiding. De edelstenen 
waarvan sprake in de "Staat van Goed" van Joannes De Souvrie zijn niet nader 
omschreven.
In elk geval nam het aantal luxeproducten, en dus ook decoratieve producten als on-
derdeel van de luxeproducten, in Vlaanderen gedurende de Nieuwe Tijden toe. In de 
Staten van Goed van Nukerke en Melden is daar nog maar weinig van te merken9.

Verwarming en verlichting

Uitgezonderd de eerste "Staat van Goed" had iedereen wel verwarming. We kunnen 
dit afleiden uit de aanwezigheid van brandhout, de hoofdzakelijk energievoorziening 
van toen.
Werden de kamers verwarmd ? In elk geval was er in de keuken telkens een haard 
te vinden. Of de stapeling van brandhout in een bepaalde kamer ook betekent dat er 
verwarming was, is niet zeker. Er werd dan ook nooit specifiek melding gemaakt van 
een kachel of een stoof of iets dergelijks. De aanwezigheid van een haard kunnen we 
enkel afleiden uit de aanwezigheid van een hangel en brandel10. 
Verlichting bestond hoofdzakelijk uit olielampen en kaarsen.

Over het algemeen namen de verlichtingsvoorziening toe als het vermogen steeg. 
Daaruit kunnen we afleiden dat er toch wel redelijk wat aandacht geschonken werd 
aan verlichting, en wanneer de financiële mogelijkheden het toelieten, werd er dan 
ook in geïnvesteerd.
De aandacht voor verlichting kan ook te maken hebben met de huisnijverheid. Als er 
voldoende verlichting is, dan kan je ʼs avonds immers later doorwerken. Zeker in de 
donkere winterperiode, wanneer er vooral aan huisnijverheid gedaan werd omdat er 
geen werk op het land is, kon verlichting de productiviteit aanzienlijk verhogen11. 

Wordt vervolgd

9.    B. Blondé, H. Greefs, Werk aan de winkel : de Antwerpse meerseniers. Aspecten van kleinhandel en ver- 
      bruik in de 17de-18de eeuw. In: Bijdragen voor Geschiedenis, 84 (2001), p. 216.
10. Zie verder
     - J. Van Zanden, Wages and the standard of living in Europe, 1500-1800. In: European Review of Eco- 
        nomic History 2, 54 (1999), p.184.
11. E. Geeraerd, Melden, ons boerendorp uit het verleden, Oudenaarde, VVV, 1978, p. 14.

Laatste Avondmaal van Leonardo Da Vinci, geschilderd door een onbekende schilder 
(ca. 1507). Leonardo werd geboren te Vinci (Toscane, Italië) in 1452 en is overleden in 
de buurt van Amboise (een stad langs de Loire, Frankrijk) in 1519. Hij was een typisch 
voorbeeld van de “universele mens” uit de renaissance. Wereldberoemd is zijn schil-
derij de “Mona Lisa" of "La Gioconda" (1503, Louvre museum, Parijs). Hij schilderde 
het Laatste Avondmaal tussen 1495 en 1497. Dit werk bevindt zich in de refter van het 
klooster Santa Maria della Grazie in Milaan. Deze kopie van Het Laatste Avondmaal 
werd in 1545 voor de abdij van Tongerlo aangekocht te Antwerpen  door abt Streyters. 
Op 24 september 1966 werd het Da Vinci museum geopend. De conservator gaf ons 
een boeiende en gevatte uitleg over enerzijds het reilen en zeilen van het doek  en de 
abdij van Tongerlo en anderzijds over de personages van het doek en hun attributen. 
Dit alles doorspekt met de nodige humor en anekdotes. Daarna kuierden we doorheen 
het abdijencomplex en de tuin, een oase van stilte en schoonheid.
Met een “terrasje” in de onmiddellijke omgeving van de abdij besloten we deze uitstap, 
gelukkig begon het pas dan terug te regenen. Niet zo leuk voor de buschauffeur, die ons 
desondanks wel juist op het afgesproken uur thuisbracht.

Alvast afspraak voor een nieuwe ontdekkingstocht in 2007.

Schilderij "Het Laatste Avondmaal" in het Da Vinci museum.
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Na dit wel indrukwekkend bezoek wandelden wij naar het restaurant het “Hof van 
Aragon”  nabij de kerk. Het middagmaal was bijzonder lekker met een zeer vlotte en  
verzorgde bediening. 
Rond 14u reden we naar het Heemerf “De Waaiberg” te Kasterlee. Het is een getuige-
nis van de bouwstijl en de leefwijze van de Kempenaar, uit de 2de helft van de 19de 
en het begin van de 20ste eeuw.
Jammer dat wegens een felle regenbui het bezoek aan de Keesesmolen, een houten 
windmolen, afgelast moest worden uit veiligheidsoverwegingen.
Terug op de bus naar de volgende en laatste bezienswaardigheid, namelijk het 
schilderij “Het Laatste Avondmaal” in het Da Vinci museum in de Norbertijnen- 
abdij te Tongerlo. Het werk is een van de oudste behouden gebleven kopieën van het 

ADELIN  DE ZAEYTIJDT

Spel en ontspanning kort vóór Wereldoorlog II.

Wie herinnert zich nog die tijd van zeventig jaar geleden ? De mensen die er nog 
kunnen over vertellen zijn 80 jaar en ouder.
In die tijd bestonden er geen speelpleinen of jeugdhuizen, zeker niet op de 
"boerenbuiten". Niemand kende dat en miste het dan ook niet. De kindertijd was 
daarom niet minder prettig. Eenmaal de leeftijd van 14 jaar bereikt was moest men wel 
naar de fabriek gaan werken. Boerenzoons hielpen thuis op de boerderij. Meestal was 
er geen sprake van verderstuderen. Ontspanning, spel en sport kwamen na het werk.
We kunnen ons nog moeilijk indenken hoe het er in die jaren aan toeging. Op straat 
was er praktisch geen verkeer. Het aantal autoʼs op de gemeente kon men op zijn twee 
handen tellen. Soms dokkerde een boerenkar getrokken door een paar ossen over de 
slecht gekasseide weg. De kleinere wegen waren verhard met een laag steenslag.
Op school speelde men "met de marbels" of "piepken-duik" of tal van andere nu 
verdwenen spelen. Bij het begin van een nieuw schooljaar maakte men al plannen voor 
de komende winter. Tijdens de eerste oorlogsjaren kregen we bijzonder harde winters. 
Dat waren toen nog echte winters met veel ijzel en sneeuw die dagenlang bleven lig-
gen. Ieder huisgezin bezat toen een of meerdere sleeën en vanaf begin december werd 
er in schamele schuurkes gevijld, geschaafd en genageld om bij de eerste sneeuwval 
paraat te zijn. De bovenkant van de slee werd soms bekleed met een laagje hooi waar-
over een jutezak werd gespannen. Het kussen werd goed vastgenageld kwestie van 
goed zacht te zitten of te liggen. In die jaren bestond er een fameuze piste die ver en 
bij gekend was. Zeker 500 m lang was ze, hier en daar sterk dalend en op sommige 
plaatsen was de helling zelfs 15%. Men verzamelde aan café ʼt Bosgat  ̓want daar lag 
de startplaats van het circuit. Ik herinner mij nog dat er op sommige dagen meer dan 
100 jonge gasten met hun slee erop afkwamen. Een vijftigtal meter na de startplaats 
sloeg men links in, richting Tiegstraat. Daar kon men met een grote snelheid naar be-
neden suizen tot in de huidige Zonneveldstraat  om dan verder in een grote weide aan 
de Vijverbeekstraat aan te komen. Op de hoek van de weide stond het laatste huis ,“den 
duvel” genaamd, waar tijdens de oorlog een bekend weerstander woonde. Het niveau-
verschil in de weide was eveneens zeer groot en verscheidene bulten maakte de rit nu 
nog spannender. Sommigen hielden geen rekening met het feit dat de weide begrensd 
was door een beek en zo belandde menig beginneling in het ijskoude water. Van aan de 
beek trok men in lange rijen terug bergopwaarts. In sommige huizen werden wafels en 
"kʼdjorkies" gebakken waarvan de heerlijke geur ons tegenkwam.
Tijdens de zomer waren er andere spelen en het boogschieten was er één van. De boog 
moest natuurlijk zelf gemaakt worden. In het bos kapte men de meest rechte "kastan-
jepersen". Deze werden gevild en te drogen gelegd. Kastanjepersen hadden een grote 

Het hoofdaltaar.
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De glasramen bieden een overzicht van de glasschilderkunst vanaf het midden van de 
15de eeuw. Jammer genoeg waren sommigen niet zichtbaar wegens restauratiewer-
ken.

De H. Gummarus (feestdag 11 oktober) wordt aanroepen tegen breuken of “gebro-
kenheid”, omwille van het boomwonder : hij bond zijn gordel om een gevelde boom, 
die hierdoor terug groeide en bloeide. Let wel : omtrent de H. Gummarus bestaan er 
veel legenden, maar weinig historische gegevens. Het reliekschrijn van de heilige in 
gedreven zilver op een houten kern werd door de Antwerpenaar Wierick Somers III 
vervaardigd (17de eeuw). Het is indrukwekkend. Tijdens de noveen (11 – 19 oktober) 
wordt het opgesteld in de kerk en de dag voordien meegedragen in de processie. In 
deze kerk zijn er een groot aantal adembenemende kunstwerken.

spankracht en werden dan ook het meest gebruikt. Iedereen wist in het bos de beste 
"vlienderstruiken" staan. Met de takken van de vlierstruik maakten we "schuifelkes" 
en fluitjes. Enkelingen konden er waarachtig mooie deuntjes op fluiten. Van de bessen 
maakten onze moeders een lekkere hoestsiroop. Een hoogtepunt voor iedereen was 
natuurlijk de kermis begin september. Ringsteking, mastklimmen, sirooplekking en 
een koers voor beginnelingen waren de voornaamste activiteiten. Voor het mastklim-
men werd een hoge spar geplant met bovenop een fietswiel. Dit hing vol met allerlei 
waardevolle en minder waardevolle geschenkjes die men er kon aftrekken. De beklim-
ming was verre van gemakkelijk aangezien de paal vooraf goed ingesmeerd was met 
zwarte Scaldiszeep. Een troep enthousiaste jongelingen moedigde dan ook de deelne-
mers sterk aan. Iets verderop stonden een twaalftal palen op een rij geplaatst waaraan 
ringen te bengelen hingen. Iedere deelnemer reed op zijn fiets voorbij de palen en 
moest proberen zoveel mogelijk ringen op zijn stok te krijgen zonder dat ze eraf vielen.  
De sirooplekking trok de meeste belangstelling. In een groot bassin, boordevol gevuld 
met siroop, lagen muntstukken die men er met de mond diende uit te vissen. En om 
de lol nog groter te maken gooide dan iemand vanuit de toeschouwers een pak kieken-
pluimen in het siroopaangezicht van de deelnemer. 
Die tijd komt niet meer terug. De maatschappij is te veel veranderd om dergelijke 
belevenissen nog mogelijk te maken.

In memoriam
Wij betreuren het heengaan van dhr 
André De Groote, echtgenoot van Jacqueline 
Holvoet uit Avelgem. Hij werd te Heestert 
geboren op 18 april 1923 en overleed te 
Kortrijk op 4 september 2006. De rouw-
dienst had plaats in de dekenale kerk Sint- 
Martinus te Avelgem op zaterdag 9 september. 
André was erkend werkweigeraar tijdens de 
oorlog ʼ40-ʼ45. Als onderwijzer stond hij en-
kele jaren voor de klas en stichtte kort daarna de 
NV Zakenkantoor De Groote. Zijn uitgesproken 
interesse voor genealogie en heemkunde bracht 
hem een achttal jaar geleden in contact met onze 
heemkundige kring Businarias. Alle bureelmeu-
bels uit ons documentatiecentrum “Ter Mael-
saecke” kregen we van hem zomaar cadeau.
We bieden aan Mevrouw André De Groote en 
familie onze innige deelneming aan.

De ingangspoort van het begijnhof.
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PAULA VANDER MIJNSBRUGGE
Uitstap naar Lier, Kasterlee en Tongerlo.

Op 26 augustus 2006 reden we met een volle bus, zowel leden van V.V.F. Vlaamse 
Ardennen als van Businarias, naar voor ons onbekende oorden.
Aangekomen in Lier, de Pallieterstad aan de Nete, wachtte ons een leuke opwarming 
met koffie en een Liers vlaaike in het restaurant “Elzenhof”.

Rond 10u begeleidden de beide stadsgidsen ons doorheen het Lierse begijnhof, een 
typisch voorbeeld van een stratenbegijnhof, uit de 13de eeuw. Men betreedt het via 
een monumentale poort. Al wandelend en genietend van de rust bereikten we de 
Sint-Margaretakerk, waar we onder de indruk kwamen van het prestigieuze interieur.
Vandaar wandelden we langs de “oude vissershaven”, nu een aangename pleister-
plaats, naar de Sint-Gummaruskerk. De Sint-Gummarustoren troont als een wachter 
boven de stad. Met de bouw van de kerk werd begonnen in 1378. Ze is een prachtig 
voorbeeld van Brabantse hooggotiek. De bouw en afwerking duurde meer dan 200 jaar 
en was pas in 1625 voltooid.

MARC VUYLSTEKE
Cursus "Oud Schrift"

Businarias organiseert in het voorjaar een lessenreeks "Oud Schrift". 
Voor de genealoog, maar ook voor iedereen die in geschiedenis en dan vooral 
plaatselijke geschiedenis geïnteresseerd is, is het een "conditio sine qua non". Je 
klimt steeds hoger op in je stamboom, je wil meer weten over de geschiedenis van je 
voorouders maar dan dien je heel wat documenten te ontcijferen. Vele documenten 
kunnen echter niet geraadpleegd worden omdat men het schrift gewoon niet kan lezen. 
Menig beginnend stamboomzoeker knapt hierop af en staakt zijn opzoekingen van 
zodra hij in de 18de eeuw belandt. Daar kan nu verandering in komen.
Met behulp van de cursus paleografie of oud schrift kunt u zich bekwamen in het lezen 
en begrijpen van handschriften. Deze cursus richt zich tot beginners en op hen die al 
enige ervaring hebben opgedaan met het oude schrift. U leert aan de hand van hand-
schriften uit de 15de tot en met de 19de eeuw.
Zo zal er veel aandacht besteed worden aan de parochieregisters (doop-, huwelijks- 
en overlijdensakten) van Nukerke, Etikhove, Maarke-Kerkem en Schorisse maar ook 
van de vele omliggende parochies. Evenveel tijd zal er worden besteed aan de "staten 
van goed". Een "staat van goed" was een officieel document dat werd opgemaakt 
bij het overlijden van een erflater als er onder de erfgenamen minderjarigen of in 
zeldzame gevallen gebrekkigen of zwakzinnigen waren. Die staat van goed was de 
volledige beschrijving en inventaris van het nagelaten bezit van de overledene en 
werd opgesteld opdat een erfenis rechtmatig zou verdeeld worden en de minderjarigen 
niet zouden benadeeld worden. Documenten in verband met rechtspraak, notariaat en  
tellingen worden eveneens bekeken en ontleed.
Na de cursus zal je echter nog niet in staat zijn om oude teksten te ontcijferen zoals je 
de krant leest. Oude teksten lezen vergt oefening en nog eens oefening. Met een opga-
ve en de "oplossing" ernaast liggend, kan je spelenderwijs het soms vreemde geschrift 
van voorouders onder de knie krijgen. Na het volgen van deze lessenreeks begint het 
pas,  maar je zal versteld staan hoe snel je vorderingen maakt. Heb je dan later met één 
of andere moeilijke tekst een probleem dan kan je altijd terecht in het documentatie-
centrum (elke zondagvoormiddag tussen 9-12 uur).
De lessenreeks van 4 namiddagen, (van 14 tot 16 uur) vindt plaats in ons 
Genealogisch en Heemkundig documentatiecentrum “Ter Maelsaecke”, Maalzaak-
straat 21, Maarkedal (Etikhove) op volgende data: donderdag 8, 15, 22 en 29 maart 
2007.
Aangezien een aantal belangstellenden nog in het actieve leven staan en dus onmo-
gelijk om 14 uur aanwezig kunnen zijn, zal dezelfde les op dezelfde dag om 20 uur 
herhaald worden.

Uitleg door een stadsgids.
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761 mannen en 703 vrouwen

 12-14 jaar :  55 mannen    40 vrouwen    
 15-19 jaar :   79 mannen  89 vrouwen 
 20-24 jaar :   55 mannen  81 vrouwen 
 25-29 jaar :   67 mannen  56 vrouwen 
 30-34 jaar :   88 mannen  74 vrouwen 
 35-39 jaar:   67 mannen  67 vrouwen 
 40-44 jaar :  95 mannen  78 vrouwen 
 45-49 jaar :  57 mannen  51 vrouwen 
 50-54 jaar :  60 mannen  42 vrouwen 
 55-59 jaar :   26 mannen  34 vrouwen 
 60-64 jaar :   51 mannen  45 vrouwen 
 65-69 jaar :   27 mannen  16 vrouwen 
 70-74 jaar :   19 mannen  12 vrouwen 
 75-79 jaar :     6 mannen    8 vrouwen 
 80-84 jaar :    5 mannen    7 vrouwen 
 85-89 jaar :     1 man      2 vrouwen 
 90-94 jaar :     2 mannen    0 vrouwen
 
Totaal    760    702
   (1 man geen leeftijd) (1 vrouw zonder leeftijd)

Jonger dan 20 jaar :  263 personen + 1008 (jonger dan 12) = 1271
Tussen 20 en 64 jaar : 566 mannen en 528 vrouwen = 1094 personen
65 jaar en ouder :    60 mannen en   45 vrouwen =   105 personen

DONDERDAG 8, 15, 22 EN 29 MAART 2007  om 14 en/of 20 uur.
in het Documentatiecentrum "Ter Maelsaecke".

Cursus Oud Schrift
De prijs voor de ganse cursus bedraagt 20 euro (cursusmateriaal inbegrepen).
Vooraf inschrijven door storting op rekeningnummer 747-5160450-77 van 
Businarias. Verdere info bij Marc Vuylsteke, Rijksweg 125, Maarkedal - 
Tel. 055 21 68 27.

Schoorisse

Eene rente van hondert ponden parisis zuver ghelt 'tsjaars
besedt bij ter saligher gedachten Mer Arent van
Gavere ruddere ende vrauwe IJsabelle van Ghistelle
heeren vande Lande van Schoorisse fondateurs van
desen Godtshuijse gherealiseert opden ghehelen
bossche ende vrijhede vander Rijst vallende jaerlicx
te Ste Jansdaeghe in middel zomer zoo
dontrent te innene vande eerste ende ghereetste
baten vande voornoemde bossche commende zonder iemands
wedersegghen volghende de brieven vande besette
danof wesende // es jaerlicx

De prijs voor de cursus bedraagt 20 euro (cursusmateriaal inbegrepen). Het aan-
tal deelnemers is beperkt tot max. 15 personen/les. U dient vooraf in te schrijven, het 
bedrag kunt U overschrijven op rekeningnummer van Businarias nr. 747-5160450-77. 
Alle nadere informatie bij Marc Vuylsteke, Rijksweg 125, Maarkedal - Tel. 055 21 68 27 
of bij een van de bestuursleden van Businarias.

Hier een voorbeeld van een moeilijk leesbaar oud schrift met daaronder de transcriptie.
Echter niet schrikken...
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12 kleermakers : Verkercken Pierre (Bekelijnstraat), Vandendaele V (Herrewegh)
  Verkercken Jean (Hoolestraet), Verkercken Frans (Wijtestraet)
  Oublez Joseph (Hoolestraet), Van Camelbeke Jean Baptiste
  (Kortekeer), Vandendaele J-B (La Place), De Riemaecker Frans
  (Sack), Vandendaele Christiaen (Wijtestraet), Decock Jean
  (Ten Hole), Schoorens Pierre (Terpoort) en Rijckbaes Jean
  (Wijtestraet)

1 tonnenmaker : Vander Donckt Emmanuel (Roelensveldt)

1 lemmier : Claus Pierre (Herrewegh)

6 smeden : Meunier Jean (Buijkstraet) en Hubeau Piere François,
  Jean-Baptiste en Jacques (Wijtestraet),
  Van Schoorisse Augustin en Pierre (Roelensveldt)

1 klompenmaker : Eeckhaut André (Wijtestraet)

2 bedelaars (quettier) : Labiaux Martin (Cortekeer) en De Criets Pierre (Cabernol)

1 steenkapper : Denhaerinck Joseph (La Place)

1 tabakshandelaar : Van Meenen Constantin (Ten Hole)

4 zagers :  Devrieze François (Cabernol), Turpin Jacques (Herrewegh)
  Du Brie Joseph (Herrewegh) en Vandeputte Augustin (Kortekeer)

29 knechten en 1 koewachter, 18 meiden

9 spinners en 23 spinsters

82 landbouwers

98 werkmannen

135 wevers.

MARC VUYLSTEKE
Voetwegen – Trage wegen.

Honderd jaar geleden was er geen sprake van trage wegen, elke weg was een trage weg. 
De mens maakte al zijn verplaatsingen te voet, te paard en indien hij er de mogelijkheid 
toe had was er nog de koets. Pas in het begin van de 20ste eeuw kwam daar verandering 
in. De "vélocipède" (fiets) en later de auto brengen een veel grotere mobiliteit teweeg. 
Vroeger waren het aarden wegen die in sommige uitzonderlijke gevallen met steenslag 
werden verhard. De meeste wegen waren ongeveer 1 m breed. Langs deze wegen trok 
men naar zijn werk, de molen, de wekelijkse markt, een herberg of naar de kerk. Men 
noemde ze : marktweg, ketske, kerkwegel. Andere wegen waren drie tot zes meter breed 
waarlangs wagens en karren getrokken werden door ossen of paarden. De huidige Aatse 
heerweg was zelfs op sommige plaatsen 9 m breed. Op 2 mei 1857 werd die heerweg tot 
op een breedte van 6 m gebracht.

De huidige Rijksweg in Nukerke werd slechts tijdens het Oostenrijks bewind rond 1780 
bestraat en de naam van die weg bleef tot 1960 gewoon "steenweg". Op de overlijdens-
akte van Leo Piron staat dat hij op 9 februari 1962 overleed op 62-jarige leeftijd "in  zijn 
woning, Daelbosch, Steenweg 73". De meeste van die bredere wegen werden in de loop 
der jaren verhard en later geasfalteerd of met beton overgoten. Met de ruilverkaveling 
in 1976 werden de meeste landbouwwegen verhard. Smalle wegen bleven veelal onver-
hard, slechts in uitzonderlijk gevallen werden er betontegels opgelegd zodat die wegen 
ook in de winter per fiets konden worden gebruikt. Vele voetwegen werden niet meer ge-
bruikt, ze werden dan ook in de loop der jaren afgeschaft. De laatste twintig jaar bestaat 
er echter een groeiende belangstelling voor die "trage wegen".

Trage wegen zijn nu verbindingen of paden voor niet gemotoriseerd verkeer. Ze zijn in 
de eerste plaats bedoeld voor wandelaars en fietsers, dit in tegenstelling met de snelle 
autowegen.

Er zijn verschillende soorten trage wegen. Zo zijn er de officiële buurtwegen, die voor-
zien zijn in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. Deze zijn aangeduid op de 
"Atlassen der Buurtwegen", die ter inzage liggen bij gemeente- en provinciebesturen. 
Deze buurtwegen zijn openbaar: iedereen mag er dus gebruik van maken. Ze mogen ook 
niet afgesloten worden, hoewel dat in de praktijk helaas nog gebeurt.

Naast de officiële buurtwegen, zijn er ook verschillende trage wegen die onder een 
andere wetgeving vallen. Zo bijvoorbeeld wandelwegen in bossen (bosdecreet), in 
natuurgebieden (natuurdecreet), vroegere trein- of trambeddingen. 
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Beroepen :

1 pastoor : Vandeputte Augustin (La Place)

1 onderpastoor :  Vanlerberghe Jean-François (La Place)

3 schoolmeesters :
  Signor Pieter (Herrewegh), Vandenhende Livin (Kanstraet) en  
  Bourgues Pierre (Ruijtegem)

1 chirurgijn :  Vanhenis Augustin (Buijckstraet)

5 herbergiers  : Pinte Judocus en Norga Frans (op La Place),
  Huysman Felix (in de Wijtestraet) en Norga Libin (Herrewegh)
  en Vandendaele Constantin (Herrewegh)

4 molenaars : Vanderstraeten Pierre François (Eertbrugge), 
  Vandeputte Philippe (Meulebroeke), Vandenhende Jean Baptiste
  (Wijtestraet) en De Backer André (Meulestraet)

1 winkelier : Van Cauwenberghe Charles (op La Place)

6 timmerlieden :  Roman François (Herrewegh), Bruijneel Hermes (Keystraete),
  Canse Constantin (Meulestraet), Vandeputte Jacques (La Place),
  Geenens François (Roelensveldt) en Hellebaut Pierre (Terpoort) 

3 wagenmakers : Notegem Emanuel (Cappelestraet), Walmacq Melchior
  (Herrewegh) en Munier Joseph (Wijtestraet)

6 schoenmakers: De Voet Constantin (Meulestraet), Van Angion Charles (Bergh)
  Ceukelier Jean (Cappelestraet), Languij Isaac (La Place)
  Van Butzel Judocus (Terpoort)
  en IJsebaert Rombaut (Bekelijnstraet)

2 strodekkers  : Haelters Joseph (Herreweg) en Annic Joannes (Letterstraet)

1 veearts (cureur de vaches) :
  Van Maelsaecke Jacques (Cuythol)

2 epinceurs : De Waele Jean (Bekelijnstraet) en Cruijpenninck Pierre
  (Cortekeerstraet)

1 ex officier : Van Butsele Pierre (La Place)

1 facturier : Lateur Jean (Eligentierstraet)

6 boswachters : Deworme Jeacques (Bergh), Couplez Louis (Cafhoek), Fort Frans 
  (Cafhoek), Thuijbens Guillame (Hoolestraet), Vindevogel Fidelis
  (Meulestraet) en Van Smeevoorde Jean (Ten Hole)

1 tuinier : Vanderwelden Jean (Bergh)

DE ATLAS DER BUURTWEGEN1. CA 1841-1845

De Atlas van de Buurtwegen is een boek met overzichts- en detailplannen, daterend 
van rond 1840. Het is een waardevol document dat de toestand van ons landschap 
schetst, halverwege de 19de eeuw.
Tot 1830 waren de buurtwegen erg verwaarloosd en moeilijk berijdbaar, maar na de 
Belgische Onafhankelijkheid kwam er spoedig een kentering. Op 10 april werd een 
wet over de buurtwegen afgekondigd. Baron Charles Liedts (°Oudenaarde 2/12/1802 
en †Brussel 1878) was toen Minister van Binnenlandse Zaken.

Een onontbeerlijke voorwaarde om de economische bloei in het land te stimuleren is 
het grondgebied uit te rusten met goede verbindingswegen. Tijdens het Oostenrijks 
Bewind namen de provincies en gemeenten wel initiatieven om een aantal wegen te 
onderhouden en eventueel te verharden. (bijv.  rijksweg Oudenaarde-Ronse). Vele we-
gen waren echter verwaarloosd. Na 1796 toen de Fransen ons land bezetten trad er een 
lichte verbetering op. De tolrechten (een onderhoudstaks) werden opnieuw ingevoerd. 
Tijdens de Hollandse periode (1815-1830) werden vele wegen steenwegen. Tolrechten, 
opcentiemen en uitgiften van leningen zorgden voor de nodige financiële middelen.

Een buurtweg was in het oorspronkelijk ontwerp omschreven als "een weg, ongeacht 
het vervoermiddel, die wettelijk erkend werd als noodzakelijk voor alle inwoners van 
één of meerdere gemeenten of van een deel van een gemeente". Deze definitie werd 
echter niet in de wet opgenomen. Men liet de erkenning over aan de gemeenteraden 
mits goedkeuring door de bestendige deputatie van de provincieraden.

Door die wet werden de gemeentebesturen verplicht om te zorgen voor de goede be-
rijdbaarheid van hun wegen. De nodige middelen om de buurtwegen aan te passen kon 
een gemeentebestuur verkrijgen door de opcentiemen op de belastingen, door speciale 
belastingen of tolgelden te heffen. Men mocht ook beroep doen op de inwoners om 
eventueel materieel bij te staan. Tenslotte ontving men een subsidie van de provincie. 
Binnen de twee jaar moesten ze daarenboven beschikken over een "algemeen rooi- en 
afbakeningsplan van de buurtwegen". Op die plans noteerde men alle noodzakelijke 
informatie zoals vastgestelde breedte van de weg, de nieuwe noodzakelijke breedte, de 
oppervlakte van de te onteigenen grond, enz...

Elke gemeente beschikte natuurlijk niet over bekwame personen om zo een groots 
plan ten uitvoer te brengen. Daarbij had een eenvormige werkwijze tal van voordelen. 
Op die manier kon men o.a. de kostprijs van die grote opdracht drukken. Op 15 juni 

1. Bron : De atlassen van de buurtwegen (ca 1841-1845) een miskend cartografisch patrimonium :
    Jean-Marie Yante : tijdschrift Gemeentekrediet.



1130

 Gehucht  Aantal ouder Aantal jonger Totaal  %
   dan 12 jaar dan 12 jaar 
  1 Bekelijnstraet   58    33    91  3,68
  2 Bergh    90    65  155  6,27
  3 Buyckstraet   22    18    40  1,62
  4 Cabernol   48    31    79  3,19
  5 Cafhoek    63    50  113  4,57
  6 Cappelestraet   12      7    19  0,77
  7 Cortekeerstraet   25    20    45  1,82
  8 Cuythol    26    21    47  1,90
  9 Delstraet   28    20    48  1,94
10 Dierickstraet   39    23    62  2,51
11 Eertbrugge     6      1    7  0,28
12 Eligentierstraet   13    12    25  1,01
13 Heijdestraet   49    26    75  3,03
14 Herrewegh 157  127  284                     11,48
15 Heytjens    17    13    30  1,21
16 Hoolantstraet   18      7    25  1,01
17 Hoolestraet   44    33    77  3,11
18 Kantstraet 105    65  170  6,87
20 Keystraet   43    26    69  2,79
21 Kortekeerstraet   25    28    53  2,14
22 La Place    56    37    93  3,76
23 Letterstraet   30    24    54  2,18
24 Meerschstraet     9      7    16  0,65
25 Mellinckstraet   21      3    24  0,97
26 Merestraet     2      6      8  0,32
27 Meulebroecke   15     7    22  0,89
27 Meulestraet   63    49  112  4,53
29 Pontstraet   18      3    21  0,85
30 Roelensveldt   48    29    77  3,15
31 Ruytegem   22    16    38  1,54
32 Sack    44    24    68  2,75
33 Smessenstraet     7    12    19  0,77
34 Speelbergstraet     5      1      6  0,24
35 Ten Hole   41    23    64  2,59
36 Terpoort    80    50  130  5,25
37 Waelestraet     4      2      6  0,24
38 Wijtstraet   96    79  175  7,11
39 Witpeirdstraet   15    10    25  1,01

 TOTAAL 1464  1008  2472

1841 sluit de Minister van Binnenlandse Zaken, J.-B. Nothomb een overeenkomst met 
Henri Heuschling2. Deze inspecteur van het kadaster van Brabant zal de leiding ne-
men van het bijzonder en tijdelijk bureau voor het opmaken van de algemene rooi- en 
afbakeningsplans van de buurtwegen. Hij wordt tevens belast met de keuze van de 
landmeters en hij heeft uiteraard de leiding en het toezicht er over.

Deze plans werden verwerkt in de Atlas van de Buurtwegen of zoals het in de tijd 
klonk : "Atlas des Communications Vicinales de la Commune de Nukerke". Een 
zekere Herman, beëdigd landmeter uit St.-Denijs-Boekel, deed de nodige vaststellin-
gen en maakte de atlas. Alles was klaar op 1 april 1844. Van 10 november 1844 tot 
10 januari 1845 lagen de plannen ter inzage op het gemeentehuis. Na het onderzoek 
deed de gemeenteraad onder leiding van burgemeester Frederic Anthone Vanbutsele3  
een uitspraak over de klachten. Op 14 maart 1846 werd de atlas goedgekeurd4.

In de atlas van de gemeente Nukerke vinden we een algemeen plan, op één blad weer-
gegeven met alle buurtwegen en dit op schaal 1:10 000. Met rode inkt zijn de grenzen 
van de detailplannen aangebracht. De cijfers verwijzen naar de afzonderlijke detail-
kaarten. De beken zijn blauw en de gebouwen zwart gekleurd. Het boek bevat verder 
11 detailplannen en 44 bladen waarop in tabelvorm alle informatie neergeschreven is. 
De 11 detailkaarten werden getekend op schaal 1:2500. De wegen kregen elk een num-
mer en meestal staat de breedte van de weg (m, dm en cm) in het rood aangeduid. De 
aangrenzende percelen kregen elk een getal (zwart); het verwijst naar de tabel waarop 
de eigenaars staan vermeld. In die tabel staat het volgnummer van het perceel, de naam 
van het gehucht, de sectie en het nummer, de naam en de woonplaats van de eigenaar.

De Atlas van de Buurtwegen van Etikhove dateert van 18 april 1846. "Le présent 
Atlas, cromprenant un plan général, douze feuilles de plan de détail et quarante-deux 
feuillets de tableaux et dʼétat, côtés et paraphés, a été dressé par le soussigné Henri 
Heuschling, Inspecteur du cadastre de la province de Brabant, chargé de la Direction 

2. Henri Huber Heuschling werd op 13 april 1789 te Luxemburg geboren. Hij behoort tot een familie 
waarvan verscheidene leden een belangrijke rol gespeeld hebben in het intellectuele en bestuurlijke leven 
in België en Luxemburg. Zijn carrière als landmeter start in Luxemburg en in 1840 wordt hij inspecteur 
van het kadaster van Brabant. Hij blijft deze post uitoefenen tot aan zijn dood op 10 april 1850. Philippe 
Vandermaelen heeft meegewerkt aan het realiseren van deze gigantische opdracht maar het is Henri 
Heuschling en niet Ph. Vandermaelen, zoals sommigen beweren, die door de staat belast werd met het 
opmaken van de Atlassen der Buurtwegen. 
3. Frederik Anthone Vanbutsele, geboren te Nukerke in 1793, was o.a. gemeentesecretaris, landbouwer, 
brouwer en burgemeester. De brouwerij werd later de brouwerij TʼSjoen, thans superette "De Engel". Hij 
was gehuwd met Rosalie Bruneel en stierf kinderloos op 60-jarige leeftijd te Nukerke op 21 juni 1853.
4. Les plans compris dans le présent Atlas ont été arrêtés, en conformité de lʼarticle 9 de la loi par la 
Députation Permanente du Conseil Provincial dans la séance du 14 mars 1846, tels quʼils ont été rectifiés 
dʼaprès les décisions du Conseil Communal de Nukerke.
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De bevolkingsevolutie.

Het aantal inwoners kan tijdens het Ancien Régime natuurlijk niet exact bepaald 
worden. Men schat hun aantal via het aantal communicanten. In 1567 zijn er 839 en 
het aantal inwoners wordt dan geschat op 1250. In 1593 was het aantal communicanten 
terug gelopen tot slechts 300 wat een schatting van het aantal inwoners geeft van 447. 
Rond 1615 loopt dit cijfer weer op tot 600 met een geschat aantal inwoners van 894.

 Jaar Inwoners
 1567 1250
 1593 447 
 1615 894 
 1791 2300 (telling Land van Aalst)
 1794 2562 (telling Land van Aalst )
 1796 2474 inwoners (telling 16 germinal IV – 5 april 1796)
 1816 2562 
 1834 2446
 1853 2019
 1889 2147
 1934 1820
 1960 1759
 1973 1803
 2000 2038
 2005 1991

De telling van 1796.

Het document werd opgemaakt op 16 germinal IV (5 april 1796) door Pieter Anthone 
Vandeputte. (Ainsi le présent tableau fait et formé par nous agent et adjoint du dit-
te commune de Nuijkercke le 10 germinal 4me année républicaine  P.A. Vandeputte 
agent).

De tabel vermeldt 1466 inwoners ouder dan 12 jaar en 999 kinderen jonger dan 12 jaar. 
Bij het nakijken van de telling vond ik 1020 kinderen jonger dan 12 jaar.

De verspreiding van de bevolking in de verschillende wijken en straten.

Nukerke had een oppervlakte van 12,18 km2 en de bevolkingsdichtheid bedroeg toen 
203 inwoners/km2. Nu in 2005 is dit 163 inwoners/km2.

des opérations relatives à la formation des plansd généraux dʼalignement et de déli-
mitation des chemins vicinaux, dʼaprès les éléments recueillis sur les lieux par le sieur 
Herman, arpenteur juré à Boucle-Saint-Denis...

AFSCHAFFEN VAN VOETWEGEN.

Op 2 mei 1857 bijvoorbeeld besliste de gemeenteraad van Etikhove tot de afschaffing 
van een aantal voetwegen. Van fietsen en autoʼs was toen zeker nog geen sprake. 
De reden stond niet vermeld. Tijdens dezelfde gemeenteraad werd de breedte van de 
Aatse heerweg versmald tot op 6 m.
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MARC VUYLSTEKE

De bevolking van Nukerke in het jaar IV 

Elke gemeente werd verplicht, volgens de wet van 10 Vendémaire van het jaar IV 
(2 oktober 1795) over de ordehandhavig in de gemeente uitgevaardigd door de 
Nationale Conventie, een lijst op te stellen van alle inwoners boven de 12 jaar waarbij 
naam, leeftijd, beroep, woonplaats, aantal kinderen onder de 12 jaar en eventueel de 
datum van aankomst in de gemeente moest genoteerd worden. Van de kinderen jonger 
dan 12 jaar moest alleen het aantal in het gezin vermeld werden.
Deze telling moest in twee exemplaren worden opgemaakt : één voor het kanton en één 
voor het departement (onze huidige provincie). 
Sommige gemeenten waren zeker niet gehaast om de telling uit te voeren omdat men 
vreesde dat deze door de bezetter zou gebruikt worden voor allerlei fiscale en militaire 
doeleinden. In een aantal gemeenten werd deze pas na 1810 uitgevoerd zodat men 
soms sprak van een eeuwigdurende telling.

De telling in Nukerke werd gehouden op 16 germinal IV (5 april 1796). Het is de eerste 
telling die zoveel informatie bevat en de toestand van de bevolking weergeeft op een 
cruciaal moment in de geschiedenis, nl de overgang van het Ancien Régime naar de 
Nieuwe Tijden.

De telling draagt onderstaand opschrift :

Commune de Nuijkercke Canton de Quaremont
Tableau

Contenant le nombre, les noms, âge, état ou profession de
tous les habitants de la commune de Nuijkercke, le lieu de leur

domicile, et l  ̓époque de leur entrée sur la dite commune.

Dat de lijst in het Frans werd opgesteld hoeft ons natuurlijk niet te verwonderen - zelfs 
voornamen werden verfranst. Het aantal inwoners ouder dan 12 jaar was 1466 en het 
aantal kinderen was 1008. (Op het document zelf staat het foutieve getal 999)
Steekproeven leerden me dat de opgegeven leeftijden niet altijd overeenkomen met de 
werkelijke leeftijd. 

Op bijgevoegde fotoʼs van de detailkaarten gaat het over de versmalling van de Aatse 
heerweg en de afschaffing van de voetweg nr 84 en nr 126 te Etikhove. Deze kaarten 
vond ik in het gemeentearchief van Maarkedal. Nr 84 is de Poesthemweg, een voetweg 
met een lengte van 385 m die een verbinding maakte tussen de Bovenberg en Poesthem. 
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Ook Omer Wattez werd in de verf gezet. Een levensgrote foto en talrijke boeken en 
geschriften van hem werden voorgesteld, tot groot genoegen van de aanwezigen.
Het beeldje van Reinaert De Vos, dat aan Marc Vuylsteke werd overhandigd als 
laureaat van de Reinaartprijs 2006, stond centraal opgesteld.
In een klein lokaal ernaast kon men genieten van fotoʼs uit “de oude doos”, voorzien 
van de nodige commentaar door Roger Lodens. Velen zochten naar “oude” bekenden.
Verder kon men boven de oude stallingen een power-point presentatie bijwonen, die 
de evolutie en groei van de Heemkundige Kring schetste. Op de panelen rondom 
opgesteld, kon men aan de hand van enkele Poppkaarten zijn eigen streek zoeken, 
immers de vier deelgemeenten waren vertegenwoordigd. Ook lieten “oude vlaggen” 
de bezoekers dromen....
Het bezoek kon men afsluiten met een drankje en een hapje.
De voorzitter Marc Vuylsteke en de bestuursleden konden ̓ s avonds echt fier zijn op de 
geslaagde opendeurdag, immers meer dan 300 bezoekers waren komen neuzen.
Ook dank aan al de medewerkers en het gemeentebestuur voor hun inzet. Immers 
Businarias bloeit en groeit dankzij de vele enthousiaste leden en sympathisanten.

Nr 126 is de Molenweg met een lengte van 286 m, die de verbinding maakte tussen 
Drappendries en de Bossenaarmolen.

Op de tweede kaart gaat het over de voetwegen nr 76, 77, 108
Nr 76 is de vroegere Maerksenweg, verbinding RW 353 (Gansbeekstraat) met BW 2, 
820 m, K.B. 24/05/1978: afgeschaft en heropening; nu nog 315 m lengte.
Op beide kaarten werden door mij een aantal namen bijgevoegd.

De atlassen (van de vroegere deelgemeenten) zijn aanwezig op het gemeentesecretariaat 
(technische dienst). Een afschrift is neergelegd bij de griffie van de provincie (3de direc-
tie).Wijzigingen werden hier en daar aan de plannen aangebracht. In de meeste gemeenten 
worden die atlassen goed bewaard. De raadpleegbaarheid is afhankelijk van de 
goodwill van het plaatselijk gemeentebestuur.
 
In opdracht van het gemeentebestuur maakte Jozef Bourdeaudhui in 1984-1985 een 
inventaris van alle wijzigingen van alle buurt- en voetwegen welke op de atlassen 
van de vier deelgemeenten zijn vermeld. Dit project was het eerste in België. Het 
werk duurde één jaar. De atlassen werden geactualiseerd op kadasterplannen, en deze 
worden thans nog steeds gebruikt in de gemeente.

Dit bestuursdocument wordt nog dagdagelijks gebruikt. Om verdere aantasting tegen 
te gaan wordt het gedigitaliseerd. De papieren versie zal veilig opgeborgen worden in 
het archief. In de toekomst zal nog enkel de digitale versie van de atlas kunnen geraad-
pleegd worden.

De detail- en overzichtsplannen dateren van rond 1840. De wijzigingen die de atlas 
sedertdien onderging worden op dezelfde manier aangeboden, van zodra ze in digitale 
vorm beschikbaar zijn. Op internet vind je eveneens heel wat informatie. Via Goo-
gle zoek je ʻ"Atlas buurtwegen", doorklikken op "raadpleeg de atlas digitaal", verder 
"raadplegen via databank". Kies dan "Maarkedal".

Onze archeologen mogen het uitleggen.
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Opendeurdag bij Businarias
in “Ter Maelsaecke”

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Op 1 oktober 2006 liet de Heemkundige Kring Businarias ter gelegenheid van zijn 
10-jarig bestaan zijn heemkundige schatten zien in het Documentatiecentrum, Maal-
zaakstraat, te Etikhove.
Iedereen die interesse had voor heem- en familiekunde was welkom.
Bij het binnenkomen kwam men onmiddellijk in “de archeologie” terecht. Daar
gaven Iris Langen en Pedro Pijpe, beiden archeoloog, deskundige uitleg over hun
talrijke vondsten, hier in Maarkedal.
Een klein historisch overzicht van 10 jaar Businarias werd voorgesteld op de muren 
aan de hand van krantenknipsels en fotoʼs. Zo kon men zich inbeelden hoe het begon.
In de leeszaal van de bovenverdieping werd men verrast met enkele onbekende foto's 
van Valerius de Saedeleer. Men kon eveneens kennismaken met enkele brieven van 
deze schilder.

Uit de oude doos
ROGER LODENS
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6de studiejaar:
25 Jacques Hoffman
26 Pierre Hoffman
27 Marc Vandefonteyne
28 Juul Seigneur
29 Bertrand Langie
30 ?
31 André Tonneau
32 ?
33 Adelson Reigaarts
34 Gilbert De Rouck
35 Leon Verhellen
36 Marc Van Moorleghem
37 ?
38 Marcel Hantson

7de studiejaar:
13 Paul Deriemaeker
14 André Lepez
15 Jozef Lobyn
16 ?
17 A. Schiettecatte
18 Marcel Van Coppenolle
19 Julien Demorelle
20 Albert Verhelst
21 Michel Ysebaert
22 Lucien Van Nieuwenhuyze
23 Liban Vandefonteyne
24 ?

8ste studiejaar:
  1 ? Adriaenssens
  2 Fons Brabant
  3 ?
  4 Julien Lannau
  5 Roger De Rouck
  6 ? Moerman
  7 Marc De Merlier
  8 Marc Van Overmeeren
  9 Marcel Van Nieuwenhuyze
10 Armand Cordier
11 M. Haelters
12 Marc Restiaens

Vrije Basisschool Nukerke
Schooljaar 1942-1943
6de, 7de & 8ste studiejaar
Meester Marcel LEPEZ

NIEUWE WEBSITE VAN BUSINARIAS :
http://users.skynet.be/businarias

Roger Lodens geeft uitleg bij de oude foto's.
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Kogelvondst te Schorisse:
relicten van de Boerenopstand van 1788?

IRIS LANGE-PEDRO PIJPE

Jaren geleden trof de vader van Rufin Vanderdonckt1  een aantal loden musketkogels 
aan bij het manueel rooien van bieten op een veld langs de Parkstraat. Via enkele 
bestuursleden van Businarias kwamen wij in contact met de bewuste vondst.
Naar aanleiding hiervan voerden we samen met enkele Businariërs een systematische 
veldprospectie uit waarbij nog een gelijkaardige kogel werd aangetroffen. In onderha-
vig artikel plaatsen we de vondst in zijn militair-technische en historische context.

De vindplaats:
De projectielen werden aangetroffen op de westelijke helling (50m hoogtelijn) van 
een perceel gelegen op ca. 500m ten oosten van het dorpscentrum, onmiddellijk ten 
noordoosten van de geklasseerde watermolen die eertijds behoorde tot het kasteel van 
de heren van Schorisse. Het perceel wordt in het zuiden begrensd door de Parkstraat 
en in het westen door de Molenbeek. 

De musketkogels aangetroffen door Mr. Vanderdonckt.

1.  Parkstraat 4, 9688 Schorisse (Maarkedal). 

dan weer naar omhoog. Ze zag hoe hij hoe langer hoe meer vervoerd scheen te geraken 
door haar schoonheid. Ergens in haar achterhoofd barstte Vennie van djeloeschied.
   ʻStraks, als het schilderijtje af is, nodig ik u uit om samen iets te gaan drinken,  ̓zei 
hij.
   Er ging bij haar een belletje rinkelen. Als ze toegaf aan zijn voorstel, dan werd het 
pas echt avontuurlijk, dan was er misschien geen weg terug... 

   Het stomme van de zaak is, dat het verhaal hier eigenlijk stopt. En waarom?  Omdat 
er verder onvoldoende over gekend is. Tot hier liepen de feiten zelf algemeen in de 
mond en konden de achterliggende roerselen worden geromantiseerd. Nard kwam, na 
wekenlange ongedurigheid, het elementairste te weten, zijn eigen verbeelding deed de 
rest.
   Marietje was bijna nooit meer thuis geweest. Soms bleek ze er wel te zijn, maar deed 
ze voor niemand open. Op den duur bleef Nard helemaal weg. 
   Geen enkel wijf was zoveel moeite waard, besloot hij. 
   Tot hij op een blauwe maandag, na een begrafenis in Schorisse, met de wind mee in 
Bosgat verzeilde en later, dan toch weer, in DʼHoppe. Er stonden een toeveel kadeeën 
aan de toog in de Bienvenu. Hij had al de tijd en bleef haperen tot de laatste.
   Ze was minzaam, bijna zoals vroeger. Alleen een beetje verstild, wat karig van woor-
den. Och ja, ze had verkeerd gedaan door zich te bezuipen en ja, ze had hem vermeden 
in de periode daarna. En ja, het was waar van die schilderire, maar hij moest daar maar 
niets in zoeken. Ze had van Vennie willen genezen en... Och ze wist het allemaal niet.
   Hij begreep dat het beter was haar met rust te laten. Ze had het volste recht meer te 
verzwijgen dan prijs te geven.
   Toen hij naar huis reed, zat de volle maan boven de ingeslapen akkers van de 
Queneau. Ze dreef mee met hem en bleef hangen wachten toen hij  halverwege 
afstapte, zijn velo tegen een boom zette en zijn water maakte. Een bermietje vol, 
zo leek het wel. Met hetzelfde verlossend gevoel had hij de rijnzigheid die zijn ziel 
vertroebelde, van zich af willen lozen. Er viel een ster, maar hij kwam te laat met een 
wens. Hij kwam overal te laat.
   Hij besloot niet naar huis te gaan. Hij liet zich de berg afrollen naar Ronse toe. Wat 
ging hij daar op dit uur gaan zoeken? Het gaat niemand aan, dacht hij. Niemand.

Djeloeschied: jaloersheid.
Ieveranst: ergens.
Kurieuzeneuze: nieuwsgierigaard.
Luimer: loenskijker.

Rijnzigheid: zurigheid.
Strootie: van stro.
Vitriene: uitstalraam, etalage.

(Enkel de nog niet eerder gebruikte dialectwoorden worden bij iedere aflevering verklaard).
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De projectielen2 :
De gevonden projectielen kunnen aan de hand van hun technische en typologische 
kenmerken geclassificeerd worden als “musketkogels”. Musketkogels hebben een 
concentrische vorm en zijn gegoten in lood met behulp van een tweedelige mal. Hier-
door vertonen de kogels een duidelijke malnaad3. Wanneer de kogels na het gieten 
afgekoeld waren werden ze uit de mal gehaald en alle gietrestanten zoals de malnaad 
en het gietkanaal verwijderd. Bij 3 exemplaren bleef hiervan nog een relict bewaard.
Interessant is wel dat de kogels duidelijke inkervingen vertonen van de zogenaamde 
“trekken” (groeven) en “velden” (stukken tussen de trekken), ten gevolge van het af-
vuren met een vuurwapen met getrokken loop en een al dan niet uitgesproken concave 
basis. Hierdoor kunnen de projectielen bestempeld worden als de laatste evolutie in de 
musketkogels en kunnen ze beschouwd worden als de voorlopers van de patroon (zie 
verder).  
Aan de hand van het aantal trekken kan bepaald worden dat de kogels afgevuurd wer-
den met twee types vuurwapens, nl. één type met 12 en een met 14 trekken. 
De breedte van de velden bedraagt 4 - 4,5mm en die van de trekken 1,5 - 2,5mm. De 
trekken hebben een hoogte van maximaal 0,5mm. 
Van 8 van de 9 kogels kon de kogeldiameter nauwkeurig bepaald worden. Er werden 
3 maten aangeduid: nl. 16mm (1x), 17mm (1x) en 21mm (6x). Bij 2 projectielen (nr. 3 
en 5) werd nog een afvlakking vastgesteld veroorzaakt door impact op een hard object. 
Een derde exemplaar (9) vertoonde sporen tengevolge van de impact op een scherp 
voorwerp. Door inslag was één van de projectielen (nr. 3) zelfs gedeeltelijk samenge-
drukt waardoor een grotere diameter van 23mm gemeten werd. 

Nr diameter aantal trekken breedte velden breedte hoogte  opmerkingen
      trekken  trekken
1 16mm 14  4mm  2mm 0,5mm /
2 17mm ?  ?  ? ? /
3 23mm 12  4,5mm  2,5mm 0,5mm inslagspoor
4 21mm 12  4,5mm  2mm 0,5mm /
5 21mm 12  4,5mm  2mm 0,5mm inslagspoor
6 21mm 14  4mm  2mm 0,5mm malnaad
7 21mm 14  4mm  2mm 0,5mm malnaad
8 21mm 14  4mm  2mm 0,5mm malnaad
9 21mm 14  4mm  2mm 0,5mm inslagspoor

Tabel met de kenmerken van de aangetroffen musketkogels.

2. Met dank aan L. De Jaegher (Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting) voor de fotografische
    opnames van de kogels.
3. Sivilich 2005, 7 en Sivilich 2006, 84. 

   ʻGij hebt ongelooflijk prachtige benen,  ̓zei hij.
   Ze rilde tot in de uithoeken van haar ziel. Het beeld van Vennie flitste opnieuw door 
haar gedachten. En meteen dat van Nard. De een had haar jarenlang vereerd en nu 
verstoten, de ander droeg haar de trap op, maar ging dan weer weg. Ze gaf er niet om. 
Ze hadden hun kans gehad. Er waren blijkbaar wel meer mensen die interesse hadden 
voor haar. Ze wou genieten van het nieuwe en vreemde geluk dat zo heel onverwacht 
over haar was gekomen.
   De schilder had intussen het landschap waaraan hij bezig was geweest van de ezel 
afgenomen en een maagdelijk doek, dat hij zo bij de hand had, in de plaats gezet.
   Hij begon te schetsen. Ze zag hoe hij helemaal geconcentreerd geraakte. Hoe zijn 
fijne handen sierlijke bewegingen maakten. Hoe zijn blik over en weer ging tussen 
haar en het doek, elk detail van haar aftastend, zonder haar nog één moment echt in de 
ogen te kijken.
   Er kwamen mensen voorbij. Kerieuzeneuzen, noeskijkers, luimers die het tafereel 
aangaapten. Sommigen gingen meteen door, anderen bleven pleisteren. Sommigen ga-
ven de indruk haar te herkennen. Of ze daar nu beducht voor was of niet, het was toch 
te laat. Het nieuws dat Marietje van den Bienvenu met een artiest optrok, zou spoedig 
opduiken. en als een vierke rondlopen, of ze dat nu graag had of niet.
   ʻEven verpozen,  ̓zei Lucas na een tijdje.
   Nee, ze mocht niet kijken. ʻStraks, als het af is.ʼ
   Hij kwam naast haar neerzitten, rolde zich een sigaret, stak er vuur aan. De mensen 
die eerst waren blijven akken gingen nu een voor een hun weg.
   ʻMag ik iets meer over u weten?  ̓vroeg hij.
   Ze glimlachte. Ze genoot van zijn belangstelling. Maar ze vreesde dat wat ze over 
zichzelf zou prijsgeven, ontluisterend kon werken. Ze was getrouwd met ne vodden-
marchank die haar bedroog, en ze hield een herberg die ze verwaarloosde. Ze kon de 
dingen ook een wrong geven en het hebben over de florerende zaken van haar man en 
dat hij eraan dacht een nieuwe en grotere automobiel te kopen. Wat zegt ge en wat zegt 
ge niet tegen een vriendelijke, o zo beschaafde maar wildvreemde man, die u even wat 
illusies bezorgt, maar die ge na vandaag misschien nooit meer terugziet?
   ʻMarietje, ik zie echt in u een heel bijzondere vrouw,  ̓poogde hij weer.
   Het klonk niet als vals gevlei.
   ʻIk weet niet wat ik meemaak,  ̓bekende ze. ʻIk weet ook niet of het nodig is dat we 
elkaar nader leren kennen. Ik poseer voor u en daarna ga ik weer weg, denkt ge niet 
dat het daarbij kan blijven?ʼ
   Ze is niet alleen heel bijzonder maar ook wijs, moet hij gedacht hebben. Hij keek 
nu heel rustig diep in haar ogen, ze zag een tedere man, zijn blik ging traag  en onbe-
schroomd over haar lichaam naar beneden, bleef op haar blote knieën rusten, kwam 
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Kaliberbepaling van de projectielen:
Om  kaliber te bepalen van het vuurwapen waarmee deze kogels werden afgeschoten 
dienen we eerst even dieper in te gaan op de term “kaliber”4.
Voor kogelgeweren met een gladde loop geldt dat het kaliber de inwendige diameter 
van de loop is en wordt aangeduid in millimeter, of, zoals in Engelstalig gebied in 
inches (25,4mm).  Daar er geen geweren zijn met een kaliber groter dan 1 inch worden 
kalibers aangeduid in delen van een inch. In het Amerikaans/Brits systeem wordt een 
decimale punt gebruikt waar wij gewoon zijn een komma te gebruiken. Bij kaliber-
aanduiding wordt bovendien altijd de nul weggelaten: dus .22 en niet 0,22!
Doch het begrip “kaliber” is niet eenvoudig. Eerst en vooral hebben we hier te maken 
met een kogelgeweer met een “getrokken” loop, wat betekent dat de loop voorzien is 
van “trekken” en “velden”. 
In dit geval spreken we eigenlijk van 2 loopdiameters: nl. de “trekdiameter” (diameter 
gemeten tussen twee trekken) en de “velddiameter” (diameter gemeten tussen twee 
velden, eigenlijke “kaliber”). Dit betekent dat een kogel die bij een bepaalde loop be-
hoort een diameter heeft die groter is dan de velddiameter (kaliber) en kleiner dan de 
trekdiameter. De diameter van een kogel heet “kogeldiameter”. Er zijn dus 3 soorten 
diameters. 
Aan de hand van de kogeldiameter kunnen de aangetroffen projectielen toegeschreven 
worden aan een vuurwapen met een kaliber tussen de 17,5 en de 18,5mm.  

Musketkogel aangetroffen bij de veldprospectie door Paula Vander Mijnsbrugge.

4.  Tulp 1988, 128-130.

   Ze belandde tenslotte, een beetje doelloos, in het Bruulpark.
   En daar gebeurde er iets heel speciaals. Nabij de kiosk stond ne schilderire bomen 
en huizen te schilderen en de toren van Sint-Hermes. Marietje bleef verwonderd staan 
kijken. Voor het eerst in haar leven zag ze een echte artiest aan het werk. Ne kunste-
nire.  Hij had een baard en een strootien hoed op. Hij zag eruit gelijk zij zich altijd al 
een artiest had voorgesteld, een beetje zoals de Pieter Pauwel Rubens op de blekkie 
koekendoos, waar ze thuis de portretten in bewaarde. 
   De schilderire werd haar nabijheid gewaar. Terwijl hij zijn penseel in een vod uit-
wreef, keek hij haar aan, bleef hij kijken, langer dan ze kon verdragen. Ze geraakte 
verlegen. Hij had vinnige, ietwat dichtgeknepen oogjes en ze voelde dat hij meer zag 
dan alleen maar haar gezicht.
   ʻMijn naam is Lucas,  ̓zei hij in t̓ schoon Vlaams. ʻAls ge wilt, schilder ik uw por-
tret.ʼ
   Ze verschoot van zoveel directheid en kreeg een kleur. 
   Zijn hoofd ging ietwat scheef, om haar beter te bekijken. Zijn glimlach verried dat 
hij van haar verschijning genoot en ze voelde dat hij gulzig bezig was haar in zich op 
te nemen. Ze dacht aan schielijk wegvluchten, maar deed het niet.
   ʻIk weet niet of ik wel de tijd heb,  ̓loog ze.
   Dat was half toegeven. Ze had een zee van tijd, maar... Zoiets was haar nog nooit 
overkomen. Haar verbeelding sloeg op hol. Een beroemde kunstenaar – Lucas, wat 
klinkt het voornaam! – vindt mij schoon genoeg om mij te schilderen! Ze raakte hele-
maal van de kook toen hij, blijkbaar haar gedachten radend, verklaarde dat ze een ̒ heel 
knappe vrouw  ̓was en precies het type dat hij zocht. Hij vroeg haar naam. 
   ʻMarie,  ̓zei ze. ʻEigenlijk Marie-Louise.ʼ
   ʻMag ik Marietje zeggen?ʼ
   ʻZe zeggen het allemaal.ʼ
   Een heel knappe vrouw... dat soort bewonderende woorden over haar persoontje, 
hoorde ze voor het eerst. Vennie had het altijd over zijn ʻloetje  ̓ en zijn ʻflonkskeʼ, 
vooral als hij goeste had om zijn huiswerk te maken. Ordinaire praat vond ze nu. Wat 
de schilder over haar zei, bleef als muziek nazinderen en haar bedwelmen. Lucas. Hij 
was een voornaam man en toch zo eenvoudig. Hij had haar moeiteloos ingepalmd. 
Hij vroeg haar op de trappen van de kiosk te willen gaan neerzitten. Ze deed het. Ze 
begreep zichzelf niet.
   ʻPrachtig!  ̓zei hij. ʻEen ietsje meer van de zon weg. Zo. Uw arm op het muurtje. Zo. 
Uw andere hand losjes in uw schoot.  ̓
   Ze deed alles wat hij vroeg, ze was betoverd. Toen ze haar opkruipend kleedsel zedig 
een beetje naar beneden probeerde te trekken, vroeg hij om het niet te doen.
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Datering van de projectielen:
Voor ca.1700 waren alle vuurwapens voorzien van een gladde loop voor het afvuren 
van een ronde kogel. Om te beletten dat de kogel vast kwam te zitten moest deze dus 
iets kleiner zijn in diameter, waardoor er een speling was tussen projectiel en loop-
wand. Via die ruimte gingen verbrandingsgassen en dus stuwkracht verloren. 
Men gaat ervan uit dat de noodzakelijke speling tussen de 1,2 en de 2,5mm moest 
bedragen5.
In de eerste helft van de 18de eeuw gebruikte men voor de jacht in Duitstalig gebied 
een zwaar type musket waarvan de gladde loop werd voorzien van spiraalvormige 
groeven (zgn. getrokken loop)6.  
Door het toepassen van een getrokken loop werd bij het afvuren van de kogel de afge-
legde baan gestabiliseerd wat zorgde voor een grotere accuraatheid. Doordat de kogel 
door de groeven moet geforceerd worden is er minder speling tussen de kogel en de 
loopwand, waardoor er minder stuwkracht verloren ging wat dus leidde tot een grotere 
snelheid.
Later, omstreeks 1770-1800, zal men dit type wapen overnemen voor militair ge-
bruik.    
Kort daarna, omstreeks 1820, werd een nieuw type musket ontwikkeld met een verbe-
terde ontsteking (percussie) en voorzien van een getrokken loop.
Een musket met getrokken loop rond 1800 kon accuraat vuren tot maximum 250m en 
tot 800m met een verwondend effect7.
Het antwoord op een perfecte gasafdichting zal uiteindelijk rond het midden van de 
19de eeuw gevonden worden in de hulsvormige patroon.  
Vanaf het tweede kwart van de 19de eeuw zal de concentrische kogel in eerste instan-
tie vervangen worden door een korte gepunte kogel met holle basis en is daarmee de 
directe voorloper van de klassieke patroon, algemeen gebruikt vanaf de tweede helft 
van de 19de eeuw. Deze zogenaamde Minié-kogel werd ontwikkeld door de Franse 
kapitein Claude Etienne Minié en Henri-Gustave Delvigne rond 1830. Vanaf het mid-
den van de 19de eeuw werd volop geëxperimenteerd met hulsvormige patronen. Tegen 
het einde van de 19de eeuw werden patronen (centraalvuur- en randvuurpatronen) al-
gemeen toegepast.
Tot besluit kunnen we stellen dat de gevonden kogels algemeen gedateerd kunnen 
worden tussen ca. 1770-1800 en het tweede kwart van de 19de eeuw,  en dat ze werden 
afgevuurd door een musket met getrokken loop met een kaliber van 17,5 tot 18,5mm.

5.  Sivilich 2006, 85.
6.  JWF 1999, 3. en Law, S.H. 2000, 1.
7.  Stanage 2006 en Kekkonen 2006.

Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL BAEKELAND

Terugblik.

Al bijna evenveel afleveringen als er nummers 
verschenen van ons boekje, zit Gustieze Nard, 
ouwe jonkman, bij de Leuvense stove, ten huize 
van Pee en Clementiene. Ze vertellen over de 
gebeurtenissen op de Koekamer en wijde omge-
ving, terwijl de schrijver dezes zich veroorlooft 
tussendoor een en ander te verklappen over het 
privé-leven van Nard zelf. Over zijn verzwegen 
genegenheid voor Clementiene, over de angela-
tie die hij ooit had met een getrouwd wijveke in 
de Borinage, bij wie hij een kind verwekte. 

Dat verhaal is niet af maar, zoals onze helden 
aan de stove over alles en nog wat uitweiden, zo 
geraakte uw dienaar van het ene zijspoor op het 

andere, zodat ook Vennie Kloef, de oude schoolmakker van Nard, plots op het voorplan verscheen. 

Vennie koopt en verkoopt ouwen brol en doet daarmee schijnbaar goede zaken, want hij bezit, als 
een van de eersten in heel de streek, een automobiel. Marietje, het schoon wijveke van Vennie houdt 
de herberg ʻden Bienvenu  ̓open te DʼHoppe, maar ontdekt op een goeie keer dat hare vent ergens 
anders zijn pijp gaat uitkloppen. In Zegelsem, bij Ponties Lies, waarmee hij samen een geheimstokerij 
begint.

Marietje is wreed ongelukkig, laat zich troosten door Nard. Nard ziet haar wel geren, maar ʼn weet het 
gelijk niet goed of hij zijn kameraad wel met horens kan zetten. Hij voelt zichzelf een tamme kloot, 
hij tijfert te lang en Marietje ontglipt hem intussen. 

Ze besluit op een goede keer naar Ronse te gaan...

Voor wie het nog niet wist: de vertelsels zijn fictie, alleen de locaties bestaan of hebben bestaan.

Gepommadeerd en opgetut nam ze de autobus van ten elven. Zogezegd om werk te 
zoeken in Ronse. Ze at eerst mossels met frieten aan de statie en een pateetje in de 
Patisserie Renard. Ze had geld. Wat voor werk kon ze trouwens vinden? Toch niet 
ieveranst in een spinnerij, om hele godse dagen tussen die kletterende machines te 
vertoeven! Ze liep wat rond in de Sarma, bleef staan voor alle vitrienen van de Peper-
straat. Kalanten bedienen in zoʼn winkel, dat zou haar beter liggen. 
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Afkomst van de projectielen:
Een volgende vraag die dient beantwoord te 
worden is: wanneer en door wie werden de 
kogels afgevuurd?
Wanneer we nu de geschiedenis van Schorisse 
bekijken is het enige historisch aantoonbare 
wapenfeit waarmee de vondst kan geasso- 
cieerd worden, de militaire aanwezig-
heid van een afdeling soldaten tijdens een 
Boerenopstand die in september 1788 
plaatsvond te Schorisse. 
Ten gevolge van de troebelen arriveerde op 
12 september 1788 te Oudenaarde een deta-
chement bestaande uit 800 infanteristen en 
100 dragonders afkomstig van het regiment 
van Vierset (bereden infanterie)8 voorzien 

van 2 kanonnen en volle wapenuitrusting9. Om de troebelen in Schorisse in de kiem 
te smoren werden op zaterdag 13 september 30 dragonders en 40 infanteristen uit 
Oudenaarde overgeplaatst naar Schorisse10. 

Wordt vervolgd ...
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Voorwoord

Onze heemkundige kring gaat zijn 11de jaargang in.
Businarias heeft de wind in de zeilen dank zij de werklust 
van onze medewerkers en dank zij uw sympathie en steun.

Op 5 december hadden al 75% leden hun lidmaatschap 
vernieuwd. Wij danken heel speciaal diegenen die spontaan 
steunend of erelid werden. Ook welkom aan de nieuwe leden.

Wilt U met ons samenwerken? Hebt U mooie familiefoto s̓, 
klasfoto s̓ , enz.? Wij scannen ze in en we bezorgen ze U
binnen een paar dagen terug.
Hebt U interessante informatie zodat iemand van onze vaste 
“redacteuren” dit in een artikel kan verwerken, of wilt U 
misschien zelf een bijdrage publiceren, aarzel dan niet ons te 
contacteren. Elke zondagvoormiddag bent U welkom in ons 
documentatiecentrum.

Over onze komende activiteiten leest U alles in dit tijdschrift. 
Toch nog dit: in 2007 is het 150 jaar geleden dat Omer 
Wattez te Schorisse werd geboren. Hij gaf onze streek haar 
uitstraling als "Vlaamse Ardennen".
Deze verjaardag mag in Maarkedal niet onopgemerkt
voorbijgaan. Wij zullen er zeker de nodige aandacht aan 
besteden.
Tot slot wenst de voltallige bestuursploeg, de leden van
Businarias en hun familie het allerbeste voor het nieuwe 
jaar.

Marc Vuylsteke,
voorzitter

Detail van de musketkogel
gevonden tijdens de veldprospectie.
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HET BESTUUR
  Voorzitter:    Marc VUYLSTEKE

  Ondervoorzitter:    Jozef BOURDEAUDHUI
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THIENPONT, Paul VANDER LINDEN, Johan VANHUFFEL en Rudi VAN PAEMEL.

Dank aan ...
Jenny Slots uit Lokeren
Paul Herman uit Zwalm.
Albert De Worm, Pierre Van Wijnen en Paul Van Butsele uit Ronse. 
Peter Thienpont, José Caus en Stefaan Van Nieuwenhuyse uit Maarkedal. Een heilvol 2007

DINSDAG 27 MAART 2007 om 20 uur.

Zaal Maarkedal (Etikhove) 

Nacht van de Geschiedenis
"Etikhove in de 2de helft van de 19de eeuw"

Een organisatie van de Heemkundige Kring Businarias
i.s.m. het Davidsfonds.

De voordracht, gegeven door Marc Vuylsteke, voorzitter van Businarias,
is geïllustreerd met talrijke fotoʼs en documenten.

Beslist de moeite. Niet te missen.
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Proficiat ...
Bij het ter perse gaan vernemen wij dat onze voorzitter Marc Vuylsteke en onze 
ondervoorzitter Jozef Bourdeaudhui respectievelijk verkozen werden tot voorzitter en 
secretaris van de Cultuurraad Maarkedal.
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Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL BAEKELAND

Marietje, het schoon wijveke van Vennie Kloef, 
ontmoet in Ronse onverwachts ne schilderire, 
nen echten artiest, die spontaan een portret van 
haar schildert. Naderhand gaan ze samen iets 
drinken, zo wordt althans vermoed. Ze moet in 
ieder geval nogal overtruul geraakt zijn door de 
ontmoeting met, en de lieftallige woorden van 
dien artiest.

Haar herberg, den Bienvenu te DʼHoppe, blijft 
de laatste tijd heel dikwijls toe. Het bazinneke 
is de baan op, of heeft geen goesting om volk te 
ontvangen, hare vent zit meer bij Ponties Lies in 
Zegelsem dan thuis en Gustieze Nard, die haar 
eigenlijk wreed geren ziet, is een beetje op den 
dool. Op een zeldzame keer is de herberg toch 
open. Er is zelfs veel volk en Nard blijft tot de 

laatste man aken. Hij zou aan Marietje het een en het ander willen zeggen, over geren zien en zo, maar 
krijgt het niet onder woorden. Uiteindelijk vertrekt hij, met nogal somber gemoed. Maar hij gaat niet 
naar huis, alhoewel het al laat is. Hij laat zich op zijne velo den berg afbollen naar Ronse toe.

Even buiten de stad, aan de Ninoofse steenweg, stond een huis wat achteruit. Ge zoudt 
gedacht hebben dat daar niemand woonde, ware het niet dat er dure floezie draperiets 
aan de vensters hingen, die bovendien 's avonds en 's nachts in roze kunstlicht waren 
gehuld. Wat er niet alleen op wees dat daar wel degelijk iemand thuis was, maar dat er 
ook iets te beleven viel.
Op een late, maanlichte avond stond tegen de zijmuur van dat huis ne mannevolksvelo, 
die ons bekend voorkwam. Nu is het zo dat, zelfs al wisten we met volledige zekerheid 
aan wie het rijwiel toebehoorde, we in deze toch de nodige discretie zouden bewaren. 
We gaan er immers van uit dat de persoon in kwestie het recht had, waar dan ook te 
gaan omsteken en, misschien eenzaam en bedrukt zijnde, enige vertroosting te zoeken. 
Soms, als de wereld inderdaad zo wreed is en de mensen zo hard en de verlangens 
zo onweerstaanbaar, dan zijn er gelukkig nog de mienekies. Welgevallige wezens die 
al van in de oudste tijden altijd klaar zijn om, in gespreide houding, de hunkerende 
medemens ter wille te zijn. Wat zou er trouwens niet allemaal gebeuren, als zij niet 
bereid waren om de zwakheid des vlezes van hun mannelijke medemens op te vangen? 
Anderzijds dient gezegd dat er lastiger manieren zijn om uw dagelijks boodje te 
verdienen.

De financiële toestand in de vorm van contante penningen is ook niet echt verschil-
lend voor de verschillende vermogensklassen. De totale waarde van de baten is dan 
ook sterk beïnvloed door de grondprijzen, die door de hoge pachten toen veel waard 
waren. Contant geld werd vooral uitgegeven, en in geval van zeer vermogend uitgege-
ven aan beleggingen zoals een ring.

Een laatste puntje dat ik wil vergelijken is dat van de beroepsstructuren. Huisnijver-
heid was vooral het beroep van de armen die over te weinig grond beschikten en die 
met het hele gezin moesten werken om de eindjes aan elkaar te knopen22. 
In Nukerke-Melden was dit niet zozeer het geval. In alle categorieën kwam huisnijver-
heid voor. Als we dan toch een onderverdeling willen maken, dan kunnen we stellen 
dat huisnijverheid vooral uitgevoerd werd door de middenklasse.

Algemeen kunnen we zeggen dat Nukerke-Melden een normale materiële ontwik-
keling kende voor een plattelandsdorp op het einde van de 18de eeuw. Vooral de 
gebruiksvoorwerpen zaten op een normaal niveau. Er werd weinig uitgegeven aan 
luxemiddelen en decoratieve voorwerpen. 

22.  C. Vandenbroeke, Sociaal-economische geschiedenis. In: J. Art, M. Boone (eds.), Inleiding tot de lokale 
geschiedenis 12e -18e eeuw. Gent, Centrum voor geschiedenis Ugent, 2004, p. 168.
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Onze man had nooit eerder in een huis van plezier zijn zinnen proberen te blussen. 
Hij had ook nooit eerder een kater gehad van het soort waarmee hij nu zou worden 
overvallen. Zet u neer en luister. Maar zwijg er verder over dat ge zweet.

Een beetje met de stinker in ̓ t gat, had hij het huis met de roze lichtjes betreden. Geuren 
van riekwater en geparfumeerde sigaretten waren hem meteen in de neus geschoten. 
Het geheimzinnig aandoende interieur, met geluiddempend vloertapijt, diepe fauteuils, 
lampebels die rozig licht verspreidden, had hem overweldigd en even had hij gedacht 
zijn kar te keren en er weer vandoor te gaan. Daartoe kreeg hij de kans niet. Voor hij 
het wist zat hij weggezonken in de poezelige kussens van een canapé en werd hij vak-
kundig ingewijd in de rituelen van het huis. Een fles drank had blijkbaar al meteen bij 
de hand gestaan. Een parelend goedje, dat prikkelde op de tong en warm aanvoelde in 
de maag. Zou het champagne geweest zijn? 
Zijn kazakke en zijn klakke lagen daar ergens op een stoeltje. Hij wist niet hoe ze daar 
gekomen waren. Hij lag als het ware neergebliksemd door adembenemende, grijpklare 
vrouwelijkheid, die bedwelmend tegen hem aan flodderde. Hij dacht nog altijd aan 
ontkomen, het was te veel, het pakte aan zijn asem, hij keek langs die nauwelijks ver-
pakte vlezigheid weg. En toen... toen kreeg hij opeens iets in het oog dat hem bijkanst 
een geraaktheid deed krijgen. 
Op de muur van de kamer – dat zag hij nu pas – waren levensgrote, levensechte naakte 
vrouwen geschilderd. Bevallige, natuurlijke schoonheden in een weelderige bloemen-
tuin. Eentje van die nimfen meende hij meteen te herkennen, als zijn hoogsteigen en 
diepgenegen herberglief. De lopende geruchten over haar flitsten hem door het hoofd, 
en de ontstellende zekerheid dat het dus niet enkel geruchten bleken te zijn, brachten 
hem zo van zijn stuk dat alles wat stijf aan hem was geweest verslapte en omgekeerd. 
Hij greep naar zijn glas en dronk, zeverde op zijn hemd, keek verschrikt recht in de 
ogen van de vrouw die met hem ʻbezig wasʼ.
Ze lachte, met een tikkeltje spot, maar dat dacht hij maar. Ze nam zijn glas en zette het 
neer. Ze wriemelde met nagelgelakte vingers aan de knopen van zijn hemd. Ik moet 
hier weg, dacht hij. Het hamerde in zijn kop dat Marietje zich godverdomme in haar 
blootje had laten schilderen! En dat Vennie van alles de schuld was. En dat hijzelf meer 
had kunnen doen. Ik ben een klootzak, dacht hij. Zie me hier zitten.
Hij zag de rood opgezette, vochtige mond van de vrouw, de pommade op haar gezicht, 
de zweetdruppeltjes in haar hals. En hoe ze lonkend en lokkend haar schouderbandje 
naar beneden schoof. Hij kwam overeind, maar werd zacht weer neergedrukt. Zij hield 
blijkbaar niet van half werk.

Of het evenwel nog tot een normale afwikkeling van de aan gang zijnde escapades 
kwam, weten we niet. Het ʻspel  ̓was duidelijk om zeep, de goeste gebroken, het vuur 
geblust. Ge zoudt voor minder... 

Op vlak van eetcultuur zien we duidelijk een verfijning naar vermogen. De zogenaam-
de “kleinere objecten”, zoals couverts, zien we vooral bij de hogere vermogens. Ook 
de “opdien” objecten vind je vooral bij de hogere inkomens, een paar uitzonderingen 
niet meegeteld. De eetcultuur wordt als een belangrijke waardemeter gezien in het 
materiële onderzoek. Gedurende de Nieuwe Tijden zien we een geleidelijke verfijning 
en individualisering van de eetcultuur, die zich eerst inzette bij de hoger vermogenden 
in de stad. Het platteland volgde altijd later, maar blijkbaar was de evolutie in Nukerke 
en Melden toch ook al aan de gang rond 178018. 

Juwelen en decoratieve objecten kwamen heel weinig voor in de Staten van Goed, 
maar als ze voorkwamen, was dit toch vooral bij de hoogstvermogenden. De meest 
vermogende van al mijn Staten van Goed staat dan ook voor de bijna gehele juwelen-
collectie in. Aangezien juwelen werden beschouwd als een vorm van belegging en van 
sparen, zal enkel het echte teveel aan penningen en munten aan juwelen uitgegeven 
zijn, vandaar hun zeer geringe verspreiding in de streek van Nukerke en Melden19.

Naast de verschillen tussen de vermogensklassen, vallen er ook een aantal hoofdzake-
lijk gelijkenissen op te merken.

Zo is het aantal opbergmeubelen redelijk gelijk. Anderzijds is de waarde van die op-
bergmeubelen wel verschillend, want kasten komen vooral voor bij de hoger vermo-
genden. Dit blijkt dan ook een algemeen verschijnsel te zijn naar het einde van de 
Nieuwe Tijden toe20. Toch zijn alle gezinnen vrij goed uitgerust om kleren te kunnen 
opbergen. Over de kleren zelf hebben we trouwens te weinig informatie om echt be-
sluiten te kunnen gaan trekken.

Ook bij de voedselbereiding zien we niet echt grote verschillen in de pure basismate-
rialen, zoals potten, pannen, teilen, kommen, ... Die komen bij de verschillende cate-
gorieën in groten getale voor. Ook de materialen waaruit deze vervaardigd zijn, tonen 
weinig verschillen. In die zin wijkt Nukerke-Melden wel af van de trend om naar het 
einde van de achttiende eeuw toe steeds meer te gaan kopen uit goedkopere materialen 
in de lagere vermogensklassen21. Zowel de lager als hoger vermogenden kopen nog 
altijd vooral duurzame materialen.

Ook bij de teelten valt er niet echt een groot onderscheid te maken. Naar gelang men 
meer land heeft, teelt men meer verschillende gewassen, maar de keuze voor bepaalde 
gewassen is niet afhankelijk van het vermogen. Het aantal dieren neemt wel lichtjes 
toe naar vermogen.

18. Ibidem.
-  H. Soly, Materiële cultuur te Gent in de 18e eeuw: een terreinverkenning. In: Oost-Vlaamse Zanten, 63 (1988), passim.
19.  H. Soly, Materiële cultuur te Gent in de 18e eeuw: een terreinverkenning. In: Oost-Vlaamse Zanten, 63 (1988), passim.
20. Ibidem.
21. R. Sarti, The material conditions of family life. In: D. Kertzer en M.Barbalgi (eds.), Family life in early modern times, 1500-1789. New-
Haven, Londen, 2001, passim.
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Terwijl de maan die bewuste avond net even achter een wolk verdween, gebeurde het 
volgende. De deur van het huis met de vloezie draperiets aan de Ninoofse steenweg, 
ging eventjes open en weer dicht. Een man was naar buiten geglipt. Hij was op de velo 
die daar tegen de zijmuur stond gesprongen en, kraag rechtop en klak diep over de kop, 
in-nen-ik-en-ne-gij verdwenen. Nergens meer te zien. 
Langs kronkelende binnenwegen moet hij de kant van de Quatre-Vents op gepedaleerd 
zijn, of via de Muziekberg naar ʼt Wolfgat toe. 
We begrijpen dat hij door niemand nog wou gezien worden. Wij vermoeden dat hij die 
nacht in zijn vlooibak dook om er, van nu tot overmorgen avond, niet meer terug uit 
te komen. 
Alle nieweerds tegare zijn immers te goed om mee te maken, wat hem was 
overkomen.

Wij zullen verder over het voorval alle discretie in acht nemen. Enkel nog zijdelings 
verklaren dat, in dat fameuze huis aan de Ninoofse steenweg, een tijdje tevoren ver-
bouwingswerken werden verricht, in opdracht van een sigaren rokende dikzak uit 
Doornik. De friesko s̓ die op de nieuwe pleisterwerken werden aangebracht, waren van 
de hand van een zekere Lucas, kunstschilder bij de genade Gods. Het werk van de man 
werd wel eens vergeleken met dat van Pieter Pauwel Rubens, ge weet wel die met zijn 
brede hoed, die op van die grote blekkie koekendozen werd afgebeeld.

***

Te Sielkies, bij de Leuvense stove, daar waar de vertelsels ooit begonnen, was dat en 
t̓ geenste en nog het een en het ander door Nard zijn hoofd gegaan. Zoals dat trouwens 
bij ieder mens gebeurt. Hartsgeheimen soms, die bij u opkomen, binst dat ge totaal 
andere dingen aan het vertellen zijt, maar waar ge uiteraard geen gebenedijt woord 
over loslaat. Tenzij ge nen draai teveel zoudt hebben. 
De gesprekken waren een beetje stilgevallen en de stove ging stilaan dood, toen die 
belevenis aan de Ninoofse steenweg vagelijk opdook. Het was zoals bij een genezen 
wonde, die  af en toe weer een beetje zeer doet, bij verandering van weer of zo.
Eigenlijk had hij thuis en in zijn bed willen zijn. Het was laat geworden. Op avonden 
als deze werd het altijd laat. Iedereen wist wanneer Nard aankwam om te omsteken, 
maar nooit wanneer hij weer opstapte. 
Pee zat duidelijk met de vaakluizen en dat zijn we van hem gewend, maar als 
Clementiene begint te geeuwen, is het tijd om de boeken toe te doen. Ze was gestopt 
met breien. 

Algemeen besluit

Ik heb geprobeerd in het onderzoek zoveel mogelijk de verschillende onderdeeltjes per 
vermogenscategorie te gaan behandelen. 
De huisvesting was afhankelijk van het vermogen van de bewoners. Uiteindelijk kreeg 
een groter huis natuurlijk automatisch een veel grotere waarde mee bij de schatting, 
waardoor iemand ook als hogervermogend werd aanzien in zijn totale baten. Bij de 
categorie onder de 100 pond telde de gemiddelde woning zoʼn 4 kamers, categorie 2 
moest zich gemiddeld tevreden stellen met 5,5 kamers, de hoogst vermogenden had-
den gemiddeld 8 kamers. Dit was wel het geheel van kamers en bijgebouwen. Zo had 
niet elke kamer een even grote waarde.

Logisch hiermee samenhangend hadden de lagere inkomens meer verschillende acti-
viteiten en functies per kamer dan de hogere inkomens, die immers over meer kamers 
beschikten om hun verschillende activiteiten in onder te brengen. De toename van de 
privacy15 liet zich hier dus toch in de eerste plaats bij de hoogste inkomens voelen.

Het slaapmeubilair was ook duidelijk gelinkt aan het vermogen van de bewoners. In de 
armere gezinnen kwam de vermelding van slaapmeubilair niet voor. Nu is het zo dat 
zaken die heel weinig waarde hadden soms gewoon niet vermeld werden in de Staten 
van Goed16. Daaruit kunnen we afleiden dat de minder vermogende gezinnen vaak op 
slaapmeubilair van lagere kwaliteit sliepen. Slaapzakken waren daar de meest vermel-
denswaardige slaapvoorzieningen. 
Bij de hogere inkomens treffen we al meer bedden aan en zelfs slaapkoetsen voor de 
kinderen.

Ook de verwarming- en verlichtinginfrastructuur volgden het stijgend vermogen. 
Rond de verwarming op zich hebben we te weinig informatie om het aantal verwarmde 
ruimtes te kunnen afleiden. We hebben wel voldoende informatie rond verlichting. We 
zien een kwantitatieve toename van het aantal “lichtobjecten” naar vermogen. Meer 
verlichting zal dus ook de mogelijkheid bieden om het aantal verlichte kamers te ver-
groten.
Naar het einde van de Nieuwe Tijden toe was het een trend om steeds meer kamers 
te gaan verlichten en verwarmen17. Het feit dat we zoveel informatie hebben rond de 
aanwezigheid van verlichting kan erop wijzen dat er toch ook in Nukerke en Melden 
een behoorlijke aandacht was voor deze aspecten.

15. R. Sarti, The material conditions of family life. In: D. Kertzer en M.Barbalgi (eds.), Family life in early 
modern times, 1500-1789. New-Haven, Londen, 2001, passim.
16. T. Lambrecht, Sociaal-economische geschiedenis van het platteland (16de-18de eeuw): methodologi-
sche en bibliografische wegwijzer. In: J. Art, M. Boone (eds.), Inleiding tot de lokale geschiedenis 12e -18e 
eeuw. Gent, Centrum voor geschiedenis Ugent, 2004, p. 139.
17.  R. Sarti, The material conditions of family life. In: D. Kertzer en M.Barbalgi (eds.), Family life in early 
modern times, 1500-1789. New-Haven, Londen, 2001, passim.
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ʻHet zal morgen iet zijn,  ̓ zei ze, terwijl ze de bolle sajette waarmee ze bezig was 
geweest op haar breinaalden prikte.
Nard dronk zijn laatste klakske bier uit, schoof zijn stoel achteruit en trutselde nog 
even...
ʻElk ne genavond,  ̓zei hij dan. ʻEn tot de naaste vergaderingʼ.
ʻWel thuis, Nard. Als t̓ veurevalt.ʼ
Maar niet te dikwijls, dacht Pee.
Nu gaat hij naar zijn jonkmansnest, dacht Clementiene, met een beetje meewarigheid. 
Hij had al lang een wijf moeten hebben.
Ze hoorden het geklepper van zijn kloefen uitsterven in de nacht.

Het was helliedonker. Net zo donker als toen hij nekeer van DʼHoppe naar huis 
sukkelde, naast zijn velo-zonder-lucht, dwars door het Bosterijst.
Hij kwam van bij Vennie en Marietje toen. 
In ons volgend boekske zullen we het nog weer over dat koppel hebben.

Boodje: boterham.
Floezie draperiets: vloeren overgordijnen.
Friesko: fresco.
Lampebels: staande of hangende petroleumlamp

Met de stinker in ʼt gat: verlegen, bang voor wat gebeuren 
gaat.
Van-date-wegies: daar niet van.

(Enkel de nog niet eerder gebruikte dialectwoorden worden bij iedere aflevering verklaard).

Onze cijfers sluiten daar vrij goed bij aan. 45 à 50% doet aan huisnijverheid in de 
textielsector, de helft daarvan is spinner. 
Hoe commercieel gericht die landbouw was, is ons niet bekend. In vele gevallen zal 
die er vooral op gericht zijn in eigen onderhoud te voorzien, zeker in combinatie met 
huisnijverheid om aan voldoende geld te raken12. 
De redenen voor de toename van de huisnijverheid kunnen zeer verschillend zijn. De 
belastingsdruk speelde zeker een rol, maar misschien ook wel de ontwikkelingen op de 
consumptiemarkt, doordat er steeds meer producten waren en daar ook reclame voor 
gemaakt werd13.
Misschien wijst de aanwezigheid van een minimum hoeveelheid landbouwgerei dus 
niet onmiddellijk op een echt ʻberoep  ̓als landbouwer, maar op wat we nu tuinieren 
noemen.

Financiële toestand

Het aantal contante penningen was zeer gevarieerd en weinig afhankelijk van het 
totale vermogen van het gezin. Wel maakten de contante penningen slechts een zeer 
klein stukje van het totale vermogen uit. Daaruit kunnen we afleiden dat de bewoners 
van Nukerke en Melden eind 18de eeuw niet in de eerste plaats wilden gaan sparen, 
maar wel investeren en innoveren in meer gebruiksmiddelen, betere woningen, meer 
comfort, ...
Ook gronden droegen in grote mate bij tot het totale vermogen. De hoge waarde die 
aan de gronden werd toegekend, als gevolg van de stijging van de pachtprijzen na 
1750, zal daar in belangrijke mate toe bijdragen14.

Er zijn praktisch geen schulden te vinden uit de aanschaf van consumptiegoederen. 
Waarschijnlijk werden goederen voornamelijk aangekocht als de financiële toestand 
het toeliet. De meeste schulden waren dan ook nog landschulden die betaald moesten 
worden, geldschulden zonder vermelding waarvoor het geleende geld moest dienen en 
betalingen voor de uitvaartplechtigheden en het opstellen van de Staat van Goed.

12. F. Mendels, Agriculture and peasant industry in eighteenth-century Flanders. In: W. Parker, E. Jones, 
European peasants and their markets. Princeton, 1975, p.184.
13. J. De Vries, The industrial revolution and the industrious revolution. In: Journal of economic history, 
54 (1994).
14. C. Vandenbroeke, Le cas Flamant: évolution sociale et comportements démographiques aux XVIIe-
XIXe siècles. In : Annales. Economies, Sociétés, Civilisations. 39 (1984), passim.
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Kroniek van de familie Slots uit Etikhove (I)
JOZEF BOURDEAUDHUI

Door allerlei toevallige omstandigheden denkt men soms terug aan mensen die 
men gekend heeft in zijn kinderjaren. Het bezoek van mevrouw Jenny Slots aan Ter 
Maelsaecke was de aanleiding om te gaan grasduinen in het recente verleden van haar 
familie. Haar vader, Dees Slots, was een zeer gekend figuur in Etikhove. Hij was taxi-
chauffeur, cafébaas van “Onder den Toren” rechtover de Sint-Britiuskerk, zorgde voor 
filmvoorstellingen in zaal Van Butsele (de huidige post) en in de parochiezaal, maakte 
zelf films, en veel meer. Over die man zullen wij het later nog uitgebreid hebben. Haar 
grootouders heb ik beter gekend, het waren immers buren. En vooral haar grootmoeder 
Elvina roept bij mij allerlei herinneringen op. 

Hector Slots en Elvina De Vos ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft.

Genealogie

Elvina Rachel Angèle De Vos werd geboren te Nukerke op 19 februari 1888 als doch-
ter van Theophilus De Vos, koopman, en van Marie Elodie De Zaeytijd, herbergierster. 
Theophilus, geboren te Nukerke op 17 december 1853, was de zoon van Jan Baptiste 
De Vos en van Virginie Langie, spinster. Jan Baptiste, toen 57 jaar, was molenaar, en 
woonde in de Weitstraat.

Er kwam een grote diversiteit aan geteelde gewassen voor in de regio. Vooral aardap-
pelen, koren (rogge), tarwe en vlas werden in grote getale verbouwd.
Er is niet echt een verschil waar te nemen tussen de geteelde gewassen en het vermo-
gen. Er is enkel meer diversiteit bij wie meer gronden bezit, wat de logica zelve is.

Lichaam en hygiëne
Deze Staten van Goed bieden heel weinig informatie rond kledij, sierraden en hygiëne. 
Als er al melding gemaakt wordt van de aanwezigheid van kledij, dan wordt die niet 
nader omschreven. Enkel een kostuum is een aparte vermelding waard.
Van de accessoires wordt er enkel melding gemaakt van drie strijkijzers, en bij het 
hoogstvermogende gezin ook van een spiegel.

Enkel de allerhoogst vermogende beschikte over een aantal sierraden, uitgezonderd 
één enkele ketting. Ook daar werd niet veel aandacht besteed aan de details.
Wat de redenen daarvoor zijn, is niet bekend. Enerzijds kan het misschien zijn dat er 
gewoon niet echt kostbare kledij was, en het daarom ook niet zo belangrijk geacht 
werd, anderzijds kan het zijn dat het gewoon een onderdeel was dat niet belangrijk 
was in de Nukerkse en Meldense Staten van Goed. Dit is nu eenmaal een van de meest 
prangende problemen bij het onderzoek in Staten van Goed6. 

Beroepsactiviteiten
Zoals reeds hoger vermeld was een mix van huisnijverheid en landbouw het meest 
gebruikelijk. De huisnijverheid bestond al sinds de vijftiende eeuw, kende dan een 
stagnatieperiode7, maar kende vanaf de zeventiende eeuw een enorme toename8. Ook 
in Nukerke-Melden, zo blijkt.
Procentueel kunnen we zeggen dat 50% landbouwer was, 25% spinner, 10% wever, 
5% winkelier en 10% in een textielsector die niet specifiek bepaald was. Wanneer er 
zowel aan landbouw als aan huisnijverheid gedaan werd, heb ik enkel huisnijverheid 
meegeteld als beroep. Dit omdat nijverheid op het platteland altijd gepaard ging met 
landbouw9. 
Uit onderzoek blijkt dat 58,9% van de bewoners van de Baronie van Schorisse aan 
huisnijverheid deed, hoofdzakelijk aan spinnen10. Ook in Melden was het meest uitge-
oefende beroep tijdens de Nieuwe Tijden het spinnen in de huisnijverheid11. 

6.  J. De Vries, De huishoudportemonnee en de spulletjes. Een poging om zicht te krijgen op de gezins-
huishouding vanaf de vijftiende eeuw. In: A. Schuurman, e.a. (eds), Aards geluk. De Nederlanders en hun 
spullen van 1550 tot 1850. Amsterdam, 1997, passim.
7.  C. Vandenbroeke, Sociaal-economische geschiedenis. In: J. Art, M. Boone (eds.), Inleiding tot de lokale 
geschiedenis 12e -18e eeuw. Gent, Centrum voor geschiedenis Ugent, 2004, p. 168.
8.  F. Mendels, Agriculture and peasant industry in eighteenth-century Flanders. In: W. Parker, E. Jones, 
European peasants and their markets. Princeton, 1975, p.179-183.
9.  Ibidem.
10.  C. De Rammelaere, De beroepsstructuur van de plattelandsbevolking in Zuid-Oost-Vlaanderen gedu-
rende de achttiende eeuw. In: Tijdschrift voor sociale wetenschappen, 4 (1959), 3, p. 228.
11.  E. Geeraerd, Melden, ons boerendorp uit het verleden, Oudenaarde, VVV, 1978, p.14.
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Elvina, die toen reeds in Etikhove woonde als kleermaakster, huwde op 2 juli 1908 
met Charles Hector Slots, een schoenmaker uit Etikhove. Hij werd er op 9 augustus 
1883 geboren. Zijn moeder, Clemence Slots, landbouwster, wonende op “Den Dries 
te Maercke”, was de dochter van Charles Slots en Apoline Van Malleghem en werd te 
Etikhove geboren op 21 januari 1848. Zij erkende haar zoon op 20 december 1902. 

Elvina en Hector kregen twee zonen: Adrien Theophile Désiré, geboren te Etikhove 
op 29 juli 1909 en Robert Roger Charles Theophile, geboren te Etikhove op 11 juni 
1911.

Elvina overleed te Oudenaarde op 8 oktober 1975. Enkele maanden later, op 
29 december 1975 overleed Hector eveneens te Oudenaarde.

Wie waren zij?

Mevrouw Jenny Slots bezorgde aan Businarias een reeks fotoʼs van haar voorouders 
en ook een schrift dat haar grootmoeder Elvina had bijgehouden vanaf 1912, en waarin 
allerlei volkse liedjesteksten, culinaire recepten en andere raadgevingen zijn genoteerd. 
De inzage daarvan was de aanleiding dat vele herinneringen kwamen opborrelen.

Hector en Elvina Slots woonden in het ouderlijk huis van de familie Slots op de 
Maarkendries te Etikhove (thans Etikhovestraat 31). 
Als je langs de voordeur binnenging had je links een gelagzaaltje met een lambrisering 
in opgeblonken bordeauxrood hout. Het is zo een beeld dat je bijblijft uit je kindertijd, 
net als de vorm van de glazen, netjes gerangschikt in een glazen vitrinekast tegen de 
muur achter de toog: een omgekeerde glazen kegel op een lange steel, en bovenaan het 
glas een rood lijntje tot waar de portwijn kon worden gevuld. Boven de inkomdeur ziet 
men nog steeds sporen van de naam van het café: “Au Repos des Cyclistes”.

Ik heb Hector nooit gekend als schoenmaker, noch Elvina als kleermaakster, zoals 
op hun huwelijksakte is vermeld. Hector was de eigenaar van de vaalgele Claeys-
dorsmachine. Na de oogst trok hij met zijn machine naar de boeren in de omgeving 
om er de graanoogst te dorsen. Die draaide toen op de aandrijvende kracht van een 
tractorbenzinemotor. Als kind kon je dan spelen rond de dorsmachine: de meeste 
pret kon worden beleefd aan de uitlaat waar het kaf werd weggeblazen, zodat je na 
korte tijd zwart zag van het stof. Bij de familiefotoʼs zat er ook nog een vergeelde 
foto van een vroegere dorsmachine aangedreven door een stoommachine, welke 
toebehoorde aan de voorvaders van Hector. 

Vooral haken, ijzers en schoppen waren goed ingeburgerd in Nukerke-Melden. Vier 
van de tien gezinnen beschikten over een oven. Over het algemeen hadden de gezinnen 
wel een behoorlijke kookinfrastructuur.

De meeste gezinnen hadden ook materiaal dat te maken heeft met de consumptie van 
vlees. Dat wil zeggen dat ieder gezin hier wel regelmatig vlees at, en niet alleen de 
hogervermogenden. Anderzijds zegt dit weinig over de hoeveelheden geconsumeerd 
vlees.1 

Gedurende de Nieuwe Tijden, en zeker vanaf 1700, neemt de hoeveelheid kookgerei 
snel toe. Dit wordt meer en meer in goedkopere materialen gekocht, zoals aardewerk. 
In onze Staten van Goed zet de grotere hoeveelheid potten en pannen zich al duidelijk 
door, de materialen variëren enorm.2

Ook de individualisering van de eetcultuur zette zich stilaan door. Niet overal werd 
nog met het hele gezin uit de pot gegeten. Verschillende gezinnen, uit de drie vermo-
genscategorieën beschikten al over borden en couverts3.  De grote differentiatie die 
je in steden zoals Gent wel vindt tussen de verschillende vermogensklasses inzake 
tafelgerei, vind je op het Nukerkse en Meldense platteland minder. Zo is er in geen en-
kele Staat van Goed sprake van zilveren couverts. Tafelgerei bleef dus tot de essentie 
beperkt4, dan wel beïnvloed door de tijdsgeest van individualisering en kwantitatieve 
toename. 
Ijzer en tin waren de geliefkoosde materialen voor het kookgerei. Bijna 75% werd 
erin vervaardigd. Voor de rest vinden we nog aardewerk, steen, koper en een zeldzaam 
stalen bord.
Vooral de fijnere keukenobjecten waren vervaardigd uit tin, de grotere objecten meest-
al uit ijzer. Als we nu per vermogenscategorie gaan kijken, kunnen we vaststellen dat 
de gebruikte materialen niet zo verschillend waren. Steen kwam wel meer voor in de 
laagste categorie, het koperaandeel steeg dan wel naar de hogere categorieën toe, maar 
over het algemeen wass het vrij gelijklopend. 

Ieder gezin bewerkte het land, en de meeste gezinnen combineerden dit met een vorm 
van veeteelt. Toch zal blijken uit een van de volgende rubrieken dat er ook aan huis-
nijverheid gedaan werd. Dit kadert in de typisch Zuid-Oostvlaamse overlevingscul-
tuur die kleinschalige landbouw ging koppelen aan huisnijverheid om zo voldoende 
inkomen te verwerven5. 

1.  J. Van Zanden, Wages and the standard of living in Europe, 1500-1800. In: European Review of Econo-
mic History 2, 54 (1999), p.184.
2. R. Sarti, The material conditions of family life. In: D. Kertzer en M.Barbalgi (eds.), Family life in early 
modern times, 1500-1789. New-Haven, Londen, 2001, passim. Voor materialen, zie verder.
3. Ibidem.
4. H. Soly, Materiële cultuur te Gent in de 18e eeuw: een terreinverkenning. In: Oost-Vlaamse Zanten, 63 
(1988), passim.
5. C. De Rammelaere, De beroepsstructuur van de plattelandsbevolking in Zuid-Oost-Vlaanderen gedu-
rende de achttiende eeuw. In: Tijdschrift voor sociale wetenschappen, 4 (1959), 3, p. 228.
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“Au Repos des Cyclistes” na Wereldoorlog I.

De dorsmachine aangedreven met stoom.
Let ook op de os die de kar trekt waarop het gedorste graan is gestapeld.

Onderzoek naar het bezit van enkele families
in Nukerke en Melden rond 1780 (deel 2)

JEROEN REYGAERT

Jeroen Reygaert, 2e Bachalaureaat Geschiedenis aan de 
universiteit te Gent, maakte tijdens het academiejaar 2005-
2006 een onderzoek naar het bezit van enkele Nukerkse 
en Meldense families in de periode 1780-1785, dit  aan 
de hand van enkele Staten van Goed. Voor zijn onderzoek 
baseerde hij zich op tien “Staten van Goed”. In ons vorig 
nummer verscheen deel 1.

Voeding en voedselbereiding

Ieder gezin beschikte over een hangel en brandel. Dit was een noodzakelijk voor-
werp in de voedselbereiding. Ieder gezin, uitgezonderd het eerste, beschikte ook over 
een behoorlijk uitgebreid arsenaal aan kuipen, tijlen en potten. Het minimum voor de 
voedselbereiding was dus wel voorzien.
Voor de rest kunnen we stellen dat de ʻfijnere  ̓objecten vooral bij de hoger vermo-
genden terug te vinden waren. Zo is slechts in één Staat van Goed van de laagste ver-
mogenscategorie iets terug te vinden over lepels, vorken, messen. Ook in de tweede 
categorie was dat eerder beperkt. 
De zogenaamde ʻgrovere keukenobjecten  ̓die vooral dienden voor het bewaren en be-
reiden van producten waren zowel bij de lager- als hogervermogenden goed ingebur-
gerd. Op één na hadden alle gezinnen minstens zes van die objecten in huis. Opvallend 
was dat je die zowel in de keuken als in andere kamers terugvond. Vooral het bewaren 
zelf van voedsel kon op verschillende plaatsen in de woning gebeuren.
Hieruit kunnen we afleiden dat, uitgezonderd de allerlaagst vermogenden, iedereen 
wel beschikte over een aantal “opdien” objecten. De hoeveelheden zijn sterk verschil-
lend. Vaak ging het om ʻsetjes  ̓objecten van een paar aantal.
De “fijnere” keukenobjecten waren niet zo algemeen verspreid. Hoe hoger het inko-
men, hoe meer soorten “fijnere” objecten je aantreft, hoewel bvb op de Staat van Goed 
van Jacobus de Vos na,  geen enkel gezin beschikte over een ʻvolledig  ̓stel couverts. 
De hoeveelheden zullen bij de hoogst vermogenden een pak hoger liggen dan bij de 
lager vermogenden, omdat er zelfs geen vermelding meer wordt gemaakt van het 
aantal.
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De Claeysdorser met op de tractor Robert Slots.

Hector was een gekend boogschutter op de staande wip. Ik mocht er regelmatig “gaai-
tjes” gaan halen voor onze eigen “gaaipers” die we hadden gemaakt. Hector werd 
gehuldigd op Pinksteren 1955 toen hij reeds 60 jaar schutter was. De voltallige schut-
tersvereniging Willem Tell uit Etikhove vierde hem op hun terrein bij Lesenneʼs aan 
de statie. 

De Schuttersvereniging Willem Tell huldigt Hector Slots.

Het is onwettig en natuurlijk kan je gepakt worden. Of dat gebeurt of 
niet hangt voor een stuk af van het cliënteel waarvoor je klust. Bij voor-
keur de betere stand. De directeur, de vriend van de politiek vriend, de 
bons van de vakbond, de arbeidscontroleur zelf. Aan de helft van het 
gangbaar tarief,  valt elke concurrentie weg en je verdient niettemin 
goed, je bent een gegeerde gast, je maakt stevige connecties.

De bouw is de motor van de economie. Goed verzorgen dus, tijdig sme-
ren.  Want niemand weet, mocht hij stilvallen, wat er dan zou gebeuren.

P.S. Dit stuk is in het zwart geschreven, anders zou ondergetekende het 
niet doen, het verdient zo al zo weinig.

De anarchist.

VIERING 150 JAAR
OMER WATTEZ

TENTOONSTELLING, WANDELING, VOORDRACHTEN, ...

georganiseerd door de Werkgroep Omer Wattez-comité :
Heemkundige Kring Businarias,

Plaatselijke Openbare Bibliotheek Omer Wattez,
Basisschool Omer Wattez,

"Wij, Heeren van Schoorisse",
Cultuurraad Maarkedal,
Davidsfonds Maarkedal,

Milieufront Omer Wattez - Natuurpunt
en met de steun van

het Gemeentebestuur Maarkedal en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

29 & 30 september / 6 & 7 oktober 2007
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Dat Elvina kleermaakster was wist ik ook niet. Hoewel ... ging ons moeder Paula niet 
regelmatig bij Elvina om een of ander door haarzelf genaaid kledingstuk te passen ...  
of aan te passen? Elvina had de uitstraling van een aristocratische dame, die zich ook  
wel zo gedroeg. Keurig gekleed, voornaam en belerend voor de jeugdigen (en dat was 
ik) ... eigenlijk een beetje niet echt passend tussen de andere figuren en bewoners van 
de Maarkendries, maar nu ook weer niet dat ze er zich verheven boven voelde. Met ons 
moeder Paula kon ze  best opschieten, ze zaten trouwens beide in het lokale bestuur 
van “den Boerinnenbond”. Het is daar dat bijvoorbeeld in de kooklessen veel werd op-
gestoken, en dan neergepend in het notaboek waarvan hiervoor reeds sprake. Er waren 
zelfs ooit lessen in verband met medicinale gebruiken. De notities die Elvina hierover 
maakte heb ik letterlijk overgenomen op het einde van deze kroniek; het zijn prachtige 
staaltjes van “volksopvoeding” van – ik  vermoed - net na de tweede wereldoorlog.

Hector en Elvina vormden ook de aanleiding voor het laatste echte gebuurtenfeest 
op de Maarkendries te Etikhove. De buren vierden Hector en Elvina in “Café du 
Commerce”, aan de andere kant van de straat ... en van de Maria-Borrebeek ter 
gelegenheid van hun diamanten bruiloft (zestig jaar getrouwd).
De gevel van hun woning werd met guirlandes versierd. Boven de inkomdeur werd een 
spreuk opgehangen: “UW GEBUREN WENSEN: MOGE DIT GELUKKIG JUBEL-
PAAR LANG LEVEN & NU BLIJVOL GEZELLIG VIEREN”. En zoals het hoorde 
bij dergelijke spreuken vormde de som van de roodgekleurde letters, als Romeinse 
cijfers gelezen,  het  jaartal van het gebeuren. Voor dat staaltje hoofdrekenen had zuster 
Marie-Josephine, die toen les gaf aan het zesde studiejaar, uit het Etikhoofse klooster 
(thans Vrije Basisschool) gezorgd.

Wie er allemaal aanwezig was – het café en de woonruimte van de uitbaters zat 
stampvol – weet ik niet meer precies, maar ik wil toch een poging doen om mij de 
vierende  buren te herinneren. (Neemt u mij niet kwalijk dat ik mij nu verder beperk 
tot hun volkse namen). Uiteraard waren daar de uitbaters van de Commerce, Merie en 
Tsjoepie, met nonkel Cesar, hun dochters Paula en Sileke met hun venten, en hun zoon 
Zermain met zijn vrouw. Vitoorke Vander Hauwaert, gebuur van Hector en Elvina, 
alsook Suule van rechtover de Commerce waren er. Zors Commere en zijn Madleine, 
Neestie en Zorzette en Gabietje en Gommarke van Hooland, en van Kuipers waren 
er ook, samen met Alma van Paemelaars en haar zoon Gilbert met zijn vrouw. Neetje 
Capiau en zijn Nicole, Staaf Van Meerloots en zijn vrouw ontbraken ook niet, net als 
ons familie, pa Edegard en moeder Paula, mijn broer Marc en ikzelf. Ik weet niet of 
Kulliezen Né uit de Ladeuze er was, net als Clotille uit den Beekkant; ʼt waren toch 
ook vaste klanten van de Commerce. Uiteraard waren Dees en Robert Slots met hun 
echtgenotes Julia en Cécile aanwezig. Mijn broer Marc, een beetje de dirigent van de 
viering, had op de muziek van “Daarbij die molen” een eigen tekst gebrouwd, en het 
liedje werd, voordat de jubilarissen in het café binnenkwamen, door de aanwezigen 
grondig gerepeteerd. Dank zij het nodige zangvocht mocht het resultaat na enkele tijd 

Belasting ontduiken, epo gebruiken, frauderen, je buurvrouw begeren, 
het zijn allemaal dingen die niet netjes zijn? Maar het is leuk, opwin-
dend, uitdagend, het is des mensen. Het zit ons in de genen.  We kunnen 
niet zonder. Het maakt van in de vroegste tijden al deel uit van het 
draaiend bestel. De hedendaagse topmanager mag zich met duizeling-
wekkende bedragen laten vergoeden, ook al zinkt de boot nadat hij-
zelf op het droge is. Waarom zou de man van het vuil werk dan niet 
een ietsje meer mogen binnenrijven? De eerste maakt zotte kosten, de 
tweede vermijdt ze (kosten op arbeid dan). De eerste denkt, of wordt 
verondersteld het de doen, de tweede doet. Hij doet, in weer en wind, 
datgene waarvoor velen hun neus optrekken. Geef hem gerust af en toe 
een pint (een glas hoeft niet). Zonder hem knarst de machine.
Geef ze ook af en toe een pint, de nijvere Polen die illegaal komen hel-
pen. De doeners uit den Oost, die bij ons in de steigers uit hun armoede  
omhoogklimmen. Maar ze worden meteen opgespoord en opgejaagd 
door de arbeidscontroleurs. Zij, niet die lui in hun tuintje en aan de toog. 
Laat die met rust, ze doen geen kwaad, ze consumeren.
Tussen haakjes : controle en bureaucratie kosten meer dan ze opbren-
gen, maar een boel mensen blijven ermee bezig. Politici ook,  met 76.000 
bladzijden wetten en regeltjes per jaar.

Komen we terug bij onze handige jongen.

Je bent bouwvakker. Of je bent het niet, maar wel handig. Samen met 
broer Sam en collega Jan bouw je het eigen huis. Je offert al je vrije tijd 
op voor een betaalbaar dak boven je hoofd. Naderhand word je uiter-
aard voor wederhulp in beslag genomen. Eigenlijk kom je jarenlang al-
leen nog thuis om te slapen. Tot je levensgezellin, die ook wel eens wak-
ker wil blijven, eraan denkt de gederfde aandacht elders te gaan zoeken. 
Het is maar een voorbeeld. Het gebeurt.
Of je krijgt op een goede keer de kriebel om ‘grof geld’ te verdienen. Je 
wilt zelfstandige worden, je trotseert de papiermolen, haalt al je geld van 
de bank en sticht de firma Mortelbak en Co. Algemene Bouwwerken. 
Je gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Hard werken maar veel geld 
verdienen?  Van dat geld genieten is voor later.
Of je blijft aan het werk bij je baas, maar je energie kan niet op. Je stapt 
op een keer naar de brico en koopt er een kleine betonmolen en een 
paar kruiwagens.  Voor wat stutten en steigers krijg je gemak van beta-
ling. Je bent klaar om de boer op te gaan, elk weekeinde, elke verlofdag. 
Als je maar gezond blijft. Het is zwaar maar het brengt op, baar geld 
onder tafel. Iedereen tevreden.
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De familie Slots ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag. Rechts naast Elvina zit Robert Slots 
met achter hem zijn echtgenote Cecile Cnudde, links naast Hector zit Désiré, met achter hem zijn echtgenote 
Julia Antrop en naast haar hun dochter Jenny en haar echtgenoot. De kinderen zijn de achterkleinkinderen 
    van Hector en Elvina en de andere volwassenen zijn zussen en een schoonbroer.

toch worden gehoord. En toen Hector en Elvina op het afgesproken uur de Commerce 
binnenkwamen kon de hele meute de serenade aanvangen. De rest laat ik aan de verbeel-
ding van de lezer over.
De tekst van het liedje bevond zich tussen de documenten die Jenny Slots aan Businarias 
bezorgde. Zal mijn broer het me kwalijk nemen indien ik de lezer deze tekst niet zal 
onthouden? Ik neem het risico: hier volgt het kunstwerk.

Diamanten bruiloft Elvina en Hector Slots

Wijze: “Daarbij die molen”.

Refrein:

Elvina, Hector (bis)
die zijn nu samen al zestig jaar getrouwd,
en ondanks alles (bis)
heeft t̓ hen nog nooit nen enkele keer berouwd.

.
Zwart is troef.

Het beste wat een handige jongen kan overkomen, is de gouden hand-
druk.  We hebben het hier wel over de potige kerel, die het sociaal drama 
weet om te buigen tot nieuwe toekomst, die de zeeën van vrijgekomen 
tijd weet te benutten, door met andere dingen een zwarte euro bij te 
verdienen. Mogelijkheden bij de vleet.  Welkom in de bouw.

Maar eerst dit.
In de straten van onze (groot)steden lopen duizenden mensen, van alle 
kleuren en rassen, werkwillig of niet, met niksen hun dagen te slijten. 
Bij nader toezien hokken velen van hen in onbewoonbaar verklaarde 
panden. (Nu ja, wat is onbewoonbaar? Iemand die handen aan zijn lijf 
heeft mort misschien wel en vaak terecht, maar herstelt intussen zelf de 
pompbak, strijkt de tochtgaten dicht, houdt het hok proper.)  Sommige 
thuislozen van het meer ondernemende soort (dealers en pooiers bui-
ten beschouwing gelaten) proberen na wat inburgering een handeltje op 
te zetten, een eethuisje, een fruitwinkel, of zich met wat voor bezigheid 
ook nuttig te maken. Die worden meteen in de gaten gehouden. Wie 
doet wordt gecontroleerd, wie niets doet wordt ongemoeid gelaten. Dat 
is zo met het eigen volk, dat is ook zo met al de anderen. De doeners 
betalen. De niet doeners krijgen. Doen zonder te moeten afdokken kan 
enkel in het zwart.  Tenzij iemand een ander middel zou kennen?

Als zwartwerk en de controle daarop aan de orde komen, wordt naast 
de horeca vooral aan de bouw gedacht,  aan de mannen van het vuil werk 
en het grof geld.
Ogenblikje, onderscheid asjeblief. Een kwart miljoen officieel tewerk-
gestelde bouwvakkers verdienen hun dagelijks brood zoals jij en ik, een 
stuk minder grof dus. Nog minstens tienduizend zouden bijkomend aan 
de slag kunnen. Ze zijn te vinden bij de categorie die leeft van het krijgen. 
Maar die zijn vredig bezig in hun tuintje, melken de dagen, verbeteren 
de wereld in de stamkroeg. Steek ze een troffel in de knuisten, ze zullen 
bedanken, ze verdienen immers genoeg zonder te hoeven rotzooien op 
een bouwwerf. Of ze laten zich toch over de brug halen, maar worden 
kort daarop ziek. Zwakke rug of zo. Het systeem beschermt hen. De 
zwartwerkers doen het dan maar, anders raakt het nooit gedaan. En hier 
loopt het mis.
Loopt het mis?
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I.
In ons gebuurt daar woond  ̓Hector
ne flinke vent was dat,
met boog en pijl was hij kampioen
en niet alleen in dat!
Aan t̓ station woond  ̓Elvina
een meisje goed en schoon
na korte tijd werd het een paar
en t̓ duurt reeds zestig jaar!

II.
Hector die werkte stoer en groot
met dorsmachien door t̓ land.
Elvina hield de kas, t̓ is waar
de kluiten in haar hand.
Twee kindren werden weldra groot
Robert en Dees twee broers,
zij gingen ook in dʼhuwelijksboot
en hielden hun eigen koers.

III.
Wij vieren nu dat al te saam
de Maarkendries in t̓ rond:
“Leef lang en wees gelukkig saam,
vooral blijf maar gezond.
Wij wensen nu nog menig jaar
aan t̓ zo gevierde paar!”
Dat zegt nu gans den Dries alhier
en heffen ons glas bier!

In 1973 vierde het echtpaar hun briljanten bruiloft (65 jaar getrouwd), een niet 
alledaagse gebeurtenis. Een jubileummis, het neerleggen van een bloemenkrans aan de 
gedenksteen van de gesneuvelden, en de huldiging op het gemeentehuis van Etikhove 
maakten deel uit van de officiële geplogenheden. 

MARC VUYLSTEKE

Paul Baekeland valt opnieuw in de prijzen. 

Paul Baekeland, auteur van onze “Vertelsels bij de Leuvense stove”, valt opnieuw in 
de prijzen. Dit jaar deed Paul voor de eerste keer mee aan de ʻgedichtendag  ̓Ronse. 
Ook met dit initiatief probeert men Ronse opnieuw op de kaart te zetten en de stad op 
cultureel vlak positief in te kleuren. Uit de niet minder dan 70 inzendingen werd “Een 
vogel vlucht”op de gedichtendag van 25 februari 2007 uitgekozen als winnend gedicht 
in de categorie volwassenen. 

Een vogel vlucht

Een vogel vlucht
in ʼt wilde weg
de stilte stuk.

De schreeuw verstikt
in mistig wit.

Is er een ster vermist,
een bloem vertrapt,
een kind verwekt?

De flarden stilte razen weg,
te pletter in het niets.

De twijfel blijft.
Het water zwijgt.
Het natte pad is onbetreden.

In Ieper behaalde Paul met zijn column “Zwart is troef” onder zijn schuilnaam ʻDe 
anarchist  ̓de tweede prijs. De Marnixring Ieper Westland, organiseert om de twee jaar 
en dit  in samenwerking met de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, een 
"Literaire schrijfwedstrijd Gerard Vermeersch" waaraan afwisselend een monoloog 
en column aan bod komen. Dit jaar kon iedereen deelnemen met een column van 
maximum 1000 woorden en het opgelegde onderwerp was : "Bouwen, bouwde, 
verbouwd".
Een dame uit Amsterdam kaapte de eerste prijs weg, maar de tweede was voor Paul.
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De voltallige familie – kinderen, klein- en achterkleinkinderen – kon mee op de foto vóór het gemeen-
tehuis, samen met het gemeentebestuur (staand v.l.n.r. Georges De Clercq, gemeentesecretaris Alfons 
Van Nieuwenhuyze, Robert Rédelé, burgemeester Robert Lison, Elvina en Hector, Albert De Voet, 
Leopold Aelvoet en achteraan Omer Van Welden.

Is er nog iets te vertellen?

De kroniek over de familie Slots kan nog verder worden aangevuld met de 
belevenissen van Désiré. Dat komt nog.
Ik maak mij ook nog de bedenking dat als je de namen van deze buurtbewoners van 
de Etikhoofse Maarkendries bekijkt er wellicht ook nog ooit meer verhalen kunnen 
worden verteld – al dan niet naast een Leuvense stove. 

En zoals beloofd hieronder de wijze raadgevingen uit Elvinaʼs notaboek.

Inlichtingen over genezing van ziekten door Dokter De Baets van Gent

Over salie
Hij zal van ziekte niet vergaan wie salie in zijn tuin heeft staan. Goed voor verkoud-
heid (saliebladeren gekookt met melk en honing voor goed te zweeten.) De eigen-
schappen van salie zijn versterkend, verzachtend, bloedzuiverend. Bijzonder goed ook 
voor afscheiding der nieren en darmen, dus voor verstoptheid. Salie is uiterst heilzaam 
voor maag en lever. Salie is verwarmend in den hoogste graad in geval van buikpijn, 
darmkrampen, niersteen. Voor ingewanden en nieren is salie onbetaalbaar. Ook goed 
voor galsteen.

“De Pracht van Sicilië” en het is deze ouverture die men zaterdag 13 januari 2007 kon 
beluisteren in de Grote Zaal Henry Le Bœuf in de Bozar te Brussel. Bij de inwijding 
van de nieuwe moderne kapel van Kerselare in 1967 werd zijn “Electronische Mis” 
uitgevoerd.

Norbert Rosseau stond hoog in aanzien bij de dirigent van het toenmalige Omroep-
orkest, Franz André. Ook kreeg hij verschillende prijzen. In 1939 won hij de Inter-
nationale Componistenwedstrijd te Luik met zijn symfonisch gedicht H2O. Met het 
zesstemmige "Stabat Mater" kreeg hij in 1957 de Prijs van Oost-Vlaanderen.
Regelmatig worden nog composities van hem uitgevoerd, o.a. het merkwaardige 
“Passieverhaal volgens Mattheus” zopas ten gehore gebracht in de O.-L.-Vrouwkerk 
van Pamele (Oudenaarde). In tegenstelling tot de meeste componisten is hij nooit 
verbonden geweest aan één of andere instelling zoals een conservatorium, een orkest 
of radio.

Norbert Rosseau overleed op Allerheiligen 1975 
toen hij op het Veerleplein op de tram wachtte die 
hem naar het kerhof zou brengen. In de “Gazette 
van Oudenaarde”, 3de jaargang, nr 4, december 
1975 lezen we : “Hoewel Meester Norbert Rosseau 
het grootste deel van het jaar in Gent verbleef waar 
hij op Allerheiligen 1975 overleed, had hij zelf de 
wens uitgesproken op het kerkhof van Edelare te 
worden begraven, vlakbij Kerselare, dat hem zo 
nauw aan het hart lag... Niettegenstaande zijn 
geniale begaafdheid, zijn internationale ver-
maardheid, bleef deze prins van de muziek een 
zeer bescheiden man, die “zijn” zangvereniging 
van Edelare, die hem zo dierbaar was, met ver-
schillende creaties bedacht.”
Hij werd begraven op het kerkhof van Edelare 
waar later ook zijn vrouw Cornelia Schoorens 
haar laatste rustplaats vond.

Bronnen : 
- DELAERE, M., Pioniers van de Nieuwe Muziek (1920-1950), in Nieuwe Muziek in Vlaanderen, 
uitg. dr M. DELAERE, Y. KNOCKAERT en H. SABBE, Brugge, 1998, p.5-33. 
- DELEU, F., Norbert Rosseau (1907-1975), Oudenaarde - Gent, 1984.
- DELEU, Frank, Een vruchtbaar eclectist, Muziek & Woord, nr. 188, januari 2007.
- MERTENS, C., Hedendaagse Muziek in België, Brussel 1967.
- Informatie Muziekcentrum Vlaanderen.

Grafsteen van Norbert Rosseau
en Cornelia Schoorens
(foto Johan Vanhuffel)
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Gezwollen lever 
Kenteekens :  Menschen met gezwollen lever zijn doorgaans dempig, rap t  ̓einden. Zij 
hebben gewaarwording als moesten zij bij iedere inademing een gewicht opheffen. 
Zij zijn mistroostig. Hunne spijsvertering geschied slecht, bitteren smaak in de mond, 
lijden aan braakingen, stoornis in de darmen, verstoptheid en speen.
Remedies : Goed op de voeding letten. Een vegetarisch regiem aankleven: groenten, 
sla, radijzen, kruiden der aarde, karnemelk, eieren, brood, thee, saliemelk, minerale 
wateren, voor een regelmatige ontlasting zorgen. Rabarber, Carlsbadzout zijn goed.

Beperkte zenuwstraling
Kenteekens : Wanneer de voltagie der zenuwstraling normaal is bestaat volle gezond-
heid, is zij gebrekkig dan ontstaat ziekte.
Flauwte, krachteloosheid, gebrek aan moed en wilskracht. Zwaarmoedigheid door vele 
lieden, zelfs door geneesheeren toegeschreven aan bloedarmoede, zijn meestal verbon-
den aan gebrekkige zenuwstraling. Zulke lieden zijn angstig, gejaagd, hebben harte-
klop, hebben geenen eetlust, slapen slecht, zijn aandoenlijk weemoedig.

Wat moeten lieden doen behept met beperkte zenuwstraling : Voedsel nemen, 
bloed aankweeken. Alle hevige gemoedsaandoening vermijden, geen verdriet, geen 
overmatig plezier, alles bedaard en bezadigd. Lange nachten nemen, vroeg gaan 
slapen. Veel in open lucht gaan, de lucht is de voorraad van het leven. Een huis-
selijk waterkuur aanwenden: alle twee dagen een bad nemen op 30 graden. Alle 
dagen een sponsbad zijnde een wassching van gansch het lichaam met koud water 
gedurende een minuut gevolgd van een duchtig wrijven tot dat de huid goed verwarmd 
is.

Tegen valling
Voor een hoofdvalling is niets beter dan gemalen campher, gesnoven campher. 
Campher ontsmet de slijmvliezen, verhelpt het loskomen der wateren uit het hoofd.
Om een hoofdvalling te voorkomen is ruiken van wierstof overbest. Vraag aan den 
apotheker twee gram gekristalliseerde wierstof (iodium in een fleschken met brede 
krop gedaan) en riek daar ondertusschen aan. Zoo kan men eene valling afsnijden.

Voor borstvalling : ʼs Avonds voor te gaan slapen een tas melk met suiker en safraan 
gekookt en een goede teug rhum er in. Een flanellen lap in warm water gedoopt om de 
keel gedraaid is goed voor keelvallingen. Tint iod op de borst gestreeken is zeer goed.

Om den hoest te bedaren : Neem 100 gr honig, 1 dooier van een ei, 1 lepel fijne olie, 
50 gr rhum. Roer alles goed dooreen en neem daar binst den dag ondertusschen een 
lepeltje van.

Goed slapen
Menschen die lijden aan slaaploosheid zijn meestal bloedarmoedig, ofwel hebben 
zij zwaar bloed, ofwel zijn hartlijders. Zwakke menschen die slecht slapen moeten 

schappen en circussen.  Moeder was pianiste en één der eerste gediplomeerde vrouwen 
aan het Conservatorium van Gent. Een eerste keer reisde hij in 1914 mee met zijn 
ouders naar Italië. Maar toen brak de oorlog uit en het gezin kon niet terug naar Gent. 
Daar kreeg hij les van Piramo, een vooraanstaand zigeunerviolist. Als wonderkind 
speelde “Norberto 1°” talrijke liefdadigheidsconcerten, hij werd “Il piccolo celebre 
violonista” en men overlaadde hem met vele eerbewijzen. Een opleiding in muziek 
kreeg hij aan het Conservatorium Santa Cecilia in Rome. Na het behalen van zijn 
diploma aan het Conservatorium vervolmaakte hij zich in compositie bij Ottorino 
Respighi.
Na de oorlog keerde de familie terug naar België. Zijn dienstplicht vervulde hij in 
België in 1932, hij was toen 25 jaar oud. Niet alleen had hij een solistencarrière opge-
bouwd maar ook als componist kreeg hij naam en faam in Vlaanderen. Hij studeerde 
psychologie en filosofie in Gent. Een stomme kwetsuur aan zijn rechterhand opgelo-
pen in militaire dienst maakte een einde aan zijn optreden als solist. Hij legde zich nu 
volledig toe op componeren. 
Hij volgde cursussen en werd een fervent aanhanger van nieuwe muzikale technieken. 
Na 1960 schakelde hij meer en meer over van de dodecafonie naar de elektronische 
muziek. Vóór Wereldoorlog II had hij hiermee reeds geëxperimenteerd, maar geld-
gebrek en een tekort aan aangepast technisch materieel beletten hem hiermee verder te 
gaan. In 1957 trok hij naar Parijs om er in het “Centre de Recherches Radiophoniques” 
de nieuwste ontwikkelingen te leren kennen. Hij volgde cursussen in Darmstadt en aan 
het IPEM (het Instituut voor Psycho-acustica en Elektronische Muziek) te Gent. Dit 
instituut, opgericht in 1962, is gegroeid uit een samenwerking van de toenmalige BRT 
en de Gentse Universiteit.

Samen met Louis De Meester was hij de eerste componist in Vlaanderen die elek-
tronische en dodecafonische muziek componeerde. Zijn oratorium uit 1947, “Maria 
van den Kerselare”, werd het eerste Nederlandstalige oratorium met seriële tech-
nieken. Dit oratorium werd gecomponeerd ter gelegenheid van de 500ste verjaardag 
van O.-L.-Vrouw van Kerselare. Voor zijn koor van Edelare heeft hij ook meerdere 
composities en meerstemmige bewerkingen van liederen gemaakt. Boven op de 
partituur van het zeer mooie “Ave Maria” schreef hij in 1950 “Voor de zangers van de 
parochiale kerk van Edelare”. Voor de inwijding van de nieuwe klokken schreef hij het 
“Klokkenlied”. “In zijn voortdurende betrachting om door oefening zijn zangers steeds 
beter te leren zingen, componeerde hij in 1954 zijn dodecafonische “Missa Tertia” 
éénstemmig met orgelbegeleiding.5” 

Bevrijd van de gangbare compositie- en harmonieleer schreef hij in 1948 de opera "La 
Sicilienne" op teksten van J. Weterings. De ouverture zal verder leven onder de titel 

5.  "Enkele losse herinneringen aan Norbert Rosseau door zijn vrienden van Edelare en Oudenaarde", 
Camiel Van Houdenhove.
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een sterkend regiem volgen: melk, eieren, vleesch, een goed glas bier, of glas wijn. 
Deze die overbloedig zijn moeten integendeel weinig eten of zich laten bloed trekken. 
Hartelijders klagen van slaaploosheid doordat het onstuimig kloppen van hun hart hun 
de nachtrust beneemt. Daarvoor neemt men des avonds meibloemthee, of salie met 
melk gekookt dit bedaart het hart. Eene eenvoudige behandeling in het bereik van alle 
slapelooze lieden is deze: ʼs avonds een warm bad nemen van een half uur. Daarna het 
lichaam snel afgedroogd met warme doeken en dan seffens naar bed. Terwijl men in 
het bed ligt een tas melk drinken met een dooier van een ei en suiker. Wie te zwak is 
om een bad te verdragen kan een warmen natten doek op buik en borstwand leggen.

Hartbedarende kruiden
In ieder huishouden zou er een flinke eau de Melisse moeten zijn. Wanneer iemand on-
gemakkelijk wordt, gejaagd is, lijdt aan hartkloppingen, geven men hem een kafelepel 
in een glaasje water. 
Ziehier een samenstelling van drank goed voor het hart te bedaren. Genever 1 liter, sa-
liekruid 5 gr, thymoes 1 gr, valeriane wortelen 3 gr, hagedoornbeziën 1 gr, roozemarijn 
1 gr, caneel 5 gr, rozijnen sultane 100 gr, candijsuiker 100 gr, een tiental dagen laten 
trekken, doorgieten en alle avonden en glaasje van nemen.
Hoppebloemen op witte wijn gestoken in verhouding van 30 grammen per liter ver-
schaft een maagstekende en hartbedarende drank ʼs middags en ʼs avonds een glas.
Een blad kerslaurier gekookt met 1 pint gesuikerde melk en ʼs avonds uitgedronken 
voor te gaan slapen verzekerd een goede nachtrust.

Bloedzuiverend
Met het opkomen en afvallen der bladeren niets beter om het bloed te zuiveren dan 
1 lepel sulferbloem vermengd met 100 gr honig of siroop en van dit mengsel alle 
dagen 1 koffielepel genomen. Ook zeer aan te raden in geval van huiduitslag, brand 
en zweren.

Tegen hoest
Leg een citroen in een warmen oven en laat ze daar zoo lang liggen tot den buitenkant 
geheel glad en bruin is. Dan drukt men het sap van den citroen warm uit over twee 
eetlepels kandijsuiker, roeren totdat het een siroop vormt en daar nu en dan een weinig 
van nemen.

Tegen den fijt 

Bezorgd bij een bijenhouder een weinig bijenwas. Laat dit smelten in een steenen 
potje. Voeg hieraan toe een roetkaarse. Roer goed met iets dat onschadelijk is. Smeert 
dik op een zuiver doekje en leg het op den zieken vinger. Laat een nacht trekken en 
verversch des anderendaags 2 of 3 maal.
Op twee of drie dagen genezen.

Het Goeyvaerts Consort werd opgericht op 28 februari 1995. Hun aandacht gaat 
vooral naar hedendaagse muziek en in het bijzonder naar de muziek van Norbert 
Rosseau. Vele concerten met hoofdzakelijk Belgische muziek gaven ze zowel in bin-
nen- als buitenland. Voor de bekende film van Pierre Van Dormael, “Le huitième jour”, 
zongen ze de koorpassages.
“Toen twaalf jaar geleden het Goeyvaerts Consort werd opgericht, werd in het Vlaamse 
culturele landschap een lacune opgevuld. Het Goeyvaerts Consort ontleent zijn naam 
aan Karel Goeyvaerts  (1923-1993), de belangrijkste Belgische componist na 1950, die 
symbool staat voor vernieuwing, avontuur, internationalisme, eruditie en spiritualiteit. 
Vlaanderen had tot dan toe geen eigen vocaal ensemble dat zich toelegde op de muziek van 
zijn tijd. Niet alleen de programmatie, ook de manier van concerteren, ondergingen de ene 
gedaantewisseling na de andere. Na twaalf jaar verlegt het Goeyvaerts Consort het ge-
weer van schouder. Omdat de overheid beslist heeft het Goeyvaerts Consort niet langer 
structureel te subsidiëren (schande) ziet het ensemble zich genoodzaakt om een andere 
weg in te slaan, dit onder een nieuwe naam: Goeyvaerts Aquarius Consort, symbolisch 
gekozen naar het opus magnum van Karel Goeyvaerts. De programmatie van Aquarius 
zal niet langer exclusief-hedendaagse muziek bevatten, maar een combinatie van het 
nieuwe met het vertrouwde.” 

WIE WAS NORBERT ROSSEAU ?

Vrij jong speelde Norbert viool. Zijn vader had hem in plaats van een tol een viooltje 
gegeven. Zijn eerste muzikale lessen ontving hij van zijn moeder en vader. Vader was 
een rondreizend violist en muzikale clown die op de onwaarschijnlijkste instrumenten 
speelde. Daarbij was hij "électricien décorateur"  en "illuminateur" bij theatergezel-

                         Norbert Rosseau als dirigent.               De ouders van Norbert.
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PAULA VANDER MIJNSBRUGGE
Nacht van de Geschiedenis

In het kader van de vijfde ʻNacht van de Geschiedenis  ̓had, in samenwerking met het 
Davidsfonds Maarkedal, een voordracht plaats op 27 maart 2007 in zaal "Maarkedal" 
te Etikhove met als thema: "Etikhove in de 2de helft van de 19de eeuw".
Daar de "Nacht van de Geschiedenis" in het teken stond "Aan tafel" werden we bij het 
binnenkomen verwelkomd met een heerlijke kop soep, van een verrassing gesproken! 
Na een korte verwelkoming door Fernand Maes, voorzitter van het Davidsfonds was 
het woord aan Marc Vuylsteke, voorzitter van de Heemkundige Kring Businarias. 
In het eerste deel legde de spreker uit waarom hij die periode gekozen had. Sedert 
1850 sprak men  van "Arm Vlaanderen", 
immers in 1845 brak er hongersnood uit, 
door het mislukken van de aardappeloogst 
en dit werd verduidelijkt door talrijke fo-
toʼs. Om de armoede hier te verminderen 
verbond men Vlaanderen met Henegou-
wen door middel van een spoorweg. In 
september 1861 reed de eerste trein door 
de tunnel in Louise-Marie.
Aan de hand van een Popp-kaart, genoemd 
naar C. Popp (°Utrecht 1805-†1879), 
werden belangrijke wetenswaardigheden over Etikhove getoond: o.a. landbouwgron-
den, bossen, huizen (ingedeeld in een 12-tal categorieën), grootgrondbezitters (o.a. de 
familie Thienpont), grafieken van huwelijken, geboorten, aantal inwoners.
Het tweede deel, meer anecdotisch, was even boeiend. Enkele prachtige fotoʼs van de 
St.-Britiuskerk met vermelding van pastoors, onderpastoors. Ook de burgemeesters 
kwamen aan bod. Verder het Bureel van Weldadigheid, dat sedert de Franse Revolutie 
(1789) de liefdadigheidstaak van de kerk overnam, lenigde de grootste nood met soep- 
en brooduitdeling.
Ook kwamen allerlei festiviteiten, ontspanning, stoeten, café-spelen aan bod, dit alles 
doorspekt met enkele anecdotes. Ook kregen we heel wat informatie over lotelingen 
en seizoenarbeiders.
Merkwaardig was wel dat Etikhove steun verleende aan de gemeenteschool van 
Louise-Marie. Ook woonden hier jarenlang protestanten en in 1896 werd hun tempel 
opnieuw ingewijd.
Na enkele indringende fotoʼs van "Arm Vlaanderen", konden we besluiten : "Wat 
hebben we het goed, laat ons toch solidair zijn!"

Alvast afspraak op 18 maart 2008 op de 6de Nacht van de Geschiedenis.

4. Ook Stanislas Deriemaeker heeft Norbert Rosseau zeer 
goed gekend. Stanislas Deriemaeker werd in 1932 gebo-
ren in Nukerke. Hij studeerde aan het conservatorium van 
Gent waar hij zijn hoger diploma orgel behaalde. Later 
werd hij titularis van de orgelklas aan het conservatorium 
van Antwerpen en doceerde hij aan de KU Leuven. Sinds 
1962 was hij de organist van de Antwerpse kathedraal. 
Nu geniet hij van zijn pensioen.
In het Radio-3 programma “Muziekkabinet” van en-
kele jaren geleden zei Stanislas : “De figuur van 
Norbert Rosseau ligt mij nauw aan het hart. Samen 
met mijn vriend en collega, Lucien Goethals, de bekende 
componist, hebben we enkele lessen bij Norbert Rosseau 
gevolgd. Het zijn momenten geweest die ik nooit vergeet, 
het zijn één de mooiste van mijn leven. Ik woonde toen in Nukerke en Rosseau had 
een buitenverblijf in Kerselare. Op een dag hadden we met hem een afspraak ge-
maakt en trokken de berg omhoog, door de velden op bezoek bij de meester. Mis-
schien kan ik het vertellen dat we na onze contrapunt- en fugaprijs nogal wat tra-
ditioneel hadden moeten schrijven, en dat vonden wij genoeg. Wij gingen het eens 
modern aanpakken, het was allemaal te traditioneel naar ons goesting. Norbert 
Rosseau, dat was onze man. Wij hadden gehoord dat hij dodecafonisch schreef en 
met reeksen werkten. Wij hadden ook zoiets gemaakt en zouden hem zeggen 'meester, 
wij zouden graag dodecafonisch componeren'. En wij dachten die gaat zeggen 'Ah, 
eindelijk, jonge Vlamingen die eens iets nieuws gaan doen'. Hij zat stil en glimlachte 
en zei toen : 'Ja, dodecafonisch, dat is een systeem, gelijk er veel systemen zijn en 
als ik soms eens geen inspiratie heb, dan grijp is ook wel eens naar het systeem'. En 
wij zaten daar, helemaal ontnuchterd. Wat later, als we zo bezig waren, dan zat hij in 
het midden tussen ons en zei opeens : 'Als ik nu Schönberg zou zijn' – en tot Lucien 
– 'gij zoudt Webern zijn en dan zou De Riemaeker de lyrische Alban Berg zijn'. En tot 
Lucien zei hij nog : 'gij zoudt moeten verder gaan in de electronische muziek'. Bij 
Lucien is het ook zo uitgekomen. Ik ben niet verder 
gegaan, ik heb weinig gecomponeerd. Het was toch zo 
boeiend, ik ben in die tijd toch zo gelukkig geweest".

5. De dirigent van het Goeyvaerts Consort Marc 
Michael De Smet woont te Etikhove, Onderbossenaar-
straat 12. Hij studeerde aan de conservatoria van Gent, 
Brussel en Maastricht. Hij is cellist en leerde dirigeren 
bij Lucas Vis, wiens voorliefde voor de hedendaagse mu-
ziek hij deelt. Verder bezocht hij de meestercursus van 
Franco Ferrara in Siena en de internationale koorleiders-
cursus onder leiding van Laslo Heltay.

Stanislas Deriemaeker..

foto Marijke
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Marc Michael De Smet
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JOZEF BOURDEAUDHUI

Schrijnwerkerij Van Nieuwenhuyze uit Etikhove 
175 jaar

De verwantschap van een schrijnwerkersfamilie

In 1979 gaf Alfons Van Nieuwenhuyze zijn “Stamboom van de familie 
Van Nieuwenhuyze” uit. Waar Alfons teruggaat tot 1491, is het hier absoluut niet 
de bedoeling dit werk over te nemen en gaan wij ons beperken tot 11 april 1809. 
Die dag werd te Etikhove Jacques Van Nieuwenhuyze geboren, als zoon van Jacques 
en Marie Françoise de Catelle. Hij – bijgenaamd “Kobeke” – werd de eerste schrijn-
werker van de familie en was de stichter van een schrijnwerkersdynastie. Op 29 mei 
1840 huwde hij met Melania Ghys, geboren te Nukerke op 1 augustus 1817. Zij woon-
den “beneen het domein Thienpont langs de beke”. Zij kregen 12 kinderen en adop-
teerden er nog twee. 
De negende van de rij, Frederik werd te Etikhove geboren op 23 juni 1854. Deze 
opvolger in de schrijnwerkerij huwde op 5 oktober 1881 met Elisa Den Haerynck. 
Zij kregen 8 kinderen. 

Frederik Van Nieuwenhuyze en Elisa Den Haerynck
vieren hun zilveren huwelijksjubileum te Etikhove in 1906.

Zittend v.l.n.r.: Joseph, vader Frederik met Julia, moeder Elisa, Martha, Maria.
Staand v.l.n.r.: Pierre, Leontine, Florent en Alphonse. (foto familiearchief)
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Familie Schoorens.

 2. Norbert Rosseau componeerde veel koor-
muziek o.a. voor de “Schola Cantorum” 
van de Sint-Baafskathedraal te Gent. Het 
“Evangelie volgens Johannes" (1965) 
werd opgedragen aan zijn vriend E.H. Pros  
Goethals. Een "Mis ter ere van de H. Bavo" 
vijfstemmig a-capella (1965) werd opgedra-
gen aan Gerard Van Durme, de leider van de 
Schola van 1943 tot 1967. 
De “Missa in honorem Spiritus Sancti" 
vierstemmig a-capella (1962) werd opge- 
dragen aan Noël Van Wambeke, gebo- 

ren te Schorisse op 24 december 1923 en priester gewijd te Gent op 5 juni 
1950. Vanaf 1954 tot aan zijn overlijden, ten gevolge van een ongeval te 
Munte op 16 augustus 1970, was hij dirigent van de Schola Cantorum 
van de kathedraal. Hij was laureaat van het Lemmensinstituut, koorleider van het 
knapenkoor van het St.-Lievenscollege, professor aan het Grootseminarie te Gent en 
leraar aan het St.-Lievenscollege.

3. Deze foto toont dat het koor van Edelare ook 
in Etikhove rond 1960 een H. Eucharistieviering 
moet opgeluisterd hebben. V.l.n.r. : onbekend, 
onbekend, Marc De Coninck, onbekend, onbe-
kend, Paul Vanden Abeele, onbekend, Norbert 
Claus, Jan Walraet, onbekend (vrouw), Carlos 
De Coninck, Dirk Van Wambeke, Norbert Ros-
seau, Pol Borremans en meester Van Wambeke.

Noël Van Wambeke.

Norbert Rosseau met zangkoor.
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De oudste, Joseph Dominique, werd te Etikhove geboren op 3 augustus 1882. Hij 
huwde te Nukerke met Marie Verdonckt. Samen met zijn broer Florent, geboren 
te Etikhove op 12 oktober 1887 en op 22 april 1921 in Le Havre gehuwd met de 
Française Augustine Dupont, volgde hun vader Frederik op. Een andere broer Pier-
re, geboren te Etikhove op 19 juli 1892, huwde op 21 december 1920 met Maria 
Planchon. Ook hij was houtbewerker, maar verhuisde eerst naar het Franse Rijsel en 
later naar Nederbrakel.
Florent en Augustine bleven kinderloos. Joseph en Marie kregen 10 kinderen. 
Georges, geboren te Etikhove op 25 mei 1918, huwde op 19 december 1946 met Anna 
Desloovere. Rupert, geboren te Etikhove op 16 maart 1920, huwde op 16 juli 1951 met 
Julia De Clercq. Deze beide broers volgden hun vader en oom op in de schrijnwerkerij. 
De oudste zoon van Joseph, Albert, geboren te Etikhove op 16 oktober 1916, werd ook 
schrijnwerker, maar oefende zijn stiel niet uit in de schrijnwerkerij van zijn broers.
Rupert en Julia hadden geen kinderen. Georges en Anna kregen er zeven. Stefaan, 
geboren te Etikhove op 12 maart 1957 huwde op 17 september 1977 met Linda 
Spileers. Hij volgde zijn vader Georges en oom Rupert op als zaakvoerder van de 
schrijnwerkerij. Zijn broer Geert, geboren te Etikhove op 1 februari 1960, studeerde 
ook houtbewerking en heeft thans een bedrijf te Ronse waar onder meer keukens 
worden gemaakt. 
De opvolging is vermoedelijk verzekerd, want naast de jongste zoon van Stefaan, 
Jan, die houtbewerking studeert, zijn nog andere kleinzonen van Georges in de bouw 
verzeild geraakt.

Historiek van het bedrijf

Wat de stichter Koobeke als schrijnwerker heeft gemaakt of betekend, daarvan is niets 
bekend. We houden het dan ook maar bij “stichter”. 
Over Frederik is al iets meer bekend. Hij verhuisde in 1887 naar de Nederholbeekstraat, 
waar het bedrijf nu nog steeds is gevestigd. Hij bouwde het gemeentehuis van 
Etikhove met daarnaast de gemeenteschool. De school is afgebroken en het gemeen-
tehuis is thans geïntegreerd in het moderne Administratief Centrum van Maarkedal. 
Eigenlijk is het zo dat Frederik niet alleen schrijnwerker was maar in feite toen al 
“sleutel op de deur” bouwde. Toen zijn zoon Florent tijdens wereldoorlog I als oor-
logsvrijwilliger in Frankrijk terecht kwam kreeg hij daar voor die tijd revolutionaire 
nieuwigheden op het gebied van de schrijnwerkerij te zien: houtbewerkingsmachines. 
Na de oorlog duurde het niet lang of Frederik kon op aandringen van Florent, gesteund 
door zijn broer Joseph de nodige Danckaert-machines aanschaffen. Dit gebeurde in 
1922. Vanaf toen werd vooral het maken van schrijnwerk de hoofdbedrijvigheid. 
Joseph was wel de ontwerper van talrijke gebouwen – een schrijnwerker kon in die tijd 
ook voor architect doorgaan. Talrijke huizen in Etikhove werden door hem ontworpen, 
en ook de Etikhoofse Parochiale Feestzaal. 

BINDINGEN MET MAARKEDAL.

1. Op latere leeftijd trouwde Norbert Rosseau op 22 
november 1967 te Ronse met Cornelia Schoorens uit 
Nukerke. Zij gingen wonen in het huis dat door vader 
Max gebouwd was op de Lievekaai 11 te Gent. Uit 
een brief van 12 oktober 1967, gericht aan Pros Goet-
hals3, weten we dat moeder niet gelukkig was met dit 
huwelijk. “Ik heb de gelegenheid niet gevonden om U 
bekend te maken dat ik ga trouwen; als U hier geko-
men is voor het artikel, zou ik er wel van gesproken 
hebben, maar door de houding van moeder heb ik lie-
ver niets gezegd om droevige stonde te vermijden. Het 
is wel door de houding van moeder – recht uit gezegd 
: zij is jaloers – dat wij elders gaan wonen... Het is 
34 jaar dat we elkaar kennen door zeldzame ontmoe-
tingen en regelmatige briefwisseling. Ik wil daar niet 
langer over spreken en hoop U haar te mogen voor-
stellen na het huwelijk te Ronse op 22 november”. 
Norbert Rosseau was toen reeds 60 jaar.
Cornelia werd  te Nukerke geboren op 13 mei 1915 als dochter van  Richard Adolf  
Schoorens en Melanie Van Opbroecke. De familie Schoorens4 woonden 
toen op een hoeve gelegen in de Smouterstraat, nu Mellinkstraat. Eén van haar 
broers was de bekende Rafaël Schoorens uit het Zeitje nog niet zolang overle-
den. De hoeve in de Mellinkstraat is nu bewoond door Inge Schoorens, dochter 
van José Schoorens (Hof te Fiennestraat) en kleindocher van Gabriël Schoorens. 
Tussen de familie Schoorens en Rosseau waren er in 1932 vriendschaps-
banden ontstaan. Rafaël Schoorens en Norbert Rosseau vervulden in 1932 
samen hun militaire dienst te Gent in 10de Compagnie van het 2de Linieregiment. 
Cornelia, de jongste zus van Rafaël, was te Nukerke gehuwd op 4 mei 1942 met 
Arnould Francies Charles Achilles de Billoez, geboren te Wodecq op 12 november 
1914, zoon van Achille de Billoez en Aurelie Louise Molingreau. Haar echtgenoot 
werd op 24 april 1944 bij een razzia te Ellezelles opgepakt en weggevoerd naar het 
concentratiekamp van Ellrich. Bij de evacuatie van dit kamp in april 1945 overleed hij. 
Zij bleef met haar zoontje Serge alleen over.

3.  E.H. Pros Goethals (1923-1981) was één de beste vrienden van Norbert Rosseau. Hij was leider (1970-
1981) van de Schola Cantorum van de Sint-Baafskathedraal te Gent.
4.  Richard Adolf Schoorens, geboren te Nukerke op 9 februari 1873, zoon van Louis Schoorens en 
Melanie Van Opbroeke. Hij was gehuwd met Melanie Elise Celestine Deventer, geboren te Zulzeke rond 1874, 
overleden te Nukerke op 2 januari 1940. Kinderen uit dit huwelijk: 1) Joanne : 26 januari 1907 - 2) Irena : 
24 juli 1908 - 3) Daniel : 15 april 1910 - 4) Rafaël : 12 april 1912 - 5) Gabriel : 31 augustus 1913 - 
6) Cornelia : 13 mei 1915.

Cornelia Schoorens
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Even tussendoor: Pierre Van 
Nieuwenhuyze was vooral be-
dreven als houtsnijder. Toen 
hij in Rijsel verbleef, maakte 
hij er al het schrijnwerk en 
houtsnijwerk voor het stadhuis 
van die stad. 
Het is ook in die periode dat 
Valerius De Saedeleer in 
Etikhove woonde. Het bedrijf 
Van Nieuwenhuyze maakte 
niet enkel de kaders en lijsten 
voor de werken van Valerius 
De Saedeleer, maar ook de 
weefgetouwen welke in het 
bedrijf ”Tapisseries De Saede-
leer” werden gebruikt. Daartoe 
werd zelfs een draaibank met 
een lengte van 6 meter opge-
steld om de nodige onderdelen 
van de soms grote weeftoestel-
len te kunnen maken. Maar 
gezien het tapijtenbedrijf een 
wereldwijde weerklank kreeg, 
was een uitbreiding van het 
getouwenpark nodig. Elisabeth 
De Saedeleer, dochter van Valerius en drijvende kracht achter de tapijtweefkunst van 
de familie, verhuisde met de hele handel naar Elsene, en de familie Van Nieuwenhuyze 
kon nog meer getouwen maken. Die bleken zo in de smaak te vallen, dat Elisabeth 
niet enkel haar tapijten verkocht, maar ook de getouwen. En daardoor komt het dat 
honderden weefgetouwen in Etikhove bij Van Nieuwenhuyze gemaakt, discreet de 
wereld rond werden verspreid.
Maar de hoofdbrok bleef toch het schrijnwerk. Toen Georges en Rupert de zaak overna-
men kon de ingeslagen weg worden verder gezet. Georges heeft ook een opleiding van 
houtsnijder genoten in Doornik. Talrijk zijn de staande klokken en sierornamenten die 
hij maakte. Onder meer op het kerkhof te Etikhove staan meerdere houten kruisbeelden 
die hij met kunstige hand bewerkte. Dank zij de goede conjunctuur vanaf de zestiger 
jaren kon in de schrijnwerkerij rustig worden verder gewerkt. De zaken floreerden. De 
activiteiten bleven dan wel beperkt tot daktimmerwerk en schrijnwerk. 
Toen Stefaan afstudeerde bleek een modernisering onvermijdelijk. Een nieuw modern 
machinepark in een nieuw atelier bleek een nodige investering. En het is Stefaan die 
thans het 175-jarig jubileum van zijn bedrijf kon vieren.

Het oude "werkhuis" aan de Nederholbeekstraat. De vertrouwde 
buitentrap naar de verdieping is nu verwijderd.

(foto Marc Vuylsteke)
wit pasteibakkersplunje en getooid met een dito hoge hoed de gesuikerde deeg bereiden 
en kneden om hem daarna tientallen keren met een handige zwaai over aan de muur 
vastgehechte haken te werpen tot de deeg werd omgevormd tot lange van langs om 
dunnerworden glanzende bleke slingers. Deze dunne repen werden dan tot de gekende 
lekkies versneden en verkocht als snoeperij. Al deze bewerkingen, die in het foorkraam 
gebeurden, waren op zich zelf reeds een attraktie voor de kooplustige bedevaarders”.

Het recept van de lekkies was een goed bewaard familiegeheim. De laatste uitbater, 
Maximiliaan Consael verklapte rond 1980 wel de ingrediënten aan Joris De Jaegher, 
toenmalige stadsgids van Oudenaarde : kandijsuiker, kandijsiroop, honing, boter en 
water.

2 "Enkele losse herinneringen aan Norbert Rosseau door zijn vrienden van Edelare en Oudenaarde", 
Camiel Van Houdenhove.

Huis "By Jan van Gent" op de Kerselare te Oudenaarde.
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175 jaar

Op 10 maart 2007 werd niet enkel de verjaardag van Stefaan gevierd, maar ook het 
175-jarig bestaan van de firma. Op het gemeentehuis werd het bedrijf gehuldigd door 
het gemeentebestuur, in het bijzijn van een groot deel van de familie Van Nieuwen-
huyze, de afstammelingen van Kobeke. De oudste dochter van Georges, Marie-Paule 
hield er een door de familie gewaardeerde en ludieke toespraak waarvan wij hieronder 
een deel overnemen. 

“Op mijn beurt wil ik Stefaan gelukwensen met zijn 50ste verjaardag en met dit 
prachtig feest van de schrijnwerkerij Van Nieuwenhuyze, dat toch ook een beetje een 
feest van onze va is. 
Mij werd gevraagd een paar woorden te zeggen over de historiek van dit familiebedrijf 
dat in 1832 door Jacobus Van Nieuwenhuyze opgericht werd. ...  

In het oude "werkhuis" zijn nog steeds de hand- en lijstschaafjes bewaard
die in de loop van de 175 jaar werden gemaakt en gebruikt.

(foto Marc Vuylsteke)

MARC VUYLSTEKE
Norbert Rosseau

Honderd jaar geleden, op 11 december 1907 werd Norbert 
Rosseau te Gent geboren als zoon van twee circusartiesten: 
Max Rosseau en de Italiaanse Stella Lucie. 
Op zaterdag 13 januari 2007 om 20u30 was er een recht-
streekse uitzending op Klara vanuit de Grote Zaal Henry 
Le Boeuf. Het Vlaams Radio Orkest speelde met veel brio 
zijn ouverture “De Pracht van Sicilië” en bracht zo een 
hulde aan deze componist.
Op “Goede Vrijdag”, 6 april, bracht het Goeyvaerts Consort 
onder leiding van dirigent Marc De Smet uit Etikhove het 
“Passieverhaal volgens Mattheus” van Norbert Rosseau.
“Deze passie is een authentiek meesterwerk, dat aan de 

componist onder een ander gesternte, snelle onsterfelijkheid had kunnen opleveren. 
Het is een juweel van hoge toonkunst, waar je stil van wordt en kippenvel van krijgt. 
En oh, zo sober ! Geen orkest, geen solisten. Enkel de essentie ! Alleen koorpartijen 
die de evangelietekst zingen, afgewisseld met korte orgelinterludia. Het is Rosseau s̓ 
ultieme verrijking van het Passiegebeuren” lezen we op de uitnodiging voor het con-
cert in de O.-L.-Vrouwkerk van Pamele te Oudenaarde.
Deze Vlaamse componist is in Maarkedal zo goed als onbekend. Ook Businarias wil 
hem bij zijn lezers (beter) bekend maken, temeer daar hij ook bindingen heeft met 
Maarkedal.

Hij groeide op in een artistiek milieu dat deels in Gent, in Edelare (Kerselare) en in 
Italië verbleef. Tijdens de zomermaanden verbleef de familie Rosseau in Kerselare. De 
enigszins mysterieus voorkomende vader Max en de even mysterieuze moeder baat-
ten vooral tijdens de dagen van “keeser” het foorkraam “Jan van Gent1” uit. Wie in de 
meidagen naar Kerselare kwam kocht er “lekkies”. “Norbert hielp er gekleed in een 
 

1. Het huis “Jan van Gent” werd gesticht door een zekere Jan Delamotte, een gekende honingkoek- 
handelaar. Hij liet zijn zaak over aan Jan Rosseau (geboren te Gent op 6 augustus 1788). Een van zijn zonen, 
Gillis, huwde in 1882 met Clothildis Consael. Zij was de dochter van Maximiliaan Consael, stichter van 
het gekende wafelkraam “Max” en van Frederika Lemeur die te Kerselare op 8 mei 1816 werd geboren.  
De zoon van Gillis Rosseau, Max, gehuwd met Stella Lucie, zette de zaak verder. Rond 1920 kwam Max 
jaarlijks met een groot kraam naar Kerselare. Enkele jaren later werd het kraam door het gebouw “Gentsch 
Huis by Jan van Gent” vervangen. Na het overlijden van vader Max in 1966 neemt Norbert Rosseau de zaak 
over, echter niet voor lang.  De nieuwe uitbater werd een Max Consael, de zoveelste in de generatie van een 
gekende familie. (Bron : Joris De Jaegher, Oudenaarde).

Norbert Rosseau



In 1809 werd hij in Etikhove geboren, onze vader Jacobus, Kobeke. Zijn vader, ook een 
Jacques, was een “wever-spinder”, die geboren was in Maarke. Na zijn huwelijk met 
Marie De Catelle, een Etikhoofse vrouw, kwam hij naar Etikhove wonen. 
Het moeten roerige tijden geweest zijn: Kobeke werd geboren in het Frankrijk van 
Napoleon. Toen hij zes jaar was, woonde hij in het Koninkrijk der Nederlanden. In 
1832 werd hij schrijnwerker in België. En al die tijd woonde hij in Etikhove. Op de 
wijze leeftijd van eenendertig jaar, in 1840, huwde hij de drieëntwintigjarige Melanie 
Ghijs van Nukerke. Zij was dus geboren in 1817 in Nederland. In Nukerke. Kun je nog 
volgen? Zo ingewikkeld was het in die tijd. En er was toen geen computer om het al-
lemaal bij te houden. Er was zelfs geen electriciteit, dus geen radio, niets. De mensen 
woonden in kleine huisjes langs de beek. Met kaarsjes in huis, en elke zondag na de mis 
een boodschapper die het nieuws deed aan de kerk.
Maar uit die donkere tijd is een groot geslacht schrijnwerkers opgestaan.

Kobeke en Melanie hadden naast hun twaalf kinderen ook nog twee vondelingen uit 
Gent in de familie opgenomen. Het waren moeilijke tijden en Kobeke moest zes van zijn 
kinderen op jonge leeftijd begraven.
In 1854 kregen ze hun tweede zoon Frederik. Die bleek sterk genoeg om ook schrijn-
werker te worden. Hij huwde op 5 oktober 1881 met Elisa Den Haerynck. Hij werd 
door het gemeentebestuur van Etikhove aangeduid voor het bouwen van het nieuw 
gemeentehuis “op de plaetse“. In 1887 gingen Frederik en Elisa wonen in het huis 
aan de Nederholbeekstraat waar va nog altijd woont en waar de schrijnwerkerij nog 
altijd gevestigd is.

Frederik en Elisa hadden acht kinderen, en ik heb ze nog allemaal gekend. Hij moet 
wel geniaal geweest zijn, niet omdat hij acht kinderen had, maar omdat hij, toch zelf 
geboren in een heel armoedige tijd, zijn kinderen liet studeren. ... Jozef, geboren in 
1882,  Florent, in 1887 en Pierre, 1892, werden niet alleen schrijnwerker, ze leerden 
ook houtsnijwerk en volgden tekenlessen. Zo leerden ze prachtige huizen ontwerpen. 
De map met hun ontwerpen heeft nog jaren bij onze va gestaan en Johan heeft er een 
paar kunnen inlijsten. ... Pierre verhuisde naar Brakel en werd daar schrijnwerker, 
gekend voor zijn houtsnijwerk. 

De zaak in Etikhove ging over in de handen van Jozef en Florent. 
Florent huwde een Française, Augustine Dupont, in 1921. Hun huwelijk bleef helaas 
kinderloos. Jozef huwde met Maria Verdonckt in 1913. Dus eigenlijk ook al bijna 100 
jaar geleden. Ook uit dit huwelijk werden drie schrijnwerkers geboren: Albert, 1916, 
was schrijnwerker, en ook Georges, 1918, en Rupert, 1920. ... 
Mijn grootvader Jozef tekende ook huizen. Ons huis heeft hij ooit getekend, en vele 
mensen vinden het nog altijd mooi. Jozef was ook een grote toneelliefhebber. Die 
microbe had hem zodanig te pakken dat hij samen met Georges Thienpont en de 
toenmalige pastoor een toneelzaal bouwde. Een parochiezaal waar wij nog altijd met 
liefde gaan feesten. Straks weer.

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Onze jaarlijkse uitstap

Op zaterdag 25 augustus 2007 gaan we, 
samen met V.V.F., op ontdekkingstocht 
naar Wallonië!

Programma :

- Vertrek om 8 uur aan het lokaal, Maal-
zaakstraat, richting Lessines, daar langs de 
groeven naar het Museum van het Onze-
Lieve-Vrouw-met-de-Roos hospitaal.

- Middagmaal ter plaatse in de geboorte-
stad van de surrealist René Magritte.

- Dan naar Waterloo, wereldwijd bekend 
om zijn "Slag van Waterloo" (juni 1815),  
met verschillende attracties: o.a. de leeu-
wenheuvel, het wassenbeeldmuseum, een 
audiovisueel spektakel, ...

- Langs Louvain-La-Neuve keren we terug 
naar Nukerke waar de aankomst voorzien 
is rond 21u30.

- Noteer alvast die datum in uw agenda. 
Practische informatie (inschrijvingsfor-
mulier – kostprijs) wordt nog per brief 
bezorgd.
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Georges Van Nieuwenhuyze
bezig met het snijwerk voor het kruisbeeld voor het graf van zijn overleden zus Paula.

(foto Jozef Bourdeaudhui)

Twee zonen van Jozef zetten het familiebedrijf verder. Jarenlang waren Georges en 
Rupert echt wel de beste schrijnwerkers van de streek. De steekkar werd vervangen 
door een witte Opel. ... de twee jongsten, Stefaan en Geert, leerden “de stiel” met 
succes. ... Stefaan runt het ouderlijk bedrijf dat vandaag jarig is. Het werkhuis met de 
trap op werd te klein en in de hof was er plaats genoeg voor een groter atelier waar 
altijd maar meer machines in kwamen te staan.
....

En dan wil ik graag eindigen met een hommage aan enkele mensen die geen schrijn-
werker waren of zijn, maar zonder wie die schrijnwerkers het nooit hadden gered, 
zonder wie ze niet eens zouden bestaan. Dank aan Melanie Ghijs, Elisa Den Haerynck, 
Maria Verdonckt en tante Gustien, en ons moeke Anna Desloovere en tante Julia ... 
en schoonzus Linda Spileers.“

22 23

10 maart 2007: Vóór het Maarkedalse administratief centrum:
v.l.n.r.: Stefaan Van Nieuwenhuyze, burgemeester Peter Thienpont met links achter hem

Stefaans echtgenote Linda Spileers, en Georges Van Nieuwenhuyze. (foto Marie-Paule Van Nieuwenhuyze)

“Georges en Stefaan Van Nieuwenhuyze”
(foto Jeremy Wieme)
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- Dan naar Waterloo, wereldwijd bekend 
om zijn "Slag van Waterloo" (juni 1815),  
met verschillende attracties: o.a. de leeu-
wenheuvel, het wassenbeeldmuseum, een 
audiovisueel spektakel, ...

- Langs Louvain-La-Neuve keren we terug 
naar Nukerke waar de aankomst voorzien 
is rond 21u30.

- Noteer alvast die datum in uw agenda. 
Practische informatie (inschrijvingsfor-
mulier – kostprijs) wordt nog per brief 
bezorgd.
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175 jaar

Op 10 maart 2007 werd niet enkel de verjaardag van Stefaan gevierd, maar ook het 
175-jarig bestaan van de firma. Op het gemeentehuis werd het bedrijf gehuldigd door 
het gemeentebestuur, in het bijzijn van een groot deel van de familie Van Nieuwen-
huyze, de afstammelingen van Kobeke. De oudste dochter van Georges, Marie-Paule 
hield er een door de familie gewaardeerde en ludieke toespraak waarvan wij hieronder 
een deel overnemen. 

“Op mijn beurt wil ik Stefaan gelukwensen met zijn 50ste verjaardag en met dit 
prachtig feest van de schrijnwerkerij Van Nieuwenhuyze, dat toch ook een beetje een 
feest van onze va is. 
Mij werd gevraagd een paar woorden te zeggen over de historiek van dit familiebedrijf 
dat in 1832 door Jacobus Van Nieuwenhuyze opgericht werd. ...  

In het oude "werkhuis" zijn nog steeds de hand- en lijstschaafjes bewaard
die in de loop van de 175 jaar werden gemaakt en gebruikt.

(foto Marc Vuylsteke)

MARC VUYLSTEKE
Norbert Rosseau

Honderd jaar geleden, op 11 december 1907 werd Norbert 
Rosseau te Gent geboren als zoon van twee circusartiesten: 
Max Rosseau en de Italiaanse Stella Lucie. 
Op zaterdag 13 januari 2007 om 20u30 was er een recht-
streekse uitzending op Klara vanuit de Grote Zaal Henry 
Le Boeuf. Het Vlaams Radio Orkest speelde met veel brio 
zijn ouverture “De Pracht van Sicilië” en bracht zo een 
hulde aan deze componist.
Op “Goede Vrijdag”, 6 april, bracht het Goeyvaerts Consort 
onder leiding van dirigent Marc De Smet uit Etikhove het 
“Passieverhaal volgens Mattheus” van Norbert Rosseau.
“Deze passie is een authentiek meesterwerk, dat aan de 

componist onder een ander gesternte, snelle onsterfelijkheid had kunnen opleveren. 
Het is een juweel van hoge toonkunst, waar je stil van wordt en kippenvel van krijgt. 
En oh, zo sober ! Geen orkest, geen solisten. Enkel de essentie ! Alleen koorpartijen 
die de evangelietekst zingen, afgewisseld met korte orgelinterludia. Het is Rosseau s̓ 
ultieme verrijking van het Passiegebeuren” lezen we op de uitnodiging voor het con-
cert in de O.-L.-Vrouwkerk van Pamele te Oudenaarde.
Deze Vlaamse componist is in Maarkedal zo goed als onbekend. Ook Businarias wil 
hem bij zijn lezers (beter) bekend maken, temeer daar hij ook bindingen heeft met 
Maarkedal.

Hij groeide op in een artistiek milieu dat deels in Gent, in Edelare (Kerselare) en in 
Italië verbleef. Tijdens de zomermaanden verbleef de familie Rosseau in Kerselare. De 
enigszins mysterieus voorkomende vader Max en de even mysterieuze moeder baat-
ten vooral tijdens de dagen van “keeser” het foorkraam “Jan van Gent1” uit. Wie in de 
meidagen naar Kerselare kwam kocht er “lekkies”. “Norbert hielp er gekleed in een 
 

1. Het huis “Jan van Gent” werd gesticht door een zekere Jan Delamotte, een gekende honingkoek- 
handelaar. Hij liet zijn zaak over aan Jan Rosseau (geboren te Gent op 6 augustus 1788). Een van zijn zonen, 
Gillis, huwde in 1882 met Clothildis Consael. Zij was de dochter van Maximiliaan Consael, stichter van 
het gekende wafelkraam “Max” en van Frederika Lemeur die te Kerselare op 8 mei 1816 werd geboren.  
De zoon van Gillis Rosseau, Max, gehuwd met Stella Lucie, zette de zaak verder. Rond 1920 kwam Max 
jaarlijks met een groot kraam naar Kerselare. Enkele jaren later werd het kraam door het gebouw “Gentsch 
Huis by Jan van Gent” vervangen. Na het overlijden van vader Max in 1966 neemt Norbert Rosseau de zaak 
over, echter niet voor lang.  De nieuwe uitbater werd een Max Consael, de zoveelste in de generatie van een 
gekende familie. (Bron : Joris De Jaegher, Oudenaarde).

Norbert Rosseau



26 19

Even tussendoor: Pierre Van 
Nieuwenhuyze was vooral be-
dreven als houtsnijder. Toen 
hij in Rijsel verbleef, maakte 
hij er al het schrijnwerk en 
houtsnijwerk voor het stadhuis 
van die stad. 
Het is ook in die periode dat 
Valerius De Saedeleer in 
Etikhove woonde. Het bedrijf 
Van Nieuwenhuyze maakte 
niet enkel de kaders en lijsten 
voor de werken van Valerius 
De Saedeleer, maar ook de 
weefgetouwen welke in het 
bedrijf ”Tapisseries De Saede-
leer” werden gebruikt. Daartoe 
werd zelfs een draaibank met 
een lengte van 6 meter opge-
steld om de nodige onderdelen 
van de soms grote weeftoestel-
len te kunnen maken. Maar 
gezien het tapijtenbedrijf een 
wereldwijde weerklank kreeg, 
was een uitbreiding van het 
getouwenpark nodig. Elisabeth 
De Saedeleer, dochter van Valerius en drijvende kracht achter de tapijtweefkunst van 
de familie, verhuisde met de hele handel naar Elsene, en de familie Van Nieuwenhuyze 
kon nog meer getouwen maken. Die bleken zo in de smaak te vallen, dat Elisabeth 
niet enkel haar tapijten verkocht, maar ook de getouwen. En daardoor komt het dat 
honderden weefgetouwen in Etikhove bij Van Nieuwenhuyze gemaakt, discreet de 
wereld rond werden verspreid.
Maar de hoofdbrok bleef toch het schrijnwerk. Toen Georges en Rupert de zaak overna-
men kon de ingeslagen weg worden verder gezet. Georges heeft ook een opleiding van 
houtsnijder genoten in Doornik. Talrijk zijn de staande klokken en sierornamenten die 
hij maakte. Onder meer op het kerkhof te Etikhove staan meerdere houten kruisbeelden 
die hij met kunstige hand bewerkte. Dank zij de goede conjunctuur vanaf de zestiger 
jaren kon in de schrijnwerkerij rustig worden verder gewerkt. De zaken floreerden. De 
activiteiten bleven dan wel beperkt tot daktimmerwerk en schrijnwerk. 
Toen Stefaan afstudeerde bleek een modernisering onvermijdelijk. Een nieuw modern 
machinepark in een nieuw atelier bleek een nodige investering. En het is Stefaan die 
thans het 175-jarig jubileum van zijn bedrijf kon vieren.

Het oude "werkhuis" aan de Nederholbeekstraat. De vertrouwde 
buitentrap naar de verdieping is nu verwijderd.

(foto Marc Vuylsteke)
wit pasteibakkersplunje en getooid met een dito hoge hoed de gesuikerde deeg bereiden 
en kneden om hem daarna tientallen keren met een handige zwaai over aan de muur 
vastgehechte haken te werpen tot de deeg werd omgevormd tot lange van langs om 
dunnerworden glanzende bleke slingers. Deze dunne repen werden dan tot de gekende 
lekkies versneden en verkocht als snoeperij. Al deze bewerkingen, die in het foorkraam 
gebeurden, waren op zich zelf reeds een attraktie voor de kooplustige bedevaarders”.

Het recept van de lekkies was een goed bewaard familiegeheim. De laatste uitbater, 
Maximiliaan Consael verklapte rond 1980 wel de ingrediënten aan Joris De Jaegher, 
toenmalige stadsgids van Oudenaarde : kandijsuiker, kandijsiroop, honing, boter en 
water.

2 "Enkele losse herinneringen aan Norbert Rosseau door zijn vrienden van Edelare en Oudenaarde", 
Camiel Van Houdenhove.

Huis "By Jan van Gent" op de Kerselare te Oudenaarde.
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De oudste, Joseph Dominique, werd te Etikhove geboren op 3 augustus 1882. Hij 
huwde te Nukerke met Marie Verdonckt. Samen met zijn broer Florent, geboren 
te Etikhove op 12 oktober 1887 en op 22 april 1921 in Le Havre gehuwd met de 
Française Augustine Dupont, volgde hun vader Frederik op. Een andere broer Pier-
re, geboren te Etikhove op 19 juli 1892, huwde op 21 december 1920 met Maria 
Planchon. Ook hij was houtbewerker, maar verhuisde eerst naar het Franse Rijsel en 
later naar Nederbrakel.
Florent en Augustine bleven kinderloos. Joseph en Marie kregen 10 kinderen. 
Georges, geboren te Etikhove op 25 mei 1918, huwde op 19 december 1946 met Anna 
Desloovere. Rupert, geboren te Etikhove op 16 maart 1920, huwde op 16 juli 1951 met 
Julia De Clercq. Deze beide broers volgden hun vader en oom op in de schrijnwerkerij. 
De oudste zoon van Joseph, Albert, geboren te Etikhove op 16 oktober 1916, werd ook 
schrijnwerker, maar oefende zijn stiel niet uit in de schrijnwerkerij van zijn broers.
Rupert en Julia hadden geen kinderen. Georges en Anna kregen er zeven. Stefaan, 
geboren te Etikhove op 12 maart 1957 huwde op 17 september 1977 met Linda 
Spileers. Hij volgde zijn vader Georges en oom Rupert op als zaakvoerder van de 
schrijnwerkerij. Zijn broer Geert, geboren te Etikhove op 1 februari 1960, studeerde 
ook houtbewerking en heeft thans een bedrijf te Ronse waar onder meer keukens 
worden gemaakt. 
De opvolging is vermoedelijk verzekerd, want naast de jongste zoon van Stefaan, 
Jan, die houtbewerking studeert, zijn nog andere kleinzonen van Georges in de bouw 
verzeild geraakt.

Historiek van het bedrijf

Wat de stichter Koobeke als schrijnwerker heeft gemaakt of betekend, daarvan is niets 
bekend. We houden het dan ook maar bij “stichter”. 
Over Frederik is al iets meer bekend. Hij verhuisde in 1887 naar de Nederholbeekstraat, 
waar het bedrijf nu nog steeds is gevestigd. Hij bouwde het gemeentehuis van 
Etikhove met daarnaast de gemeenteschool. De school is afgebroken en het gemeen-
tehuis is thans geïntegreerd in het moderne Administratief Centrum van Maarkedal. 
Eigenlijk is het zo dat Frederik niet alleen schrijnwerker was maar in feite toen al 
“sleutel op de deur” bouwde. Toen zijn zoon Florent tijdens wereldoorlog I als oor-
logsvrijwilliger in Frankrijk terecht kwam kreeg hij daar voor die tijd revolutionaire 
nieuwigheden op het gebied van de schrijnwerkerij te zien: houtbewerkingsmachines. 
Na de oorlog duurde het niet lang of Frederik kon op aandringen van Florent, gesteund 
door zijn broer Joseph de nodige Danckaert-machines aanschaffen. Dit gebeurde in 
1922. Vanaf toen werd vooral het maken van schrijnwerk de hoofdbedrijvigheid. 
Joseph was wel de ontwerper van talrijke gebouwen – een schrijnwerker kon in die tijd 
ook voor architect doorgaan. Talrijke huizen in Etikhove werden door hem ontworpen, 
en ook de Etikhoofse Parochiale Feestzaal. 

BINDINGEN MET MAARKEDAL.

1. Op latere leeftijd trouwde Norbert Rosseau op 22 
november 1967 te Ronse met Cornelia Schoorens uit 
Nukerke. Zij gingen wonen in het huis dat door vader 
Max gebouwd was op de Lievekaai 11 te Gent. Uit 
een brief van 12 oktober 1967, gericht aan Pros Goet-
hals3, weten we dat moeder niet gelukkig was met dit 
huwelijk. “Ik heb de gelegenheid niet gevonden om U 
bekend te maken dat ik ga trouwen; als U hier geko-
men is voor het artikel, zou ik er wel van gesproken 
hebben, maar door de houding van moeder heb ik lie-
ver niets gezegd om droevige stonde te vermijden. Het 
is wel door de houding van moeder – recht uit gezegd 
: zij is jaloers – dat wij elders gaan wonen... Het is 
34 jaar dat we elkaar kennen door zeldzame ontmoe-
tingen en regelmatige briefwisseling. Ik wil daar niet 
langer over spreken en hoop U haar te mogen voor-
stellen na het huwelijk te Ronse op 22 november”. 
Norbert Rosseau was toen reeds 60 jaar.
Cornelia werd  te Nukerke geboren op 13 mei 1915 als dochter van  Richard Adolf  
Schoorens en Melanie Van Opbroecke. De familie Schoorens4 woonden 
toen op een hoeve gelegen in de Smouterstraat, nu Mellinkstraat. Eén van haar 
broers was de bekende Rafaël Schoorens uit het Zeitje nog niet zolang overle-
den. De hoeve in de Mellinkstraat is nu bewoond door Inge Schoorens, dochter 
van José Schoorens (Hof te Fiennestraat) en kleindocher van Gabriël Schoorens. 
Tussen de familie Schoorens en Rosseau waren er in 1932 vriendschaps-
banden ontstaan. Rafaël Schoorens en Norbert Rosseau vervulden in 1932 
samen hun militaire dienst te Gent in 10de Compagnie van het 2de Linieregiment. 
Cornelia, de jongste zus van Rafaël, was te Nukerke gehuwd op 4 mei 1942 met 
Arnould Francies Charles Achilles de Billoez, geboren te Wodecq op 12 november 
1914, zoon van Achille de Billoez en Aurelie Louise Molingreau. Haar echtgenoot 
werd op 24 april 1944 bij een razzia te Ellezelles opgepakt en weggevoerd naar het 
concentratiekamp van Ellrich. Bij de evacuatie van dit kamp in april 1945 overleed hij. 
Zij bleef met haar zoontje Serge alleen over.

3.  E.H. Pros Goethals (1923-1981) was één de beste vrienden van Norbert Rosseau. Hij was leider (1970-
1981) van de Schola Cantorum van de Sint-Baafskathedraal te Gent.
4.  Richard Adolf Schoorens, geboren te Nukerke op 9 februari 1873, zoon van Louis Schoorens en 
Melanie Van Opbroeke. Hij was gehuwd met Melanie Elise Celestine Deventer, geboren te Zulzeke rond 1874, 
overleden te Nukerke op 2 januari 1940. Kinderen uit dit huwelijk: 1) Joanne : 26 januari 1907 - 2) Irena : 
24 juli 1908 - 3) Daniel : 15 april 1910 - 4) Rafaël : 12 april 1912 - 5) Gabriel : 31 augustus 1913 - 
6) Cornelia : 13 mei 1915.

Cornelia Schoorens
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JOZEF BOURDEAUDHUI

Schrijnwerkerij Van Nieuwenhuyze uit Etikhove 
175 jaar

De verwantschap van een schrijnwerkersfamilie

In 1979 gaf Alfons Van Nieuwenhuyze zijn “Stamboom van de familie 
Van Nieuwenhuyze” uit. Waar Alfons teruggaat tot 1491, is het hier absoluut niet 
de bedoeling dit werk over te nemen en gaan wij ons beperken tot 11 april 1809. 
Die dag werd te Etikhove Jacques Van Nieuwenhuyze geboren, als zoon van Jacques 
en Marie Françoise de Catelle. Hij – bijgenaamd “Kobeke” – werd de eerste schrijn-
werker van de familie en was de stichter van een schrijnwerkersdynastie. Op 29 mei 
1840 huwde hij met Melania Ghys, geboren te Nukerke op 1 augustus 1817. Zij woon-
den “beneen het domein Thienpont langs de beke”. Zij kregen 12 kinderen en adop-
teerden er nog twee. 
De negende van de rij, Frederik werd te Etikhove geboren op 23 juni 1854. Deze 
opvolger in de schrijnwerkerij huwde op 5 oktober 1881 met Elisa Den Haerynck. 
Zij kregen 8 kinderen. 

Frederik Van Nieuwenhuyze en Elisa Den Haerynck
vieren hun zilveren huwelijksjubileum te Etikhove in 1906.

Zittend v.l.n.r.: Joseph, vader Frederik met Julia, moeder Elisa, Martha, Maria.
Staand v.l.n.r.: Pierre, Leontine, Florent en Alphonse. (foto familiearchief)
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Familie Schoorens.

 2. Norbert Rosseau componeerde veel koor-
muziek o.a. voor de “Schola Cantorum” 
van de Sint-Baafskathedraal te Gent. Het 
“Evangelie volgens Johannes" (1965) 
werd opgedragen aan zijn vriend E.H. Pros  
Goethals. Een "Mis ter ere van de H. Bavo" 
vijfstemmig a-capella (1965) werd opgedra-
gen aan Gerard Van Durme, de leider van de 
Schola van 1943 tot 1967. 
De “Missa in honorem Spiritus Sancti" 
vierstemmig a-capella (1962) werd opge- 
dragen aan Noël Van Wambeke, gebo- 

ren te Schorisse op 24 december 1923 en priester gewijd te Gent op 5 juni 
1950. Vanaf 1954 tot aan zijn overlijden, ten gevolge van een ongeval te 
Munte op 16 augustus 1970, was hij dirigent van de Schola Cantorum 
van de kathedraal. Hij was laureaat van het Lemmensinstituut, koorleider van het 
knapenkoor van het St.-Lievenscollege, professor aan het Grootseminarie te Gent en 
leraar aan het St.-Lievenscollege.

3. Deze foto toont dat het koor van Edelare ook 
in Etikhove rond 1960 een H. Eucharistieviering 
moet opgeluisterd hebben. V.l.n.r. : onbekend, 
onbekend, Marc De Coninck, onbekend, onbe-
kend, Paul Vanden Abeele, onbekend, Norbert 
Claus, Jan Walraet, onbekend (vrouw), Carlos 
De Coninck, Dirk Van Wambeke, Norbert Ros-
seau, Pol Borremans en meester Van Wambeke.

Noël Van Wambeke.

Norbert Rosseau met zangkoor.
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PAULA VANDER MIJNSBRUGGE
Nacht van de Geschiedenis

In het kader van de vijfde ʻNacht van de Geschiedenis  ̓had, in samenwerking met het 
Davidsfonds Maarkedal, een voordracht plaats op 27 maart 2007 in zaal "Maarkedal" 
te Etikhove met als thema: "Etikhove in de 2de helft van de 19de eeuw".
Daar de "Nacht van de Geschiedenis" in het teken stond "Aan tafel" werden we bij het 
binnenkomen verwelkomd met een heerlijke kop soep, van een verrassing gesproken! 
Na een korte verwelkoming door Fernand Maes, voorzitter van het Davidsfonds was 
het woord aan Marc Vuylsteke, voorzitter van de Heemkundige Kring Businarias. 
In het eerste deel legde de spreker uit waarom hij die periode gekozen had. Sedert 
1850 sprak men  van "Arm Vlaanderen", 
immers in 1845 brak er hongersnood uit, 
door het mislukken van de aardappeloogst 
en dit werd verduidelijkt door talrijke fo-
toʼs. Om de armoede hier te verminderen 
verbond men Vlaanderen met Henegou-
wen door middel van een spoorweg. In 
september 1861 reed de eerste trein door 
de tunnel in Louise-Marie.
Aan de hand van een Popp-kaart, genoemd 
naar C. Popp (°Utrecht 1805-†1879), 
werden belangrijke wetenswaardigheden over Etikhove getoond: o.a. landbouwgron-
den, bossen, huizen (ingedeeld in een 12-tal categorieën), grootgrondbezitters (o.a. de 
familie Thienpont), grafieken van huwelijken, geboorten, aantal inwoners.
Het tweede deel, meer anecdotisch, was even boeiend. Enkele prachtige fotoʼs van de 
St.-Britiuskerk met vermelding van pastoors, onderpastoors. Ook de burgemeesters 
kwamen aan bod. Verder het Bureel van Weldadigheid, dat sedert de Franse Revolutie 
(1789) de liefdadigheidstaak van de kerk overnam, lenigde de grootste nood met soep- 
en brooduitdeling.
Ook kwamen allerlei festiviteiten, ontspanning, stoeten, café-spelen aan bod, dit alles 
doorspekt met enkele anecdotes. Ook kregen we heel wat informatie over lotelingen 
en seizoenarbeiders.
Merkwaardig was wel dat Etikhove steun verleende aan de gemeenteschool van 
Louise-Marie. Ook woonden hier jarenlang protestanten en in 1896 werd hun tempel 
opnieuw ingewijd.
Na enkele indringende fotoʼs van "Arm Vlaanderen", konden we besluiten : "Wat 
hebben we het goed, laat ons toch solidair zijn!"

Alvast afspraak op 18 maart 2008 op de 6de Nacht van de Geschiedenis.

4. Ook Stanislas Deriemaeker heeft Norbert Rosseau zeer 
goed gekend. Stanislas Deriemaeker werd in 1932 gebo-
ren in Nukerke. Hij studeerde aan het conservatorium van 
Gent waar hij zijn hoger diploma orgel behaalde. Later 
werd hij titularis van de orgelklas aan het conservatorium 
van Antwerpen en doceerde hij aan de KU Leuven. Sinds 
1962 was hij de organist van de Antwerpse kathedraal. 
Nu geniet hij van zijn pensioen.
In het Radio-3 programma “Muziekkabinet” van en-
kele jaren geleden zei Stanislas : “De figuur van 
Norbert Rosseau ligt mij nauw aan het hart. Samen 
met mijn vriend en collega, Lucien Goethals, de bekende 
componist, hebben we enkele lessen bij Norbert Rosseau 
gevolgd. Het zijn momenten geweest die ik nooit vergeet, 
het zijn één de mooiste van mijn leven. Ik woonde toen in Nukerke en Rosseau had 
een buitenverblijf in Kerselare. Op een dag hadden we met hem een afspraak ge-
maakt en trokken de berg omhoog, door de velden op bezoek bij de meester. Mis-
schien kan ik het vertellen dat we na onze contrapunt- en fugaprijs nogal wat tra-
ditioneel hadden moeten schrijven, en dat vonden wij genoeg. Wij gingen het eens 
modern aanpakken, het was allemaal te traditioneel naar ons goesting. Norbert 
Rosseau, dat was onze man. Wij hadden gehoord dat hij dodecafonisch schreef en 
met reeksen werkten. Wij hadden ook zoiets gemaakt en zouden hem zeggen 'meester, 
wij zouden graag dodecafonisch componeren'. En wij dachten die gaat zeggen 'Ah, 
eindelijk, jonge Vlamingen die eens iets nieuws gaan doen'. Hij zat stil en glimlachte 
en zei toen : 'Ja, dodecafonisch, dat is een systeem, gelijk er veel systemen zijn en 
als ik soms eens geen inspiratie heb, dan grijp is ook wel eens naar het systeem'. En 
wij zaten daar, helemaal ontnuchterd. Wat later, als we zo bezig waren, dan zat hij in 
het midden tussen ons en zei opeens : 'Als ik nu Schönberg zou zijn' – en tot Lucien 
– 'gij zoudt Webern zijn en dan zou De Riemaeker de lyrische Alban Berg zijn'. En tot 
Lucien zei hij nog : 'gij zoudt moeten verder gaan in de electronische muziek'. Bij 
Lucien is het ook zo uitgekomen. Ik ben niet verder 
gegaan, ik heb weinig gecomponeerd. Het was toch zo 
boeiend, ik ben in die tijd toch zo gelukkig geweest".

5. De dirigent van het Goeyvaerts Consort Marc 
Michael De Smet woont te Etikhove, Onderbossenaar-
straat 12. Hij studeerde aan de conservatoria van Gent, 
Brussel en Maastricht. Hij is cellist en leerde dirigeren 
bij Lucas Vis, wiens voorliefde voor de hedendaagse mu-
ziek hij deelt. Verder bezocht hij de meestercursus van 
Franco Ferrara in Siena en de internationale koorleiders-
cursus onder leiding van Laslo Heltay.

Stanislas Deriemaeker..

foto Marijke
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Marc Michael De Smet
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een sterkend regiem volgen: melk, eieren, vleesch, een goed glas bier, of glas wijn. 
Deze die overbloedig zijn moeten integendeel weinig eten of zich laten bloed trekken. 
Hartelijders klagen van slaaploosheid doordat het onstuimig kloppen van hun hart hun 
de nachtrust beneemt. Daarvoor neemt men des avonds meibloemthee, of salie met 
melk gekookt dit bedaart het hart. Eene eenvoudige behandeling in het bereik van alle 
slapelooze lieden is deze: ʼs avonds een warm bad nemen van een half uur. Daarna het 
lichaam snel afgedroogd met warme doeken en dan seffens naar bed. Terwijl men in 
het bed ligt een tas melk drinken met een dooier van een ei en suiker. Wie te zwak is 
om een bad te verdragen kan een warmen natten doek op buik en borstwand leggen.

Hartbedarende kruiden
In ieder huishouden zou er een flinke eau de Melisse moeten zijn. Wanneer iemand on-
gemakkelijk wordt, gejaagd is, lijdt aan hartkloppingen, geven men hem een kafelepel 
in een glaasje water. 
Ziehier een samenstelling van drank goed voor het hart te bedaren. Genever 1 liter, sa-
liekruid 5 gr, thymoes 1 gr, valeriane wortelen 3 gr, hagedoornbeziën 1 gr, roozemarijn 
1 gr, caneel 5 gr, rozijnen sultane 100 gr, candijsuiker 100 gr, een tiental dagen laten 
trekken, doorgieten en alle avonden en glaasje van nemen.
Hoppebloemen op witte wijn gestoken in verhouding van 30 grammen per liter ver-
schaft een maagstekende en hartbedarende drank ʼs middags en ʼs avonds een glas.
Een blad kerslaurier gekookt met 1 pint gesuikerde melk en ʼs avonds uitgedronken 
voor te gaan slapen verzekerd een goede nachtrust.

Bloedzuiverend
Met het opkomen en afvallen der bladeren niets beter om het bloed te zuiveren dan 
1 lepel sulferbloem vermengd met 100 gr honig of siroop en van dit mengsel alle 
dagen 1 koffielepel genomen. Ook zeer aan te raden in geval van huiduitslag, brand 
en zweren.

Tegen hoest
Leg een citroen in een warmen oven en laat ze daar zoo lang liggen tot den buitenkant 
geheel glad en bruin is. Dan drukt men het sap van den citroen warm uit over twee 
eetlepels kandijsuiker, roeren totdat het een siroop vormt en daar nu en dan een weinig 
van nemen.

Tegen den fijt 

Bezorgd bij een bijenhouder een weinig bijenwas. Laat dit smelten in een steenen 
potje. Voeg hieraan toe een roetkaarse. Roer goed met iets dat onschadelijk is. Smeert 
dik op een zuiver doekje en leg het op den zieken vinger. Laat een nacht trekken en 
verversch des anderendaags 2 of 3 maal.
Op twee of drie dagen genezen.

Het Goeyvaerts Consort werd opgericht op 28 februari 1995. Hun aandacht gaat 
vooral naar hedendaagse muziek en in het bijzonder naar de muziek van Norbert 
Rosseau. Vele concerten met hoofdzakelijk Belgische muziek gaven ze zowel in bin-
nen- als buitenland. Voor de bekende film van Pierre Van Dormael, “Le huitième jour”, 
zongen ze de koorpassages.
“Toen twaalf jaar geleden het Goeyvaerts Consort werd opgericht, werd in het Vlaamse 
culturele landschap een lacune opgevuld. Het Goeyvaerts Consort ontleent zijn naam 
aan Karel Goeyvaerts  (1923-1993), de belangrijkste Belgische componist na 1950, die 
symbool staat voor vernieuwing, avontuur, internationalisme, eruditie en spiritualiteit. 
Vlaanderen had tot dan toe geen eigen vocaal ensemble dat zich toelegde op de muziek van 
zijn tijd. Niet alleen de programmatie, ook de manier van concerteren, ondergingen de ene 
gedaantewisseling na de andere. Na twaalf jaar verlegt het Goeyvaerts Consort het ge-
weer van schouder. Omdat de overheid beslist heeft het Goeyvaerts Consort niet langer 
structureel te subsidiëren (schande) ziet het ensemble zich genoodzaakt om een andere 
weg in te slaan, dit onder een nieuwe naam: Goeyvaerts Aquarius Consort, symbolisch 
gekozen naar het opus magnum van Karel Goeyvaerts. De programmatie van Aquarius 
zal niet langer exclusief-hedendaagse muziek bevatten, maar een combinatie van het 
nieuwe met het vertrouwde.” 

WIE WAS NORBERT ROSSEAU ?

Vrij jong speelde Norbert viool. Zijn vader had hem in plaats van een tol een viooltje 
gegeven. Zijn eerste muzikale lessen ontving hij van zijn moeder en vader. Vader was 
een rondreizend violist en muzikale clown die op de onwaarschijnlijkste instrumenten 
speelde. Daarbij was hij "électricien décorateur"  en "illuminateur" bij theatergezel-

                         Norbert Rosseau als dirigent.               De ouders van Norbert.
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Gezwollen lever 
Kenteekens :  Menschen met gezwollen lever zijn doorgaans dempig, rap t  ̓einden. Zij 
hebben gewaarwording als moesten zij bij iedere inademing een gewicht opheffen. 
Zij zijn mistroostig. Hunne spijsvertering geschied slecht, bitteren smaak in de mond, 
lijden aan braakingen, stoornis in de darmen, verstoptheid en speen.
Remedies : Goed op de voeding letten. Een vegetarisch regiem aankleven: groenten, 
sla, radijzen, kruiden der aarde, karnemelk, eieren, brood, thee, saliemelk, minerale 
wateren, voor een regelmatige ontlasting zorgen. Rabarber, Carlsbadzout zijn goed.

Beperkte zenuwstraling
Kenteekens : Wanneer de voltagie der zenuwstraling normaal is bestaat volle gezond-
heid, is zij gebrekkig dan ontstaat ziekte.
Flauwte, krachteloosheid, gebrek aan moed en wilskracht. Zwaarmoedigheid door vele 
lieden, zelfs door geneesheeren toegeschreven aan bloedarmoede, zijn meestal verbon-
den aan gebrekkige zenuwstraling. Zulke lieden zijn angstig, gejaagd, hebben harte-
klop, hebben geenen eetlust, slapen slecht, zijn aandoenlijk weemoedig.

Wat moeten lieden doen behept met beperkte zenuwstraling : Voedsel nemen, 
bloed aankweeken. Alle hevige gemoedsaandoening vermijden, geen verdriet, geen 
overmatig plezier, alles bedaard en bezadigd. Lange nachten nemen, vroeg gaan 
slapen. Veel in open lucht gaan, de lucht is de voorraad van het leven. Een huis-
selijk waterkuur aanwenden: alle twee dagen een bad nemen op 30 graden. Alle 
dagen een sponsbad zijnde een wassching van gansch het lichaam met koud water 
gedurende een minuut gevolgd van een duchtig wrijven tot dat de huid goed verwarmd 
is.

Tegen valling
Voor een hoofdvalling is niets beter dan gemalen campher, gesnoven campher. 
Campher ontsmet de slijmvliezen, verhelpt het loskomen der wateren uit het hoofd.
Om een hoofdvalling te voorkomen is ruiken van wierstof overbest. Vraag aan den 
apotheker twee gram gekristalliseerde wierstof (iodium in een fleschken met brede 
krop gedaan) en riek daar ondertusschen aan. Zoo kan men eene valling afsnijden.

Voor borstvalling : ʼs Avonds voor te gaan slapen een tas melk met suiker en safraan 
gekookt en een goede teug rhum er in. Een flanellen lap in warm water gedoopt om de 
keel gedraaid is goed voor keelvallingen. Tint iod op de borst gestreeken is zeer goed.

Om den hoest te bedaren : Neem 100 gr honig, 1 dooier van een ei, 1 lepel fijne olie, 
50 gr rhum. Roer alles goed dooreen en neem daar binst den dag ondertusschen een 
lepeltje van.

Goed slapen
Menschen die lijden aan slaaploosheid zijn meestal bloedarmoedig, ofwel hebben 
zij zwaar bloed, ofwel zijn hartlijders. Zwakke menschen die slecht slapen moeten 

schappen en circussen.  Moeder was pianiste en één der eerste gediplomeerde vrouwen 
aan het Conservatorium van Gent. Een eerste keer reisde hij in 1914 mee met zijn 
ouders naar Italië. Maar toen brak de oorlog uit en het gezin kon niet terug naar Gent. 
Daar kreeg hij les van Piramo, een vooraanstaand zigeunerviolist. Als wonderkind 
speelde “Norberto 1°” talrijke liefdadigheidsconcerten, hij werd “Il piccolo celebre 
violonista” en men overlaadde hem met vele eerbewijzen. Een opleiding in muziek 
kreeg hij aan het Conservatorium Santa Cecilia in Rome. Na het behalen van zijn 
diploma aan het Conservatorium vervolmaakte hij zich in compositie bij Ottorino 
Respighi.
Na de oorlog keerde de familie terug naar België. Zijn dienstplicht vervulde hij in 
België in 1932, hij was toen 25 jaar oud. Niet alleen had hij een solistencarrière opge-
bouwd maar ook als componist kreeg hij naam en faam in Vlaanderen. Hij studeerde 
psychologie en filosofie in Gent. Een stomme kwetsuur aan zijn rechterhand opgelo-
pen in militaire dienst maakte een einde aan zijn optreden als solist. Hij legde zich nu 
volledig toe op componeren. 
Hij volgde cursussen en werd een fervent aanhanger van nieuwe muzikale technieken. 
Na 1960 schakelde hij meer en meer over van de dodecafonie naar de elektronische 
muziek. Vóór Wereldoorlog II had hij hiermee reeds geëxperimenteerd, maar geld-
gebrek en een tekort aan aangepast technisch materieel beletten hem hiermee verder te 
gaan. In 1957 trok hij naar Parijs om er in het “Centre de Recherches Radiophoniques” 
de nieuwste ontwikkelingen te leren kennen. Hij volgde cursussen in Darmstadt en aan 
het IPEM (het Instituut voor Psycho-acustica en Elektronische Muziek) te Gent. Dit 
instituut, opgericht in 1962, is gegroeid uit een samenwerking van de toenmalige BRT 
en de Gentse Universiteit.

Samen met Louis De Meester was hij de eerste componist in Vlaanderen die elek-
tronische en dodecafonische muziek componeerde. Zijn oratorium uit 1947, “Maria 
van den Kerselare”, werd het eerste Nederlandstalige oratorium met seriële tech-
nieken. Dit oratorium werd gecomponeerd ter gelegenheid van de 500ste verjaardag 
van O.-L.-Vrouw van Kerselare. Voor zijn koor van Edelare heeft hij ook meerdere 
composities en meerstemmige bewerkingen van liederen gemaakt. Boven op de 
partituur van het zeer mooie “Ave Maria” schreef hij in 1950 “Voor de zangers van de 
parochiale kerk van Edelare”. Voor de inwijding van de nieuwe klokken schreef hij het 
“Klokkenlied”. “In zijn voortdurende betrachting om door oefening zijn zangers steeds 
beter te leren zingen, componeerde hij in 1954 zijn dodecafonische “Missa Tertia” 
éénstemmig met orgelbegeleiding.5” 

Bevrijd van de gangbare compositie- en harmonieleer schreef hij in 1948 de opera "La 
Sicilienne" op teksten van J. Weterings. De ouverture zal verder leven onder de titel 

5.  "Enkele losse herinneringen aan Norbert Rosseau door zijn vrienden van Edelare en Oudenaarde", 
Camiel Van Houdenhove.
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De voltallige familie – kinderen, klein- en achterkleinkinderen – kon mee op de foto vóór het gemeen-
tehuis, samen met het gemeentebestuur (staand v.l.n.r. Georges De Clercq, gemeentesecretaris Alfons 
Van Nieuwenhuyze, Robert Rédelé, burgemeester Robert Lison, Elvina en Hector, Albert De Voet, 
Leopold Aelvoet en achteraan Omer Van Welden.

Is er nog iets te vertellen?

De kroniek over de familie Slots kan nog verder worden aangevuld met de 
belevenissen van Désiré. Dat komt nog.
Ik maak mij ook nog de bedenking dat als je de namen van deze buurtbewoners van 
de Etikhoofse Maarkendries bekijkt er wellicht ook nog ooit meer verhalen kunnen 
worden verteld – al dan niet naast een Leuvense stove. 

En zoals beloofd hieronder de wijze raadgevingen uit Elvinaʼs notaboek.

Inlichtingen over genezing van ziekten door Dokter De Baets van Gent

Over salie
Hij zal van ziekte niet vergaan wie salie in zijn tuin heeft staan. Goed voor verkoud-
heid (saliebladeren gekookt met melk en honing voor goed te zweeten.) De eigen-
schappen van salie zijn versterkend, verzachtend, bloedzuiverend. Bijzonder goed ook 
voor afscheiding der nieren en darmen, dus voor verstoptheid. Salie is uiterst heilzaam 
voor maag en lever. Salie is verwarmend in den hoogste graad in geval van buikpijn, 
darmkrampen, niersteen. Voor ingewanden en nieren is salie onbetaalbaar. Ook goed 
voor galsteen.

“De Pracht van Sicilië” en het is deze ouverture die men zaterdag 13 januari 2007 kon 
beluisteren in de Grote Zaal Henry Le Bœuf in de Bozar te Brussel. Bij de inwijding 
van de nieuwe moderne kapel van Kerselare in 1967 werd zijn “Electronische Mis” 
uitgevoerd.

Norbert Rosseau stond hoog in aanzien bij de dirigent van het toenmalige Omroep-
orkest, Franz André. Ook kreeg hij verschillende prijzen. In 1939 won hij de Inter-
nationale Componistenwedstrijd te Luik met zijn symfonisch gedicht H2O. Met het 
zesstemmige "Stabat Mater" kreeg hij in 1957 de Prijs van Oost-Vlaanderen.
Regelmatig worden nog composities van hem uitgevoerd, o.a. het merkwaardige 
“Passieverhaal volgens Mattheus” zopas ten gehore gebracht in de O.-L.-Vrouwkerk 
van Pamele (Oudenaarde). In tegenstelling tot de meeste componisten is hij nooit 
verbonden geweest aan één of andere instelling zoals een conservatorium, een orkest 
of radio.

Norbert Rosseau overleed op Allerheiligen 1975 
toen hij op het Veerleplein op de tram wachtte die 
hem naar het kerhof zou brengen. In de “Gazette 
van Oudenaarde”, 3de jaargang, nr 4, december 
1975 lezen we : “Hoewel Meester Norbert Rosseau 
het grootste deel van het jaar in Gent verbleef waar 
hij op Allerheiligen 1975 overleed, had hij zelf de 
wens uitgesproken op het kerkhof van Edelare te 
worden begraven, vlakbij Kerselare, dat hem zo 
nauw aan het hart lag... Niettegenstaande zijn 
geniale begaafdheid, zijn internationale ver-
maardheid, bleef deze prins van de muziek een 
zeer bescheiden man, die “zijn” zangvereniging 
van Edelare, die hem zo dierbaar was, met ver-
schillende creaties bedacht.”
Hij werd begraven op het kerkhof van Edelare 
waar later ook zijn vrouw Cornelia Schoorens 
haar laatste rustplaats vond.

Bronnen : 
- DELAERE, M., Pioniers van de Nieuwe Muziek (1920-1950), in Nieuwe Muziek in Vlaanderen, 
uitg. dr M. DELAERE, Y. KNOCKAERT en H. SABBE, Brugge, 1998, p.5-33. 
- DELEU, F., Norbert Rosseau (1907-1975), Oudenaarde - Gent, 1984.
- DELEU, Frank, Een vruchtbaar eclectist, Muziek & Woord, nr. 188, januari 2007.
- MERTENS, C., Hedendaagse Muziek in België, Brussel 1967.
- Informatie Muziekcentrum Vlaanderen.

Grafsteen van Norbert Rosseau
en Cornelia Schoorens
(foto Johan Vanhuffel)
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I.
In ons gebuurt daar woond  ̓Hector
ne flinke vent was dat,
met boog en pijl was hij kampioen
en niet alleen in dat!
Aan t̓ station woond  ̓Elvina
een meisje goed en schoon
na korte tijd werd het een paar
en t̓ duurt reeds zestig jaar!

II.
Hector die werkte stoer en groot
met dorsmachien door t̓ land.
Elvina hield de kas, t̓ is waar
de kluiten in haar hand.
Twee kindren werden weldra groot
Robert en Dees twee broers,
zij gingen ook in dʼhuwelijksboot
en hielden hun eigen koers.

III.
Wij vieren nu dat al te saam
de Maarkendries in t̓ rond:
“Leef lang en wees gelukkig saam,
vooral blijf maar gezond.
Wij wensen nu nog menig jaar
aan t̓ zo gevierde paar!”
Dat zegt nu gans den Dries alhier
en heffen ons glas bier!

In 1973 vierde het echtpaar hun briljanten bruiloft (65 jaar getrouwd), een niet 
alledaagse gebeurtenis. Een jubileummis, het neerleggen van een bloemenkrans aan de 
gedenksteen van de gesneuvelden, en de huldiging op het gemeentehuis van Etikhove 
maakten deel uit van de officiële geplogenheden. 

MARC VUYLSTEKE

Paul Baekeland valt opnieuw in de prijzen. 

Paul Baekeland, auteur van onze “Vertelsels bij de Leuvense stove”, valt opnieuw in 
de prijzen. Dit jaar deed Paul voor de eerste keer mee aan de ʻgedichtendag  ̓Ronse. 
Ook met dit initiatief probeert men Ronse opnieuw op de kaart te zetten en de stad op 
cultureel vlak positief in te kleuren. Uit de niet minder dan 70 inzendingen werd “Een 
vogel vlucht”op de gedichtendag van 25 februari 2007 uitgekozen als winnend gedicht 
in de categorie volwassenen. 

Een vogel vlucht

Een vogel vlucht
in ʼt wilde weg
de stilte stuk.

De schreeuw verstikt
in mistig wit.

Is er een ster vermist,
een bloem vertrapt,
een kind verwekt?

De flarden stilte razen weg,
te pletter in het niets.

De twijfel blijft.
Het water zwijgt.
Het natte pad is onbetreden.

In Ieper behaalde Paul met zijn column “Zwart is troef” onder zijn schuilnaam ʻDe 
anarchist  ̓de tweede prijs. De Marnixring Ieper Westland, organiseert om de twee jaar 
en dit  in samenwerking met de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, een 
"Literaire schrijfwedstrijd Gerard Vermeersch" waaraan afwisselend een monoloog 
en column aan bod komen. Dit jaar kon iedereen deelnemen met een column van 
maximum 1000 woorden en het opgelegde onderwerp was : "Bouwen, bouwde, 
verbouwd".
Een dame uit Amsterdam kaapte de eerste prijs weg, maar de tweede was voor Paul.
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De familie Slots ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag. Rechts naast Elvina zit Robert Slots 
met achter hem zijn echtgenote Cecile Cnudde, links naast Hector zit Désiré, met achter hem zijn echtgenote 
Julia Antrop en naast haar hun dochter Jenny en haar echtgenoot. De kinderen zijn de achterkleinkinderen 
    van Hector en Elvina en de andere volwassenen zijn zussen en een schoonbroer.

toch worden gehoord. En toen Hector en Elvina op het afgesproken uur de Commerce 
binnenkwamen kon de hele meute de serenade aanvangen. De rest laat ik aan de verbeel-
ding van de lezer over.
De tekst van het liedje bevond zich tussen de documenten die Jenny Slots aan Businarias 
bezorgde. Zal mijn broer het me kwalijk nemen indien ik de lezer deze tekst niet zal 
onthouden? Ik neem het risico: hier volgt het kunstwerk.

Diamanten bruiloft Elvina en Hector Slots

Wijze: “Daarbij die molen”.

Refrein:

Elvina, Hector (bis)
die zijn nu samen al zestig jaar getrouwd,
en ondanks alles (bis)
heeft t̓ hen nog nooit nen enkele keer berouwd.

.
Zwart is troef.

Het beste wat een handige jongen kan overkomen, is de gouden hand-
druk.  We hebben het hier wel over de potige kerel, die het sociaal drama 
weet om te buigen tot nieuwe toekomst, die de zeeën van vrijgekomen 
tijd weet te benutten, door met andere dingen een zwarte euro bij te 
verdienen. Mogelijkheden bij de vleet.  Welkom in de bouw.

Maar eerst dit.
In de straten van onze (groot)steden lopen duizenden mensen, van alle 
kleuren en rassen, werkwillig of niet, met niksen hun dagen te slijten. 
Bij nader toezien hokken velen van hen in onbewoonbaar verklaarde 
panden. (Nu ja, wat is onbewoonbaar? Iemand die handen aan zijn lijf 
heeft mort misschien wel en vaak terecht, maar herstelt intussen zelf de 
pompbak, strijkt de tochtgaten dicht, houdt het hok proper.)  Sommige 
thuislozen van het meer ondernemende soort (dealers en pooiers bui-
ten beschouwing gelaten) proberen na wat inburgering een handeltje op 
te zetten, een eethuisje, een fruitwinkel, of zich met wat voor bezigheid 
ook nuttig te maken. Die worden meteen in de gaten gehouden. Wie 
doet wordt gecontroleerd, wie niets doet wordt ongemoeid gelaten. Dat 
is zo met het eigen volk, dat is ook zo met al de anderen. De doeners 
betalen. De niet doeners krijgen. Doen zonder te moeten afdokken kan 
enkel in het zwart.  Tenzij iemand een ander middel zou kennen?

Als zwartwerk en de controle daarop aan de orde komen, wordt naast 
de horeca vooral aan de bouw gedacht,  aan de mannen van het vuil werk 
en het grof geld.
Ogenblikje, onderscheid asjeblief. Een kwart miljoen officieel tewerk-
gestelde bouwvakkers verdienen hun dagelijks brood zoals jij en ik, een 
stuk minder grof dus. Nog minstens tienduizend zouden bijkomend aan 
de slag kunnen. Ze zijn te vinden bij de categorie die leeft van het krijgen. 
Maar die zijn vredig bezig in hun tuintje, melken de dagen, verbeteren 
de wereld in de stamkroeg. Steek ze een troffel in de knuisten, ze zullen 
bedanken, ze verdienen immers genoeg zonder te hoeven rotzooien op 
een bouwwerf. Of ze laten zich toch over de brug halen, maar worden 
kort daarop ziek. Zwakke rug of zo. Het systeem beschermt hen. De 
zwartwerkers doen het dan maar, anders raakt het nooit gedaan. En hier 
loopt het mis.
Loopt het mis?
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Dat Elvina kleermaakster was wist ik ook niet. Hoewel ... ging ons moeder Paula niet 
regelmatig bij Elvina om een of ander door haarzelf genaaid kledingstuk te passen ...  
of aan te passen? Elvina had de uitstraling van een aristocratische dame, die zich ook  
wel zo gedroeg. Keurig gekleed, voornaam en belerend voor de jeugdigen (en dat was 
ik) ... eigenlijk een beetje niet echt passend tussen de andere figuren en bewoners van 
de Maarkendries, maar nu ook weer niet dat ze er zich verheven boven voelde. Met ons 
moeder Paula kon ze  best opschieten, ze zaten trouwens beide in het lokale bestuur 
van “den Boerinnenbond”. Het is daar dat bijvoorbeeld in de kooklessen veel werd op-
gestoken, en dan neergepend in het notaboek waarvan hiervoor reeds sprake. Er waren 
zelfs ooit lessen in verband met medicinale gebruiken. De notities die Elvina hierover 
maakte heb ik letterlijk overgenomen op het einde van deze kroniek; het zijn prachtige 
staaltjes van “volksopvoeding” van – ik  vermoed - net na de tweede wereldoorlog.

Hector en Elvina vormden ook de aanleiding voor het laatste echte gebuurtenfeest 
op de Maarkendries te Etikhove. De buren vierden Hector en Elvina in “Café du 
Commerce”, aan de andere kant van de straat ... en van de Maria-Borrebeek ter 
gelegenheid van hun diamanten bruiloft (zestig jaar getrouwd).
De gevel van hun woning werd met guirlandes versierd. Boven de inkomdeur werd een 
spreuk opgehangen: “UW GEBUREN WENSEN: MOGE DIT GELUKKIG JUBEL-
PAAR LANG LEVEN & NU BLIJVOL GEZELLIG VIEREN”. En zoals het hoorde 
bij dergelijke spreuken vormde de som van de roodgekleurde letters, als Romeinse 
cijfers gelezen,  het  jaartal van het gebeuren. Voor dat staaltje hoofdrekenen had zuster 
Marie-Josephine, die toen les gaf aan het zesde studiejaar, uit het Etikhoofse klooster 
(thans Vrije Basisschool) gezorgd.

Wie er allemaal aanwezig was – het café en de woonruimte van de uitbaters zat 
stampvol – weet ik niet meer precies, maar ik wil toch een poging doen om mij de 
vierende  buren te herinneren. (Neemt u mij niet kwalijk dat ik mij nu verder beperk 
tot hun volkse namen). Uiteraard waren daar de uitbaters van de Commerce, Merie en 
Tsjoepie, met nonkel Cesar, hun dochters Paula en Sileke met hun venten, en hun zoon 
Zermain met zijn vrouw. Vitoorke Vander Hauwaert, gebuur van Hector en Elvina, 
alsook Suule van rechtover de Commerce waren er. Zors Commere en zijn Madleine, 
Neestie en Zorzette en Gabietje en Gommarke van Hooland, en van Kuipers waren 
er ook, samen met Alma van Paemelaars en haar zoon Gilbert met zijn vrouw. Neetje 
Capiau en zijn Nicole, Staaf Van Meerloots en zijn vrouw ontbraken ook niet, net als 
ons familie, pa Edegard en moeder Paula, mijn broer Marc en ikzelf. Ik weet niet of 
Kulliezen Né uit de Ladeuze er was, net als Clotille uit den Beekkant; ʼt waren toch 
ook vaste klanten van de Commerce. Uiteraard waren Dees en Robert Slots met hun 
echtgenotes Julia en Cécile aanwezig. Mijn broer Marc, een beetje de dirigent van de 
viering, had op de muziek van “Daarbij die molen” een eigen tekst gebrouwd, en het 
liedje werd, voordat de jubilarissen in het café binnenkwamen, door de aanwezigen 
grondig gerepeteerd. Dank zij het nodige zangvocht mocht het resultaat na enkele tijd 

Belasting ontduiken, epo gebruiken, frauderen, je buurvrouw begeren, 
het zijn allemaal dingen die niet netjes zijn? Maar het is leuk, opwin-
dend, uitdagend, het is des mensen. Het zit ons in de genen.  We kunnen 
niet zonder. Het maakt van in de vroegste tijden al deel uit van het 
draaiend bestel. De hedendaagse topmanager mag zich met duizeling-
wekkende bedragen laten vergoeden, ook al zinkt de boot nadat hij-
zelf op het droge is. Waarom zou de man van het vuil werk dan niet 
een ietsje meer mogen binnenrijven? De eerste maakt zotte kosten, de 
tweede vermijdt ze (kosten op arbeid dan). De eerste denkt, of wordt 
verondersteld het de doen, de tweede doet. Hij doet, in weer en wind, 
datgene waarvoor velen hun neus optrekken. Geef hem gerust af en toe 
een pint (een glas hoeft niet). Zonder hem knarst de machine.
Geef ze ook af en toe een pint, de nijvere Polen die illegaal komen hel-
pen. De doeners uit den Oost, die bij ons in de steigers uit hun armoede  
omhoogklimmen. Maar ze worden meteen opgespoord en opgejaagd 
door de arbeidscontroleurs. Zij, niet die lui in hun tuintje en aan de toog. 
Laat die met rust, ze doen geen kwaad, ze consumeren.
Tussen haakjes : controle en bureaucratie kosten meer dan ze opbren-
gen, maar een boel mensen blijven ermee bezig. Politici ook,  met 76.000 
bladzijden wetten en regeltjes per jaar.

Komen we terug bij onze handige jongen.

Je bent bouwvakker. Of je bent het niet, maar wel handig. Samen met 
broer Sam en collega Jan bouw je het eigen huis. Je offert al je vrije tijd 
op voor een betaalbaar dak boven je hoofd. Naderhand word je uiter-
aard voor wederhulp in beslag genomen. Eigenlijk kom je jarenlang al-
leen nog thuis om te slapen. Tot je levensgezellin, die ook wel eens wak-
ker wil blijven, eraan denkt de gederfde aandacht elders te gaan zoeken. 
Het is maar een voorbeeld. Het gebeurt.
Of je krijgt op een goede keer de kriebel om ‘grof geld’ te verdienen. Je 
wilt zelfstandige worden, je trotseert de papiermolen, haalt al je geld van 
de bank en sticht de firma Mortelbak en Co. Algemene Bouwwerken. 
Je gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Hard werken maar veel geld 
verdienen?  Van dat geld genieten is voor later.
Of je blijft aan het werk bij je baas, maar je energie kan niet op. Je stapt 
op een keer naar de brico en koopt er een kleine betonmolen en een 
paar kruiwagens.  Voor wat stutten en steigers krijg je gemak van beta-
ling. Je bent klaar om de boer op te gaan, elk weekeinde, elke verlofdag. 
Als je maar gezond blijft. Het is zwaar maar het brengt op, baar geld 
onder tafel. Iedereen tevreden.
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De Claeysdorser met op de tractor Robert Slots.

Hector was een gekend boogschutter op de staande wip. Ik mocht er regelmatig “gaai-
tjes” gaan halen voor onze eigen “gaaipers” die we hadden gemaakt. Hector werd 
gehuldigd op Pinksteren 1955 toen hij reeds 60 jaar schutter was. De voltallige schut-
tersvereniging Willem Tell uit Etikhove vierde hem op hun terrein bij Lesenneʼs aan 
de statie. 

De Schuttersvereniging Willem Tell huldigt Hector Slots.

Het is onwettig en natuurlijk kan je gepakt worden. Of dat gebeurt of 
niet hangt voor een stuk af van het cliënteel waarvoor je klust. Bij voor-
keur de betere stand. De directeur, de vriend van de politiek vriend, de 
bons van de vakbond, de arbeidscontroleur zelf. Aan de helft van het 
gangbaar tarief,  valt elke concurrentie weg en je verdient niettemin 
goed, je bent een gegeerde gast, je maakt stevige connecties.

De bouw is de motor van de economie. Goed verzorgen dus, tijdig sme-
ren.  Want niemand weet, mocht hij stilvallen, wat er dan zou gebeuren.

P.S. Dit stuk is in het zwart geschreven, anders zou ondergetekende het 
niet doen, het verdient zo al zo weinig.

De anarchist.
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Basisschool Omer Wattez,
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Milieufront Omer Wattez - Natuurpunt
en met de steun van

het Gemeentebestuur Maarkedal en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
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8 37

“Au Repos des Cyclistes” na Wereldoorlog I.

De dorsmachine aangedreven met stoom.
Let ook op de os die de kar trekt waarop het gedorste graan is gestapeld.

Onderzoek naar het bezit van enkele families
in Nukerke en Melden rond 1780 (deel 2)

JEROEN REYGAERT

Jeroen Reygaert, 2e Bachalaureaat Geschiedenis aan de 
universiteit te Gent, maakte tijdens het academiejaar 2005-
2006 een onderzoek naar het bezit van enkele Nukerkse 
en Meldense families in de periode 1780-1785, dit  aan 
de hand van enkele Staten van Goed. Voor zijn onderzoek 
baseerde hij zich op tien “Staten van Goed”. In ons vorig 
nummer verscheen deel 1.

Voeding en voedselbereiding

Ieder gezin beschikte over een hangel en brandel. Dit was een noodzakelijk voor-
werp in de voedselbereiding. Ieder gezin, uitgezonderd het eerste, beschikte ook over 
een behoorlijk uitgebreid arsenaal aan kuipen, tijlen en potten. Het minimum voor de 
voedselbereiding was dus wel voorzien.
Voor de rest kunnen we stellen dat de ʻfijnere  ̓objecten vooral bij de hoger vermo-
genden terug te vinden waren. Zo is slechts in één Staat van Goed van de laagste ver-
mogenscategorie iets terug te vinden over lepels, vorken, messen. Ook in de tweede 
categorie was dat eerder beperkt. 
De zogenaamde ʻgrovere keukenobjecten  ̓die vooral dienden voor het bewaren en be-
reiden van producten waren zowel bij de lager- als hogervermogenden goed ingebur-
gerd. Op één na hadden alle gezinnen minstens zes van die objecten in huis. Opvallend 
was dat je die zowel in de keuken als in andere kamers terugvond. Vooral het bewaren 
zelf van voedsel kon op verschillende plaatsen in de woning gebeuren.
Hieruit kunnen we afleiden dat, uitgezonderd de allerlaagst vermogenden, iedereen 
wel beschikte over een aantal “opdien” objecten. De hoeveelheden zijn sterk verschil-
lend. Vaak ging het om ʻsetjes  ̓objecten van een paar aantal.
De “fijnere” keukenobjecten waren niet zo algemeen verspreid. Hoe hoger het inko-
men, hoe meer soorten “fijnere” objecten je aantreft, hoewel bvb op de Staat van Goed 
van Jacobus de Vos na,  geen enkel gezin beschikte over een ʻvolledig  ̓stel couverts. 
De hoeveelheden zullen bij de hoogst vermogenden een pak hoger liggen dan bij de 
lager vermogenden, omdat er zelfs geen vermelding meer wordt gemaakt van het 
aantal.
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Elvina, die toen reeds in Etikhove woonde als kleermaakster, huwde op 2 juli 1908 
met Charles Hector Slots, een schoenmaker uit Etikhove. Hij werd er op 9 augustus 
1883 geboren. Zijn moeder, Clemence Slots, landbouwster, wonende op “Den Dries 
te Maercke”, was de dochter van Charles Slots en Apoline Van Malleghem en werd te 
Etikhove geboren op 21 januari 1848. Zij erkende haar zoon op 20 december 1902. 

Elvina en Hector kregen twee zonen: Adrien Theophile Désiré, geboren te Etikhove 
op 29 juli 1909 en Robert Roger Charles Theophile, geboren te Etikhove op 11 juni 
1911.

Elvina overleed te Oudenaarde op 8 oktober 1975. Enkele maanden later, op 
29 december 1975 overleed Hector eveneens te Oudenaarde.

Wie waren zij?

Mevrouw Jenny Slots bezorgde aan Businarias een reeks fotoʼs van haar voorouders 
en ook een schrift dat haar grootmoeder Elvina had bijgehouden vanaf 1912, en waarin 
allerlei volkse liedjesteksten, culinaire recepten en andere raadgevingen zijn genoteerd. 
De inzage daarvan was de aanleiding dat vele herinneringen kwamen opborrelen.

Hector en Elvina Slots woonden in het ouderlijk huis van de familie Slots op de 
Maarkendries te Etikhove (thans Etikhovestraat 31). 
Als je langs de voordeur binnenging had je links een gelagzaaltje met een lambrisering 
in opgeblonken bordeauxrood hout. Het is zo een beeld dat je bijblijft uit je kindertijd, 
net als de vorm van de glazen, netjes gerangschikt in een glazen vitrinekast tegen de 
muur achter de toog: een omgekeerde glazen kegel op een lange steel, en bovenaan het 
glas een rood lijntje tot waar de portwijn kon worden gevuld. Boven de inkomdeur ziet 
men nog steeds sporen van de naam van het café: “Au Repos des Cyclistes”.

Ik heb Hector nooit gekend als schoenmaker, noch Elvina als kleermaakster, zoals 
op hun huwelijksakte is vermeld. Hector was de eigenaar van de vaalgele Claeys-
dorsmachine. Na de oogst trok hij met zijn machine naar de boeren in de omgeving 
om er de graanoogst te dorsen. Die draaide toen op de aandrijvende kracht van een 
tractorbenzinemotor. Als kind kon je dan spelen rond de dorsmachine: de meeste 
pret kon worden beleefd aan de uitlaat waar het kaf werd weggeblazen, zodat je na 
korte tijd zwart zag van het stof. Bij de familiefotoʼs zat er ook nog een vergeelde 
foto van een vroegere dorsmachine aangedreven door een stoommachine, welke 
toebehoorde aan de voorvaders van Hector. 

Vooral haken, ijzers en schoppen waren goed ingeburgerd in Nukerke-Melden. Vier 
van de tien gezinnen beschikten over een oven. Over het algemeen hadden de gezinnen 
wel een behoorlijke kookinfrastructuur.

De meeste gezinnen hadden ook materiaal dat te maken heeft met de consumptie van 
vlees. Dat wil zeggen dat ieder gezin hier wel regelmatig vlees at, en niet alleen de 
hogervermogenden. Anderzijds zegt dit weinig over de hoeveelheden geconsumeerd 
vlees.1 

Gedurende de Nieuwe Tijden, en zeker vanaf 1700, neemt de hoeveelheid kookgerei 
snel toe. Dit wordt meer en meer in goedkopere materialen gekocht, zoals aardewerk. 
In onze Staten van Goed zet de grotere hoeveelheid potten en pannen zich al duidelijk 
door, de materialen variëren enorm.2

Ook de individualisering van de eetcultuur zette zich stilaan door. Niet overal werd 
nog met het hele gezin uit de pot gegeten. Verschillende gezinnen, uit de drie vermo-
genscategorieën beschikten al over borden en couverts3.  De grote differentiatie die 
je in steden zoals Gent wel vindt tussen de verschillende vermogensklasses inzake 
tafelgerei, vind je op het Nukerkse en Meldense platteland minder. Zo is er in geen en-
kele Staat van Goed sprake van zilveren couverts. Tafelgerei bleef dus tot de essentie 
beperkt4, dan wel beïnvloed door de tijdsgeest van individualisering en kwantitatieve 
toename. 
Ijzer en tin waren de geliefkoosde materialen voor het kookgerei. Bijna 75% werd 
erin vervaardigd. Voor de rest vinden we nog aardewerk, steen, koper en een zeldzaam 
stalen bord.
Vooral de fijnere keukenobjecten waren vervaardigd uit tin, de grotere objecten meest-
al uit ijzer. Als we nu per vermogenscategorie gaan kijken, kunnen we vaststellen dat 
de gebruikte materialen niet zo verschillend waren. Steen kwam wel meer voor in de 
laagste categorie, het koperaandeel steeg dan wel naar de hogere categorieën toe, maar 
over het algemeen wass het vrij gelijklopend. 

Ieder gezin bewerkte het land, en de meeste gezinnen combineerden dit met een vorm 
van veeteelt. Toch zal blijken uit een van de volgende rubrieken dat er ook aan huis-
nijverheid gedaan werd. Dit kadert in de typisch Zuid-Oostvlaamse overlevingscul-
tuur die kleinschalige landbouw ging koppelen aan huisnijverheid om zo voldoende 
inkomen te verwerven5. 

1.  J. Van Zanden, Wages and the standard of living in Europe, 1500-1800. In: European Review of Econo-
mic History 2, 54 (1999), p.184.
2. R. Sarti, The material conditions of family life. In: D. Kertzer en M.Barbalgi (eds.), Family life in early 
modern times, 1500-1789. New-Haven, Londen, 2001, passim. Voor materialen, zie verder.
3. Ibidem.
4. H. Soly, Materiële cultuur te Gent in de 18e eeuw: een terreinverkenning. In: Oost-Vlaamse Zanten, 63 
(1988), passim.
5. C. De Rammelaere, De beroepsstructuur van de plattelandsbevolking in Zuid-Oost-Vlaanderen gedu-
rende de achttiende eeuw. In: Tijdschrift voor sociale wetenschappen, 4 (1959), 3, p. 228.
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Kroniek van de familie Slots uit Etikhove (I)
JOZEF BOURDEAUDHUI

Door allerlei toevallige omstandigheden denkt men soms terug aan mensen die 
men gekend heeft in zijn kinderjaren. Het bezoek van mevrouw Jenny Slots aan Ter 
Maelsaecke was de aanleiding om te gaan grasduinen in het recente verleden van haar 
familie. Haar vader, Dees Slots, was een zeer gekend figuur in Etikhove. Hij was taxi-
chauffeur, cafébaas van “Onder den Toren” rechtover de Sint-Britiuskerk, zorgde voor 
filmvoorstellingen in zaal Van Butsele (de huidige post) en in de parochiezaal, maakte 
zelf films, en veel meer. Over die man zullen wij het later nog uitgebreid hebben. Haar 
grootouders heb ik beter gekend, het waren immers buren. En vooral haar grootmoeder 
Elvina roept bij mij allerlei herinneringen op. 

Hector Slots en Elvina De Vos ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft.

Genealogie

Elvina Rachel Angèle De Vos werd geboren te Nukerke op 19 februari 1888 als doch-
ter van Theophilus De Vos, koopman, en van Marie Elodie De Zaeytijd, herbergierster. 
Theophilus, geboren te Nukerke op 17 december 1853, was de zoon van Jan Baptiste 
De Vos en van Virginie Langie, spinster. Jan Baptiste, toen 57 jaar, was molenaar, en 
woonde in de Weitstraat.

Er kwam een grote diversiteit aan geteelde gewassen voor in de regio. Vooral aardap-
pelen, koren (rogge), tarwe en vlas werden in grote getale verbouwd.
Er is niet echt een verschil waar te nemen tussen de geteelde gewassen en het vermo-
gen. Er is enkel meer diversiteit bij wie meer gronden bezit, wat de logica zelve is.

Lichaam en hygiëne
Deze Staten van Goed bieden heel weinig informatie rond kledij, sierraden en hygiëne. 
Als er al melding gemaakt wordt van de aanwezigheid van kledij, dan wordt die niet 
nader omschreven. Enkel een kostuum is een aparte vermelding waard.
Van de accessoires wordt er enkel melding gemaakt van drie strijkijzers, en bij het 
hoogstvermogende gezin ook van een spiegel.

Enkel de allerhoogst vermogende beschikte over een aantal sierraden, uitgezonderd 
één enkele ketting. Ook daar werd niet veel aandacht besteed aan de details.
Wat de redenen daarvoor zijn, is niet bekend. Enerzijds kan het misschien zijn dat er 
gewoon niet echt kostbare kledij was, en het daarom ook niet zo belangrijk geacht 
werd, anderzijds kan het zijn dat het gewoon een onderdeel was dat niet belangrijk 
was in de Nukerkse en Meldense Staten van Goed. Dit is nu eenmaal een van de meest 
prangende problemen bij het onderzoek in Staten van Goed6. 

Beroepsactiviteiten
Zoals reeds hoger vermeld was een mix van huisnijverheid en landbouw het meest 
gebruikelijk. De huisnijverheid bestond al sinds de vijftiende eeuw, kende dan een 
stagnatieperiode7, maar kende vanaf de zeventiende eeuw een enorme toename8. Ook 
in Nukerke-Melden, zo blijkt.
Procentueel kunnen we zeggen dat 50% landbouwer was, 25% spinner, 10% wever, 
5% winkelier en 10% in een textielsector die niet specifiek bepaald was. Wanneer er 
zowel aan landbouw als aan huisnijverheid gedaan werd, heb ik enkel huisnijverheid 
meegeteld als beroep. Dit omdat nijverheid op het platteland altijd gepaard ging met 
landbouw9. 
Uit onderzoek blijkt dat 58,9% van de bewoners van de Baronie van Schorisse aan 
huisnijverheid deed, hoofdzakelijk aan spinnen10. Ook in Melden was het meest uitge-
oefende beroep tijdens de Nieuwe Tijden het spinnen in de huisnijverheid11. 

6.  J. De Vries, De huishoudportemonnee en de spulletjes. Een poging om zicht te krijgen op de gezins-
huishouding vanaf de vijftiende eeuw. In: A. Schuurman, e.a. (eds), Aards geluk. De Nederlanders en hun 
spullen van 1550 tot 1850. Amsterdam, 1997, passim.
7.  C. Vandenbroeke, Sociaal-economische geschiedenis. In: J. Art, M. Boone (eds.), Inleiding tot de lokale 
geschiedenis 12e -18e eeuw. Gent, Centrum voor geschiedenis Ugent, 2004, p. 168.
8.  F. Mendels, Agriculture and peasant industry in eighteenth-century Flanders. In: W. Parker, E. Jones, 
European peasants and their markets. Princeton, 1975, p.179-183.
9.  Ibidem.
10.  C. De Rammelaere, De beroepsstructuur van de plattelandsbevolking in Zuid-Oost-Vlaanderen gedu-
rende de achttiende eeuw. In: Tijdschrift voor sociale wetenschappen, 4 (1959), 3, p. 228.
11.  E. Geeraerd, Melden, ons boerendorp uit het verleden, Oudenaarde, VVV, 1978, p.14.
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ʻHet zal morgen iet zijn,  ̓ zei ze, terwijl ze de bolle sajette waarmee ze bezig was 
geweest op haar breinaalden prikte.
Nard dronk zijn laatste klakske bier uit, schoof zijn stoel achteruit en trutselde nog 
even...
ʻElk ne genavond,  ̓zei hij dan. ʻEn tot de naaste vergaderingʼ.
ʻWel thuis, Nard. Als t̓ veurevalt.ʼ
Maar niet te dikwijls, dacht Pee.
Nu gaat hij naar zijn jonkmansnest, dacht Clementiene, met een beetje meewarigheid. 
Hij had al lang een wijf moeten hebben.
Ze hoorden het geklepper van zijn kloefen uitsterven in de nacht.

Het was helliedonker. Net zo donker als toen hij nekeer van DʼHoppe naar huis 
sukkelde, naast zijn velo-zonder-lucht, dwars door het Bosterijst.
Hij kwam van bij Vennie en Marietje toen. 
In ons volgend boekske zullen we het nog weer over dat koppel hebben.

Boodje: boterham.
Floezie draperiets: vloeren overgordijnen.
Friesko: fresco.
Lampebels: staande of hangende petroleumlamp

Met de stinker in ʼt gat: verlegen, bang voor wat gebeuren 
gaat.
Van-date-wegies: daar niet van.

(Enkel de nog niet eerder gebruikte dialectwoorden worden bij iedere aflevering verklaard).

Onze cijfers sluiten daar vrij goed bij aan. 45 à 50% doet aan huisnijverheid in de 
textielsector, de helft daarvan is spinner. 
Hoe commercieel gericht die landbouw was, is ons niet bekend. In vele gevallen zal 
die er vooral op gericht zijn in eigen onderhoud te voorzien, zeker in combinatie met 
huisnijverheid om aan voldoende geld te raken12. 
De redenen voor de toename van de huisnijverheid kunnen zeer verschillend zijn. De 
belastingsdruk speelde zeker een rol, maar misschien ook wel de ontwikkelingen op de 
consumptiemarkt, doordat er steeds meer producten waren en daar ook reclame voor 
gemaakt werd13.
Misschien wijst de aanwezigheid van een minimum hoeveelheid landbouwgerei dus 
niet onmiddellijk op een echt ʻberoep  ̓als landbouwer, maar op wat we nu tuinieren 
noemen.

Financiële toestand

Het aantal contante penningen was zeer gevarieerd en weinig afhankelijk van het 
totale vermogen van het gezin. Wel maakten de contante penningen slechts een zeer 
klein stukje van het totale vermogen uit. Daaruit kunnen we afleiden dat de bewoners 
van Nukerke en Melden eind 18de eeuw niet in de eerste plaats wilden gaan sparen, 
maar wel investeren en innoveren in meer gebruiksmiddelen, betere woningen, meer 
comfort, ...
Ook gronden droegen in grote mate bij tot het totale vermogen. De hoge waarde die 
aan de gronden werd toegekend, als gevolg van de stijging van de pachtprijzen na 
1750, zal daar in belangrijke mate toe bijdragen14.

Er zijn praktisch geen schulden te vinden uit de aanschaf van consumptiegoederen. 
Waarschijnlijk werden goederen voornamelijk aangekocht als de financiële toestand 
het toeliet. De meeste schulden waren dan ook nog landschulden die betaald moesten 
worden, geldschulden zonder vermelding waarvoor het geleende geld moest dienen en 
betalingen voor de uitvaartplechtigheden en het opstellen van de Staat van Goed.

12. F. Mendels, Agriculture and peasant industry in eighteenth-century Flanders. In: W. Parker, E. Jones, 
European peasants and their markets. Princeton, 1975, p.184.
13. J. De Vries, The industrial revolution and the industrious revolution. In: Journal of economic history, 
54 (1994).
14. C. Vandenbroeke, Le cas Flamant: évolution sociale et comportements démographiques aux XVIIe-
XIXe siècles. In : Annales. Economies, Sociétés, Civilisations. 39 (1984), passim.
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Terwijl de maan die bewuste avond net even achter een wolk verdween, gebeurde het 
volgende. De deur van het huis met de vloezie draperiets aan de Ninoofse steenweg, 
ging eventjes open en weer dicht. Een man was naar buiten geglipt. Hij was op de velo 
die daar tegen de zijmuur stond gesprongen en, kraag rechtop en klak diep over de kop, 
in-nen-ik-en-ne-gij verdwenen. Nergens meer te zien. 
Langs kronkelende binnenwegen moet hij de kant van de Quatre-Vents op gepedaleerd 
zijn, of via de Muziekberg naar ʼt Wolfgat toe. 
We begrijpen dat hij door niemand nog wou gezien worden. Wij vermoeden dat hij die 
nacht in zijn vlooibak dook om er, van nu tot overmorgen avond, niet meer terug uit 
te komen. 
Alle nieweerds tegare zijn immers te goed om mee te maken, wat hem was 
overkomen.

Wij zullen verder over het voorval alle discretie in acht nemen. Enkel nog zijdelings 
verklaren dat, in dat fameuze huis aan de Ninoofse steenweg, een tijdje tevoren ver-
bouwingswerken werden verricht, in opdracht van een sigaren rokende dikzak uit 
Doornik. De friesko s̓ die op de nieuwe pleisterwerken werden aangebracht, waren van 
de hand van een zekere Lucas, kunstschilder bij de genade Gods. Het werk van de man 
werd wel eens vergeleken met dat van Pieter Pauwel Rubens, ge weet wel die met zijn 
brede hoed, die op van die grote blekkie koekendozen werd afgebeeld.

***

Te Sielkies, bij de Leuvense stove, daar waar de vertelsels ooit begonnen, was dat en 
t̓ geenste en nog het een en het ander door Nard zijn hoofd gegaan. Zoals dat trouwens 
bij ieder mens gebeurt. Hartsgeheimen soms, die bij u opkomen, binst dat ge totaal 
andere dingen aan het vertellen zijt, maar waar ge uiteraard geen gebenedijt woord 
over loslaat. Tenzij ge nen draai teveel zoudt hebben. 
De gesprekken waren een beetje stilgevallen en de stove ging stilaan dood, toen die 
belevenis aan de Ninoofse steenweg vagelijk opdook. Het was zoals bij een genezen 
wonde, die  af en toe weer een beetje zeer doet, bij verandering van weer of zo.
Eigenlijk had hij thuis en in zijn bed willen zijn. Het was laat geworden. Op avonden 
als deze werd het altijd laat. Iedereen wist wanneer Nard aankwam om te omsteken, 
maar nooit wanneer hij weer opstapte. 
Pee zat duidelijk met de vaakluizen en dat zijn we van hem gewend, maar als 
Clementiene begint te geeuwen, is het tijd om de boeken toe te doen. Ze was gestopt 
met breien. 

Algemeen besluit

Ik heb geprobeerd in het onderzoek zoveel mogelijk de verschillende onderdeeltjes per 
vermogenscategorie te gaan behandelen. 
De huisvesting was afhankelijk van het vermogen van de bewoners. Uiteindelijk kreeg 
een groter huis natuurlijk automatisch een veel grotere waarde mee bij de schatting, 
waardoor iemand ook als hogervermogend werd aanzien in zijn totale baten. Bij de 
categorie onder de 100 pond telde de gemiddelde woning zoʼn 4 kamers, categorie 2 
moest zich gemiddeld tevreden stellen met 5,5 kamers, de hoogst vermogenden had-
den gemiddeld 8 kamers. Dit was wel het geheel van kamers en bijgebouwen. Zo had 
niet elke kamer een even grote waarde.

Logisch hiermee samenhangend hadden de lagere inkomens meer verschillende acti-
viteiten en functies per kamer dan de hogere inkomens, die immers over meer kamers 
beschikten om hun verschillende activiteiten in onder te brengen. De toename van de 
privacy15 liet zich hier dus toch in de eerste plaats bij de hoogste inkomens voelen.

Het slaapmeubilair was ook duidelijk gelinkt aan het vermogen van de bewoners. In de 
armere gezinnen kwam de vermelding van slaapmeubilair niet voor. Nu is het zo dat 
zaken die heel weinig waarde hadden soms gewoon niet vermeld werden in de Staten 
van Goed16. Daaruit kunnen we afleiden dat de minder vermogende gezinnen vaak op 
slaapmeubilair van lagere kwaliteit sliepen. Slaapzakken waren daar de meest vermel-
denswaardige slaapvoorzieningen. 
Bij de hogere inkomens treffen we al meer bedden aan en zelfs slaapkoetsen voor de 
kinderen.

Ook de verwarming- en verlichtinginfrastructuur volgden het stijgend vermogen. 
Rond de verwarming op zich hebben we te weinig informatie om het aantal verwarmde 
ruimtes te kunnen afleiden. We hebben wel voldoende informatie rond verlichting. We 
zien een kwantitatieve toename van het aantal “lichtobjecten” naar vermogen. Meer 
verlichting zal dus ook de mogelijkheid bieden om het aantal verlichte kamers te ver-
groten.
Naar het einde van de Nieuwe Tijden toe was het een trend om steeds meer kamers 
te gaan verlichten en verwarmen17. Het feit dat we zoveel informatie hebben rond de 
aanwezigheid van verlichting kan erop wijzen dat er toch ook in Nukerke en Melden 
een behoorlijke aandacht was voor deze aspecten.

15. R. Sarti, The material conditions of family life. In: D. Kertzer en M.Barbalgi (eds.), Family life in early 
modern times, 1500-1789. New-Haven, Londen, 2001, passim.
16. T. Lambrecht, Sociaal-economische geschiedenis van het platteland (16de-18de eeuw): methodologi-
sche en bibliografische wegwijzer. In: J. Art, M. Boone (eds.), Inleiding tot de lokale geschiedenis 12e -18e 
eeuw. Gent, Centrum voor geschiedenis Ugent, 2004, p. 139.
17.  R. Sarti, The material conditions of family life. In: D. Kertzer en M.Barbalgi (eds.), Family life in early 
modern times, 1500-1789. New-Haven, Londen, 2001, passim.
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Onze man had nooit eerder in een huis van plezier zijn zinnen proberen te blussen. 
Hij had ook nooit eerder een kater gehad van het soort waarmee hij nu zou worden 
overvallen. Zet u neer en luister. Maar zwijg er verder over dat ge zweet.

Een beetje met de stinker in ̓ t gat, had hij het huis met de roze lichtjes betreden. Geuren 
van riekwater en geparfumeerde sigaretten waren hem meteen in de neus geschoten. 
Het geheimzinnig aandoende interieur, met geluiddempend vloertapijt, diepe fauteuils, 
lampebels die rozig licht verspreidden, had hem overweldigd en even had hij gedacht 
zijn kar te keren en er weer vandoor te gaan. Daartoe kreeg hij de kans niet. Voor hij 
het wist zat hij weggezonken in de poezelige kussens van een canapé en werd hij vak-
kundig ingewijd in de rituelen van het huis. Een fles drank had blijkbaar al meteen bij 
de hand gestaan. Een parelend goedje, dat prikkelde op de tong en warm aanvoelde in 
de maag. Zou het champagne geweest zijn? 
Zijn kazakke en zijn klakke lagen daar ergens op een stoeltje. Hij wist niet hoe ze daar 
gekomen waren. Hij lag als het ware neergebliksemd door adembenemende, grijpklare 
vrouwelijkheid, die bedwelmend tegen hem aan flodderde. Hij dacht nog altijd aan 
ontkomen, het was te veel, het pakte aan zijn asem, hij keek langs die nauwelijks ver-
pakte vlezigheid weg. En toen... toen kreeg hij opeens iets in het oog dat hem bijkanst 
een geraaktheid deed krijgen. 
Op de muur van de kamer – dat zag hij nu pas – waren levensgrote, levensechte naakte 
vrouwen geschilderd. Bevallige, natuurlijke schoonheden in een weelderige bloemen-
tuin. Eentje van die nimfen meende hij meteen te herkennen, als zijn hoogsteigen en 
diepgenegen herberglief. De lopende geruchten over haar flitsten hem door het hoofd, 
en de ontstellende zekerheid dat het dus niet enkel geruchten bleken te zijn, brachten 
hem zo van zijn stuk dat alles wat stijf aan hem was geweest verslapte en omgekeerd. 
Hij greep naar zijn glas en dronk, zeverde op zijn hemd, keek verschrikt recht in de 
ogen van de vrouw die met hem ʻbezig wasʼ.
Ze lachte, met een tikkeltje spot, maar dat dacht hij maar. Ze nam zijn glas en zette het 
neer. Ze wriemelde met nagelgelakte vingers aan de knopen van zijn hemd. Ik moet 
hier weg, dacht hij. Het hamerde in zijn kop dat Marietje zich godverdomme in haar 
blootje had laten schilderen! En dat Vennie van alles de schuld was. En dat hijzelf meer 
had kunnen doen. Ik ben een klootzak, dacht hij. Zie me hier zitten.
Hij zag de rood opgezette, vochtige mond van de vrouw, de pommade op haar gezicht, 
de zweetdruppeltjes in haar hals. En hoe ze lonkend en lokkend haar schouderbandje 
naar beneden schoof. Hij kwam overeind, maar werd zacht weer neergedrukt. Zij hield 
blijkbaar niet van half werk.

Of het evenwel nog tot een normale afwikkeling van de aan gang zijnde escapades 
kwam, weten we niet. Het ʻspel  ̓was duidelijk om zeep, de goeste gebroken, het vuur 
geblust. Ge zoudt voor minder... 

Op vlak van eetcultuur zien we duidelijk een verfijning naar vermogen. De zogenaam-
de “kleinere objecten”, zoals couverts, zien we vooral bij de hogere vermogens. Ook 
de “opdien” objecten vind je vooral bij de hogere inkomens, een paar uitzonderingen 
niet meegeteld. De eetcultuur wordt als een belangrijke waardemeter gezien in het 
materiële onderzoek. Gedurende de Nieuwe Tijden zien we een geleidelijke verfijning 
en individualisering van de eetcultuur, die zich eerst inzette bij de hoger vermogenden 
in de stad. Het platteland volgde altijd later, maar blijkbaar was de evolutie in Nukerke 
en Melden toch ook al aan de gang rond 178018. 

Juwelen en decoratieve objecten kwamen heel weinig voor in de Staten van Goed, 
maar als ze voorkwamen, was dit toch vooral bij de hoogstvermogenden. De meest 
vermogende van al mijn Staten van Goed staat dan ook voor de bijna gehele juwelen-
collectie in. Aangezien juwelen werden beschouwd als een vorm van belegging en van 
sparen, zal enkel het echte teveel aan penningen en munten aan juwelen uitgegeven 
zijn, vandaar hun zeer geringe verspreiding in de streek van Nukerke en Melden19.

Naast de verschillen tussen de vermogensklassen, vallen er ook een aantal hoofdzake-
lijk gelijkenissen op te merken.

Zo is het aantal opbergmeubelen redelijk gelijk. Anderzijds is de waarde van die op-
bergmeubelen wel verschillend, want kasten komen vooral voor bij de hoger vermo-
genden. Dit blijkt dan ook een algemeen verschijnsel te zijn naar het einde van de 
Nieuwe Tijden toe20. Toch zijn alle gezinnen vrij goed uitgerust om kleren te kunnen 
opbergen. Over de kleren zelf hebben we trouwens te weinig informatie om echt be-
sluiten te kunnen gaan trekken.

Ook bij de voedselbereiding zien we niet echt grote verschillen in de pure basismate-
rialen, zoals potten, pannen, teilen, kommen, ... Die komen bij de verschillende cate-
gorieën in groten getale voor. Ook de materialen waaruit deze vervaardigd zijn, tonen 
weinig verschillen. In die zin wijkt Nukerke-Melden wel af van de trend om naar het 
einde van de achttiende eeuw toe steeds meer te gaan kopen uit goedkopere materialen 
in de lagere vermogensklassen21. Zowel de lager als hoger vermogenden kopen nog 
altijd vooral duurzame materialen.

Ook bij de teelten valt er niet echt een groot onderscheid te maken. Naar gelang men 
meer land heeft, teelt men meer verschillende gewassen, maar de keuze voor bepaalde 
gewassen is niet afhankelijk van het vermogen. Het aantal dieren neemt wel lichtjes 
toe naar vermogen.

18. Ibidem.
-  H. Soly, Materiële cultuur te Gent in de 18e eeuw: een terreinverkenning. In: Oost-Vlaamse Zanten, 63 (1988), passim.
19.  H. Soly, Materiële cultuur te Gent in de 18e eeuw: een terreinverkenning. In: Oost-Vlaamse Zanten, 63 (1988), passim.
20. Ibidem.
21. R. Sarti, The material conditions of family life. In: D. Kertzer en M.Barbalgi (eds.), Family life in early modern times, 1500-1789. New-
Haven, Londen, 2001, passim.
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Vertelsels bij de Leuvense stove
PAUL BAEKELAND

Marietje, het schoon wijveke van Vennie Kloef, 
ontmoet in Ronse onverwachts ne schilderire, 
nen echten artiest, die spontaan een portret van 
haar schildert. Naderhand gaan ze samen iets 
drinken, zo wordt althans vermoed. Ze moet in 
ieder geval nogal overtruul geraakt zijn door de 
ontmoeting met, en de lieftallige woorden van 
dien artiest.

Haar herberg, den Bienvenu te DʼHoppe, blijft 
de laatste tijd heel dikwijls toe. Het bazinneke 
is de baan op, of heeft geen goesting om volk te 
ontvangen, hare vent zit meer bij Ponties Lies in 
Zegelsem dan thuis en Gustieze Nard, die haar 
eigenlijk wreed geren ziet, is een beetje op den 
dool. Op een zeldzame keer is de herberg toch 
open. Er is zelfs veel volk en Nard blijft tot de 

laatste man aken. Hij zou aan Marietje het een en het ander willen zeggen, over geren zien en zo, maar 
krijgt het niet onder woorden. Uiteindelijk vertrekt hij, met nogal somber gemoed. Maar hij gaat niet 
naar huis, alhoewel het al laat is. Hij laat zich op zijne velo den berg afbollen naar Ronse toe.

Even buiten de stad, aan de Ninoofse steenweg, stond een huis wat achteruit. Ge zoudt 
gedacht hebben dat daar niemand woonde, ware het niet dat er dure floezie draperiets 
aan de vensters hingen, die bovendien 's avonds en 's nachts in roze kunstlicht waren 
gehuld. Wat er niet alleen op wees dat daar wel degelijk iemand thuis was, maar dat er 
ook iets te beleven viel.
Op een late, maanlichte avond stond tegen de zijmuur van dat huis ne mannevolksvelo, 
die ons bekend voorkwam. Nu is het zo dat, zelfs al wisten we met volledige zekerheid 
aan wie het rijwiel toebehoorde, we in deze toch de nodige discretie zouden bewaren. 
We gaan er immers van uit dat de persoon in kwestie het recht had, waar dan ook te 
gaan omsteken en, misschien eenzaam en bedrukt zijnde, enige vertroosting te zoeken. 
Soms, als de wereld inderdaad zo wreed is en de mensen zo hard en de verlangens 
zo onweerstaanbaar, dan zijn er gelukkig nog de mienekies. Welgevallige wezens die 
al van in de oudste tijden altijd klaar zijn om, in gespreide houding, de hunkerende 
medemens ter wille te zijn. Wat zou er trouwens niet allemaal gebeuren, als zij niet 
bereid waren om de zwakheid des vlezes van hun mannelijke medemens op te vangen? 
Anderzijds dient gezegd dat er lastiger manieren zijn om uw dagelijks boodje te 
verdienen.

De financiële toestand in de vorm van contante penningen is ook niet echt verschil-
lend voor de verschillende vermogensklassen. De totale waarde van de baten is dan 
ook sterk beïnvloed door de grondprijzen, die door de hoge pachten toen veel waard 
waren. Contant geld werd vooral uitgegeven, en in geval van zeer vermogend uitgege-
ven aan beleggingen zoals een ring.

Een laatste puntje dat ik wil vergelijken is dat van de beroepsstructuren. Huisnijver-
heid was vooral het beroep van de armen die over te weinig grond beschikten en die 
met het hele gezin moesten werken om de eindjes aan elkaar te knopen22. 
In Nukerke-Melden was dit niet zozeer het geval. In alle categorieën kwam huisnijver-
heid voor. Als we dan toch een onderverdeling willen maken, dan kunnen we stellen 
dat huisnijverheid vooral uitgevoerd werd door de middenklasse.

Algemeen kunnen we zeggen dat Nukerke-Melden een normale materiële ontwik-
keling kende voor een plattelandsdorp op het einde van de 18de eeuw. Vooral de 
gebruiksvoorwerpen zaten op een normaal niveau. Er werd weinig uitgegeven aan 
luxemiddelen en decoratieve voorwerpen. 

22.  C. Vandenbroeke, Sociaal-economische geschiedenis. In: J. Art, M. Boone (eds.), Inleiding tot de lokale 
geschiedenis 12e -18e eeuw. Gent, Centrum voor geschiedenis Ugent, 2004, p. 168.
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Voorwoord
Precies 150 jaar geleden werd Omer Wattez te Schorisse 
geboren. In Maarkedal zal dit niet onopgemerkt voorbijgaan. 
Toussaint Van Boelaere zei, naar aanleiding van het overlij-
den van Omer Wattez in 1935 : “De voortdurende zorg voor 
de grootheid van het volk waaruit hij was gesproten, geeft 
hem aanspraak op onze diepste dankbaarheid.”  

In Maarkedal werd op  initiatief van de Heemkundige Kring 
Businarias en samen met de plaatselijke openbare biblio-
theek Omer Wattez een werkgroep opgericht om Omer 
Wattez voor het voetlicht te plaatsen. Het volledige program-
ma van de viering vindt u achteraan.

Sylvain De Lange (°Opbrakel 1933), ondervoorzitter van 
de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius uit Brakel, 
auteur van talrijke artikels in lokale en  regionale tijdschrif-
ten o.a. De Zuidvlaamse Kultuurkrant, schreef voor ons : 
“Omer Wattez : 1857-1935. Een biografische schets.”

Hij behaalde het diploma van licentiaat in de Wijsbegeerte en 
Letteren aan de Franstalige afdeling van de toen nog twee-
talige Universiteit van Leuven. Zijn hele loopbaan speelde 
zich af in Wallonië als leraar Engels en Duits, maar in zijn 
vrije tijd was hij vooral geboeid door geschiedenis, folklore, 
heemkunde en toerisme en heeft dus heel wat bindingen 
met Omer Wattez. Daarbij is ook hij een overtuigd Vlaming 
gebleven. 

Dit is het laatste nummer van jaargang 2007. Wij zijn nu 
toe aan de hernieuwing van de abonnementen.

Wie er volgend jaar opnieuw wil bij zijn en de volgende 
jaargang verder wil ontvangen stort het gekozen bedrag 
op het nummer 747-5160450-77 van de Heemkundige 
Kring Businarias, met vermelding :

  Lid        €  7.50 
  Steunend lid   € 12.50 
  Erelid :        € 25.00 

Met dank bij voorbaat.

Georgette Bourlez, een van de eerste en trouwste 
leden van Businarias vierde onlangs haar 90ste 
verjaardag. Ook wij wensen haar nog vele jaren in 
goede gezondheid. Op  naar de honderd ! Van haar 
vele vrienden en kennissen ontving ze heel veel 
gelukwensen, bloemen en allerlei geschenken. 
Graag dankt ze iedereen voor die vele attenties.  
Iedereen persoonlijk bedanken is voor haar niet 
meer mogelijk. 
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VIERING 150 JAAR
OMER WATTEZ

georganiseerd door de Werkgroep Omer Wattez :
Heemkundige Kring Businarias,

Plaatselijke Openbare Bibliotheek Omer Wattez,
Basisschool Omer Wattez,

"Wij, Heeren van Schoorisse",
Cultuurraad Maarkedal,
Davidsfonds Maarkedal,

Milieufront Omer Wattez - Natuurpunt
en met de steun van

het Gemeentebestuur Maarkedal, het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Cera
en AMVC-letterenhuis Antwerpen.

Programma
1 augustus - 25 september :
• Wandelzoektocht in Schorisse :  “Met Omer Wattez op stap”.

24 september - 27 september :
• Educatief programma voor de basisscholen van Maarkedal.

Vrijdag 28 september :
• 20 uur : Lezing door Marc Vuylsteke in de bovenzaal van de bibliotheek :
   “Omer Wattez, zijn leven en zijn werk”.
• 21 uur : Opening van de grootse tentoonstelling “Omer Wattez - veelzijdig talent”.
• Receptie aangeboden door het Gemeentebestuur.
Mogelijkheid tot het aankopen van "L'âme belge en het Vlaamse volk", pamflet van 
Omer Wattez, door Jozef Bourdeaudhui vertaalt in het Nederlands.

Vrijdag 5 oktober : 
• 20 uur : Voordracht door Marc Vuylsteke in de Omer Wattez-basisschool:
  “Omer Wattez en zijn loflied op Schorisse”.

Zaterdag 6 oktober :
• 19 uur : Avondgedichtenwandeling door Schorisse met muzikale begeleiding.
• Prijsuitreiking van de wandelzoektocht.
• Ludieke afsluiter : Kadril in de schuur van Herman Van Boven.

 INKOM GRATIS.

busi 92007.indd   2 11-04-2011   15:48:23
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SYLVAIN DE LANGE

Dit jaar 2007 is het juist 150 jaar geleden dat hier in Schorisse Omer Wattez werd 
geboren. Daarom zijn we het onszelf verplicht deze veelzijdige man in herinnering 
te brengen met een bijdrage in deze uitgave. Er werd reeds heel wat gepubliceerd 
over Omer Wattez in diverse tijdschriften, maar het bleef wachten tot 1984 voor er 
een alomvattende biografie zou verschijnen. Toen heeft Nestor Van den Bossche een 
zeer degelijke studie uitgegeven, een studie die tot op heden het standaardwerk is over 
Omer Wattez (1). Het is derhalve logisch dat we dankbaar gebruik hebben gemaakt van 
deze gedetailleerde biografie, waaruit we heel wat hebben geput.

Omer Wattez werd op 9 februari 1857 onder de naam Louis Homère (later vervlaamst 
tot Omer Lodewijk) geboren te Schorisse, in een historische woning, in “Het Oud-
Klooster”. Dit sinds 1976 geklasseerd gebouw was oorspronkelijk een passantenhuis, 
een onderdak, verbonden aan het reeds lang verdwenen Sint-Margriethospitaal. In de 
19de eeuw, ten tijde van de geboorte van Wattez, deed het gebouw dienst als bakkerij 
en herberg. “Ik ben geboren op negen februari 1857 in het huis met drie grote 
dakvensters, waarin de brievenpost is gevestigd, en waarin mijn grootvader woonde: 
Ludovicus, Deodatus Wattez, kastelein van het Oud-Klooster. Mijn grootvader was 
bakker en herbergier tegelijk; daar kreeg men logies te voet en te paard. Het opschrift 
luidde “Het Oud-Klooster”” (2).

Omer Wattez :  1857-1935
Een biografische schets

Brief van Omer Wattez van 21 juli 1934 aan Alice Portois uit Schorisse.

NOTEN

(1) Nestor Van den Bossche, Omer Wattez leven en werk gevolgd door de novelle 
De Zwalmleeuwen (Ronse-Zwalm, 1984. Uitgegeven door het “Zuidvlaams Trefsen-
ter v.z.w.” en “De vrienden van de Zwalm v.z.w.”, de Zuidvlaamse Kultuurkrant, het 
VKBSE (Vlaams Klank- en Beeldsenter voor Europa) en het Zuidvlaams Kreatief 
Atelier “Schep je wereld”. Ik wens hier ook voorzitter Marc Vuylsteke hartelijk te 
danken voor de kostbare hulp bij het verzamelen van de nodige documentatie.
(2) Wouters Jonge Jaren. Bladzijden uit het levensboek van een idealist. (Duimpjesuit-
gave, Maldegem, 1900). 
(3) Omer Wattez, De Vlaamsche Ardennen (Gent, 1926), dl II, Ronse en omstreken, 
pp. 33-35.
(4) Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1962-63.
(5) N. Van den Bossche, op. cit. p. 15.
(6) N. Van den Bossche, op. cit. p. 33.
(7) De Vlamingen in het Walenland. Het land van Doornik (Germania, oktober 1903). 
Deze studie werd gepubliceerd naar aanleiding van het algemeen onderzoek, ingesteld 
door het Algemeen Nederlandsch Verbond.
(8) N. Van den Bossche, op.cit. pp. 35-36.
(9) Het Lieve Walinnetje in Zuidvlaamsche Novellen en schetsen (uitg. 1900 pp. 70-
71).
(10) N. Van den Boscche, op. cit. pp. 36-37.   
(11) N. Van den Bossche, op. cit. p. 16.
(12) Twintig eeuwen Vlaanderen (o.l.v. Max Lamberty), Hasselt, 1974, deel 4, De 
Vlaamse Beweging, p. 392.
(13) De Vlaamsche Ardennen, 1926, inleiding pp. III en IV.
(14) “Lentefantazij”, Duimpjesuitgave, Maldegem, 1888, p. 14.
(15) De Vlaamsche Ardennen, inleiding, p. V, Gent 1926.
(16) idem.
(17) De Vlaamsche Ardennen, (1926), inleiding, pp. V-VIII.
(18) “De Heer Omer Wattez en het Toerisme” in “Toerisme”, tijdschrift van de
Vlaamsche Toeristenbond, 1934, pp. 443-444.
(19) De Vlaamsche Ardennen, (1926), dl II, pp. 61-62.
(20) De Vlaamsche Ardennen, dl II, pp. 48/49 en p. 63; dl III, pp. 25-26.
(21) De Vlaamsche Ardennen, (1926), dl I, p. 67-68, dl III, p. 4-6, p. 36-37, p. 64-65.
(22) De Vlaamsche Ardennen, (1926), dl II, p. 80, dl III, pp. 65-75.
(23) De Vlaamsche Ardennen, (1926), dl III, pp. 43/44, dl II, p. 52, 89.
(24) De Vlaamsche Ardennen, (1926); dl III, pp. 76-78.
(25) De Vlaamsche Ardennen, (1926), dl II, pp. 66, 68, 71.
(26) De Vlaamsche Ardennen, (1926), dl II, pp. 74-76.
(27) De Zuidvlaamse Kultuurkrant, nr. 30, dec. 1980.
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Deze gegevens vermeldde Wattez ook in één van de talrijke brieven die hij schreef 
aan juffrouw Alice Portois zaliger, eveneens geboren en woonachtig te Schorisse. Zijn 
jeugd bracht hij door op de hoeve die zijn ouders uitbaatten, “een kleine hoeve, gelijk 
men er vele in Vlaanderen aantreft”. Op de lagere school viel het schrandere kereltje 
op, zeker bij zijn oom, Leonard Eeckhout of meester “Piethink”, berucht om zijn lange 
stok en lange neushaartjes. Maar meester Eeckhout kon ook goed vertellen, en dan 
hing de jonge Wattez aan zijn lippen, zeker toen hij over de Muziekberg vertelde. In de 
definitieve uitgave van “De Vlaamsche Ardennen” van 1926 bracht Wattez daarover 
nog een hommage aan wijlen Meester Eeckhout: “Ik kan niet nalaten hier melding te 
maken van de sage Die Wunderliche Orgel, die ik aantrof in het werk van J.M. Wolf, 
Niederländische Sagen. De Duitsche geleerde sagenvorscher zegt, dat die sage hem 
ter plaatse verteld werd door Leonard Eeckhout, onderwijzer te Schoorisse. Dat was 
mijn oom en hij heeft ons in de school dikwijls gesproken van een orgel, dat men in 
de berg hoorde spelen, sedert eeuwen, en dat daarom die berg de Muziekberg wordt 
geheeten” (3). Het is ook op zijn aanraden dat de wakkere knaap naar de normaalschool 
te Gent werd gestuurd: onderwijzer worden was zowat het hoogste dat een zoon van 
kleine lieden toen kon bereiken.

In 1876 behaalde Wattez zijn diploma en een paar maand later, op 5 september, werd 
hij meteen benoemd tot hulponderwijzer in Schorisse. Het jaar daarop reeds, in 1877, 
werd de twintigjarige Wattez een actief medewerker aan het tijdschrift “De Vereeni-
ging”, dat zich inzette voor het officieel rijksonderwijs. De gebeurtenissen in de ko-
mende jaren hebben grote gevolgen gehad voor de jonge idealistische Omer Wattez.

In 1878-79 brak de schoolstrijd uit rond het lager onderwijs. De liberalen hadden de 
verkiezingen gewonnen, Frère Orban werd eerste minister en Van Humbeek kreeg 
de portefeuille van onderwijs. Meteen wilden zij de macht van de katholieke kerk 
breken en daarom werd krachtens de nieuwe onderwijswet op het lager onderwijs van 
1 augustus 1879 iedere gemeente verplicht een officiële lagere school op te richten. 
Vrije scholen mochten door de gemeente niet “aanvaard” of gesubsidieerd worden. De 
onderwijzers moesten een diploma bezitten van een officiële normaalschool. Gods-
dienstonderricht moest buiten de lesuren blijven. De katholieken gingen direct in het 
verweer tegen deze “ongelukswet”, openden overal vrije lagere scholen en van op de 
preekstoel werden de gelovigen aangemaand hun kinderen zeker niet naar de godde-
loze scholen te sturen. In Schorisse werd onder voorzitterschap van oud-burgemeester 
Petrus De Meulemeester in september van datzelfde jaar een “Comiteit der Katholieke 
School” opgericht. Omer Wattez stond in de officiële lagere school van Schorisse, waar 
het leerlingenaantal in 1879-1880 spectaculair daalde. In juni 1880 telde het schooltje 
van meester Eeckhout nog amper een tiental leerlingen (4).  De hulponderwijzer was 
er te veel. “Ik bleef niet lang in Schorisse. De “schoolstrijd” brak uit. Ik was er te veel 
in een school met weinig leerlingen en ik trok er van door. De “schooloorlog”, een 
ongeluk voor velen, is voor mij een geluk geweest. Ik trok naar Heurne”.

1923 - Herneming publicaties over Germaanse Sagen en Germaanse cultuur: 
    “Siegfried. Een oud-Germaansch Heldenlied”, “Gudrun”.
  - “Lentefantazij, Stille liefde, Het Lieve Walinnetje, De Kus des Dichters, 
    In het Kapellebosch, Veldbloemetje, Spreeuwtje” in “Jonge Harten” (Zuid- 
    Vlaandersche Novellen, deel I).
 - “Wouters Jonge Jaren, De Koorknaap, Fijnproevers of gelukkig zijn, Klei- 
    ne Oorlog in Vlaanderen” in “Wouters Jonge Jaren” (Zuid-Vlaandersche 
     Novellen, deel II).
 - “Van Twee Koningskinderen, Moederken, Het Gezin Van de Mulder” in 
    “Van Twee Koningskinderen” (Zuid-Vlaandersche Novellen, deel III).
 - “De Zwalmleeuwen, De Pruttelaars van Brakel, De Nieuwe Heer, De 
    Kermisvogel” in “De Zwalmleeuwen” (Zuid-Vlaandersche Novellen, deel 
     IV).
 - Natuur-Kunst-Ideaal (Zuid-Vlaandersche Novellen, deel V).  
1925 - Novellen: “Natuur”, “Kunst”, “Ideaal”.
1926 - Definitieve en herziene uitgave van “De Vlaamsche Ardennen”.
 - “Moederken” en andere verhalen.
1931 - “Arnold van Schoorisse. Historisch drama in vijf bedrijven”.
1935 - “Leven en Werk van Isidoor Teirlinck”.
 - Werkte aan het dierenepos “Reinaard Krijgsheer” en aan de geschiedenis 
    van “ De Distel”.

Sylvain DE LANGE
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De onstuimige Wattez nam wraak: “Ik nam de wapens op om me zelf te verdedigen”. 
Onder de schuilnaam Remo, anagram voor Omer, schreef hij toen zijn “vlugschrift”, 
“Lucifer en zijn afgezanten. Tafereelen uit de dagen van de schoolstrijd”. Zoals vele 
andere christenen in staatsdienst, verguisd van op de predikstoel als “suppoosten des 
duivels”, zou hij voor altijd getekend blijven en verscheurd tussen een al te gemakke-
lijke atheïstische instelling en zijn familiale diep-christelijke opvoeding (5).

Te Heurne werd hij in 1880 schoolhoofd en het jaar daarop, op 22 juni, huwde hij 
met Cordula Vanderstraeten. Maar “Ik wilde door studie hoger streven en daarin ben 
ik geslaagd”. Wattez ging namelijk ondertussen studeren aan de Rijksuniversiteit te 
Gent, afdeling Germaanse Talen. Dat was mogelijk geworden dankzij de wet van 
20 mei 1876, die het graduaat afschafte en de volledige vrije toegang tot de universiteit 
verzekerde.

In 1883 verliet hij Heurne en werd hij door het Ministerie van Openbaar Onderwijs 
aangesteld als leraar Germaanse Talen aan het Koninklijk Atheneum te Doornik. Hij 
is daar leraar gebleven tot en met september 1907, toen hij de plaats van dichter Jan 
Van Beers kon overnemen als leraar “Nederlandsche Taal en Letteren” aan het 
Koninklijk Atheneum te Antwerpen.

Van 1914 tot 1918 heeft hij in Parijs verbleven. De laatste jaren van zijn leven heeft 
hij in Schaarbeek gewoond, waar hij op 26 maart 1935 is overleden. Zijn leven lang 
heeft Omer Wattez een ontzettend dynamisme aan de dag gelegd en dat uitte zich in 
een eindeloos aantal bijdragen in dagbladen en tijdschriften en in een 45-tal boeken: 
romans, novellen, gedichten, vertaalwerk, studiën, reisbeschrijvingen. Hij was dichter, 
toneelschrijver, verteller, novellenschrijver, volksopvoeder, criticus, polemist, vertaler, 
schrijver van reisverhalen; tevens was hij “taalminnaar” en “volksopbeurder”. 

Een volledig overzicht van het hele oeuvre, met alle herdrukken en exacte data is quasi 
onmogelijk en zou ons hier te ver leiden. Hoe dan ook, de lange lijst van publicaties 
en activiteiten bewijst overvloedig met welke niet aflatende energie Wattez zijn hele 
leven lang in de weer is geweest. En juist omwille van die enorme verscheidenheid aan 
publicaties en activiteiten is het onmogelijk Omer Wattez onder één rubriek te catalo-
giseren. Uiteraard staat hij bekend voor zijn publicatie van “De Vlaamsche Ardennen” 
en wordt hij ermee geassocieerd, maar er is zo veel meer. In de volgende hoofdstukken 
onderzoeken we enkele soms minder gekende facetten uit het immense oeuvre van 
deze veelzijdige cultuurmens.

Omer Wattez: Vlaming en propagandist van de Vlaamse ontvoogding   

In het hele oeuvre van Omer Wattez is er één constante: het staat in dienst van Vlaan-
deren, van het Vlaamse volk en zijn ontvoogding uit de Franse overheersing. Bij 
zijn overlijden zei F.V. Toussaint Van Boelaere: “zijn verdiensten als strijder voor de 

1887/1889 - Kritiek: “Twee Novellenschrijvers”, “Julius De Geyter en zijn werken”, 
    “Jan Van Beers' Rijzende Blaren”.
1888/1889 - “Jonkvrouw van Rozevelde”, novelle in “Nederlandsche Dicht- en 
     Kunsthalle”.
1888/1913 - Eerste versie van “Zuid-Vlaandersche Novellen”.
1889/1890 - Eerste versie van “De Vlaamsche Ardennen, “Een Tochtje door het 
    Zuiden van Vlaanderen”, “Een Hoekje van Zuid-Vlaanderen”.
1890 - “Jonge Harten”.
1895 - “Opgepast! ... Taalpolitie”.
 - Een “Nederlandsch Leesboek”.
1896 - “Een nieuw boek over de Nederlandsche Letterkunde”.
1897 - “Wetenschap en Poëzie”.
1898 - “Op de baan der Kunst”.
1899 - Toneel: “Het Witte Boek”.
 - “Noorsch en Vlaamsch”.
1900 - “Wouters jonge jaren. Bladzijden uit het levensboek van een idealist”.
1901 - “Van twee Koningskinderen”.
1902 - Redevoering op het Nederlandsch Letterkundig Congres te Kortrijk.
 - “De Koorknaap”, “De Zwalm”, “Herinneringen uit het Kinderleven”, 
                        “Kinderweelde”, “Het Gezin van den Mulder”.
1903 - “De Vlamingen in het Walenland”.             
1904/1913 - “Germaansche Beelden uit Heldensagen”,
 - “Germaansche Balladen”,
 - “De Legende van Tannhaüser”, enz.
1905 - “De Oude Vedelaar”,
 - “De Pruttelaars van Brakel”.
1906 - “De Zwalmleeuwen”.
1907 - “De Burgers van Groenendaele”.   
1910/1914 - “De Germaansche Ballade”,
 - “De Fijnproevers of gelukkig zijn”,
 - “Beelden uit de Romeinsche Godenleer”,
 - “Een Kermisvogel. De Nieuwe Heer”,
 - “Over den Germaanschen oorsprong en de ontwikkeling der Gotiek”,
 - “In den Strijd voor Taal en Kultuur”,
1912       - “Hendrik Conscienceʼs Leven en Werken”.
1914 - Eerste uitgave van “De Vlaamsche Ardennen”.
1918/ 1920 - Twee dichtbundels: “Beelden uit België”, “Sonnetten van een Vlaming 
    in Parijs”.
1920 - “De Trojaansche legende in de Geschiedenis der Franken”.
1922 - “De Vlamingen en hunne Vaderlandsliefde”.
1923 - “Vlaanderen”, in “Gedenkboek van het Algemeen Nederlandsch 
     Verbond”.
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Vlaamse volkszaak op het gebied van de cultuurbeweging zijn inderdaad niet gering. 
Hij was op het terrein een noest werker, een man van betekenis... Maar op één karak-
teristiek wil ik nog wijzen, hij tekent de man en zijn vast ideaal. In geen enkel geschrift 
van Wattez, zelfs niet in zijn gedichten, is afwezig de gedachte dat, door wat hij schreef, 
hij zijn volk moest dienen en diende”.

Van in zijn jonge jaren heeft Omer Wattez de opvoedende taak, die hij zich toebedeelde 
in de harde en ondankbare strijd om de ontvoogding van Vlaanderen, zeer ter harte 
genomen. Als knaap verzorgde hij al een nieuwsblad “De Huisvriend”. Reeds in 
1880, op 23-jarige leeftijd, en in 1881 en 1882 fungeerde hij als voorzitter van de 
Oudenaardse culturele vereniging  “Hoop op de Toekomst”, waar hij verscheidene 
keren optrad als spreker-lesgever over onderwerpen, die hij nadien publiceerde in  “De 
Vereeniging”, tijdschrift van de Algemene Onderwijzersbond.

In 1897 trad hij toe tot “De Distel”, 
een culturele vereniging die gesticht 
werd door onder andere zijn jeugd- en 
streekvrienden Isidoor Teirlinck en 
Raymond Stijns en die de Vlamingen uit 
het Brusselse groepeerde in een soort 
“tegenstelling” ten overstaan van de ver-
fransende invloeden. Tussendoor speel-
de Wattez ambassadeur van de Belgisch-
Nederlandse literatuur in Frankrijk en 
Duitsland met bijdragen in “Le Monde 
Poétique” en in “Zeitfragen”, die hij 
voor het eerst groepeerde en uitgaf in 
1885 onder de titel “La Poésie Néerlan-
daise en Belgique”.

Tussen 1889 en 1914 verscheen de eer-
ste versie van zijn “ Zuid-Vlaandersche 
Novellen”, waarin al zijn bekommernis 
bleek om de Vlaamse culturele ach-
terstand. In de novelle zag Wattez een 
middel om de kleine man te bereiken: 
“Met zijn korte verhalen of novellen, als 
het ware op de huid van de Zuidvlaam-

se mens geschreven, heeft hij in Zuid-Vlaanderen wellicht evenveel verdiensten als 
Conscience. Werkelijk, O. Wattez, samen met anderen als A. Hans, leerde de 
Zuidvlaamse mens lezen, m.a.w. zich interesseren aan literatuur die hij begreep, – het 
Nederlands van O. Wattez is dan ook dikwijls dialectisch getint – die niet te ingewik-

ming en het herstellen van het leefmilieu, landschap- en cultuurpatrimonium in de 
Vlaamse Ardennen”. In datzelfde jaar verscheen het eerste nummer van hun tijdschrift 
“Onze Streek”.

De Stichting Omer Wattez werd in 1981 een vzw en vanaf 8 maart 2005 werd de 
naam gewijzigd in “Milieufront Omer Wattez vzw”. Haar werkingsgebied omvat 
21 gemeenten tussen Leie, Schelde en Dender: Anzegem, Avelgem, Brakel, Deinze, 
De Pinte, Gavere, Geraardsbergen, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, 
Maarkedal, Nazareth, Oudenaarde, Ronse, Waregem, Wortegem-Petegem, Zingem, 
Zottegem, Zulte en Zwalm.

Erkend door de Vlaamse Overheid als regionale natuur- en milieuvereniging en 
werkzaam in het kader van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen ijvert het 
Milieufront Omer Wattez vzw via haar lokale werkgroepen voor de bescherming 
en eventueel het herstel van de menselijke leefomgeving en de natuurlijke en cultuur-
historische waarden van deze regio.

Zonder enige twijfel is deze werking van vele tientallen bewuste Vlamingen voor het 
behoud van de landschappelijke rijkdom en de eigenheid van de Vlaamse Ardennen 
en omgeving de mooiste hommage aan Omer Wattez, de pionier van de Vlaamse 
Ardennen.

EEN OVERZICHT VAN DE PUBLICATIES VAN OMER WATTEZ.

1877/ 1893 - Publicaties in “De Vereeniging”.
1879  - Maïa, een toneelspel in verzen naar de novelle van L. Heiberg.
1880 - “Lucifer en zijn Afgezanten. Taferelen uit den Schoolstrijd”.                    
 - Toespraak voor de Algemene Onderwijzersbond te Luik.
1880-81-82 - Voorzitter van “ Hoop in de Toekomst” te Oudenaarde.
1881 - “Herinneringen aan de kunstfeesten van het Duits Operagezelschap in 
    de Groote Schouwburg te Gent”.
1882 - "Muziek en Toneel in Vlaanderen. Wat zij zijn en worden kunnen”. 
1883 - “Meer Licht! Eerste illuminatie. Vlammetjes van Oortjeskaarsen”.
1885 - “Lentezonne”: gedichten en verhalen, waaronder “Hart en Geest”.  
 - “La Poésie Néerlandaise en Belgique”.
    Artikels uit “Le Monde Poétique”, Parijs en “Zeitfragen”, Berlijn.
1886 - “ De Droom eener Moeder”.
1887 - Toneel: “De Lentemaagd”. Poëzie en de novellen “Lente en Liefde”,  
  “Een Italiaanse Liefde”, “Lente-Fantasie”, “Knoppen en Blaadjes”, 
   “Treurige Taak”,  “Hou en Trouw” in “Stemmen uit het Hart”.

busi 92007.indd   6 11-04-2011   15:48:24



738

keld, niet te lang was... Hoofdthema is en blijft de verbastering door de Franse invloed, 
door de Franstalige opvoeding, met daartegenover de zelffierheid van de rasechte 
Vlaming, die vooral in deze streek, De Vlaamse Ardennen, meer een geestesproduct 
was dan een werkelijkheid”(6), schrijft Nestor Van den Bossche.

Mede onder impuls van Omer Wattez ontstond uit “De Distel” in 1898 “het Algemeen 
Nederlandsch Verbond”, dat tot doel had “de verschillende delen van het Nederlandsch 
taalgebied in de wereld nauwer naar elkaar toe te halen en langs die band het behoud, 
de groei en de bloei van de Nederlandsche stam in zijn totaliteit te bevorderen en te 
verzekeren”. In datzelfde jaar stichtte Wattez, als leraar aan het Koninklijk Atheneum 
te Doornik, aldaar een afdeling van het Algemeen Nederlands Verbond (A.N.V.).

Vanaf 1899 verschenen regelmatig bijdragen van hem over “de Vlaamsche 
(taal)beweging” in o.a. het tijdschrift “Germania”, waaronder:
 - “Professor Kurth en de Vlaamsche taalbeweging” (februari 1899)
 - “In en om de Vlaamsche Beweging” (april 1900)
 - “Aan de verfransschers in Vlaanderen” (juli 1901).

Onder de auspiciën van het A.N.V. publiceerde hij in 1903 in voornoemd tijdschrift 
een uitvoerig en ophefmakend rapport over “De Vlamingen in het Walenland” en in 
dezelfde optiek richtte hij in 1905 een “Vlaamsch Te Huis” op tijdens de Wereldten-
toonstelling van Luik.

We laten nu Omer Wattez uitvoerig aan 
het woord, waar hij het heeft over het 
hem goed gekende Land van Doornik in 
“De Vlamingen in het Walenland”.

“De vreemdeling, die Doornik bezoekt, 
en de familienamen in de opschriften 
der huizen leest, is verwonderd er een 
zoo groot getal Vlaamsche namen aan 
te treffen. Hij zou geneigd zijn te oor-
deelen, dat de helft der bevolking uit 
Vlamingen bestaat. Hadden die inwo-
ners de taal bewaard van degenen van 
welke zij afstammen, dat zou inder-
daad zoo geweest zijn; maar verreweg 
het grootste deel spreekt die taal niet 
meer; ja velen kunnen zelfs hunnen 
Vlaamsch-klinkende familienaam niet 
eens behoorlijk uitspreken... Wanneer 

huidige gemeenschapsschool, eveneens te Schorisse, dragen zijn naam. Het wandel-
pad langs de Zwalm van Zottegem naar Sint-Maria-Latem, in 1958 uitgestippeld, werd 
in 1985, naar aanleiding van de 50ste verjaardag van zijn overlijden, door de Vlaamse 
Toeristenbond en de Vlaamse Wandelaarsbond uitgegeven en in 2005 door ons her-
werkt. De Omer Wattez wandelroute, waarin wij de mooiste plekjes van Schorisse 
hebben beschreven, werd in 2003 door Toerisme Oost-Vlaanderen uitgegeven en is 
begin juni 2007 officieel opnieuw ingewandeld.

In 1970 werd, onder impuls van Marcel en Irène De Boe, bezielers van het toerisme 
in de Zwalmvallei, door beeldhouwer Marc De Bruyn  bij de Zwalmmolen te 
Munkzwalm een twee ton wegend monument in Balegemse steen opgericht ter ere van 
Omer Wattez “De Pionier van zijn streek”. In 1982 werd zijn naam opnieuw vereerd 
met een gedenkplaat aan zijn geboortenhuis, waar wij de gastspreker waren, en in 
1985 werd door de Stichting Omer Wattez i.s.m. VVV-Brakel zijn meesterwerk “De 
Vlaamsche Ardennen” opnieuw uitgegeven.

Gelukkig is er veel meer, want op monumenten zitten vogels en gedenkplaten ver-
doffen. Door 92 enthousiaste mensen werd in 1975, in de parochiezaal van Etikho-
ve, de Stichting Omer Wattez opgericht; stichter en huidig erevoorzitter was Ulrich 
Libbrecht. De doelstelling in de stichtingsakte was duidelijk: “De integrale bescher-
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de uitwijkeling niet op den steun van een moederland kan rekenen, waar men het stam-
gevoel aankweekt, en waar de taal in eere wordt gehouden, waar uit een brandpunt de 
beschaving zelfs tot in den vreemde straalt, dan vergeet hij zijne taal, gaat op in het 
vreemde element, en van het tweede geslacht af, blijft er, buiten zijnen familienaam, 
geen spoor van zijnen oorsprong meer over...

Wij hebben hooger gewezen op het feit, dat de Vlaamsche familienamen in eene 
Waalsche stad als Doornik talrijk zijn. Allen zijn natuurlijk Vlaamsche uitgewekenen; 
de meesten verlieten de Vlaamsche gewesten sedert het bestaan van het koninkrijk 
België. Vele dier families zijn echter voor hunnen stam en hunne taal verloren. Wat kan 
men daaruit besluiten? Ware België met Holland Vereenigd gebleven, en had men de 
vernederlandsching van het volk doorgezet door middel van het onderwijs, in bestuur, 
leger, handel en nijverheid – zoals men na 1830 voor t̓ Fransch heeft gedaan –, na 
verloop van eene eeuw ware door gansch het koninkrijk der Nederlanden, zoowel in 
de Waalsche gewesten, als in Vlaanderen of Holland de Nederlandsche taal overheer-
schend geweest... Moest de kans eens keeren, het Walenland zou veel spoediger verger-
maanscht worden, dan Vlaanderland verfranscht werd. Waalsche dagbladschrijvers 
hebben er reeds op gewezen, hoe de Waalsche streek door de Vlamingen staat over-
rompeld te worden...

Doch de toestanden in ons land zijn zoo dat, indien het Vlaamsch ras zich uitbreidt, 
de taal van dat ras met die uitbreiding geen gelijken tred houdt. De Vlamingen hebben 
voor hunne taal den steun niet van een machtig bestuur, noch van een brandpunt van 
beschaving, dat invloed kan uitoefenen. In hun eigen land worden zij met hunne taal 
als vreemden beschouwd. En waar men hunne grieven heeft hersteld, waar recht voor 
hunne taal werd verkregen, wordt het dikwijls nog aangezien, als hadde men hun eene 
aalmoes gegeven, daar waar zij alle recht hebben, en waar zij eene kleine Franschspre-
kende minderheid zouden moeten beletten meester te zijn. Zoolang zulke toestand in 
Vlaanderen zelf duurt, hoe wil men, dat het Vlaamsche volk optrede als verdediger en 
steun der Vlaamsche uitwijkelingen naar de Waalsche gewesten of den Vreemde? Dit 
moet ons echter niet beletten den toestand te onderzoeken; want er zal een dag komen, 
dat het getal Vlamingen, die het stam- en taalbewustzijn hebben teruggekregen, groot 
genoeg zal zijn om in hun eigen land hunne macht te doen gelden, en hunne invloed 
te laten gevoelen zelfs daar, waar onze taal- en stamgenooten zich in den vreemde 
hebben gevestigd”.

Volgens de tienjaarlijkse talentelling van 1900 telt Doornik 35.000 inwoners, van wie 
1853 Vlaams en Frans spreken en 319 alleen het Vlaams. Deze Vlaamssprekenden treft 
men vooral aan onder de slagers, de bakkers en de schoenmakers. Volgens Wattez is 
het aantal Vlamingen in Doornik en het Doornikse de jongste jaren toegenomen, onder 
andere door inwijking van Vlaamse boeren. Maar bij de ingeweken Vlaamse burgers is 
het erg gesteld: “Onder deze vindt men dikwijls de felste bestrijders van de Vlaamsche 
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Beweging. Zij spreken dan ook met de Walen mee van “exagérations flamingantes” en 
steken hun waardigheidsgevoel als Vlaming diep in hunne tasch”. En Wattez  ̓kijk op 
de arbeidersstand is eveneens opmerkelijk: “De Vlamingen, welke in Doornik, tot den 
arbeidersstand behooren, verdienen een loon, dikwijls hooger dan dat van Waalsche 
mededingers. De Vlaamsche werkman is bekend als moedig en werkzaam, terwijl 
de Doorniksche arbeider zich verlaat op het overgroot inkomen van het Bureel van 
Weldadigheid, dat ondersteuning verleent aan een derde van de bevolking der stad. 
Met de verstandelijke ontwikkeling der Vlaamsche werklieden is het over t̓ algemeen 
ellendig gesteld; vele zijn zelfs zoo goed als ongeletterd. En dat is jammer”.

Omer Wattez beseft echter maar al te goed dat klagen geen zoden aan de dijk brengt 
en dus komt hij tot de cruciale vraag: “Wat zou er dienen gedaan te worden om de 
Vlamingen in het Walenland voor den Nederlandschen stam te behouden?” Omer 
Wattez zag scherp in dat onderwijs een sleutelrol kon en moest spelen:

“In de eerste plaats het inrichten van een geregeld en doelmatig onderwijs in het 
Nederlandsch voor de kinderen van Vlaamsche ouders, gelijk de kinderen van 
Waalsche ouders dat voor het Fransch in het Vlaamsche land kunnen bekomen... Als 
Walen of Franschsprekenden zich in t̓ Vlaamsche land vestigen, eischen zij aanstonds 
hun recht, ja, soms meer dan hun recht. Zoo b.v. te Ronse en te Edingen, twee steden 
aan de taalgrens, waar de overgroote meerderheid des volks Vlaamsch spreekt, en 
waar zelfs de namen van de straten alleen in t̓ Fransch aangeduid staan, en alle open-
bare bekendmakingen alleen in t̓ Fransch geschieden. Zoo ken ik eene Westvlaamsche 
gemeente, waar een nieuw aangekomen Waal, omdat hij rijk was, aanstonds burge-
meester werd en de bestuurstaal voor zich alleen deed veranderen. Iedereen spreekt er 
Vlaamsch. Maar de bestuurstaal is Fransch; de registers van den burgerlijken stand 
zijn er in t̓ Fransch. En iedereen moet buigen, omdat M. de burgemeester het zoo wil; 
want de man is rijk en dus oppermachtig. Hij regeert daar sinds jaren op zijn Russisch! 
En dan spreken zulke heeren over taalverdrukking in Polen en tonen zich verontwaar-
digd... Dat brengt het gemoed van een beschaafden, ontwikkelden Vlaming in opstand, 
en hij wenscht weleens de dwingelandjes met overmoedigen kop, maar met zwakke 
voeten naar den bliksem!

In de tweede plaats, tot het aankweeken van Vlaamsch-gezinde gevoelens bij de 
Vlamingen, welke men van hunnen stam heeft vervreemd, kan het inrichten van 
genootschappen, letterlievende kringen, kunstgezelschappen, enz. niets dan goed 
stichten...

In 1891 zijn wij in Doornik begonnen met het stichten van een dergelijken kring. Dat 
ging niet zonder moeite. Velen durfden de zaak niet aan en waren bang, dat de Walen 
daartegen in opstand zouden komen, en de Vlamingen in hunne stoffelijke belangen 
benadeelen. Doch wie aanhoudt overwint!

naar Schoorisse te komen. Ik bewandel gaarne de wegen mijner geboortestreek en ik 
houd veel van de menschen, die mij genegen zijn”.

Juffrouw Portois heeft Wattez een paar fotoʼs, o.a. van zijn geboortenhuis, opgestuurd, 
waarop deze op 28 augustus haar in een brief bedankte en nog eens herhaalde graag 
nog eens naar Schorisse te komen: “Ook zal ik blij zijn U in t̓ kort, na mijn terugkeer 
in Brussel, nog eens in Schoorisse te komen bezoeken en ik hoop U alle gezond en 
gelukkig te zien”.

Van dat voorgenomen bezoek aan Schorisse is niets meer terechtgekomen. In een 
ontroerende brief van 16 december legt hij uit waarom:

“Zeer geachte Jufvrouw,
Ik was voornemens na den zomer nog eens naar Schoorisse te komen, wat ik dan ook 
beloofd had. Maar de schoone herfstdagen zijn voorbijgegaan, en ik heb mijn belofte 
niet kunnen volbrengen. Het zal nu voor de aanstaande lente zijn, als mijne gezondheid 
het mij toelaat. Zij is nog altijd goed, maar ik heb veel last gehad van mijne heesch-
heid, die mij sedert eenigen tijd kwelde. Ik ben er in de laatste maanden mede bij een 
drietal geneesheren, specialisten in het vak, geweest en dat heeft mij tijd en bekom-
mering gekost... Ik ben er nu minder bekommerd om dan vóór enkele maanden. Ik vind 
afleiding en genoegen in mijn werk en mijne studie, en als ik moe ben van tusschen 
mijne boeken te zitten, ga ik wandelen. Ik ben hier niet ver van den “buiten” en in 
mijne omgeving zijn er groote parken en breede lanen. Wij wonen hier honderd meter 
hoog; dat is de hoogte van het Boschgat te Schoorisse... Nu verlang ik naar de lente om 
nog eens naar mijn geboortedorp te komen en er berg-op bergaf te wandelen en mijne 
goede vrienden te bezoeken...”. (27) 

Omer Wattez heeft Schorisse niet meer bezocht. Zijn gezondheid ging achteruit en 
de ziekte, die niet meer kon behandeld worden, heeft onverbiddelijk toegeslagen op 
26 maart 1935. De volgende dag kreeg juffrouw Portois van de Koninklijke Vlaamse 
Academie het overlijdensbericht:

“Hooggeachte Heer en Collega, Een treurig nieuws wordt ons aangekondigd. 
Ons Hooggeacht Medelid, De Heer Omer Wattez is te Brussel, op Dinsdag, 26 Maart, 
overleden”.

Omer Wattez: een ecologische erfenis.

Omer Wattez werd in 1857, 150 jaar geleden, geboren en hij is gestorven in 1935, 
ook reeds 72 jaar geleden. Maar zijn naam is niet vervaagd: de mede door hem 
opgerichte gemeentebibliotheek te Schorisse en de voormalige gemeenteschool of 
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Wij geraakten met eenigen en de Vlaamsche Kring werd te Doornik gesticht. Sinds zijn 
bestaan telde hij van zestig tot tachtig leden, allen behoorend tot de meest onafhanke-
lijke Vlamingen, die daar verbleven, vooral ambtenaars, bedienden, handelaars enz. 
Bij de Vlaminen voegden zich enkele Noordnederlanders en Duitschers, die weldra 
onder de trouwste bezoekers van de vergaderingen mochten gerekend worden.

Er werd eene bibliotheek ingericht, die thans goed voorzien is van letterkundige en 
wetenschappelijke werken. Nieuwsbladen, die het nauwst met de Vlaamsche Beweging 
verbonden zijn, om het even tot welke partij zij behooren, liggen gestadig ter lezing...

Voordrachten werden gehouden, kunstfeesten ingericht, ja tot zelfs met goed gevolg 
een leergang van hooger onderwijs door prof. Mac Leod der Gentsche hoogeschool. 
Vreemde sprekers als prof. J. Vercoullie en anderen stonden de Vlaamschgezinde 
leeraars van het athenaeum te Doornik en bijzonderen ter zijde in het behandelen van 
ernstige onderwerpen, vijf, zes malen in t̓ jaar.

Wat wij verricht hebben is geen reuzenwerk; wij deden misschien niets dan onzen 
plicht; maar het heeft toch veel bijgedragen, om, al was t̓ maar bij enkelen, het 
Vlaamsch stamgevoel op te wekken en levendig te houden... Wij leven op vriendschap-
pelijken voet met de Walen, durven ons overal met ons Vlaamsch vertoonen, en spreken 
Fransch waar t̓ nodig is. Wij moedigen het Vlaamsch-spreken aan, sturen nieuws-
bladen en boekjes rond in de huizen, waar Vlamingen wonen of Vlamingen komen en 
waar Vlaamsch wordt gesproken. Er zal ook wel een dag komen, dat wij een weinig 
recht zullen vragen, zooals iedere Waal het in eene Vlaamsche stad bekomt.

Wij houden ons zorgvuldig buiten den strijd der partijen. In onzen kring zijn er leden, 
die tot verschillend denkwijzen behooren. Nog nooit heeft dat aanleiding gegeven tot 
moeilijkheden of twist...

Als men dat in Vlaanderen zelf, het moederland, ten volle zal begrijpen en in toepas-
sing brengen, zal het laatste uur onzer vijanden geslagen zijn, en zullen wij Vlamingen 
zijn, die niet uit zijn alleen op “Schönrednerei” en feestvieren; maar dien het te doen 
is om daden, daden, en nog eens daden!” (7)

Eigenlijk spreekt deze tekst voor zichzelf en komt de auteur, Omer Wattez, naar voor 
als een gedreven man, een overtuigde Vlaming, die wantoestanden op taalkundig 
vlak in Vlaanderen aanklaagt en die de situatie van de uitgeweken Vlamingen in het 
Doornikse daadwerkelijk tracht te verbeteren. In zijn acties aldaar stelt hij zich hele-
maal niet anti-Waals op, al merkt hij terloops toch een groot verschil inzake werklust 
tussen Walen en de ingeweken Vlamingen. Hij overstijgt alle partijpolitiek en heel 
terecht wijst hij in de allereerste plaats op de noodzaak van onderricht. Terloops wil ik 
er hier op wijzen, dat de schoolplicht voor kinderen onder de 14 jaar pas in 1914 wet-
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telijk zal verplicht worden. In zijn actie in het Doornikse is Omer Wattez duidelijk de 
as waarrond het hele gebeuren – Vlaamse lessen en voordrachten organiseren, boeken, 
tijdschriften en kranten verzamelen en soms thuis bezorgen – draait. Bescheiden over 
zijn eigen inbreng – “Wat wij verricht hebben is geen reuzenwerk; wij deden mis-
schien niets dan onzen plicht” – is hij optimistisch voor de toekomst van de Vlaamse 
Beweging, op voorwaarde dat er niet aflatend aan gewerkt wordt: “daden, daden, en 
nog eens daden!”

Om zijn standpunt over de Vlaamse 
Beweging ook bij de Franstaligen ken-
baar te maken, publiceerde hij, onder 
het pseudoniem Louis Germain, in 
1905 het pamflet “L̓ âme Belge et le 
peuple Flamand”. Zoals duidelijk blijkt 
uit volgende citaten – in vertaling van 
Jozef Bourdeaudhui – laakte Omer 
Wattez het hypocriete van de zoge-
naamde Belgische ziel, klaagde hij de 
verfransing aan door o.a. de colleges 
van de geestelijkheid, beklemtoonde 
hij het bestaan van een hoogstaande 
Vlaamse, zij het nauw verbonden met 
de Germaanse kultuur, deed hij een 
oproep tot eensgezindheid onder de 
Vlamingen en hamerde hij op de nood-
zaak van een strikte toepassing van de 
wet Cooremans inzake het onderwijs:

“Het grote woord op dit ogenblik, het 
zwaarwichtige argument is de “âme belge”. Alle hoge pieten van de verfransing heb-
ben het op hun beurt gedefinieerd: de heren Pirenne, Hymans, Lemonnier en anderen 
hebben het gelanceerd, de fameuze “âme belge”, en thans dobbert het als een licht 
bootje op de golven van de publiciteit van de Franstalige Belgische kranten, de wind 
van de jubileumfeesten in de rug. We zullen van dichtbij deze recente creatie onderzoe-
ken, deze zogezegde “âme belge”...”

“De mannen van 1830 wisten goed wat ze deden wanneer zij, in weerwil van hun 
fameuze “taalvrijheid”, verordenen dat de Franse taal de enige officiële en verplichte 
taal voor elke Belg zou worden die zou studeren... Als men weet dat Frans de voertaal 
is in alle colleges van de geestelijkheid in Vlaanderen, kan men zich een mening 
vormen over de inspanningen die men doet om de leerlingen de taal van hun Vlaamse 
land te onderwijzen”.

"Lʼâme belge"
en het Vlaamse volk

Louis Germain
(pseudoniem van Omer Wattez)

Vertaling: Jozef Bourdeaudhui

– het verscheen in 1935 – wijdde hij aan zijn jeugd- en streekgenoot Isidoor Teirlinck. 
In zijn laatste brieven, gericht aan zijn dorpsgenote juffrouw Alice Portois, getuigen 
ervan, hoe hij in zijn laatste jaren en maanden gehecht is gebleven aan zijn geboorte-
streek.

In antwoord op een nieuwjaarsbrief die Omer Wattez op 28 december 1932 naar 
juffrouw Portois had gestuurd, met daarin de afdruk van een paar prenten van Felix 
Timmermans, stuurde zij hem in de zomer 1933 een zichtkaart van Vloesberg naar zijn 
vakantieverblijf in de Haute-Savoie, waar hij verbleef met zijn kinderen en kleinkinde-
ren. Met genoegen reageerde Omer Wattez op 21 augustus op die zichtkaart:

“Zeer geachte Jufvrouw,
Het heeft mij veel genoegen gedaan een kaart van Vloesbergen van U te ontvangen, 
hier in dit schoone Alpenland. Hoe schoon en indrukwekkend ook, toch doet het mij 
mijn eigen land niet vergeten, en vooral de “Vlaamsche Ardennen” niet, die mij nauw 
aan het hart liggen. Reeds als schooljongen trokken wij op naar het Bosch van Vloes-
bergen om “kozijntjes” te plukken... dat komt mij nog dikwijls te binnen, gelijk alles 
wat mijn geboortestreek betreft... Ik denk ook nog aan mijn bezoek aan Schoorisse, 
vóór enkele jaren, toen U de eerste waart om mij te komen groeten in mijn verblijf bij 
de jufvrouwen Germijns en toen wij in gezelschap mijner gastvrouwen en van U en uwe 
familie een wandeling deden naar het bosch 
van Vloesbergen en er “kozijntjes” plukten... 
Tussen die wandeling naar de “Hoppe” en 
het bezoek der scholieren in de jaren zestig 
ligt bijna drie kwart van een eeuw. Alhoewel 
ik sedertdien vele landen heb bezocht en van 
de schoonste, toch vergeet ik mijn land en 
zijn eigenaardige schoonheid niet, en ik heb 
mijn best gedaan om die schoonheid aan 
mijn land- en vooral aan mijn streekgenoten 
te doen vatten en waardeeren. Ik meen dat ik 
erin gelukt ben...”. 
   
Op 21 juli 1934 vroeg Omer Wattez, in ver-
band met een paar bijdragen die hij voor de 
VTB zou schrijven over toerisme in het al-
gemeen en over de Vlaamse Ardennen, aan 
juffrouw Portois hem wat fotomateriaal te 
bezorgen over Schorisse. In deze brief uitte 
hij de hoop weldra Schorisse te komen be-
zoeken: “Ik heb het voornemen dit jaar, na 
ons verblijf aan zee, in den herfst, nog eens 
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“De echte Vlamingen, besef het goed, zijn de Germanen die zich niet laten lijmen door 
de verfransende politiek van de mannen van “lʼâme belge”. Zij herinneren zich hun 
glorierijk verleden, hun afkomst, en zij geloven in hun toekomst”.

“Wij doen een oproep aan alle echte Vlamingen van alle klassen, en van alle menin-
gen, en sporen hen aan zich niet langer te laten vernederen tegenover Europa... Dat 
zij voor een ogenblik hun religieuze, filosofische of politieke besprekingen vergeten, en 
dat zij nadenken over deze schande die weegt op Vlaanderen – het enige Germaanse 
land onder Latijnse voogdij – een land waar drie miljoen inwoners, het Frans niet 
begrijpend, door de klasse die zich dirigenten noemt, wordt beschouwd als wezens van 
een minderwaardige orde, mensen die zich van alles moeten laten welgevallen”.

“Wat wij vragen voor Vlaanderen, opgehouden in haar mars naar de vooruitgang en 
achteruitgesteld ten gevolge van de situatie die haar werd opgedrongen sedert 1830, 
is een volledig onderwijs, ernstig en verplicht in de eigen taal”.

Op 21 juni 1905 werd Wattez briefwisselend lid van de Koninklijke Vlaamse Acade-
mie en in datzelfde jaar ook lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 
te Leiden. Onder de schuilnaam “Joost” schreef hij vanaf 1910 talrijke bijdragen in het 
dagblad “Het Handelsblad van Antwerpen” over de Vlaamse beweging:
 - “Heer en bedelaar, eene vervelende geschiedenis. De franskiljon speelt heer, 
     de Vlaming bedelaar”. (16-17 april 1910)
 - “Eerbied voor de wet, de taal en voor het volk”. (1 oktober 1910)
 - “Goede trouw en kwade trouw, de volkstelling, een eerlijke zaak?
     (26-17 november 1910)
 - “De strijd voor een Vlaamsche hogeschool”. (10-11 december 1910)
 - “Maeterlinck en de Vlamingen, hoe een Vlaamsch hatend blad polemiek 
     voert.” (7-8 januari 1911)
 - “De Vlamingen, hun land en hunne kultuur”. (3-4 juni 1911)

Te midden van de onafgebroken stroom publicaties schuwde de dynamische Omer 
Wattez ook de literaire kritiek niet, zoals in zijn “Hendrik Conscienceʼs Leven en 
Werken” (1912) en “In den Strijd voor Taal en Kultuur”. (1910-1913)

Muziek, onderwijs, geschiedenis en folklore werden in een strijdende bewogenheid 
tegen de verfransing van het Vlaamse volk aangewend, zoals bv. in zijn “Muziek en 
Toneel in Vlaanderen. Wat we zijn en kunnen worden” (1881) en “Vlaanderen. 
Geschiedenis en invloed van de Nederlandsche Stam” (Gedenkboek van het A.N.V., 
1923). In dit kader van strijd om ontvoogding pasten ook zijn wandelingen en 
novellen.

In 1927 werd de zeventigjarige Wattez als voorzitter van het A.N.V., afdeling 
Vlaanderen, gevierd door alle verenigingen die het goed meenden met de Vlaamse 
zaak: het A.N.V., “De Distel”, “De Vereniging der Vlaamsche Letterkundigen” e.a. 

daar den roman lezen “Arnold van Schoorisse” door Jozef Ronse, tijdgenoot van 
Conscience, en daar droomde ik van de stoutheid van den ridder van Herzele en van 
de lieve en schoone Oda, de edele dochter van de burgheer van Schoorisse... Daarna 
verslond ik letterlijk de ridderromans van Conscience...”. (25)

In “Moederken en andere verhalen”, die in datzelfde jaar 1926 de 5de uitgave kende, 
heeft Omer Wattez zijn immense liefde voor zijn geboortedorp zo mooi vertolkt, 
dat hij die bladzijde nog beter wilde bekend maken en daarom in De Vlaamsche 
Ardennen heeft hernomen:

“Ik kan niet nalaten hier de bladzijde te laten volgen, die ik in een ander boek aan 
mijn geboortedorp heb gewijd:

“... Ik heb u altijd liefgehad, Schoorisse, mijn geboortedorp, dat daar ligt in een 
diep, groen wijduitgestrekt dal van het schilderachtige, heuvelachtige Zuiden van 
Vlaanderen. Aan mijne kinderjaren, doorgebracht in de geboortestreek, die ik sedert 
meer dan vijf en twintig jaren heb verlaten, kan ik niet denken zonder een gevoel van 
frischheid, zonnig leven, zachte gemoedelijkheid in mijne ziel te voelen opwellen. 
Stralend levendig staan ze mij nog vóór den geest de plekjes en wegen, de hoekjes en 
kanten, de weiden en boschjes, die ik als kind en knaap heb gekend. De jaren hebben 
de aandoeningen, die me soms de ziel overstroomen, niet kunnen verzwakken. Ik voel 
het wel en ik meen, dat ieder mensch het zoo moet gevoelen, dat ik het aandenken aan 
de geboortestreek tot aan het einde mijns levens, frisch en jong, zal bewaren...”

Het geboortedorp is me, na vijf en twintig jaren wat vreemd geworden. Velen hebben 
het, onder het grootgeworden geslacht mijner schoolmakkers, van vóór het vierde 
eener eeuw, gelijk ik, verlaten om elders eene betrekking te zoeken en hun bestaan te 
verzekeren. Anderen die wij er gekend hebben, zijn niet meer in leven. Bloedverwan-
ten, naastbestaanden en vrienden rusten daar in den heilige geboortegrond onder 
eenvoudige grasterpjes, liggen onder houten kruisjes nevens de kerk. Eens hebben 
wij ze in den bloei des levens gekend, toen wij, als kinderen, nog niet dachten aan 
lijden, ziek zijn en sterven, aan zorgen noch aan kommer. Nu zijn ze niet meer. Wij 
zelven, – degenen, die nog niet heengereisd zijn naar het land van waar men nimmer 
terugkeert, – werden misschien in t̓ geboortedorp vergeten; maar wij hebben het niet 
vergeten... o, neen!

Ik heb u toch nog altijd lief, Schoorisse, mijn geboortedorp, dat daar ligt in t̓ diepe, 
groene, uitgestrekte dal van het schilderachtigste hoekje van Vlaanderen!”. (26) 

Naar mate Omer Wattez ouder is geworden, is hij meer en meer aan zijn geboorte-
streek en aan zijn geboortedorp Schorisse gaan denken. Zijn laatst bekende werk 

busi 92007.indd   12 11-04-2011   15:48:26



1332

Terecht, want gedurende meer dan veertig jaar heeft Omer Wattez een actieve rol 
gespeeld in de Vlaamse Beweging. Door de niet aflatende inzet van gedreven figuren, 
zoals Omer Wattez, werden moeizaam, bijna onopgemerkt, traag maar zeker, de 
kiemen gelegd van de ontvoogding van Vlaanderen en van de Vlamingen.

En dat die droom van een zelfbewust en fier Vlaanderen pas zo langzaam, en dan 
nog maar zo gedeeltelijk, gerealiseerd geraakte, stemde Omer Wattez soms bitter. 
Geheel logisch weerspiegelde deze gemoedsgesteldheid zich in zijn werken. We citeren 
in dat verband uit het werk van Van den Bossche: “Nochtans mag men grosso modo 
een onderscheid maken voor de bundels 2-3-4-5 [van de novellen die in 1923 hun 
derde druk beleefden] waar de toon steeds bitterder wordt wanneer hij handelt 
over de financiële en sociale moeilijkheden van de kleine boeren (Van Twee 
Koningskinderen, pp. 9/14, pp. 69/70), over de verhoudingen van de Franssprekenden 
en de Vlamingen, de toestanden in het leger (bv. Kleine Oorlog in Vlaanderen p. 93,  
p. 103), over de toestanden in Brussel (Wouters Jonge Jaren, p. 27) en te Ronse (De 
Burgers  van Groenendaele-Inleiding), de verfransende en verbasterende invloed van 
de vrije kostscholen  (Moederken, p. 77 - Kunst pp. 83/4, pp. 73/6).
Omer Wattez stelt daarentegen de 
Vlamingen, die de moed hebben 
Vlaming te zijn, altijd sympathiek voor, 
zoals het Vlaams meisje uit “Van Twee 
Koningskinderen” p. 20, Pol Sieren uit 
“Kunst” pp. 81/84, de Vlaamse leraars, 
die hun oorsprong trouw zijn gebleven 
(Het Lieve Walinnetje).” (8)

Ter illustratie citeren we uit laatst 
genoemde novelle: “Gelijk vele 
Vlaamsche jongelingen, had hij door 
zijn middelbare studiën den Fran-
schen invloed ondergaan. Ten ge-
volge eener ongelijke verdeeling op 
het onderwijsprogramma, had hem 
de gelegenheid ontbroken zich naar 
wensch aan de bronnen der Neder-
landsche kunst en wetenschap te la-
ven. Doch in de laatste studiejaren 
had hij een leeraar gehad, die, on-
danks een gering aantal lesuren, in hem de kiemen legde, waaruit de 
Flamingant, de strijder, zou groeien. Gelukkig voor Vlaanderens toekomst zijn er 
leeraars die hun Germaanschen oorsprong getrouw blijven!” (9)

kijken, alles vluchtig aanraakten, niets aandachtig beschouwden, en nog veel meer 
met hunne beenen onder de tafels der restauraties zaten, dan dezelfde beenen eens 
eenige uren in den dag te oefenen in t̓ klimmen en dalen langs wegen, welke de 
meesten niet volgen, omdat het de mode niet is, of die zij, uit gemakzucht, liefst per 
spoor of per auto afleggen...

Vrienden der natuur, wandelaars langs “ s̓ Heeren wegen, ik groet u hartelijk! En ik 
wensch u goed heil op uwe verdere tochten”. (24)

Omer Wattez, een zoon van Schorisse.

Omer Wattez, de man die het gemaakt heeft, – hoeveel inwoners van Schorisse hebben 
op het eind van de 19de eeuw een universitair diploma behaald, hebben de helft van 
West-Europa bereisd en een niet onbelangrijke rol gespeeld in de culturele verheffing 
van het Vlaamse volk? – is zijn nederige afkomst nooit vergeten, heeft zijn geboor-
tedorp tot op het eind van zijn leven een warm hart toegedragen. In de heruitgave 
van "De Vlaamsche Ardennen" van 1926 schrijft hij met veel liefde en een tikkeltje 
weemoed:
 

“Voor elken rechtgeaarden mensch 
heeft het woord geboortestreek of vader- 
land eene groote betekenis... En te 
Schoorisse, op het kerkhof, ligt mijne 
moeder, wier hart zeker warm voor 
mij heeft geklopt. Daar liggen mijn 
grootvader, mijne grootmoeder en mijn 
oom, de hoofdonderwijzer Leonard 
Eeckhout, aan wien ik mijn eerst 
onderwijs te danken heb. Daar liggen 
nog zoo veel anderen, die mij lief 
hadden, en die ʼk ook heb lief gehad. 
Dat zij in vrede in den Heer rusten...

Recht over de gemeenteschool, waar 
mijn oom mij onderwees, de dreef af-
gaande te midden der weide was er 
vroeger eene opgehoopte massa aarde 
en steen. Dat waren de puinen van het 
slot, maar zij zijn sedert eenige jaren, 
tijdens mijn kindsheid, gesloopt. Toen 
ik nog een schooljongen was, ging ik 
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In zijn werk over Omer Wattez vraagt N. Van den Bossche zich af, hoe het mogelijk 
was dat diens novellen in 1923 een derde druk mochten beleven. Misschien was er 
volgens hem volgende verklaring: “Of was het misschien om zijn Vlaamse strijdvaar-
digheid dat Wattez gelezen werd, zoals in “Wouters Jonge Jaren”, waar het gaat over 
toestanden die alleen maar verergerd zijn, en waar hij luidop zei wat niemand zo dierf 
verwoorden maar iedereen toch dierf denken:

“Om nog een andere reden bezat Brussel zijn hart niet. Daar werkte men immers 
sedert jaren officieel en stelselmatig aan het uitroeien der taal van het Vlaamsche 
volk, en de vijanden dier taal konden ongedeerd met de medeplichtigheid van eigen 
stamgenoten – ontwortelde Vlamingen – hun euveldaad voltrekken.

Verontwaardiging welde uit het diepste van Wouters ziel, als hij de kwaal peilde, waar-
aan het Vlaamsche volk vrijwillig of uit onwetendheid leed. In den Vlaamschen boezem 
klopte hem een hart van het Noorden, en hij kon het niet verkroppen, dat, alleen onder 
de Germaansche volkeren, – de volkeren van het Noorden – het Vlaamsche ras zulk 
een toestand gedoogde, en dat nog in een rijk, waar het de meerderheid der bevolking 
uitmaakte.

De andere Germaansche volkeren, zelfs de kleine: de Nederlanders, de Denen en de 
Noren zag hij krachtig en kloek hun eigen leven, eigen taal, letteren en kunst beminnen, 
en hier vergaapte men zich aan één enkel land, Frankrijk dat verwaten Franschelaars 
ons als het voorbeeld aller volkeren hadden aangetoond, en dat door een zieke 
letterkunde, een te zinnelijke kunst, eene bandeloze vrijheid zichtbaar de kiemen van 
den ondergang in zich droeg.

Die schande, die op het aloude Vlaamsche Brussel woog, vond Wouter te groot: treurig 
gestemd daalde hij de hoogte van Koekelberg af, trok Brussel in, door de volkswijken 
van Molenbeek en langs den Vlaamschen steenweg – en zag en hoorde daar die half-
slachtige bevolking die, door het werk van misdadige leiders, geen andere taal meer 
heeft, dan een misselijk mengsel van gansch verschillende talen, waardoor het van alle 
geestesontwikkeling verstoken blijft, en niet meer door eigen taal kan putten aan de 
bronnen van zijn grootsch verleden, zich tooit met een arlekijnspak van vreemde taal 
en vreemde kultuur, en rondloopt in de wereld, als een afzonderlijk ras, Beulemans 
geheeten”. (10) 

Dergelijke ontboezemingen van “Wouter”, of zeggen we liever van zijn geestelijke 
vader, getuigen van de voortschrijdende verfransing van Brussel, waartegen toen niet 
de minste Vlaamse dam was opgewassen. En Wattez, die de laatste jaren van zijn leven 
in Schaarbeek (Ooststraat, 49) woonde, kende Brussel en zag er voor hem en voor 
Vlaanderen de pijnlijke evolutie. Het stemde hem wel bitter.

schers woonden, die er altijd eenen voorraad in korven in den stroom hadden staan 
om de liefhebbers te gerieven, die er nu en dan kwamen eten...Nu is dat niet meer gelijk 
vroeger.

“Het nieuwe dorpje “De Hoppe” is daar in den laatsten tijd opgerezen in eene der 
heerlijkste streken van onze Vlaamsche Ardennen. Het ligt op de taalgrens. Hier in 
dit huis wonen Walen, daarnevens, in een ander, Vlamingen. Het zal niet lang meer 
duren, of daar zullen, meenen wij, langs den steenweg hotels met restauratiën komen 
om er het zomerverblijf voor toeristen in te richten. In afwachting zijn er toch reeds 
eenige herbergen waar men kan uitrusten en zich verfrisschen. Maar al dat verkeer 
van menschen in hotels heeft de dichter minder lief, en kan men gemakkelijk begrijpen. 
Hij gelijkt een beetje op dien merel met fijnen smaak in “De kleine Johannes” van 
F. Van Eeden. Die merel had nog liever dat er koeien in het bos kwamen dan menschen, 
die er altijd vuile papieren, leege flesschen, blikken doozen, en scherven laten...

“Thans, in 1925, is het daar op den Kluisberg zeer veranderd. Bij dat eene gasthof van 
1905, zijn er tien andere gekomen, en winkels ontbreken er ook niet. s̓ Zomers komen 
daar vele gasten, en in die onmiddellijke nabijheid van het witte torentje, is het niet 
altijd zuiver en zindelijk in het bos, van vuile papieren, scherven, blikken doozen en 
ledige flesschen”. (23)

En zo hebben wij in het gezelschap van Omer Wattez de Vlaamse Ardennen bewan-
deld en hebben wij genoten van zijn lyrische beschrijvingen en ontboezemingen. Soms 
was hij nostalgisch, maar bij het ontplooien van een nieuw vergezicht in het landschap 
werd hij terug euforisch, en telkens opnieuw werd duidelijk, hoe veel hij hield van zijn 
Vlaamse Ardennen. Bij het afscheid gaf hij ons nog goede raad:

“Als ge nu terugkeert naar uwe verblijfplaats en bij uwe kennissen komt, die ook 
op reis zijn geweest, zult ge misschien aarzelen te zeggen, dat ge het land van 
Oude-naarde, Ronse en Geeraardsbergen hebt bezocht, wanneer zij uitgepakt hebben 
met de wonderen van Zwitserland of eenig ander verwijderd oord, waar er meer men-
schen naartoe loopen, omdat het de mode is en omdat ze geld hebben; eerder om zich 
de weelde te kunnen veroorloven, dan om natuurtafereelen te zien en te bewonderen...

Maar laat u daarom niet van uw stuk brengen. Ik heb ook den zonnenopgang op den 
Rigi gezien, goed gezien; dat was eene kans voor mij dien dag, en voor mijn deel, 
heb ik nog al wat landen in Europa bezocht. Ik heb genoten en bewonderd; maar 
genoten heb ik niet minder, toen ik, na al die schoonheden in den vreemde te heb-
ben aanschouwd, weerom ging van bosch tot bosch, van heuvel tot heuvel, van dorp 
tot dorp, en in den laatsten tijd, in 1925, nog eens te voet bijna geheel mijn geliefd 
Zuid-Vlaanderen doorwandelde langs al de wegen, die ik vroeger had gevolgd. En 
ik ben niet bang voor de glimlachjes der menschen, die ook eens hier en daar gingen 
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De novellen van Wattez hebben op de jeugd een grote invloed uitgeoefend. Zo stuurde 
Felix Timmermans een luxe-exemplaar van zijn boek “Anne-Marie” naar Omer 
Wattez met daarin de opdracht: “Den heer Omer Wattez, schrijver van “Wouters Jonge 
Jaren”, aan wiens boekje ik veel te danken heb, toen het kunstgevoel en het idee in mij 
ontwaakten, in ware genegenheid en eerbied aangeboden”.

Omer Wattez, die tot op het einde van zijn leven actief is gebleven, heeft gelukkig ook 
nog de vernederlandsing van de Gentse universiteit (1930) en de uitvaardiging van 
belangrijke taalwetten mogen meemaken. Zijn tomeloze inzet voor Vlaanderen is niet 
nutteloos geweest. 

Omer Wattez en de Groot-Nederlandse en Pan-Germaanse gedachte.

In zijn onafgebroken inzet voor de ontvoogding van Vlaanderen en het Vlaamse volk 
heeft Omer Wattez gepoogd een dam op te werpen tegen de Franstalige overheersing. 
Maar hoe kon hij het zelfvertrouwen van “Arm Vlaanderen” met zijn platte dialecten 
en gedomineerd door een groeiende francofone bourgeoisie opkrikken? In zijn strijd 
tegen de verfransing en tegen de Franse cultuur zag hij maar één mogelijkheid: 
Vlaanderen moest zich inbedden in de Groot-Nederlandse en Germaanse cultuur.

Ter gelegenheid van de huldiging van Wattez bij zijn 70ste verjaardag beklemtoonde 
Dr. J. Persijn het verband bij Wattez tussen de ontvoogding van het Vlaamse volk en 
de Germaanse cultuur: “Zijn Vlaamschgezindheid dicteerde hem de verspreiding van 
begrippen en voorbeelden uit de Germaansche kunst met paedagogische doeleinden, 
nl. de heropbeuring van zijn volk, de styleering ook van dit volk in voorvaderlijke 
zelfbewuste gezondheid. Daarom juist loont het beter de moeite Omer Wattez na te 
gaan in zijne moderniseering dier oude balladen”.
 
Als student aan de Gentse universiteit heeft de jonge Wattez kennis gemaakt met de 
Duitse “Burschenschaften” in het studentenclubleven en met de opera van Wagner. 
Wagner, die hem de poort opende tot de Germaanse sagenwereld, de Duitse romanti-
sche Lieder-dichters als Heine en Hoffman von Fallersleben alsook andere romanti-
sche musici, als Weber, Schumann en Mendelsohn zouden hem blijven fascineren. In 
een inleiding op Tannhäuser van 1926 schreef Omer Wattez: “Ik zal de 28ste januari 
1881 nooit vergeten. Het had gesneeuwd en de sneeuw lag drie voet dik op de wegen. 
De weg was niet gebaand en toch moest ik er door om van mijn afgelegen Vlaanders 
dorpje naar t̓ naaste station te lopen, van waar de spoortrein mij tegen de avond 
naar Vlaanderen s̓ hoofdstad, Gent, zou brengen. Die dag werd, voor de eerste maal 
in België, Wagners Tannhäuser opgevoerd in de Grote Schouwburg te Gent, door een 
Duitsch Operagezelschap”. (11)

de beslommeringen van het leven met eene nietigheid als het koningtrekken voor een 
avond hebben vergeten. Duwt degenen achteruit, die door de jeukte der nieuwigheid 
zijn aangetast en dat alles willen afgeschaft zien; duwt ze ongenadig ter zijde”.

“Dat er na den oorlog veel verandering is gekomen in de gebruiken, zeden en 
gewoonten in Zuid-Vlaanderen, en op het land in t̓ algemeen, zal de bezoeker die de 
stad bewoont, dadelijk bemerken, als hij vóór den oorlog er de landelijke bevolking 
heeft gekend. Welstand schijnt buiten bijna overal te heerschen. Alles ziet er netter 
en zindelijker uit. Vele nieuwe woningen zijn met meer smaak dan vroeger gebouwd... 
Wat de kleding betreft, de stadsdracht ziet men in de kleinste dorpen. Pelswerk en juwelen 
dragen de meisjes, en schoentjes naar de laatste mode, korte rokjes en korte mouwtjes. 
In de kerken wordt gewaarschuwd dat men, onbetamelijk gekleed, niet meer ter 
H. Tafel mag naderen.

Dancings en cinema s̓ op vele plaatsen. Banken en wisselhuizen; soms twee, drie in 
een aanzienlijk dorp. Dat alles duidt aan dat er veel geld in omloop is... De auto 
heeft het rijtuig met paard vervangen, bij vele boeren, en zelfs kooplieden in likeuren, 
conserven, suikergoed, enz. ziet men met motorwagens van dorp tot dorp rijden. Er is 
veel, veel geld in omloop... Alleen de verstandelijke ontwikkeling heeft geen gelijken 
tred gehouden met de stoffelijke verbetering van het lot der werkende klasse, en op den 
zedelijken toestand schijnt er nog al een en ander te zeggen...

Langer wil ik me echter bij de schetsing van de zeden en gewoonten van na den 
oorlog niet ophouden. Deze zijn niet alleen veranderd in Zuid-Vlaanderen, maar 
zoowat overal. De toerist zal het wel opgemerkt hebben. Maar de ware toerist gaat 
niet alleen om het volk te zien en te weten hoe het leeft, en zich vermaakt, wekt, geld 
wint en geld verteert. Hij gaat om de natuur te zien, de natuur in een schoon land, 
dat immer frisch en groen is gebleven, en aan zulke natuur, kan hij ruim in onze 
Vlaamsche Ardennen zijn hart ophalen.

Hij kan tevens de hoop uitdrukken dat al het andere zal beteren, en dat het grove 
materialism, dat de oorlog ons heeft nagelaten, zal wijken voor meer verstande- 
lijke ontwikkeling door degelijk onderwijs en zedelijke verbetering, door meer ideale 
beschouwing van het leven, meer eerbied voor godsdienstige zaken, overheid; meer 
eerbied voor het leven, meer liefde voor het werk, voor kennis en voor kunst”. (22) 

Vervuiling door industrie en door sommige toeristen
“Het water der Schelde is niet helder. In den zomer is het, zooals we zeiden, door 
de fabriekwateren van Robaais, Rijsel en Toerkonje soms zoo vuil zwart, dat het een 
glimmende vetachtigen weerschijn heeft, als hadde men er petroleum in gegoten... Ik 
herinner mij, toen ik nog jong was, dat er langs de Schelde hier en daar palingvis-
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In 1898 was Wattez een van de grondleggers van het ontstaan van het Algemeen 
Nederlandsch Verbond, dat zich tot doel stelde: “de verschillende delen van het 
Nederlandsch taalgebied in de wereld nauwer naar elkaar toe te halen en langs die 
band het behoud, de groei en de bloei van de Nederlandsche stam in zijn totaliteit te 
bevorderen en te verzekeren”. Zoals gezien richtte hij in datzelfde jaar 1898 reeds een 
afdeling van het A.N.V. op in Doornik.

Aan dit Algemeen Nederlandsch Verbond is Omer Wattez zijn leven lang trouw 
gebleven, al is in de loop van de jaren zijn Groot-Nederlandse opvatting steeds meer 
naar een Groot- of Pan-Germaans ideaal geëvolueerd, en dit onder de invloed van de 
Germaanse Sagenwereld en de Germaanse cultuur. Uit moedeloze reactie tegen het 
heersende franskiljonisme was Wattez doordrongen van een zwart-wit tegenstelling 
Romaans-Germaans, wat o.a. reactie heeft uitgelokt van A. Vermeylen in diens 
“ Kritiek der Vlaamsche Beweging”.

Laat het duidelijk wezen, met dergelijke gezindheid stond Omer Wattez in 
Vlaanderen helemaal niet alleen. In 1845 had Prudens Van Duysse uit Gent een 
“Vlaamsch-Duitsch Zangverbond” opgericht. Het “germanisme” – de beschouwings-
wijze, dat de overheersende tegenstelling in Europa er een was tussen Germaanse en 
Romaanse volkeren en dat de Vlamingen hierbij op de frontlinie stonden – had heel 
wat aanhang bij andere letterkundigen en kunstenaars, en zeker bij de Vlaamse com-
ponisten. Van deze strekking zijn Wattez en Pol De Mont wel de belangrijkste woord-
voerders geweest. (12)
   
Zij hadden menig contact met pan-germanisten in Duitsland. In 1887 trok Omer Wattez 
met Pol De Mont en een andere collega te voet langs de Rijn, van Drachenfels tot 
Mainz, met oponthoud te Keulen, Koblenz, Wiesbaden, Mainz en Frankfurt, waar zij 
een vertoning van Wagners Lohengrin bijwoonden. Beide vrienden waren trouwens 
leraar Germaanse Talen en waren derhalve van pedagogisch standpunt uitgezien ge-
interesseerd in de Duitse literatuur. Omer Wattez schreef hierover zelf: “Later heb ik 
nog meer in Duitschland gereisd, en heb er in alle groote steden vertoefd, en in alle 
schilderachtige streken: in den Schwarzwald, in de Sächsische Schweiz, in den Harz, 
enz. enz. Ik heb in universiteitssteden vacantieleergangen bijgewoond. Ik heb de mu-
seën van München, Dresden, Nürnberg, Weenen, Praag en nog vele andere bezocht, 
en heb er veel beschouwd en geleerd, wat mij dienstig was voor mijn leergangen in de 
Duitsche letteren in de Athenaeums van Doornik en Antwerpen”.

In 1904 verscheen “Germaansche Beelden uit de Heldensagen”, een eerste publicatie 
van Omer Wattez van een hele reeks studies en uitgaven over de Germaanse sagen-
wereld en de Germaanse cultuur: “Hoe zoet Horand zong” (1906), “De Sage van de 
Zwaanridder, Lohengrin” (1906), “De Legende van Tannhäuser (1907), “De Germaan-
sche Ballade” (1908), “De Germanen. Hun oorsprong en optreden in de geschiede-

Het tegenwerken of verdelgen van de natuur en van het natuurlijke, is iets waarop 
de mensch niet trotsch moet wezen. Dat hij zulks doet, gedwongen door den immer 
toenemenden strijd voor het bestaan, is aan te nemem; maar hij moet dan toch zijne 
daad met geene drogreden willen verschoonen, of haar, niet, door eene overdreven 
benaming, eenen schijn van grootheid geven”.

“Als Paschen nadert trekt hij naar den kleermaker om zich een nieuw pak te laten 
maken. Op den eersten Paaschdag moet hij op zijn Paaschbeste zijn. s̓ Morgens 
moeten dan de kinderen vroeg opstaan om  de zonne te zien dansen”, en zij lachen van 
blijdschap...

Voor den plantenkenner is het eene weelde in Juni door de weiden te gaan. Hoe 
rijk aan bloemen is dan een grasveld. Hoe velen worden er dan niet geplukt om de 
straten te bestrooien voor de processie van H. Sakramentsdag. Uit de grachten, 
die de weiden doorsnijden en bewateren, komt het lisch, het lange zwaardlisch, dat 
regelmatig dwars over den breeden weg wordt gelegd, waarop de processie gaat. Op 
die groene lischlaag worden dan bloemen gestrooid, waaronder de talrijke witte sterren 
uitblinken van de “Sint-Pietersblommen”, zoo heet de groote madelief in de streek van 
Oudenaarde. Voor elke deur ligt een “rondeken” met den zoeten naam Jesus in 
t̓ midden – I.H.S. – in t̓ witte zand gelegd met gele knopjes of roode kersouwkens...

Als het laatste koren onder de pik – zoo heet men in Vlaanderen de kleine zeis – is 
gevallen, wordt “de haan” ingehaald. Van gele stengels en koornaren wordt er een 
haan gevlochten, op eenen mei gestoken en met bloemen versierd. Daarachter trekt 
de heele rij pikkers en bindsters dansend en zingend s̓ avonds naar de hoeve, waar er 
“geutelingen” gegeten worden en feest gevierd. Ander boeren steken den “haan” op 
t̓ laatste “voer” koren, dat naar de schuur rolt.

Die geutelingen zijn eene soort van pannekoeken; maar ze worden niet in eene pan op 
den keukenoven of de stoof gemaakt, doch in den heeten oven, op de blakende tichels 
gegoten, waar ze tot koeken stijven en bruin geroosterd, met blaren getrokken, er 
uitkomen, om met Oudenaardschen uitzet als drank daarbij te worden gegeten...

Na den aardappeloogst staan de winterfeesten al dadelijk voor de deur. Sint-Maarten 
brengt met zijnen nazomer in enkele dorpen, en vooral te Ronse, eene kermis mee. 
Gelijk met de groote kermis worden er taarten en koeken gebakken...

Alles wat ik heb verteld van gewoonten en gebruiken was zoo in de jaren zeventig, der 
voorgaande eeuw. Daar is nu in de twintigste eeuw, en vooral na den oorlog, heel wat 
veranderd. Volk uit Vlaanderen, laat uwe oude gewoonte niet uitsterven, geeft niet toe 
aan den modernen geest van afbraak en wegruiming van al het oude. Denkt, dat uwe 
ouders, voorouders, zich ook met die eenvoudige zaken hebben vroolijk gemaakt en 
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nis” (1909), “Germaansche Kultuur in 
het Gudrunlied” (1910), “Wonderen der 
Germaansche Wereld” (1911), “Over 
den Germaanschen Oorsprong en de 
ontwikkeling der Gotiek” (1913), “De 
Trojaansche legende in de Geschiedenis 
der Franken” (1920), “William Morris. 
De Oud-Germaansche heldensage in 
de nieuwere Engelse letteren” (1922), 
“Goetheʼs Faust” (s.d.), “Siegfried. Een 
Oud-Germaansch Heldenlied” (1924), 
“Helgi, een heldenlied uit de Edda” 
(1924), “Goedroen. Adel en Schoon-
heid uit de Middeleeuwen. Helgi- 
Horand, Parcifal, Lohengrin, Tannhäu-
ser” (1926), “Oudste Germaansche 
Meesterschriften” (1926).

Juist vóór de Eerste Wereldoorlog, in 
1914, kwam de definitieve uitgave klaar 
van “De Vlaamsche Ardennen, Wan-
delingen en Uitstapjes”. In het voor-
woord raakte Wattez de Germaanse af-
stamming aan van de Vlamingen: “De 
Vlaming heeft veel van de Duitscher, 
wiens broeder hij naar den bloede is. 
Hij is een Nederduitscher, telg van de 
Frankische stam”. Hoeft het te verwon-
deren dat Wattez door de Vlaamshaten-
de Gentse pers uitgescholden werd voor 
germanofiel?

En hoe bracht Wattez de oorlog door? 
Vóór de Duitse inval is hij naar Parijs 
gevlucht, waar hij gedurende vier jaar 
heeft gewoond. Zo is Wattez ontsnapt 
aan het activisme en een bijna onver-
mijdelijke collaboratie met de vijand. 
In Parijs is Wattez resoluut van kamp 
veranderd, daar schreef hij heimwee-
volle gedichten onder de titel “Beelden 
uit België”. Over deze periode – Dr. J. 

gezellig leven met zijnen evennaaste volgden daaruit. Wij moeten nu niet gaan denken 
dat onze modern fabrieken, onze kazernen, onze pensionaten, onze maatschappijen 
en optochten, onze “boy-scouts” en ander inrichtingen het familieleven versterkt 
hebben...”

“Ik zie ook veel liever een vergezicht in de velden dan eene rij bevuilde en berookte 
muren in de straten eener stad. Mijn oog schept vreugde, als ik mag aanschouwen hoe 
de boeren op den akker werken; ik zou er niet tegen opzien mee te doen, als t̓ moest. 
Ik wordt treurig gestemd, als ik denk aan t̓ werk in woningen en fabrieken, tusschen 
muffige wanden en onder lage daken. De armste veldbewoner, als hij buiten zijne deur 
komt, ziet dadelijk rondom zich eene warande liggen, zooals alleen in de stad een 
koning er eene heeft. Hij kan er van genieten, wanneer hij wil en zooveel hij wil; zelfs 
terwijl hij werken moet. Menig rijke handelaar in de druk bezochte straten der groote 
stad is slecht gehuisvest, verblijft meest onder den grond in kelderkeukens of achter-
kamers, waar men nooit de zon ziet; slaapt in kleine hokjes, en dikwijls in dezelfde 
woning loopen vreemde menschen door elkaar, soms elkaar in den weg in gangetjes, 
waar ze s̓ zomers verstikken. Maar ze mogen schitteren en pronken op wandelingen, 
in koffiehuizen en concertzalen, en daar kan niemand weten hoe ze t̓ in hun woning 
stellen, of ze rentenier zijn of in schulden steken tot over de ooren”.(21) 

Zeden en gewoonten in de verdrukking
“De boer uit het zuiden van Vlaanderen droeg in de week den blauwen kiel, dien hij, 
als hij eigenaar was, den Zondag aflegde om den “heerenfrak” aan te trekken, en 
zoo naar de mis en s̓ avonds op “estaminet” te gaan. Zijne vrouw hing den beken-
den Vlaamschen mantel van zwart laken op de schouders, als zij de kerk of de markt 
bezocht. Onder het volk is nu de blauwe kiel den Zondag verdwenen en de dochters 
van welgestelde boeren hebben liever een steedsch kostuum dan den traditioneelen 
kapmantel te laten zien. Op de kermisdagen alleen gingen meest al de vrouwen zonder 
mantel naar de kerk. Dan was het parade van kostumen, en de gouden kettingen en 
oorhangers uit vroeger dagen kwamen nog eens te voorschijn.

Allengskens verdwijnt alles wat aan oude tijden herinnert, en het eigenaardige, het 
schilderachtige van elke streek zal weldra in de klederen niet meer kunnen opgemerkt 
worden. Sedert den oorlog zijn de oude drachten, schier niet meer te zien.

Dat is zeer jammer, en in dat opzicht aarzelen wij niet te verklaren, dat er op onze 
eeuw van spoorwegen, trams, stoomkracht en electriciteit, wel eene schaduw ligt, die 
men niet altijd geneigd is vooruitgang te heeten, verre van daar!

Alles en overal hetzelfde in dracht en levenswijze;dat schaven, beschaven en 
afschaven, om alles effen, klein en gelijk te krijgen, is machinaal werk, dat met 
toch niet altijd “beschaving” zou moeten noemen.
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Persijn noemde in zijn studie over “Omer Wattez en zijn werk” deze jaren “een deuk 
in de rechte lijn van zijn streven” – heeft Wattez zelf nooit veel uitleg gegeven. Deze 
opflakkering van Belgisch nationaal gevoel is echter van korte duur geweest. Vrijwel 
onmiddellijk na de wapenstilstand, heeft Wattez immers in een voorwoord van 
“De Vlaamsche Ardennen” van 21 juli 1919, dat in de nog niet verkochte exemplaren 
werd gekleefd, zijn in 1914 ingenomen standpunt over de Germaanse afstamming van 
de Vlamingen verduidelijkt maar ook wezenlijk hernomen. In de heruitgave van 1926 
heeft Wattez evenwel deze lof aan Duitsland weggelaten.

In 1923, bij het 25-jarig bestaan van 
het Algemeen Nederlansch Verbond, is 
Wattez nog eens hard van leer getrokken 
met zijn artikel “Vlaanderen. Geschie-
denis en invloed van de Nederlandsche 
Stam”, dat heftige reacties uitlokte bij 
de “Europeërs”, die Wattez op zijn beurt 
van antwoord diende in het vlugschrift 
“Vlaamsch-Germaansch of Vlaamsch-
Europeesch”. Daarin greep hij terug 
naar argumenten, waarvan hij zich reeds 
bediend had in een artikel gepubliceerd 
in 1906 in “Germania”. In de jaren daar-
op heeft Omer Wattez zijn studie en pu-
blicaties over en van Germaanse sagen 
en cultuur hernomen en in 1926 heeft hij 
de kroon op het werk gezet met de schit-
terende vertalingen van “Siegfried” en 
“Goedroen”.

Samenvattend kunnen we stellen dat 
de Groot-Nederlandse gedachte en 
het pan-Germaanse ideaal van Omer 
Wattez gezien moeten worden in het 
kader van zijn tijd en binnen het doel 
dat hij steeds voor ogen hield: de 

ontvoogding en de culturele bewustmaking van Vlaanderen in een tijd van ergerlijke 
francofone arrogantie. Omer Wattez heeft zich beroepen op de Germaanse cultuur 
als tegengewicht voor de Franse cultuur, waar het Belgische establishment en de 
francofone burgerij mee dweepten.    

beschouwd had. Ik voelde vereering voor die wonderen der natuur, die men boomen 
heet, en die ons geene wonderen toeschijnen, omdat wij ze alle dagen zien.”

“Ik heb gehoord, dat men een groot deel der boomen van t̓ Brakelbosch ging 
vellen. Ik heb gesidderd toen ik het gehoord heb. Zou t̓ waar zijn? Zou de Regeering 
er niet kunnen voor zorgen, dat de wouden in Zuid-Vlaanderen, gelijk in ander landen, 
staatsdomein worden? Het Brakelbosch verdwijnen? Moest dit gebeuren dan zou ik 
uitroepen met Macduff in Macbeth, na den moord van koning Duncan: O horror! 
horror! horror!!”. (20)

Het platteland versus de stad
“O edel werk van den mensch, waarbij men nog zingen kan! Zwaar en afmattend is het 
landwerk, maar natuurlijk. Men kan er vrolijk bij zijn. In de fabriek wordt veelal niet 
gezongen. Gansch de nieuw nijverheid heeft van den werkman een soort van levend 
werktuig gemaakt, waarbij de landbouwer een geluksvogel is. Hij wint zooveel geld 
niet, dat is waar; maar hij leeft een natuurlijker leven...  Zij staan daar in de volle 
natuur, – de groote woon van den mensch, – te werken, en zitten niet in hokjes, 
tusschen vier muren, gelijk in de stad... Leve het werk in de volle natuur! t̓ Ander 
is misschien een noodzakelijk kwaad in onzen tijd van ijver- en schrapzucht; maar 
t̓ werk op t̓ land is een edel en gezond bedrijf”.

“En tusschen de muren eener stad wandelen, dat is iets! Ik heb wel overal schone hui-
zen gezien; maar ik was er gauw aan gewoon. Ook sneeuw heb ik er wel zien liggen, 
maar niets dan vuile sneeuw; niet dat prachtige, blanke, uitgestrekte sneeuwveld, over 
heuvel en dal, gelijk in mijn Zuid-Vlaanderen in den winter. Hoeveel menschen zijn er 
wel in eene stad, die dagelijks de zon zien op- en ondergaan ?”

“Ik bemerk hier, en ik bemerkte ook elders, dat in den laatsten tijd in Vlaanderen 
alles, in de dorpen, zoowel als in de steden, veel verfraaid en gezuiverd werd. In de 
afgelegenste dorpen ziet het er netter uit dan in de volkswijken onzer fabriekssteden, 
waar nochtans zooveel geld gewonnen wordt. De bewoner der velden heeft meer het 
besef der reinheid met het schoonheidsgevoel gekregen. De witte gevels, de groene 
luiken, alles netjes geverfd, de witte gordijntjes, de kopjes der meisjes die er achter 
zitten te werken, en bedeesd eens door een spleetje uitkijken, de bloemen vóór het ven-
ster, in het tuintje aan den zijgevel, of vóór de deur, dat alles toont ons, dat welstand 
en orde het leven op het land veraangenamen. De oproer, de geest van omwenteling, 
dreigt hier niet uit berookte straten, vuile huisjes, onzindelijke kroegjes, onnatuurlijke 
samenhoopingen van duizenden menschen, die als werktuigen in de fabriek dienen... 
De opkomst van den landbouw was het begin der beschaving. Visschers en jagers 
waren in voorhistorische tijden nog zwervers; maar toen de mensch het land begon 
te bewerken, stichtte hij te gelijker tijd den grondeigendom. Het familieleven en het 

In het tijdschrift Germania
publiceerde Omer Wattez

talrijke artikelen.
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Omer Wattez: een geprivilegieerde reiziger in de buurlanden.

Helemaal in de stijl van de romantiek is Omer Wattez een onvermoeibare wandelaar 
geweest. De romantiek, een reactie tegen het kille rationalisme van de 18de eeuw, hun-
kerde naar emotionaliteit, naar natuurmystiek. Deze romantiek kwam tot haar sterkste 
ontplooiing in Duitsland, in literatuur en muziek. Voor de romantici was een wandeling 
in de natuur een sublieme vorm van schoonheidsbeleving. Maar wie kon de natuur met 
dergelijke ogen bekijken? Niet de kleine boer op klompen achter zijn ploeg, de kleine 
boer in zijn vochtig, kil huisje met aangestampte vloer en de ijskoude pomp buiten, de 
kleine keuter uit “Arm Vlaanderen” en “Hard Labeur” van Reimond Stijns.
Omer Wattez, nochtans opgegroeid in een dergelijk klein boerderijtje, heeft zich, dank 
zij zijn talent en werkzaamheid, uit het armlastige plattelandsleven opgewerkt. Zijn 
liefde voor de natuur heeft hij echter nooit verloochend. Reeds op jonge leeftijd heeft 
hij, in het spoor van de romantici, meerdaagse wandelingen ondernomen: “ Kleed u 
op uw gemak, trek sterke en stoute schoenen aan, wees beleefd, en kijk onbeschroomd, 
aandachtig en vorschend om u heen. Zorg vooral, dat er in uw gezelschap geene grom-
mers noch kniezers zijn... Als ge zoo uitgerust zijt, gelijk ik het u in deze regelen heb 
aanbevolen, trek dan op een zonnigen morgen, in het schoone seizoen, de huisdeur 
achter u toe, groet glimlachend Gods gouden zon en blauwen hemel en stap vooruit”. 
(13)

In 1880 – hij is dan 23 jaar – doet Omer Wattez zijn eerste lange wandeling. In vier 
dagen trekt hij van Duinkerke naar Sluis. In 1887 maakt hij samen met Pol De Mont 

nog te veel exemplaren van dat genus rond... Als het kan zijn, laat zulke menschen nooit 
met u op reis gaan; laat die brekespellen, die knorrepotten thuis binnen hunne oude, 
muffige muren. Daar zijn ze op hunne plaats, als een slek in haar schelp”.

Aangezien wij ons niet tot dat soort mensen bekennen, hebben wij ons aangesloten bij 
die kleine groep wandelaars, die met Omer Wattez zijn gaan wandelen, en daar hebben 
we gehoord dat die immer jeugdige man zoveel meer was dan een gewone reisleider. 
Zo rijkelijk waren zijn beschrijvingen en commentaren, dat wij ze hier in enkele 
rubrieken overlopen.

Terugkeer naar de natuur
“Ik geloof dat de mensch over t̓ algemeen zou beter worden, indien hij meer tot de na-
tuur terugkeerde, en zich nu en dan eens kon ontdoen van zijn schrobben en scharrelen 
om geld bijeen te zamelen, en zich in steden opeen te hopen om er zich stoffelijk welzijn 
te verschaffen... De prachtige natuur! De zee, de bergen en de wouden, hare drie groote 
aantrekkingskrachten! Mocht de mensch daarbij leven het natuurleven, het begrijpen 
en liefhebben... Om de levende natuur te begrijpen, moet men er meer tijd aan besteden 
dan de mensch gewoonlijk op eene korte wandeling doet”. (19) 

Liefde voor bomen
“Die linde! Ik heb er menigmaal in bewondering voor gestaan, toen ik nog een jongen 
was en daar voorbijging. Ik ben er, nu ik bijna zeventiger geworden ben, weer voorbij-
gegaan, en ze schijnt me nu niet ouder noch dikker te zijn, dan vóór zestig jaar. Wat zijn 
ook zeventig jaar in t̓ leven van eene linde van wellicht drie honderd jaar?

De linde is de Germaanse boom bij uitnemendheid; hij was aan Freia gewijd; dus 
aan de liefde, aan de huwelijkstrouw, aan het huisgezin. Men merke wel op dat Freia, 
de Noordsche godin der minne niets gemeen heeft met Venus, de zuidelijke godin der 
zinnelijke schoonheid”.

“Op de helling van den naakten berg stonden daar eenzaam drie boomen, die ik van 
verre aan hun loover en hunnen stam herkende, eene linde, een beuk en een eik. Ze 
stonden daar alleen: de linde, de Germaansche boom bij uitnemendheid, het zinne-
beeld der huiselijkheid en de gastvrijheid, de trotsche eik, zinnebeeld van kracht, en 
de rechtopgaande beuk met effenen stam als een zuil, schuin gebogen takken, wier 
ineengewerkte verwikkeling in een woud mij doet denken aan de spitsbogen eene 
Gotische hoofdkerk – die schepping van Noordervolkeren, – die verheven kunst aan 
welke de “Renaissance” een eeuwigen haat had gezworen. Ik beschouwde die drie 
boomen daar lang. Ze schenen mij het woud te vertegenwoordigen, waarvan zij de 
laatste overblijfselen waren. Ze vestigden de aandacht van verre, zoo op de berghel-
ling, te midden van een kouter, waar men geen houtwas te zien kreeg. Ik bezag ze aan-
dachtig toen ik, uitgerust, daar voorbij ging; ik bezag ze, gelijk ik nog nimmer boomen 

Brief van Omer Wattez aan Alice Portois (21 augustus 1933)
“Alhoewel ik sedertdien vele landen heb bezocht en van de schoonste, toch vergeet ik mijn land en 
mijn eigenaardige schoonheid niet, en ik heb mijn best gedaan om die schoonheid aan mijn land- en 
vooral aan mijn streekgenooten ten doen vatten en waardeeren. Ik meen dat ik erin gelukt ben”
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een wandeling langs de Rijn. Het jaar daarop vinden we hem terug in Noord-Holland, 
in 1891 in Engeland. In de daaropvolgende jaren reist hij herhaaldelijk naar Duitsland. 
In 1893 komen Zwitserland en Italië aan de beurt. Het volgende jaar trekt Wattez met 
Reimond Stijns en andere collegaʼs per spoor door Elzas-Lotharingen, beklimt er de 
Rigi, vaart op het Vierwoudstedenmeer en trekt verder naar de Italiaanse meren en 
Tirol. In 1898 reist hij alleen door Elzas-Lotharingen, het Zwarte Woud, Zwitserland 
en Wenen en keert hij terug door Bohemen naar Praag. Van daar reist hij per boot op de 
Elbe en brengt hij een bezoek aan Dresden, Leipzig en Berlijn, en hij komt ten slotte 
terug over Hannover, het Harzgebergte, Westfalen, Essen en Keulen. Later is hij nog 
in Noorwegen geweest en in zijn laatste jaren heeft Wattez Frankrijk in alle richtingen 
doorkruist.

Met meer dan reden mocht Omer Wattez op latere leeftijd zeggen: “Ik dank op zeven 
en zeventigjarige leeftijd den Schepper omdat het mij gegeven werd een aanzienlijk 
deel van zijn Schepping te mogen aanschouwen en bewonderen”. 

Omer Wattez: de “uitvinder” van de term “Vlaamse Ardennen”?

Is de inzet van Omer Wattez voor de ontvoogding van Vlaanderen en van het Vlaamse 
volk langzaam uit het collectieve geheugen verdwenen, zijn naam blijft onlosmake-
lijk geassocieerd met de Vlaamse Ardennen, met “zijn” Vlaamse Ardennen. Tot voor 
enkele jaren werd deze benaming algemeen toegeschreven aan Wattez zelf. Schrijft 
hij immers niet in het voorwoord van De Vlaamsche Ardennen (uitgave 1926, p. IV): 
“Wanneer ik mijn land de Vlaamsche Ardennen noemde? Ik heb den naam voor de 
eerste maal gebruikt in een opstel voor het toenmalige tijdschrift van Prof. Heremans 
Het Nederlandsch Museum, opstel verschenen in 1889 onder den titel: “Een tochtje in 
het Zuiden van Vlaanderen”.

Een jaar nadien stelde ik den naam nog in de inleiding van mijn bundel novellen 
"Jonge Harten", die in 1890 te Amsterdam het licht zag.

Mijn “tochtje” van 1889 werd in 1890 ook omgewerkt en verscheen in een boekje "Een 
hoekje van Zuid-Vlaanderen", uitgegeven door het Willemsfonds te Gent.

Toen dit boekje was uitverkocht, werd ik van alle zijden aangezet om het opnieuw te 
laten drukken. Men begon smaak te vinden in het “toerism” te voet, waarvan ik van 
jongs af een groot liefhebber ben geweest. Ik vond navolgers voor mijne “liefheb-
berij” als voor mijn werk. Uit mijn "Hoekje" werd in andere werkjes letterlijk over-
genomen, zonder dat men zelfs mijn naam noemde. Anderen gebruikten mijn nieuwen 
titel De Vlaamsche Ardennen voor hun werk, nadat sedert 1908 de nieuwsbladen en 

Drie kleine steden: Oudenaarde, de schoonste, met monumenten gelijk eene hoofdstad; 
Geeraardsbergen met klein-industrie van sigaren en lucifers, en Ronse de meest nijve-
rige van de drie met talrijke weverijen en ververijen.

Van de drie heeft Ronse de grootste bevolking; de twee anderen zijn gebleven wat zij 
vroeger waren. Ronse heeft door de nijverheid zijne bevolking verdubbeld; van twaalf 
duizend inwoners is zij tot vier en twintig duizend geklommen en wint er nog altijd 
bij.

En dan de landelijke bevolking: – de dichtste van geheel België, misschien van geheel 
Europa en de wereld. – Neem eens de kaart van Oost-Vlaanderen, waarop alle dorpen 
staan, en ge zult daar in t̓ zuidelijk gedeelte eene wemeling van dorpsnamen treffen, 
die ge nergens zoo dicht bijeen op eene landkaart zult vinden.

Zuid-Vlaanderen is gelijk eene groote stad, wat de dichtheid der bevolking betreft; het 
is eene tuinstad, die er natuurlijk is gekomen, niet volgens het plan van een bouwkun-
dige, die met passer en regel heeft gewerkt.

Het is eene heerlijke tuinstad, die ge kunt aanschouwen van een der vele uitstekende 
toppen van het heuvelland. De dorpen zijn niet groot, ter uitzondering van enkele, die 
dan ook op kleine steden gelijken: Sottegem, Herzele, Nederbrakel, Berchem, Eine, 
Gavere en enkel andere; maar ze liggen dicht bijeen, al die dorpjes en dorpen, op de 
heuvelen of in de dalen.

Ik zei dat ge, op één dag, er een tiental kunt bezoeken, te voet gaande van het eene naar 
het andere langs groote wegen of, beter nog, langs de kleine veldwegen, die ge van 
verre op de helling der heuvelen ziet, tusschen t̓ groen, als strepen in een groot tapijt 
van allerlei kleuren.” (17)

Deze oprechte bewondering voor de Vlaamse Ardennen, in romantische bewoordingen 
neergepend kort na de wereldoorlog, kwam regelrecht uit het hart van Wattez. Dertig 
jaar eerder, omstreeks 1889-1890, had hij deze streek reeds bezongen en vijftien jaar 
later, in het begin van de jaren dertig, was zijn liefde nog niet bekoeld. Na al zijn 
reizen, ook in het buitenland, schreef hij later immers: “Ik dank op zeven en zeven-
tigjarige leeftijd den Schepper omdat het mij gegeven werd een aanzienlijk deel van 
zijn Schepping te mogen aanschouwen en bewonderen. Maar toch nog elk jaar neem 
ik mijn wandelstok en mijn reistaschje en ga eenige dagen te voet wandelen bergop-
bergaf, in mijn nederige maar geliefde Vlaamsche Ardennen, rondom Oudenaarde, 
Ronse en Geeraardsbergen”. (18)

In de inleiding op “De Vlaamsche Ardennen” schreef Omer Wattez welke soort men-
sen op reis te mijden waren: “Zorg vooral, dat er in uw reisgezelschap geene grommers 
noch kniezers zijn. Dat is eene lelijke soort van menschen! En er loopen ongelukkig 
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tijdschriften hadden aangekondigd dat 
ik mijn "Hoekje van Zuid-Vlaanderen" 
had omgewerkt tot een lijvig boek-
deel, dat zou versierd zijn met talrijke 
teekeningen van den meester-teekenaar 
A. Heins van Gent, en dat het opnieuw 
zou uitgegeven worden door het huis 
Van der Poorten te Gent, onder den titel 
De Vlaamsche Ardennen.

Blijkbaar heeft Wattez het niet nodig 
gevonden eens grondig in zijn oudste 
publicaties te neuzen, hij heeft namelijk 
de term Vlaamse Ardennen reeds een 
jaar vroeger gebruikt, namelijk in “Len-
tefantazij”, gepubliceerd in de lente van 
1888 in het bundel “Jonge Harten”:

“Hier en daar stak de Lente haar groe-
ne banier –  teeken der hoop ! – omhoog 
en kondigde haar aanstaanden zege-
praal aan, terwijl de Zongod van den 
hemel, dapper het geschut zijner stralen 
liet werken, die het winterleger met sneeuw regen en hagel uiteendreven. Welk een 
slagveld! Blanke nevelen, als kruitdamp stegen op uit de dalen en verzwonden in het 
hemelruim. Hoe grootsch was die strijd in de natuur! Het was een strijd, waarbij het 
Leven de overwinning moest behalen; een strijd waar de Lente met vogelkoren haar 
triomflied tot de zon liet klinken, die haar helpen bevrijden. En wij waren getuigen 
van dien strijd in dit prachtige land. Een driedubbele hoezee! Voor onze Vlaamsche 
Ardennen!
Daar hebben wij toen ons schoone Vlaamsche land met dien naam gedoopt, die hier 
zoo uitstekend past...”. (14)

Omer Wattez claimt dus tweemaal het vaderschap over de benaming “Vlaamse 
Ardennen”, al heeft ook Pol De Mont beweerd dat hij, tijdens een gemeenschappelijke 
wandeling met Omer Wattez op de Muziekberg, deze term voor het eerst, in volle 
euforie voor het natuurschoon, zou uitgeroepen hebben.

Eigenlijk hebben Omer Wattez, noch Pol De Mont gelijk, de term is reeds veel 
ouder. Minstens twee historische bronnen bewijzen dat het begrip al langer was 
ingeburgerd. 

Na de wereldoorlog, die hij te Parijs doorbracht, bezocht hij natuurlijk opnieuw zijn 
geliefde Vlaamse Ardennen... en het was opnieuw liefde vanaf het eerste moment:

“O mijn schoon land! 
Bij het terugzien na den oorlog.
O mijn schoon land, met uw wijde horizonten; land van heuvels en dalen, waar ge, 
tien, twaalf dorpen in één dag te voet kunt bezoeken, van het eene naar het andere 
gaan, langs veldwegeltjes, die klimmen en dalen, s̓ zomers tusschen koren in de aren 
en weiden die bloeien, en houtgewas dat frisch groen is en geurt; waar ge van op eene 
hoogte, twintig dorpen ziet liggen, met hunne kerktorens en huizen en hofsteden en 
boomgaarden; waar ge van alle kanten aan den verren gezichtseinder de lijn zit blau-
wen der taalgrens in Oost-Vlaanderen, – de boschrijke heuvelreeks met toppen van 
honderd tot honderd vijftig meter hoog boven den zeespiegel; van den Ouden Berg bij 
Geeraardsbergen, aan den Dender, alover den Pottelsberg bij Floesberg, den Muziek-
berg en den Hootond, bij Ronse, tot aan den Kluisberg aan de Schelde bij Avelgem.

O mijn schoon land met uw wijde en breede vergezichten, volkrijke dorpen, goedbe-
werkte akkers, machtig veel groen, bosschen, lange boomenrijen langs groote wegen, 
die men op de hoogten van verre ziet in dichte rijen staan. Land tusschen Dender en 
Schelde, land zonder groote stroomen of kanalen, land zonder veel spoorwegen en 
tramwegen; maar met veel kronkelende beekjes en veel kromme wegeltjes, waar ronde 
keien liggen en ijzererts het water der grachten rood verft; land waar men hoopte 
koolen te vinden, maar waar men het zoeken heeft moeten opgeven, omdat men te diep 
moest boren; land waar vroeger steengroeven waren, te beginnen met Balegem, waar 
men de steenen heeft uitgehaald om al de groote gebouwen en monumenten van Gent 
op te trekken; en verder zuidelijk, Quaremont op den Kluisberg, waar men vroeger 
ijzererts heeft ontdolven en verwerkt.

Land gelegen tusschen die drie Vlaamsche zustersteden van Zuid-Oost-Vlaanderen: 
Oudenaarde, Ronse en Geeraardsbergen:
Oudenaarde aan den voet van den Edelare-berg, van welken men een vergezicht 
geniet, mijlen wijd over West- en Oost-Vlaanderen`
Ronse in het dal tusschen den somberen Muziekberg met zijn zwarte dennebosschen, 
en den Hootond, het hoogste punt van Vlaanderen, honderd zestig meter, met zijn steile 
helling naar de stad toe
Geeraardsbergen op de helling van den Oudenberg, tusschen de twee “heerlijkheden” 
van Boelare en Viane, waarvan ge de kasteelen en de parken daar in het dal ziet 
liggen, als ge van op den Oudenberg het panorama beschouwt en bewondert.

O mijn schoon, vruchtbaar land, dat de groot-industrie niet is komen het onder-
ste boven keeren, en in ijzeren sporen knellen, en met fabrieken, gelijk kazernen of 
wolkenkrabbers, niet kwam overdekken.
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Brieven van het gemeentebestuur van Opbrakel uit 1889 en 1891 in verband met de 
aanstelling van een boswachter gebruiken de term “jachtwachter der Ardennen”.

Een veel ouder document uit het gemeentearchief van Ronse spreekt nog veel dui-
delijker taal. In een officiële brief van het Ronsese stadsbestuur van 1767 in verband 
met de aanleg van de Steenweg van Oudenaarde naar Ath – Ronse wilde graag die 
weg door de stad laten lopen – werd gewaarschuwd die weg niet te laten lopen door 
de Koekamerbossen van Schorisse omwille van o.a. de wilde dieren. En dan lezen we 
letterlijk “Le Ardenne du Hainaut et de la Flandre, soo sijn de Koekamerbosschen 
aen Uedelen ende aen iedereen al te wat bekendt”.

Reeds in de tweede helft van de 18de eeuw stonden de Koekamerbossen op de grens 
van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen bekend als “Ardennen”. Het is 
niet onwaarschijnlijk dat Omer Wattez, die zelf van Schorisse afkomstig was, deze 
benaming reeds kende... en er dus niet de “uitvinder” van geweest is.

En dan is er nog J. Meyerus, een 16de eeuwse kroniekschrijver met de werken 
“Rerum Flandricarum libri X” (Brugge, 1531) en “Compendium chronicorum 
Flandriae” (Nurnberg, 1538). Hij wordt geciteerd door een zekere Van den Broucke 
in “Chronycke van Audenaerde” (handschrift), welk werk op zijn beurt gebruikt 
werd door notaris Vander Meersch uit Oudenaarde in diens “Aenteekeningen over de 
Stad Audenaerde en ommestreken” (eveneens handschrift). Over de inhoud van deze 
werken, en dus in eerste instantie over het werk van Meyerus, kunnen we kort zijn: 
fantasie is er troef, maar belangrijk is wel de datum van uitgave, namelijk 1531 en 
1538. We lezen er het volgende:

“Int jaer VCC LXXII den XXVII July sterft amelberga eene maecht van zonderlinghe 
heylicheyt tot tempsicke int lant van waes. Zy was de dochter van den broeder van Sin-
te Gheertruyt van nevele ende wierdt gheboren in de ardennen dat es te Maetere. Nota 
dat doen ter tijdt Matere noch Bosch was ende deel maekte van de Ardennen...”

We geven dit citaat voor wat het waard is. Of de benaming Ardennen in de 16de eeuw 
gebruikt werd voor Mater en de omliggende bossen is mijns inziens echter meer dan 
twijfelachtig.

Het feit dat zeker in de tweede helft van de 18de eeuw de naam Ardennen gebruikt 
werd om de Koekamerbossen aan te duiden, belet niet dat Omer Wattez als pionier van 
de Vlaamse Ardennen stevig op zijn voetstuk is blijven staan. Andere bijdragen hier 
bewijzen dat overduidelijk.

Op wandel met Omer Wattez in de Vlaamse Ardennen

Zoals we reeds elders hebben gezien, schreef Wattez zijn eerste wandelimpressies neer 
in “Een tochtje in het Zuiden van Vlaanderen” in 1889. Het tochtje werd het jaar daar-
op herwerkt tot “Een hoekje van Zuid-Vlaanderen”. In de jaren rond de eeuwwisseling 
werd het op zijn beurt omgewerkt tot “De Vlaamsche Ardennen”. “Omstandigheden, 
onafhankelijk van mijn wil, brachten mee dat het sinds jaren aangekondigde boek 
maar verscheen in 1914, juist toen de wereldoorlog uitbrak”. (15)

In 1924 was de uitgave van 1914 uitverkocht en daarom werd een herwerkte uitga-
ve gepubliceerd in 1926. In welke mate herwerkt? We laten Wattez opnieuw aan het 
woord: “In 1924 was de uitgave “De Vlaamsche Ardennen” uitverkocht. Aan deze 
nieuwe uitgave heb ik thans de noodige wijzigingen gedaan om ze op de hoogte te 
brengen van den huidigen toestand. Ik heb echter den tekst van 1908 zooveel mogelijk 
onveranderd gelaten, maar hier en daar eenige regelen, zelfs een hoofdstuk bijge-
voegd: De Oorlog op de Scheldelijn in Zuid-Vlaanderen in 1918.

Mijn Vlaamsche Ardennen dagteekenen uit jeugdiger jaren dan degene, die ik thans 
op de schouders draag. Daarom heb ik aan mijne indrukken en gevoelens van toen 
niet veel willen veranderen. Wie het moderne volk van “Zuid-Vlaanderen” wil leeren 
kennen, leze werken die den laatsten tijd zijn geschreven. Mijn land van in den tijd van 
mijne jeugd heb ik nog altijd lief; het geslacht dat er nu woont ken ik minder”. (16)

In de uitgave van 1926 is Wattez dus trouw gebleven aan de eerste versie, die reeds 
omstreeks 1908 tot stand was gekomen. We mogen met andere woorden gerust conclu-
deren dat “De Vlaamsche Ardennen” van Omer Wattez dateert van rond 1900 en dat 
hij onze streek beschreven heeft zoals die er een eeuw geleden uitzag.
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tijdschriften hadden aangekondigd dat 
ik mijn "Hoekje van Zuid-Vlaanderen" 
had omgewerkt tot een lijvig boek-
deel, dat zou versierd zijn met talrijke 
teekeningen van den meester-teekenaar 
A. Heins van Gent, en dat het opnieuw 
zou uitgegeven worden door het huis 
Van der Poorten te Gent, onder den titel 
De Vlaamsche Ardennen.

Blijkbaar heeft Wattez het niet nodig 
gevonden eens grondig in zijn oudste 
publicaties te neuzen, hij heeft namelijk 
de term Vlaamse Ardennen reeds een 
jaar vroeger gebruikt, namelijk in “Len-
tefantazij”, gepubliceerd in de lente van 
1888 in het bundel “Jonge Harten”:

“Hier en daar stak de Lente haar groe-
ne banier –  teeken der hoop ! – omhoog 
en kondigde haar aanstaanden zege-
praal aan, terwijl de Zongod van den 
hemel, dapper het geschut zijner stralen 
liet werken, die het winterleger met sneeuw regen en hagel uiteendreven. Welk een 
slagveld! Blanke nevelen, als kruitdamp stegen op uit de dalen en verzwonden in het 
hemelruim. Hoe grootsch was die strijd in de natuur! Het was een strijd, waarbij het 
Leven de overwinning moest behalen; een strijd waar de Lente met vogelkoren haar 
triomflied tot de zon liet klinken, die haar helpen bevrijden. En wij waren getuigen 
van dien strijd in dit prachtige land. Een driedubbele hoezee! Voor onze Vlaamsche 
Ardennen!
Daar hebben wij toen ons schoone Vlaamsche land met dien naam gedoopt, die hier 
zoo uitstekend past...”. (14)

Omer Wattez claimt dus tweemaal het vaderschap over de benaming “Vlaamse 
Ardennen”, al heeft ook Pol De Mont beweerd dat hij, tijdens een gemeenschappelijke 
wandeling met Omer Wattez op de Muziekberg, deze term voor het eerst, in volle 
euforie voor het natuurschoon, zou uitgeroepen hebben.

Eigenlijk hebben Omer Wattez, noch Pol De Mont gelijk, de term is reeds veel 
ouder. Minstens twee historische bronnen bewijzen dat het begrip al langer was 
ingeburgerd. 

Na de wereldoorlog, die hij te Parijs doorbracht, bezocht hij natuurlijk opnieuw zijn 
geliefde Vlaamse Ardennen... en het was opnieuw liefde vanaf het eerste moment:

“O mijn schoon land! 
Bij het terugzien na den oorlog.
O mijn schoon land, met uw wijde horizonten; land van heuvels en dalen, waar ge, 
tien, twaalf dorpen in één dag te voet kunt bezoeken, van het eene naar het andere 
gaan, langs veldwegeltjes, die klimmen en dalen, s̓ zomers tusschen koren in de aren 
en weiden die bloeien, en houtgewas dat frisch groen is en geurt; waar ge van op eene 
hoogte, twintig dorpen ziet liggen, met hunne kerktorens en huizen en hofsteden en 
boomgaarden; waar ge van alle kanten aan den verren gezichtseinder de lijn zit blau-
wen der taalgrens in Oost-Vlaanderen, – de boschrijke heuvelreeks met toppen van 
honderd tot honderd vijftig meter hoog boven den zeespiegel; van den Ouden Berg bij 
Geeraardsbergen, aan den Dender, alover den Pottelsberg bij Floesberg, den Muziek-
berg en den Hootond, bij Ronse, tot aan den Kluisberg aan de Schelde bij Avelgem.

O mijn schoon land met uw wijde en breede vergezichten, volkrijke dorpen, goedbe-
werkte akkers, machtig veel groen, bosschen, lange boomenrijen langs groote wegen, 
die men op de hoogten van verre ziet in dichte rijen staan. Land tusschen Dender en 
Schelde, land zonder groote stroomen of kanalen, land zonder veel spoorwegen en 
tramwegen; maar met veel kronkelende beekjes en veel kromme wegeltjes, waar ronde 
keien liggen en ijzererts het water der grachten rood verft; land waar men hoopte 
koolen te vinden, maar waar men het zoeken heeft moeten opgeven, omdat men te diep 
moest boren; land waar vroeger steengroeven waren, te beginnen met Balegem, waar 
men de steenen heeft uitgehaald om al de groote gebouwen en monumenten van Gent 
op te trekken; en verder zuidelijk, Quaremont op den Kluisberg, waar men vroeger 
ijzererts heeft ontdolven en verwerkt.

Land gelegen tusschen die drie Vlaamsche zustersteden van Zuid-Oost-Vlaanderen: 
Oudenaarde, Ronse en Geeraardsbergen:
Oudenaarde aan den voet van den Edelare-berg, van welken men een vergezicht 
geniet, mijlen wijd over West- en Oost-Vlaanderen`
Ronse in het dal tusschen den somberen Muziekberg met zijn zwarte dennebosschen, 
en den Hootond, het hoogste punt van Vlaanderen, honderd zestig meter, met zijn steile 
helling naar de stad toe
Geeraardsbergen op de helling van den Oudenberg, tusschen de twee “heerlijkheden” 
van Boelare en Viane, waarvan ge de kasteelen en de parken daar in het dal ziet 
liggen, als ge van op den Oudenberg het panorama beschouwt en bewondert.

O mijn schoon, vruchtbaar land, dat de groot-industrie niet is komen het onder-
ste boven keeren, en in ijzeren sporen knellen, en met fabrieken, gelijk kazernen of 
wolkenkrabbers, niet kwam overdekken.
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een wandeling langs de Rijn. Het jaar daarop vinden we hem terug in Noord-Holland, 
in 1891 in Engeland. In de daaropvolgende jaren reist hij herhaaldelijk naar Duitsland. 
In 1893 komen Zwitserland en Italië aan de beurt. Het volgende jaar trekt Wattez met 
Reimond Stijns en andere collegaʼs per spoor door Elzas-Lotharingen, beklimt er de 
Rigi, vaart op het Vierwoudstedenmeer en trekt verder naar de Italiaanse meren en 
Tirol. In 1898 reist hij alleen door Elzas-Lotharingen, het Zwarte Woud, Zwitserland 
en Wenen en keert hij terug door Bohemen naar Praag. Van daar reist hij per boot op de 
Elbe en brengt hij een bezoek aan Dresden, Leipzig en Berlijn, en hij komt ten slotte 
terug over Hannover, het Harzgebergte, Westfalen, Essen en Keulen. Later is hij nog 
in Noorwegen geweest en in zijn laatste jaren heeft Wattez Frankrijk in alle richtingen 
doorkruist.

Met meer dan reden mocht Omer Wattez op latere leeftijd zeggen: “Ik dank op zeven 
en zeventigjarige leeftijd den Schepper omdat het mij gegeven werd een aanzienlijk 
deel van zijn Schepping te mogen aanschouwen en bewonderen”. 

Omer Wattez: de “uitvinder” van de term “Vlaamse Ardennen”?

Is de inzet van Omer Wattez voor de ontvoogding van Vlaanderen en van het Vlaamse 
volk langzaam uit het collectieve geheugen verdwenen, zijn naam blijft onlosmake-
lijk geassocieerd met de Vlaamse Ardennen, met “zijn” Vlaamse Ardennen. Tot voor 
enkele jaren werd deze benaming algemeen toegeschreven aan Wattez zelf. Schrijft 
hij immers niet in het voorwoord van De Vlaamsche Ardennen (uitgave 1926, p. IV): 
“Wanneer ik mijn land de Vlaamsche Ardennen noemde? Ik heb den naam voor de 
eerste maal gebruikt in een opstel voor het toenmalige tijdschrift van Prof. Heremans 
Het Nederlandsch Museum, opstel verschenen in 1889 onder den titel: “Een tochtje in 
het Zuiden van Vlaanderen”.

Een jaar nadien stelde ik den naam nog in de inleiding van mijn bundel novellen 
"Jonge Harten", die in 1890 te Amsterdam het licht zag.

Mijn “tochtje” van 1889 werd in 1890 ook omgewerkt en verscheen in een boekje "Een 
hoekje van Zuid-Vlaanderen", uitgegeven door het Willemsfonds te Gent.

Toen dit boekje was uitverkocht, werd ik van alle zijden aangezet om het opnieuw te 
laten drukken. Men begon smaak te vinden in het “toerism” te voet, waarvan ik van 
jongs af een groot liefhebber ben geweest. Ik vond navolgers voor mijne “liefheb-
berij” als voor mijn werk. Uit mijn "Hoekje" werd in andere werkjes letterlijk over-
genomen, zonder dat men zelfs mijn naam noemde. Anderen gebruikten mijn nieuwen 
titel De Vlaamsche Ardennen voor hun werk, nadat sedert 1908 de nieuwsbladen en 

Drie kleine steden: Oudenaarde, de schoonste, met monumenten gelijk eene hoofdstad; 
Geeraardsbergen met klein-industrie van sigaren en lucifers, en Ronse de meest nijve-
rige van de drie met talrijke weverijen en ververijen.

Van de drie heeft Ronse de grootste bevolking; de twee anderen zijn gebleven wat zij 
vroeger waren. Ronse heeft door de nijverheid zijne bevolking verdubbeld; van twaalf 
duizend inwoners is zij tot vier en twintig duizend geklommen en wint er nog altijd 
bij.

En dan de landelijke bevolking: – de dichtste van geheel België, misschien van geheel 
Europa en de wereld. – Neem eens de kaart van Oost-Vlaanderen, waarop alle dorpen 
staan, en ge zult daar in t̓ zuidelijk gedeelte eene wemeling van dorpsnamen treffen, 
die ge nergens zoo dicht bijeen op eene landkaart zult vinden.

Zuid-Vlaanderen is gelijk eene groote stad, wat de dichtheid der bevolking betreft; het 
is eene tuinstad, die er natuurlijk is gekomen, niet volgens het plan van een bouwkun-
dige, die met passer en regel heeft gewerkt.

Het is eene heerlijke tuinstad, die ge kunt aanschouwen van een der vele uitstekende 
toppen van het heuvelland. De dorpen zijn niet groot, ter uitzondering van enkele, die 
dan ook op kleine steden gelijken: Sottegem, Herzele, Nederbrakel, Berchem, Eine, 
Gavere en enkel andere; maar ze liggen dicht bijeen, al die dorpjes en dorpen, op de 
heuvelen of in de dalen.

Ik zei dat ge, op één dag, er een tiental kunt bezoeken, te voet gaande van het eene naar 
het andere langs groote wegen of, beter nog, langs de kleine veldwegen, die ge van 
verre op de helling der heuvelen ziet, tusschen t̓ groen, als strepen in een groot tapijt 
van allerlei kleuren.” (17)

Deze oprechte bewondering voor de Vlaamse Ardennen, in romantische bewoordingen 
neergepend kort na de wereldoorlog, kwam regelrecht uit het hart van Wattez. Dertig 
jaar eerder, omstreeks 1889-1890, had hij deze streek reeds bezongen en vijftien jaar 
later, in het begin van de jaren dertig, was zijn liefde nog niet bekoeld. Na al zijn 
reizen, ook in het buitenland, schreef hij later immers: “Ik dank op zeven en zeven-
tigjarige leeftijd den Schepper omdat het mij gegeven werd een aanzienlijk deel van 
zijn Schepping te mogen aanschouwen en bewonderen. Maar toch nog elk jaar neem 
ik mijn wandelstok en mijn reistaschje en ga eenige dagen te voet wandelen bergop-
bergaf, in mijn nederige maar geliefde Vlaamsche Ardennen, rondom Oudenaarde, 
Ronse en Geeraardsbergen”. (18)

In de inleiding op “De Vlaamsche Ardennen” schreef Omer Wattez welke soort men-
sen op reis te mijden waren: “Zorg vooral, dat er in uw reisgezelschap geene grommers 
noch kniezers zijn. Dat is eene lelijke soort van menschen! En er loopen ongelukkig 
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Omer Wattez: een geprivilegieerde reiziger in de buurlanden.

Helemaal in de stijl van de romantiek is Omer Wattez een onvermoeibare wandelaar 
geweest. De romantiek, een reactie tegen het kille rationalisme van de 18de eeuw, hun-
kerde naar emotionaliteit, naar natuurmystiek. Deze romantiek kwam tot haar sterkste 
ontplooiing in Duitsland, in literatuur en muziek. Voor de romantici was een wandeling 
in de natuur een sublieme vorm van schoonheidsbeleving. Maar wie kon de natuur met 
dergelijke ogen bekijken? Niet de kleine boer op klompen achter zijn ploeg, de kleine 
boer in zijn vochtig, kil huisje met aangestampte vloer en de ijskoude pomp buiten, de 
kleine keuter uit “Arm Vlaanderen” en “Hard Labeur” van Reimond Stijns.
Omer Wattez, nochtans opgegroeid in een dergelijk klein boerderijtje, heeft zich, dank 
zij zijn talent en werkzaamheid, uit het armlastige plattelandsleven opgewerkt. Zijn 
liefde voor de natuur heeft hij echter nooit verloochend. Reeds op jonge leeftijd heeft 
hij, in het spoor van de romantici, meerdaagse wandelingen ondernomen: “ Kleed u 
op uw gemak, trek sterke en stoute schoenen aan, wees beleefd, en kijk onbeschroomd, 
aandachtig en vorschend om u heen. Zorg vooral, dat er in uw gezelschap geene grom-
mers noch kniezers zijn... Als ge zoo uitgerust zijt, gelijk ik het u in deze regelen heb 
aanbevolen, trek dan op een zonnigen morgen, in het schoone seizoen, de huisdeur 
achter u toe, groet glimlachend Gods gouden zon en blauwen hemel en stap vooruit”. 
(13)

In 1880 – hij is dan 23 jaar – doet Omer Wattez zijn eerste lange wandeling. In vier 
dagen trekt hij van Duinkerke naar Sluis. In 1887 maakt hij samen met Pol De Mont 

nog te veel exemplaren van dat genus rond... Als het kan zijn, laat zulke menschen nooit 
met u op reis gaan; laat die brekespellen, die knorrepotten thuis binnen hunne oude, 
muffige muren. Daar zijn ze op hunne plaats, als een slek in haar schelp”.

Aangezien wij ons niet tot dat soort mensen bekennen, hebben wij ons aangesloten bij 
die kleine groep wandelaars, die met Omer Wattez zijn gaan wandelen, en daar hebben 
we gehoord dat die immer jeugdige man zoveel meer was dan een gewone reisleider. 
Zo rijkelijk waren zijn beschrijvingen en commentaren, dat wij ze hier in enkele 
rubrieken overlopen.

Terugkeer naar de natuur
“Ik geloof dat de mensch over t̓ algemeen zou beter worden, indien hij meer tot de na-
tuur terugkeerde, en zich nu en dan eens kon ontdoen van zijn schrobben en scharrelen 
om geld bijeen te zamelen, en zich in steden opeen te hopen om er zich stoffelijk welzijn 
te verschaffen... De prachtige natuur! De zee, de bergen en de wouden, hare drie groote 
aantrekkingskrachten! Mocht de mensch daarbij leven het natuurleven, het begrijpen 
en liefhebben... Om de levende natuur te begrijpen, moet men er meer tijd aan besteden 
dan de mensch gewoonlijk op eene korte wandeling doet”. (19) 

Liefde voor bomen
“Die linde! Ik heb er menigmaal in bewondering voor gestaan, toen ik nog een jongen 
was en daar voorbijging. Ik ben er, nu ik bijna zeventiger geworden ben, weer voorbij-
gegaan, en ze schijnt me nu niet ouder noch dikker te zijn, dan vóór zestig jaar. Wat zijn 
ook zeventig jaar in t̓ leven van eene linde van wellicht drie honderd jaar?

De linde is de Germaanse boom bij uitnemendheid; hij was aan Freia gewijd; dus 
aan de liefde, aan de huwelijkstrouw, aan het huisgezin. Men merke wel op dat Freia, 
de Noordsche godin der minne niets gemeen heeft met Venus, de zuidelijke godin der 
zinnelijke schoonheid”.

“Op de helling van den naakten berg stonden daar eenzaam drie boomen, die ik van 
verre aan hun loover en hunnen stam herkende, eene linde, een beuk en een eik. Ze 
stonden daar alleen: de linde, de Germaansche boom bij uitnemendheid, het zinne-
beeld der huiselijkheid en de gastvrijheid, de trotsche eik, zinnebeeld van kracht, en 
de rechtopgaande beuk met effenen stam als een zuil, schuin gebogen takken, wier 
ineengewerkte verwikkeling in een woud mij doet denken aan de spitsbogen eene 
Gotische hoofdkerk – die schepping van Noordervolkeren, – die verheven kunst aan 
welke de “Renaissance” een eeuwigen haat had gezworen. Ik beschouwde die drie 
boomen daar lang. Ze schenen mij het woud te vertegenwoordigen, waarvan zij de 
laatste overblijfselen waren. Ze vestigden de aandacht van verre, zoo op de berghel-
ling, te midden van een kouter, waar men geen houtwas te zien kreeg. Ik bezag ze aan-
dachtig toen ik, uitgerust, daar voorbij ging; ik bezag ze, gelijk ik nog nimmer boomen 

Brief van Omer Wattez aan Alice Portois (21 augustus 1933)
“Alhoewel ik sedertdien vele landen heb bezocht en van de schoonste, toch vergeet ik mijn land en 
mijn eigenaardige schoonheid niet, en ik heb mijn best gedaan om die schoonheid aan mijn land- en 
vooral aan mijn streekgenooten ten doen vatten en waardeeren. Ik meen dat ik erin gelukt ben”
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Persijn noemde in zijn studie over “Omer Wattez en zijn werk” deze jaren “een deuk 
in de rechte lijn van zijn streven” – heeft Wattez zelf nooit veel uitleg gegeven. Deze 
opflakkering van Belgisch nationaal gevoel is echter van korte duur geweest. Vrijwel 
onmiddellijk na de wapenstilstand, heeft Wattez immers in een voorwoord van 
“De Vlaamsche Ardennen” van 21 juli 1919, dat in de nog niet verkochte exemplaren 
werd gekleefd, zijn in 1914 ingenomen standpunt over de Germaanse afstamming van 
de Vlamingen verduidelijkt maar ook wezenlijk hernomen. In de heruitgave van 1926 
heeft Wattez evenwel deze lof aan Duitsland weggelaten.

In 1923, bij het 25-jarig bestaan van 
het Algemeen Nederlansch Verbond, is 
Wattez nog eens hard van leer getrokken 
met zijn artikel “Vlaanderen. Geschie-
denis en invloed van de Nederlandsche 
Stam”, dat heftige reacties uitlokte bij 
de “Europeërs”, die Wattez op zijn beurt 
van antwoord diende in het vlugschrift 
“Vlaamsch-Germaansch of Vlaamsch-
Europeesch”. Daarin greep hij terug 
naar argumenten, waarvan hij zich reeds 
bediend had in een artikel gepubliceerd 
in 1906 in “Germania”. In de jaren daar-
op heeft Omer Wattez zijn studie en pu-
blicaties over en van Germaanse sagen 
en cultuur hernomen en in 1926 heeft hij 
de kroon op het werk gezet met de schit-
terende vertalingen van “Siegfried” en 
“Goedroen”.

Samenvattend kunnen we stellen dat 
de Groot-Nederlandse gedachte en 
het pan-Germaanse ideaal van Omer 
Wattez gezien moeten worden in het 
kader van zijn tijd en binnen het doel 
dat hij steeds voor ogen hield: de 

ontvoogding en de culturele bewustmaking van Vlaanderen in een tijd van ergerlijke 
francofone arrogantie. Omer Wattez heeft zich beroepen op de Germaanse cultuur 
als tegengewicht voor de Franse cultuur, waar het Belgische establishment en de 
francofone burgerij mee dweepten.    

beschouwd had. Ik voelde vereering voor die wonderen der natuur, die men boomen 
heet, en die ons geene wonderen toeschijnen, omdat wij ze alle dagen zien.”

“Ik heb gehoord, dat men een groot deel der boomen van t̓ Brakelbosch ging 
vellen. Ik heb gesidderd toen ik het gehoord heb. Zou t̓ waar zijn? Zou de Regeering 
er niet kunnen voor zorgen, dat de wouden in Zuid-Vlaanderen, gelijk in ander landen, 
staatsdomein worden? Het Brakelbosch verdwijnen? Moest dit gebeuren dan zou ik 
uitroepen met Macduff in Macbeth, na den moord van koning Duncan: O horror! 
horror! horror!!”. (20)

Het platteland versus de stad
“O edel werk van den mensch, waarbij men nog zingen kan! Zwaar en afmattend is het 
landwerk, maar natuurlijk. Men kan er vrolijk bij zijn. In de fabriek wordt veelal niet 
gezongen. Gansch de nieuw nijverheid heeft van den werkman een soort van levend 
werktuig gemaakt, waarbij de landbouwer een geluksvogel is. Hij wint zooveel geld 
niet, dat is waar; maar hij leeft een natuurlijker leven...  Zij staan daar in de volle 
natuur, – de groote woon van den mensch, – te werken, en zitten niet in hokjes, 
tusschen vier muren, gelijk in de stad... Leve het werk in de volle natuur! t̓ Ander 
is misschien een noodzakelijk kwaad in onzen tijd van ijver- en schrapzucht; maar 
t̓ werk op t̓ land is een edel en gezond bedrijf”.

“En tusschen de muren eener stad wandelen, dat is iets! Ik heb wel overal schone hui-
zen gezien; maar ik was er gauw aan gewoon. Ook sneeuw heb ik er wel zien liggen, 
maar niets dan vuile sneeuw; niet dat prachtige, blanke, uitgestrekte sneeuwveld, over 
heuvel en dal, gelijk in mijn Zuid-Vlaanderen in den winter. Hoeveel menschen zijn er 
wel in eene stad, die dagelijks de zon zien op- en ondergaan ?”

“Ik bemerk hier, en ik bemerkte ook elders, dat in den laatsten tijd in Vlaanderen 
alles, in de dorpen, zoowel als in de steden, veel verfraaid en gezuiverd werd. In de 
afgelegenste dorpen ziet het er netter uit dan in de volkswijken onzer fabriekssteden, 
waar nochtans zooveel geld gewonnen wordt. De bewoner der velden heeft meer het 
besef der reinheid met het schoonheidsgevoel gekregen. De witte gevels, de groene 
luiken, alles netjes geverfd, de witte gordijntjes, de kopjes der meisjes die er achter 
zitten te werken, en bedeesd eens door een spleetje uitkijken, de bloemen vóór het ven-
ster, in het tuintje aan den zijgevel, of vóór de deur, dat alles toont ons, dat welstand 
en orde het leven op het land veraangenamen. De oproer, de geest van omwenteling, 
dreigt hier niet uit berookte straten, vuile huisjes, onzindelijke kroegjes, onnatuurlijke 
samenhoopingen van duizenden menschen, die als werktuigen in de fabriek dienen... 
De opkomst van den landbouw was het begin der beschaving. Visschers en jagers 
waren in voorhistorische tijden nog zwervers; maar toen de mensch het land begon 
te bewerken, stichtte hij te gelijker tijd den grondeigendom. Het familieleven en het 

In het tijdschrift Germania
publiceerde Omer Wattez

talrijke artikelen.
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nis” (1909), “Germaansche Kultuur in 
het Gudrunlied” (1910), “Wonderen der 
Germaansche Wereld” (1911), “Over 
den Germaanschen Oorsprong en de 
ontwikkeling der Gotiek” (1913), “De 
Trojaansche legende in de Geschiedenis 
der Franken” (1920), “William Morris. 
De Oud-Germaansche heldensage in 
de nieuwere Engelse letteren” (1922), 
“Goetheʼs Faust” (s.d.), “Siegfried. Een 
Oud-Germaansch Heldenlied” (1924), 
“Helgi, een heldenlied uit de Edda” 
(1924), “Goedroen. Adel en Schoon-
heid uit de Middeleeuwen. Helgi- 
Horand, Parcifal, Lohengrin, Tannhäu-
ser” (1926), “Oudste Germaansche 
Meesterschriften” (1926).

Juist vóór de Eerste Wereldoorlog, in 
1914, kwam de definitieve uitgave klaar 
van “De Vlaamsche Ardennen, Wan-
delingen en Uitstapjes”. In het voor-
woord raakte Wattez de Germaanse af-
stamming aan van de Vlamingen: “De 
Vlaming heeft veel van de Duitscher, 
wiens broeder hij naar den bloede is. 
Hij is een Nederduitscher, telg van de 
Frankische stam”. Hoeft het te verwon-
deren dat Wattez door de Vlaamshaten-
de Gentse pers uitgescholden werd voor 
germanofiel?

En hoe bracht Wattez de oorlog door? 
Vóór de Duitse inval is hij naar Parijs 
gevlucht, waar hij gedurende vier jaar 
heeft gewoond. Zo is Wattez ontsnapt 
aan het activisme en een bijna onver-
mijdelijke collaboratie met de vijand. 
In Parijs is Wattez resoluut van kamp 
veranderd, daar schreef hij heimwee-
volle gedichten onder de titel “Beelden 
uit België”. Over deze periode – Dr. J. 

gezellig leven met zijnen evennaaste volgden daaruit. Wij moeten nu niet gaan denken 
dat onze modern fabrieken, onze kazernen, onze pensionaten, onze maatschappijen 
en optochten, onze “boy-scouts” en ander inrichtingen het familieleven versterkt 
hebben...”

“Ik zie ook veel liever een vergezicht in de velden dan eene rij bevuilde en berookte 
muren in de straten eener stad. Mijn oog schept vreugde, als ik mag aanschouwen hoe 
de boeren op den akker werken; ik zou er niet tegen opzien mee te doen, als t̓ moest. 
Ik wordt treurig gestemd, als ik denk aan t̓ werk in woningen en fabrieken, tusschen 
muffige wanden en onder lage daken. De armste veldbewoner, als hij buiten zijne deur 
komt, ziet dadelijk rondom zich eene warande liggen, zooals alleen in de stad een 
koning er eene heeft. Hij kan er van genieten, wanneer hij wil en zooveel hij wil; zelfs 
terwijl hij werken moet. Menig rijke handelaar in de druk bezochte straten der groote 
stad is slecht gehuisvest, verblijft meest onder den grond in kelderkeukens of achter-
kamers, waar men nooit de zon ziet; slaapt in kleine hokjes, en dikwijls in dezelfde 
woning loopen vreemde menschen door elkaar, soms elkaar in den weg in gangetjes, 
waar ze s̓ zomers verstikken. Maar ze mogen schitteren en pronken op wandelingen, 
in koffiehuizen en concertzalen, en daar kan niemand weten hoe ze t̓ in hun woning 
stellen, of ze rentenier zijn of in schulden steken tot over de ooren”.(21) 

Zeden en gewoonten in de verdrukking
“De boer uit het zuiden van Vlaanderen droeg in de week den blauwen kiel, dien hij, 
als hij eigenaar was, den Zondag aflegde om den “heerenfrak” aan te trekken, en 
zoo naar de mis en s̓ avonds op “estaminet” te gaan. Zijne vrouw hing den beken-
den Vlaamschen mantel van zwart laken op de schouders, als zij de kerk of de markt 
bezocht. Onder het volk is nu de blauwe kiel den Zondag verdwenen en de dochters 
van welgestelde boeren hebben liever een steedsch kostuum dan den traditioneelen 
kapmantel te laten zien. Op de kermisdagen alleen gingen meest al de vrouwen zonder 
mantel naar de kerk. Dan was het parade van kostumen, en de gouden kettingen en 
oorhangers uit vroeger dagen kwamen nog eens te voorschijn.

Allengskens verdwijnt alles wat aan oude tijden herinnert, en het eigenaardige, het 
schilderachtige van elke streek zal weldra in de klederen niet meer kunnen opgemerkt 
worden. Sedert den oorlog zijn de oude drachten, schier niet meer te zien.

Dat is zeer jammer, en in dat opzicht aarzelen wij niet te verklaren, dat er op onze 
eeuw van spoorwegen, trams, stoomkracht en electriciteit, wel eene schaduw ligt, die 
men niet altijd geneigd is vooruitgang te heeten, verre van daar!

Alles en overal hetzelfde in dracht en levenswijze;dat schaven, beschaven en 
afschaven, om alles effen, klein en gelijk te krijgen, is machinaal werk, dat met 
toch niet altijd “beschaving” zou moeten noemen.
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In 1898 was Wattez een van de grondleggers van het ontstaan van het Algemeen 
Nederlandsch Verbond, dat zich tot doel stelde: “de verschillende delen van het 
Nederlandsch taalgebied in de wereld nauwer naar elkaar toe te halen en langs die 
band het behoud, de groei en de bloei van de Nederlandsche stam in zijn totaliteit te 
bevorderen en te verzekeren”. Zoals gezien richtte hij in datzelfde jaar 1898 reeds een 
afdeling van het A.N.V. op in Doornik.

Aan dit Algemeen Nederlandsch Verbond is Omer Wattez zijn leven lang trouw 
gebleven, al is in de loop van de jaren zijn Groot-Nederlandse opvatting steeds meer 
naar een Groot- of Pan-Germaans ideaal geëvolueerd, en dit onder de invloed van de 
Germaanse Sagenwereld en de Germaanse cultuur. Uit moedeloze reactie tegen het 
heersende franskiljonisme was Wattez doordrongen van een zwart-wit tegenstelling 
Romaans-Germaans, wat o.a. reactie heeft uitgelokt van A. Vermeylen in diens 
“ Kritiek der Vlaamsche Beweging”.

Laat het duidelijk wezen, met dergelijke gezindheid stond Omer Wattez in 
Vlaanderen helemaal niet alleen. In 1845 had Prudens Van Duysse uit Gent een 
“Vlaamsch-Duitsch Zangverbond” opgericht. Het “germanisme” – de beschouwings-
wijze, dat de overheersende tegenstelling in Europa er een was tussen Germaanse en 
Romaanse volkeren en dat de Vlamingen hierbij op de frontlinie stonden – had heel 
wat aanhang bij andere letterkundigen en kunstenaars, en zeker bij de Vlaamse com-
ponisten. Van deze strekking zijn Wattez en Pol De Mont wel de belangrijkste woord-
voerders geweest. (12)
   
Zij hadden menig contact met pan-germanisten in Duitsland. In 1887 trok Omer Wattez 
met Pol De Mont en een andere collega te voet langs de Rijn, van Drachenfels tot 
Mainz, met oponthoud te Keulen, Koblenz, Wiesbaden, Mainz en Frankfurt, waar zij 
een vertoning van Wagners Lohengrin bijwoonden. Beide vrienden waren trouwens 
leraar Germaanse Talen en waren derhalve van pedagogisch standpunt uitgezien ge-
interesseerd in de Duitse literatuur. Omer Wattez schreef hierover zelf: “Later heb ik 
nog meer in Duitschland gereisd, en heb er in alle groote steden vertoefd, en in alle 
schilderachtige streken: in den Schwarzwald, in de Sächsische Schweiz, in den Harz, 
enz. enz. Ik heb in universiteitssteden vacantieleergangen bijgewoond. Ik heb de mu-
seën van München, Dresden, Nürnberg, Weenen, Praag en nog vele andere bezocht, 
en heb er veel beschouwd en geleerd, wat mij dienstig was voor mijn leergangen in de 
Duitsche letteren in de Athenaeums van Doornik en Antwerpen”.

In 1904 verscheen “Germaansche Beelden uit de Heldensagen”, een eerste publicatie 
van Omer Wattez van een hele reeks studies en uitgaven over de Germaanse sagen-
wereld en de Germaanse cultuur: “Hoe zoet Horand zong” (1906), “De Sage van de 
Zwaanridder, Lohengrin” (1906), “De Legende van Tannhäuser (1907), “De Germaan-
sche Ballade” (1908), “De Germanen. Hun oorsprong en optreden in de geschiede-

Het tegenwerken of verdelgen van de natuur en van het natuurlijke, is iets waarop 
de mensch niet trotsch moet wezen. Dat hij zulks doet, gedwongen door den immer 
toenemenden strijd voor het bestaan, is aan te nemem; maar hij moet dan toch zijne 
daad met geene drogreden willen verschoonen, of haar, niet, door eene overdreven 
benaming, eenen schijn van grootheid geven”.

“Als Paschen nadert trekt hij naar den kleermaker om zich een nieuw pak te laten 
maken. Op den eersten Paaschdag moet hij op zijn Paaschbeste zijn. s̓ Morgens 
moeten dan de kinderen vroeg opstaan om  de zonne te zien dansen”, en zij lachen van 
blijdschap...

Voor den plantenkenner is het eene weelde in Juni door de weiden te gaan. Hoe 
rijk aan bloemen is dan een grasveld. Hoe velen worden er dan niet geplukt om de 
straten te bestrooien voor de processie van H. Sakramentsdag. Uit de grachten, 
die de weiden doorsnijden en bewateren, komt het lisch, het lange zwaardlisch, dat 
regelmatig dwars over den breeden weg wordt gelegd, waarop de processie gaat. Op 
die groene lischlaag worden dan bloemen gestrooid, waaronder de talrijke witte sterren 
uitblinken van de “Sint-Pietersblommen”, zoo heet de groote madelief in de streek van 
Oudenaarde. Voor elke deur ligt een “rondeken” met den zoeten naam Jesus in 
t̓ midden – I.H.S. – in t̓ witte zand gelegd met gele knopjes of roode kersouwkens...

Als het laatste koren onder de pik – zoo heet men in Vlaanderen de kleine zeis – is 
gevallen, wordt “de haan” ingehaald. Van gele stengels en koornaren wordt er een 
haan gevlochten, op eenen mei gestoken en met bloemen versierd. Daarachter trekt 
de heele rij pikkers en bindsters dansend en zingend s̓ avonds naar de hoeve, waar er 
“geutelingen” gegeten worden en feest gevierd. Ander boeren steken den “haan” op 
t̓ laatste “voer” koren, dat naar de schuur rolt.

Die geutelingen zijn eene soort van pannekoeken; maar ze worden niet in eene pan op 
den keukenoven of de stoof gemaakt, doch in den heeten oven, op de blakende tichels 
gegoten, waar ze tot koeken stijven en bruin geroosterd, met blaren getrokken, er 
uitkomen, om met Oudenaardschen uitzet als drank daarbij te worden gegeten...

Na den aardappeloogst staan de winterfeesten al dadelijk voor de deur. Sint-Maarten 
brengt met zijnen nazomer in enkele dorpen, en vooral te Ronse, eene kermis mee. 
Gelijk met de groote kermis worden er taarten en koeken gebakken...

Alles wat ik heb verteld van gewoonten en gebruiken was zoo in de jaren zeventig, der 
voorgaande eeuw. Daar is nu in de twintigste eeuw, en vooral na den oorlog, heel wat 
veranderd. Volk uit Vlaanderen, laat uwe oude gewoonte niet uitsterven, geeft niet toe 
aan den modernen geest van afbraak en wegruiming van al het oude. Denkt, dat uwe 
ouders, voorouders, zich ook met die eenvoudige zaken hebben vroolijk gemaakt en 
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De novellen van Wattez hebben op de jeugd een grote invloed uitgeoefend. Zo stuurde 
Felix Timmermans een luxe-exemplaar van zijn boek “Anne-Marie” naar Omer 
Wattez met daarin de opdracht: “Den heer Omer Wattez, schrijver van “Wouters Jonge 
Jaren”, aan wiens boekje ik veel te danken heb, toen het kunstgevoel en het idee in mij 
ontwaakten, in ware genegenheid en eerbied aangeboden”.

Omer Wattez, die tot op het einde van zijn leven actief is gebleven, heeft gelukkig ook 
nog de vernederlandsing van de Gentse universiteit (1930) en de uitvaardiging van 
belangrijke taalwetten mogen meemaken. Zijn tomeloze inzet voor Vlaanderen is niet 
nutteloos geweest. 

Omer Wattez en de Groot-Nederlandse en Pan-Germaanse gedachte.

In zijn onafgebroken inzet voor de ontvoogding van Vlaanderen en het Vlaamse volk 
heeft Omer Wattez gepoogd een dam op te werpen tegen de Franstalige overheersing. 
Maar hoe kon hij het zelfvertrouwen van “Arm Vlaanderen” met zijn platte dialecten 
en gedomineerd door een groeiende francofone bourgeoisie opkrikken? In zijn strijd 
tegen de verfransing en tegen de Franse cultuur zag hij maar één mogelijkheid: 
Vlaanderen moest zich inbedden in de Groot-Nederlandse en Germaanse cultuur.

Ter gelegenheid van de huldiging van Wattez bij zijn 70ste verjaardag beklemtoonde 
Dr. J. Persijn het verband bij Wattez tussen de ontvoogding van het Vlaamse volk en 
de Germaanse cultuur: “Zijn Vlaamschgezindheid dicteerde hem de verspreiding van 
begrippen en voorbeelden uit de Germaansche kunst met paedagogische doeleinden, 
nl. de heropbeuring van zijn volk, de styleering ook van dit volk in voorvaderlijke 
zelfbewuste gezondheid. Daarom juist loont het beter de moeite Omer Wattez na te 
gaan in zijne moderniseering dier oude balladen”.
 
Als student aan de Gentse universiteit heeft de jonge Wattez kennis gemaakt met de 
Duitse “Burschenschaften” in het studentenclubleven en met de opera van Wagner. 
Wagner, die hem de poort opende tot de Germaanse sagenwereld, de Duitse romanti-
sche Lieder-dichters als Heine en Hoffman von Fallersleben alsook andere romanti-
sche musici, als Weber, Schumann en Mendelsohn zouden hem blijven fascineren. In 
een inleiding op Tannhäuser van 1926 schreef Omer Wattez: “Ik zal de 28ste januari 
1881 nooit vergeten. Het had gesneeuwd en de sneeuw lag drie voet dik op de wegen. 
De weg was niet gebaand en toch moest ik er door om van mijn afgelegen Vlaanders 
dorpje naar t̓ naaste station te lopen, van waar de spoortrein mij tegen de avond 
naar Vlaanderen s̓ hoofdstad, Gent, zou brengen. Die dag werd, voor de eerste maal 
in België, Wagners Tannhäuser opgevoerd in de Grote Schouwburg te Gent, door een 
Duitsch Operagezelschap”. (11)

de beslommeringen van het leven met eene nietigheid als het koningtrekken voor een 
avond hebben vergeten. Duwt degenen achteruit, die door de jeukte der nieuwigheid 
zijn aangetast en dat alles willen afgeschaft zien; duwt ze ongenadig ter zijde”.

“Dat er na den oorlog veel verandering is gekomen in de gebruiken, zeden en 
gewoonten in Zuid-Vlaanderen, en op het land in t̓ algemeen, zal de bezoeker die de 
stad bewoont, dadelijk bemerken, als hij vóór den oorlog er de landelijke bevolking 
heeft gekend. Welstand schijnt buiten bijna overal te heerschen. Alles ziet er netter 
en zindelijker uit. Vele nieuwe woningen zijn met meer smaak dan vroeger gebouwd... 
Wat de kleding betreft, de stadsdracht ziet men in de kleinste dorpen. Pelswerk en juwelen 
dragen de meisjes, en schoentjes naar de laatste mode, korte rokjes en korte mouwtjes. 
In de kerken wordt gewaarschuwd dat men, onbetamelijk gekleed, niet meer ter 
H. Tafel mag naderen.

Dancings en cinema s̓ op vele plaatsen. Banken en wisselhuizen; soms twee, drie in 
een aanzienlijk dorp. Dat alles duidt aan dat er veel geld in omloop is... De auto 
heeft het rijtuig met paard vervangen, bij vele boeren, en zelfs kooplieden in likeuren, 
conserven, suikergoed, enz. ziet men met motorwagens van dorp tot dorp rijden. Er is 
veel, veel geld in omloop... Alleen de verstandelijke ontwikkeling heeft geen gelijken 
tred gehouden met de stoffelijke verbetering van het lot der werkende klasse, en op den 
zedelijken toestand schijnt er nog al een en ander te zeggen...

Langer wil ik me echter bij de schetsing van de zeden en gewoonten van na den 
oorlog niet ophouden. Deze zijn niet alleen veranderd in Zuid-Vlaanderen, maar 
zoowat overal. De toerist zal het wel opgemerkt hebben. Maar de ware toerist gaat 
niet alleen om het volk te zien en te weten hoe het leeft, en zich vermaakt, wekt, geld 
wint en geld verteert. Hij gaat om de natuur te zien, de natuur in een schoon land, 
dat immer frisch en groen is gebleven, en aan zulke natuur, kan hij ruim in onze 
Vlaamsche Ardennen zijn hart ophalen.

Hij kan tevens de hoop uitdrukken dat al het andere zal beteren, en dat het grove 
materialism, dat de oorlog ons heeft nagelaten, zal wijken voor meer verstande- 
lijke ontwikkeling door degelijk onderwijs en zedelijke verbetering, door meer ideale 
beschouwing van het leven, meer eerbied voor godsdienstige zaken, overheid; meer 
eerbied voor het leven, meer liefde voor het werk, voor kennis en voor kunst”. (22) 

Vervuiling door industrie en door sommige toeristen
“Het water der Schelde is niet helder. In den zomer is het, zooals we zeiden, door 
de fabriekwateren van Robaais, Rijsel en Toerkonje soms zoo vuil zwart, dat het een 
glimmende vetachtigen weerschijn heeft, als hadde men er petroleum in gegoten... Ik 
herinner mij, toen ik nog jong was, dat er langs de Schelde hier en daar palingvis-
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In zijn werk over Omer Wattez vraagt N. Van den Bossche zich af, hoe het mogelijk 
was dat diens novellen in 1923 een derde druk mochten beleven. Misschien was er 
volgens hem volgende verklaring: “Of was het misschien om zijn Vlaamse strijdvaar-
digheid dat Wattez gelezen werd, zoals in “Wouters Jonge Jaren”, waar het gaat over 
toestanden die alleen maar verergerd zijn, en waar hij luidop zei wat niemand zo dierf 
verwoorden maar iedereen toch dierf denken:

“Om nog een andere reden bezat Brussel zijn hart niet. Daar werkte men immers 
sedert jaren officieel en stelselmatig aan het uitroeien der taal van het Vlaamsche 
volk, en de vijanden dier taal konden ongedeerd met de medeplichtigheid van eigen 
stamgenoten – ontwortelde Vlamingen – hun euveldaad voltrekken.

Verontwaardiging welde uit het diepste van Wouters ziel, als hij de kwaal peilde, waar-
aan het Vlaamsche volk vrijwillig of uit onwetendheid leed. In den Vlaamschen boezem 
klopte hem een hart van het Noorden, en hij kon het niet verkroppen, dat, alleen onder 
de Germaansche volkeren, – de volkeren van het Noorden – het Vlaamsche ras zulk 
een toestand gedoogde, en dat nog in een rijk, waar het de meerderheid der bevolking 
uitmaakte.

De andere Germaansche volkeren, zelfs de kleine: de Nederlanders, de Denen en de 
Noren zag hij krachtig en kloek hun eigen leven, eigen taal, letteren en kunst beminnen, 
en hier vergaapte men zich aan één enkel land, Frankrijk dat verwaten Franschelaars 
ons als het voorbeeld aller volkeren hadden aangetoond, en dat door een zieke 
letterkunde, een te zinnelijke kunst, eene bandeloze vrijheid zichtbaar de kiemen van 
den ondergang in zich droeg.

Die schande, die op het aloude Vlaamsche Brussel woog, vond Wouter te groot: treurig 
gestemd daalde hij de hoogte van Koekelberg af, trok Brussel in, door de volkswijken 
van Molenbeek en langs den Vlaamschen steenweg – en zag en hoorde daar die half-
slachtige bevolking die, door het werk van misdadige leiders, geen andere taal meer 
heeft, dan een misselijk mengsel van gansch verschillende talen, waardoor het van alle 
geestesontwikkeling verstoken blijft, en niet meer door eigen taal kan putten aan de 
bronnen van zijn grootsch verleden, zich tooit met een arlekijnspak van vreemde taal 
en vreemde kultuur, en rondloopt in de wereld, als een afzonderlijk ras, Beulemans 
geheeten”. (10) 

Dergelijke ontboezemingen van “Wouter”, of zeggen we liever van zijn geestelijke 
vader, getuigen van de voortschrijdende verfransing van Brussel, waartegen toen niet 
de minste Vlaamse dam was opgewassen. En Wattez, die de laatste jaren van zijn leven 
in Schaarbeek (Ooststraat, 49) woonde, kende Brussel en zag er voor hem en voor 
Vlaanderen de pijnlijke evolutie. Het stemde hem wel bitter.

schers woonden, die er altijd eenen voorraad in korven in den stroom hadden staan 
om de liefhebbers te gerieven, die er nu en dan kwamen eten...Nu is dat niet meer gelijk 
vroeger.

“Het nieuwe dorpje “De Hoppe” is daar in den laatsten tijd opgerezen in eene der 
heerlijkste streken van onze Vlaamsche Ardennen. Het ligt op de taalgrens. Hier in 
dit huis wonen Walen, daarnevens, in een ander, Vlamingen. Het zal niet lang meer 
duren, of daar zullen, meenen wij, langs den steenweg hotels met restauratiën komen 
om er het zomerverblijf voor toeristen in te richten. In afwachting zijn er toch reeds 
eenige herbergen waar men kan uitrusten en zich verfrisschen. Maar al dat verkeer 
van menschen in hotels heeft de dichter minder lief, en kan men gemakkelijk begrijpen. 
Hij gelijkt een beetje op dien merel met fijnen smaak in “De kleine Johannes” van 
F. Van Eeden. Die merel had nog liever dat er koeien in het bos kwamen dan menschen, 
die er altijd vuile papieren, leege flesschen, blikken doozen, en scherven laten...

“Thans, in 1925, is het daar op den Kluisberg zeer veranderd. Bij dat eene gasthof van 
1905, zijn er tien andere gekomen, en winkels ontbreken er ook niet. s̓ Zomers komen 
daar vele gasten, en in die onmiddellijke nabijheid van het witte torentje, is het niet 
altijd zuiver en zindelijk in het bos, van vuile papieren, scherven, blikken doozen en 
ledige flesschen”. (23)

En zo hebben wij in het gezelschap van Omer Wattez de Vlaamse Ardennen bewan-
deld en hebben wij genoten van zijn lyrische beschrijvingen en ontboezemingen. Soms 
was hij nostalgisch, maar bij het ontplooien van een nieuw vergezicht in het landschap 
werd hij terug euforisch, en telkens opnieuw werd duidelijk, hoe veel hij hield van zijn 
Vlaamse Ardennen. Bij het afscheid gaf hij ons nog goede raad:

“Als ge nu terugkeert naar uwe verblijfplaats en bij uwe kennissen komt, die ook 
op reis zijn geweest, zult ge misschien aarzelen te zeggen, dat ge het land van 
Oude-naarde, Ronse en Geeraardsbergen hebt bezocht, wanneer zij uitgepakt hebben 
met de wonderen van Zwitserland of eenig ander verwijderd oord, waar er meer men-
schen naartoe loopen, omdat het de mode is en omdat ze geld hebben; eerder om zich 
de weelde te kunnen veroorloven, dan om natuurtafereelen te zien en te bewonderen...

Maar laat u daarom niet van uw stuk brengen. Ik heb ook den zonnenopgang op den 
Rigi gezien, goed gezien; dat was eene kans voor mij dien dag, en voor mijn deel, 
heb ik nog al wat landen in Europa bezocht. Ik heb genoten en bewonderd; maar 
genoten heb ik niet minder, toen ik, na al die schoonheden in den vreemde te heb-
ben aanschouwd, weerom ging van bosch tot bosch, van heuvel tot heuvel, van dorp 
tot dorp, en in den laatsten tijd, in 1925, nog eens te voet bijna geheel mijn geliefd 
Zuid-Vlaanderen doorwandelde langs al de wegen, die ik vroeger had gevolgd. En 
ik ben niet bang voor de glimlachjes der menschen, die ook eens hier en daar gingen 
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Terecht, want gedurende meer dan veertig jaar heeft Omer Wattez een actieve rol 
gespeeld in de Vlaamse Beweging. Door de niet aflatende inzet van gedreven figuren, 
zoals Omer Wattez, werden moeizaam, bijna onopgemerkt, traag maar zeker, de 
kiemen gelegd van de ontvoogding van Vlaanderen en van de Vlamingen.

En dat die droom van een zelfbewust en fier Vlaanderen pas zo langzaam, en dan 
nog maar zo gedeeltelijk, gerealiseerd geraakte, stemde Omer Wattez soms bitter. 
Geheel logisch weerspiegelde deze gemoedsgesteldheid zich in zijn werken. We citeren 
in dat verband uit het werk van Van den Bossche: “Nochtans mag men grosso modo 
een onderscheid maken voor de bundels 2-3-4-5 [van de novellen die in 1923 hun 
derde druk beleefden] waar de toon steeds bitterder wordt wanneer hij handelt 
over de financiële en sociale moeilijkheden van de kleine boeren (Van Twee 
Koningskinderen, pp. 9/14, pp. 69/70), over de verhoudingen van de Franssprekenden 
en de Vlamingen, de toestanden in het leger (bv. Kleine Oorlog in Vlaanderen p. 93,  
p. 103), over de toestanden in Brussel (Wouters Jonge Jaren, p. 27) en te Ronse (De 
Burgers  van Groenendaele-Inleiding), de verfransende en verbasterende invloed van 
de vrije kostscholen  (Moederken, p. 77 - Kunst pp. 83/4, pp. 73/6).
Omer Wattez stelt daarentegen de 
Vlamingen, die de moed hebben 
Vlaming te zijn, altijd sympathiek voor, 
zoals het Vlaams meisje uit “Van Twee 
Koningskinderen” p. 20, Pol Sieren uit 
“Kunst” pp. 81/84, de Vlaamse leraars, 
die hun oorsprong trouw zijn gebleven 
(Het Lieve Walinnetje).” (8)

Ter illustratie citeren we uit laatst 
genoemde novelle: “Gelijk vele 
Vlaamsche jongelingen, had hij door 
zijn middelbare studiën den Fran-
schen invloed ondergaan. Ten ge-
volge eener ongelijke verdeeling op 
het onderwijsprogramma, had hem 
de gelegenheid ontbroken zich naar 
wensch aan de bronnen der Neder-
landsche kunst en wetenschap te la-
ven. Doch in de laatste studiejaren 
had hij een leeraar gehad, die, on-
danks een gering aantal lesuren, in hem de kiemen legde, waaruit de 
Flamingant, de strijder, zou groeien. Gelukkig voor Vlaanderens toekomst zijn er 
leeraars die hun Germaanschen oorsprong getrouw blijven!” (9)

kijken, alles vluchtig aanraakten, niets aandachtig beschouwden, en nog veel meer 
met hunne beenen onder de tafels der restauraties zaten, dan dezelfde beenen eens 
eenige uren in den dag te oefenen in t̓ klimmen en dalen langs wegen, welke de 
meesten niet volgen, omdat het de mode niet is, of die zij, uit gemakzucht, liefst per 
spoor of per auto afleggen...

Vrienden der natuur, wandelaars langs “ s̓ Heeren wegen, ik groet u hartelijk! En ik 
wensch u goed heil op uwe verdere tochten”. (24)

Omer Wattez, een zoon van Schorisse.

Omer Wattez, de man die het gemaakt heeft, – hoeveel inwoners van Schorisse hebben 
op het eind van de 19de eeuw een universitair diploma behaald, hebben de helft van 
West-Europa bereisd en een niet onbelangrijke rol gespeeld in de culturele verheffing 
van het Vlaamse volk? – is zijn nederige afkomst nooit vergeten, heeft zijn geboor-
tedorp tot op het eind van zijn leven een warm hart toegedragen. In de heruitgave 
van "De Vlaamsche Ardennen" van 1926 schrijft hij met veel liefde en een tikkeltje 
weemoed:
 

“Voor elken rechtgeaarden mensch 
heeft het woord geboortestreek of vader- 
land eene groote betekenis... En te 
Schoorisse, op het kerkhof, ligt mijne 
moeder, wier hart zeker warm voor 
mij heeft geklopt. Daar liggen mijn 
grootvader, mijne grootmoeder en mijn 
oom, de hoofdonderwijzer Leonard 
Eeckhout, aan wien ik mijn eerst 
onderwijs te danken heb. Daar liggen 
nog zoo veel anderen, die mij lief 
hadden, en die ʼk ook heb lief gehad. 
Dat zij in vrede in den Heer rusten...

Recht over de gemeenteschool, waar 
mijn oom mij onderwees, de dreef af-
gaande te midden der weide was er 
vroeger eene opgehoopte massa aarde 
en steen. Dat waren de puinen van het 
slot, maar zij zijn sedert eenige jaren, 
tijdens mijn kindsheid, gesloopt. Toen 
ik nog een schooljongen was, ging ik 
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“De echte Vlamingen, besef het goed, zijn de Germanen die zich niet laten lijmen door 
de verfransende politiek van de mannen van “lʼâme belge”. Zij herinneren zich hun 
glorierijk verleden, hun afkomst, en zij geloven in hun toekomst”.

“Wij doen een oproep aan alle echte Vlamingen van alle klassen, en van alle menin-
gen, en sporen hen aan zich niet langer te laten vernederen tegenover Europa... Dat 
zij voor een ogenblik hun religieuze, filosofische of politieke besprekingen vergeten, en 
dat zij nadenken over deze schande die weegt op Vlaanderen – het enige Germaanse 
land onder Latijnse voogdij – een land waar drie miljoen inwoners, het Frans niet 
begrijpend, door de klasse die zich dirigenten noemt, wordt beschouwd als wezens van 
een minderwaardige orde, mensen die zich van alles moeten laten welgevallen”.

“Wat wij vragen voor Vlaanderen, opgehouden in haar mars naar de vooruitgang en 
achteruitgesteld ten gevolge van de situatie die haar werd opgedrongen sedert 1830, 
is een volledig onderwijs, ernstig en verplicht in de eigen taal”.

Op 21 juni 1905 werd Wattez briefwisselend lid van de Koninklijke Vlaamse Acade-
mie en in datzelfde jaar ook lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 
te Leiden. Onder de schuilnaam “Joost” schreef hij vanaf 1910 talrijke bijdragen in het 
dagblad “Het Handelsblad van Antwerpen” over de Vlaamse beweging:
 - “Heer en bedelaar, eene vervelende geschiedenis. De franskiljon speelt heer, 
     de Vlaming bedelaar”. (16-17 april 1910)
 - “Eerbied voor de wet, de taal en voor het volk”. (1 oktober 1910)
 - “Goede trouw en kwade trouw, de volkstelling, een eerlijke zaak?
     (26-17 november 1910)
 - “De strijd voor een Vlaamsche hogeschool”. (10-11 december 1910)
 - “Maeterlinck en de Vlamingen, hoe een Vlaamsch hatend blad polemiek 
     voert.” (7-8 januari 1911)
 - “De Vlamingen, hun land en hunne kultuur”. (3-4 juni 1911)

Te midden van de onafgebroken stroom publicaties schuwde de dynamische Omer 
Wattez ook de literaire kritiek niet, zoals in zijn “Hendrik Conscienceʼs Leven en 
Werken” (1912) en “In den Strijd voor Taal en Kultuur”. (1910-1913)

Muziek, onderwijs, geschiedenis en folklore werden in een strijdende bewogenheid 
tegen de verfransing van het Vlaamse volk aangewend, zoals bv. in zijn “Muziek en 
Toneel in Vlaanderen. Wat we zijn en kunnen worden” (1881) en “Vlaanderen. 
Geschiedenis en invloed van de Nederlandsche Stam” (Gedenkboek van het A.N.V., 
1923). In dit kader van strijd om ontvoogding pasten ook zijn wandelingen en 
novellen.

In 1927 werd de zeventigjarige Wattez als voorzitter van het A.N.V., afdeling 
Vlaanderen, gevierd door alle verenigingen die het goed meenden met de Vlaamse 
zaak: het A.N.V., “De Distel”, “De Vereniging der Vlaamsche Letterkundigen” e.a. 

daar den roman lezen “Arnold van Schoorisse” door Jozef Ronse, tijdgenoot van 
Conscience, en daar droomde ik van de stoutheid van den ridder van Herzele en van 
de lieve en schoone Oda, de edele dochter van de burgheer van Schoorisse... Daarna 
verslond ik letterlijk de ridderromans van Conscience...”. (25)

In “Moederken en andere verhalen”, die in datzelfde jaar 1926 de 5de uitgave kende, 
heeft Omer Wattez zijn immense liefde voor zijn geboortedorp zo mooi vertolkt, 
dat hij die bladzijde nog beter wilde bekend maken en daarom in De Vlaamsche 
Ardennen heeft hernomen:

“Ik kan niet nalaten hier de bladzijde te laten volgen, die ik in een ander boek aan 
mijn geboortedorp heb gewijd:

“... Ik heb u altijd liefgehad, Schoorisse, mijn geboortedorp, dat daar ligt in een 
diep, groen wijduitgestrekt dal van het schilderachtige, heuvelachtige Zuiden van 
Vlaanderen. Aan mijne kinderjaren, doorgebracht in de geboortestreek, die ik sedert 
meer dan vijf en twintig jaren heb verlaten, kan ik niet denken zonder een gevoel van 
frischheid, zonnig leven, zachte gemoedelijkheid in mijne ziel te voelen opwellen. 
Stralend levendig staan ze mij nog vóór den geest de plekjes en wegen, de hoekjes en 
kanten, de weiden en boschjes, die ik als kind en knaap heb gekend. De jaren hebben 
de aandoeningen, die me soms de ziel overstroomen, niet kunnen verzwakken. Ik voel 
het wel en ik meen, dat ieder mensch het zoo moet gevoelen, dat ik het aandenken aan 
de geboortestreek tot aan het einde mijns levens, frisch en jong, zal bewaren...”

Het geboortedorp is me, na vijf en twintig jaren wat vreemd geworden. Velen hebben 
het, onder het grootgeworden geslacht mijner schoolmakkers, van vóór het vierde 
eener eeuw, gelijk ik, verlaten om elders eene betrekking te zoeken en hun bestaan te 
verzekeren. Anderen die wij er gekend hebben, zijn niet meer in leven. Bloedverwan-
ten, naastbestaanden en vrienden rusten daar in den heilige geboortegrond onder 
eenvoudige grasterpjes, liggen onder houten kruisjes nevens de kerk. Eens hebben 
wij ze in den bloei des levens gekend, toen wij, als kinderen, nog niet dachten aan 
lijden, ziek zijn en sterven, aan zorgen noch aan kommer. Nu zijn ze niet meer. Wij 
zelven, – degenen, die nog niet heengereisd zijn naar het land van waar men nimmer 
terugkeert, – werden misschien in t̓ geboortedorp vergeten; maar wij hebben het niet 
vergeten... o, neen!

Ik heb u toch nog altijd lief, Schoorisse, mijn geboortedorp, dat daar ligt in t̓ diepe, 
groene, uitgestrekte dal van het schilderachtigste hoekje van Vlaanderen!”. (26) 

Naar mate Omer Wattez ouder is geworden, is hij meer en meer aan zijn geboorte-
streek en aan zijn geboortedorp Schorisse gaan denken. Zijn laatst bekende werk 
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telijk zal verplicht worden. In zijn actie in het Doornikse is Omer Wattez duidelijk de 
as waarrond het hele gebeuren – Vlaamse lessen en voordrachten organiseren, boeken, 
tijdschriften en kranten verzamelen en soms thuis bezorgen – draait. Bescheiden over 
zijn eigen inbreng – “Wat wij verricht hebben is geen reuzenwerk; wij deden mis-
schien niets dan onzen plicht” – is hij optimistisch voor de toekomst van de Vlaamse 
Beweging, op voorwaarde dat er niet aflatend aan gewerkt wordt: “daden, daden, en 
nog eens daden!”

Om zijn standpunt over de Vlaamse 
Beweging ook bij de Franstaligen ken-
baar te maken, publiceerde hij, onder 
het pseudoniem Louis Germain, in 
1905 het pamflet “L̓ âme Belge et le 
peuple Flamand”. Zoals duidelijk blijkt 
uit volgende citaten – in vertaling van 
Jozef Bourdeaudhui – laakte Omer 
Wattez het hypocriete van de zoge-
naamde Belgische ziel, klaagde hij de 
verfransing aan door o.a. de colleges 
van de geestelijkheid, beklemtoonde 
hij het bestaan van een hoogstaande 
Vlaamse, zij het nauw verbonden met 
de Germaanse kultuur, deed hij een 
oproep tot eensgezindheid onder de 
Vlamingen en hamerde hij op de nood-
zaak van een strikte toepassing van de 
wet Cooremans inzake het onderwijs:

“Het grote woord op dit ogenblik, het 
zwaarwichtige argument is de “âme belge”. Alle hoge pieten van de verfransing heb-
ben het op hun beurt gedefinieerd: de heren Pirenne, Hymans, Lemonnier en anderen 
hebben het gelanceerd, de fameuze “âme belge”, en thans dobbert het als een licht 
bootje op de golven van de publiciteit van de Franstalige Belgische kranten, de wind 
van de jubileumfeesten in de rug. We zullen van dichtbij deze recente creatie onderzoe-
ken, deze zogezegde “âme belge”...”

“De mannen van 1830 wisten goed wat ze deden wanneer zij, in weerwil van hun 
fameuze “taalvrijheid”, verordenen dat de Franse taal de enige officiële en verplichte 
taal voor elke Belg zou worden die zou studeren... Als men weet dat Frans de voertaal 
is in alle colleges van de geestelijkheid in Vlaanderen, kan men zich een mening 
vormen over de inspanningen die men doet om de leerlingen de taal van hun Vlaamse 
land te onderwijzen”.

"Lʼâme belge"
en het Vlaamse volk

Louis Germain
(pseudoniem van Omer Wattez)

Vertaling: Jozef Bourdeaudhui

– het verscheen in 1935 – wijdde hij aan zijn jeugd- en streekgenoot Isidoor Teirlinck. 
In zijn laatste brieven, gericht aan zijn dorpsgenote juffrouw Alice Portois, getuigen 
ervan, hoe hij in zijn laatste jaren en maanden gehecht is gebleven aan zijn geboorte-
streek.

In antwoord op een nieuwjaarsbrief die Omer Wattez op 28 december 1932 naar 
juffrouw Portois had gestuurd, met daarin de afdruk van een paar prenten van Felix 
Timmermans, stuurde zij hem in de zomer 1933 een zichtkaart van Vloesberg naar zijn 
vakantieverblijf in de Haute-Savoie, waar hij verbleef met zijn kinderen en kleinkinde-
ren. Met genoegen reageerde Omer Wattez op 21 augustus op die zichtkaart:

“Zeer geachte Jufvrouw,
Het heeft mij veel genoegen gedaan een kaart van Vloesbergen van U te ontvangen, 
hier in dit schoone Alpenland. Hoe schoon en indrukwekkend ook, toch doet het mij 
mijn eigen land niet vergeten, en vooral de “Vlaamsche Ardennen” niet, die mij nauw 
aan het hart liggen. Reeds als schooljongen trokken wij op naar het Bosch van Vloes-
bergen om “kozijntjes” te plukken... dat komt mij nog dikwijls te binnen, gelijk alles 
wat mijn geboortestreek betreft... Ik denk ook nog aan mijn bezoek aan Schoorisse, 
vóór enkele jaren, toen U de eerste waart om mij te komen groeten in mijn verblijf bij 
de jufvrouwen Germijns en toen wij in gezelschap mijner gastvrouwen en van U en uwe 
familie een wandeling deden naar het bosch 
van Vloesbergen en er “kozijntjes” plukten... 
Tussen die wandeling naar de “Hoppe” en 
het bezoek der scholieren in de jaren zestig 
ligt bijna drie kwart van een eeuw. Alhoewel 
ik sedertdien vele landen heb bezocht en van 
de schoonste, toch vergeet ik mijn land en 
zijn eigenaardige schoonheid niet, en ik heb 
mijn best gedaan om die schoonheid aan 
mijn land- en vooral aan mijn streekgenoten 
te doen vatten en waardeeren. Ik meen dat ik 
erin gelukt ben...”. 
   
Op 21 juli 1934 vroeg Omer Wattez, in ver-
band met een paar bijdragen die hij voor de 
VTB zou schrijven over toerisme in het al-
gemeen en over de Vlaamse Ardennen, aan 
juffrouw Portois hem wat fotomateriaal te 
bezorgen over Schorisse. In deze brief uitte 
hij de hoop weldra Schorisse te komen be-
zoeken: “Ik heb het voornemen dit jaar, na 
ons verblijf aan zee, in den herfst, nog eens 
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Wij geraakten met eenigen en de Vlaamsche Kring werd te Doornik gesticht. Sinds zijn 
bestaan telde hij van zestig tot tachtig leden, allen behoorend tot de meest onafhanke-
lijke Vlamingen, die daar verbleven, vooral ambtenaars, bedienden, handelaars enz. 
Bij de Vlaminen voegden zich enkele Noordnederlanders en Duitschers, die weldra 
onder de trouwste bezoekers van de vergaderingen mochten gerekend worden.

Er werd eene bibliotheek ingericht, die thans goed voorzien is van letterkundige en 
wetenschappelijke werken. Nieuwsbladen, die het nauwst met de Vlaamsche Beweging 
verbonden zijn, om het even tot welke partij zij behooren, liggen gestadig ter lezing...

Voordrachten werden gehouden, kunstfeesten ingericht, ja tot zelfs met goed gevolg 
een leergang van hooger onderwijs door prof. Mac Leod der Gentsche hoogeschool. 
Vreemde sprekers als prof. J. Vercoullie en anderen stonden de Vlaamschgezinde 
leeraars van het athenaeum te Doornik en bijzonderen ter zijde in het behandelen van 
ernstige onderwerpen, vijf, zes malen in t̓ jaar.

Wat wij verricht hebben is geen reuzenwerk; wij deden misschien niets dan onzen 
plicht; maar het heeft toch veel bijgedragen, om, al was t̓ maar bij enkelen, het 
Vlaamsch stamgevoel op te wekken en levendig te houden... Wij leven op vriendschap-
pelijken voet met de Walen, durven ons overal met ons Vlaamsch vertoonen, en spreken 
Fransch waar t̓ nodig is. Wij moedigen het Vlaamsch-spreken aan, sturen nieuws-
bladen en boekjes rond in de huizen, waar Vlamingen wonen of Vlamingen komen en 
waar Vlaamsch wordt gesproken. Er zal ook wel een dag komen, dat wij een weinig 
recht zullen vragen, zooals iedere Waal het in eene Vlaamsche stad bekomt.

Wij houden ons zorgvuldig buiten den strijd der partijen. In onzen kring zijn er leden, 
die tot verschillend denkwijzen behooren. Nog nooit heeft dat aanleiding gegeven tot 
moeilijkheden of twist...

Als men dat in Vlaanderen zelf, het moederland, ten volle zal begrijpen en in toepas-
sing brengen, zal het laatste uur onzer vijanden geslagen zijn, en zullen wij Vlamingen 
zijn, die niet uit zijn alleen op “Schönrednerei” en feestvieren; maar dien het te doen 
is om daden, daden, en nog eens daden!” (7)

Eigenlijk spreekt deze tekst voor zichzelf en komt de auteur, Omer Wattez, naar voor 
als een gedreven man, een overtuigde Vlaming, die wantoestanden op taalkundig 
vlak in Vlaanderen aanklaagt en die de situatie van de uitgeweken Vlamingen in het 
Doornikse daadwerkelijk tracht te verbeteren. In zijn acties aldaar stelt hij zich hele-
maal niet anti-Waals op, al merkt hij terloops toch een groot verschil inzake werklust 
tussen Walen en de ingeweken Vlamingen. Hij overstijgt alle partijpolitiek en heel 
terecht wijst hij in de allereerste plaats op de noodzaak van onderricht. Terloops wil ik 
er hier op wijzen, dat de schoolplicht voor kinderen onder de 14 jaar pas in 1914 wet-
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Beweging. Zij spreken dan ook met de Walen mee van “exagérations flamingantes” en 
steken hun waardigheidsgevoel als Vlaming diep in hunne tasch”. En Wattez  ̓kijk op 
de arbeidersstand is eveneens opmerkelijk: “De Vlamingen, welke in Doornik, tot den 
arbeidersstand behooren, verdienen een loon, dikwijls hooger dan dat van Waalsche 
mededingers. De Vlaamsche werkman is bekend als moedig en werkzaam, terwijl 
de Doorniksche arbeider zich verlaat op het overgroot inkomen van het Bureel van 
Weldadigheid, dat ondersteuning verleent aan een derde van de bevolking der stad. 
Met de verstandelijke ontwikkeling der Vlaamsche werklieden is het over t̓ algemeen 
ellendig gesteld; vele zijn zelfs zoo goed als ongeletterd. En dat is jammer”.

Omer Wattez beseft echter maar al te goed dat klagen geen zoden aan de dijk brengt 
en dus komt hij tot de cruciale vraag: “Wat zou er dienen gedaan te worden om de 
Vlamingen in het Walenland voor den Nederlandschen stam te behouden?” Omer 
Wattez zag scherp in dat onderwijs een sleutelrol kon en moest spelen:

“In de eerste plaats het inrichten van een geregeld en doelmatig onderwijs in het 
Nederlandsch voor de kinderen van Vlaamsche ouders, gelijk de kinderen van 
Waalsche ouders dat voor het Fransch in het Vlaamsche land kunnen bekomen... Als 
Walen of Franschsprekenden zich in t̓ Vlaamsche land vestigen, eischen zij aanstonds 
hun recht, ja, soms meer dan hun recht. Zoo b.v. te Ronse en te Edingen, twee steden 
aan de taalgrens, waar de overgroote meerderheid des volks Vlaamsch spreekt, en 
waar zelfs de namen van de straten alleen in t̓ Fransch aangeduid staan, en alle open-
bare bekendmakingen alleen in t̓ Fransch geschieden. Zoo ken ik eene Westvlaamsche 
gemeente, waar een nieuw aangekomen Waal, omdat hij rijk was, aanstonds burge-
meester werd en de bestuurstaal voor zich alleen deed veranderen. Iedereen spreekt er 
Vlaamsch. Maar de bestuurstaal is Fransch; de registers van den burgerlijken stand 
zijn er in t̓ Fransch. En iedereen moet buigen, omdat M. de burgemeester het zoo wil; 
want de man is rijk en dus oppermachtig. Hij regeert daar sinds jaren op zijn Russisch! 
En dan spreken zulke heeren over taalverdrukking in Polen en tonen zich verontwaar-
digd... Dat brengt het gemoed van een beschaafden, ontwikkelden Vlaming in opstand, 
en hij wenscht weleens de dwingelandjes met overmoedigen kop, maar met zwakke 
voeten naar den bliksem!

In de tweede plaats, tot het aankweeken van Vlaamsch-gezinde gevoelens bij de 
Vlamingen, welke men van hunnen stam heeft vervreemd, kan het inrichten van 
genootschappen, letterlievende kringen, kunstgezelschappen, enz. niets dan goed 
stichten...

In 1891 zijn wij in Doornik begonnen met het stichten van een dergelijken kring. Dat 
ging niet zonder moeite. Velen durfden de zaak niet aan en waren bang, dat de Walen 
daartegen in opstand zouden komen, en de Vlamingen in hunne stoffelijke belangen 
benadeelen. Doch wie aanhoudt overwint!

naar Schoorisse te komen. Ik bewandel gaarne de wegen mijner geboortestreek en ik 
houd veel van de menschen, die mij genegen zijn”.

Juffrouw Portois heeft Wattez een paar fotoʼs, o.a. van zijn geboortenhuis, opgestuurd, 
waarop deze op 28 augustus haar in een brief bedankte en nog eens herhaalde graag 
nog eens naar Schorisse te komen: “Ook zal ik blij zijn U in t̓ kort, na mijn terugkeer 
in Brussel, nog eens in Schoorisse te komen bezoeken en ik hoop U alle gezond en 
gelukkig te zien”.

Van dat voorgenomen bezoek aan Schorisse is niets meer terechtgekomen. In een 
ontroerende brief van 16 december legt hij uit waarom:

“Zeer geachte Jufvrouw,
Ik was voornemens na den zomer nog eens naar Schoorisse te komen, wat ik dan ook 
beloofd had. Maar de schoone herfstdagen zijn voorbijgegaan, en ik heb mijn belofte 
niet kunnen volbrengen. Het zal nu voor de aanstaande lente zijn, als mijne gezondheid 
het mij toelaat. Zij is nog altijd goed, maar ik heb veel last gehad van mijne heesch-
heid, die mij sedert eenigen tijd kwelde. Ik ben er in de laatste maanden mede bij een 
drietal geneesheren, specialisten in het vak, geweest en dat heeft mij tijd en bekom-
mering gekost... Ik ben er nu minder bekommerd om dan vóór enkele maanden. Ik vind 
afleiding en genoegen in mijn werk en mijne studie, en als ik moe ben van tusschen 
mijne boeken te zitten, ga ik wandelen. Ik ben hier niet ver van den “buiten” en in 
mijne omgeving zijn er groote parken en breede lanen. Wij wonen hier honderd meter 
hoog; dat is de hoogte van het Boschgat te Schoorisse... Nu verlang ik naar de lente om 
nog eens naar mijn geboortedorp te komen en er berg-op bergaf te wandelen en mijne 
goede vrienden te bezoeken...”. (27) 

Omer Wattez heeft Schorisse niet meer bezocht. Zijn gezondheid ging achteruit en 
de ziekte, die niet meer kon behandeld worden, heeft onverbiddelijk toegeslagen op 
26 maart 1935. De volgende dag kreeg juffrouw Portois van de Koninklijke Vlaamse 
Academie het overlijdensbericht:

“Hooggeachte Heer en Collega, Een treurig nieuws wordt ons aangekondigd. 
Ons Hooggeacht Medelid, De Heer Omer Wattez is te Brussel, op Dinsdag, 26 Maart, 
overleden”.

Omer Wattez: een ecologische erfenis.

Omer Wattez werd in 1857, 150 jaar geleden, geboren en hij is gestorven in 1935, 
ook reeds 72 jaar geleden. Maar zijn naam is niet vervaagd: de mede door hem 
opgerichte gemeentebibliotheek te Schorisse en de voormalige gemeenteschool of 
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de uitwijkeling niet op den steun van een moederland kan rekenen, waar men het stam-
gevoel aankweekt, en waar de taal in eere wordt gehouden, waar uit een brandpunt de 
beschaving zelfs tot in den vreemde straalt, dan vergeet hij zijne taal, gaat op in het 
vreemde element, en van het tweede geslacht af, blijft er, buiten zijnen familienaam, 
geen spoor van zijnen oorsprong meer over...

Wij hebben hooger gewezen op het feit, dat de Vlaamsche familienamen in eene 
Waalsche stad als Doornik talrijk zijn. Allen zijn natuurlijk Vlaamsche uitgewekenen; 
de meesten verlieten de Vlaamsche gewesten sedert het bestaan van het koninkrijk 
België. Vele dier families zijn echter voor hunnen stam en hunne taal verloren. Wat kan 
men daaruit besluiten? Ware België met Holland Vereenigd gebleven, en had men de 
vernederlandsching van het volk doorgezet door middel van het onderwijs, in bestuur, 
leger, handel en nijverheid – zoals men na 1830 voor t̓ Fransch heeft gedaan –, na 
verloop van eene eeuw ware door gansch het koninkrijk der Nederlanden, zoowel in 
de Waalsche gewesten, als in Vlaanderen of Holland de Nederlandsche taal overheer-
schend geweest... Moest de kans eens keeren, het Walenland zou veel spoediger verger-
maanscht worden, dan Vlaanderland verfranscht werd. Waalsche dagbladschrijvers 
hebben er reeds op gewezen, hoe de Waalsche streek door de Vlamingen staat over-
rompeld te worden...

Doch de toestanden in ons land zijn zoo dat, indien het Vlaamsch ras zich uitbreidt, 
de taal van dat ras met die uitbreiding geen gelijken tred houdt. De Vlamingen hebben 
voor hunne taal den steun niet van een machtig bestuur, noch van een brandpunt van 
beschaving, dat invloed kan uitoefenen. In hun eigen land worden zij met hunne taal 
als vreemden beschouwd. En waar men hunne grieven heeft hersteld, waar recht voor 
hunne taal werd verkregen, wordt het dikwijls nog aangezien, als hadde men hun eene 
aalmoes gegeven, daar waar zij alle recht hebben, en waar zij eene kleine Franschspre-
kende minderheid zouden moeten beletten meester te zijn. Zoolang zulke toestand in 
Vlaanderen zelf duurt, hoe wil men, dat het Vlaamsche volk optrede als verdediger en 
steun der Vlaamsche uitwijkelingen naar de Waalsche gewesten of den Vreemde? Dit 
moet ons echter niet beletten den toestand te onderzoeken; want er zal een dag komen, 
dat het getal Vlamingen, die het stam- en taalbewustzijn hebben teruggekregen, groot 
genoeg zal zijn om in hun eigen land hunne macht te doen gelden, en hunne invloed 
te laten gevoelen zelfs daar, waar onze taal- en stamgenooten zich in den vreemde 
hebben gevestigd”.

Volgens de tienjaarlijkse talentelling van 1900 telt Doornik 35.000 inwoners, van wie 
1853 Vlaams en Frans spreken en 319 alleen het Vlaams. Deze Vlaamssprekenden treft 
men vooral aan onder de slagers, de bakkers en de schoenmakers. Volgens Wattez is 
het aantal Vlamingen in Doornik en het Doornikse de jongste jaren toegenomen, onder 
andere door inwijking van Vlaamse boeren. Maar bij de ingeweken Vlaamse burgers is 
het erg gesteld: “Onder deze vindt men dikwijls de felste bestrijders van de Vlaamsche 
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keld, niet te lang was... Hoofdthema is en blijft de verbastering door de Franse invloed, 
door de Franstalige opvoeding, met daartegenover de zelffierheid van de rasechte 
Vlaming, die vooral in deze streek, De Vlaamse Ardennen, meer een geestesproduct 
was dan een werkelijkheid”(6), schrijft Nestor Van den Bossche.

Mede onder impuls van Omer Wattez ontstond uit “De Distel” in 1898 “het Algemeen 
Nederlandsch Verbond”, dat tot doel had “de verschillende delen van het Nederlandsch 
taalgebied in de wereld nauwer naar elkaar toe te halen en langs die band het behoud, 
de groei en de bloei van de Nederlandsche stam in zijn totaliteit te bevorderen en te 
verzekeren”. In datzelfde jaar stichtte Wattez, als leraar aan het Koninklijk Atheneum 
te Doornik, aldaar een afdeling van het Algemeen Nederlands Verbond (A.N.V.).

Vanaf 1899 verschenen regelmatig bijdragen van hem over “de Vlaamsche 
(taal)beweging” in o.a. het tijdschrift “Germania”, waaronder:
 - “Professor Kurth en de Vlaamsche taalbeweging” (februari 1899)
 - “In en om de Vlaamsche Beweging” (april 1900)
 - “Aan de verfransschers in Vlaanderen” (juli 1901).

Onder de auspiciën van het A.N.V. publiceerde hij in 1903 in voornoemd tijdschrift 
een uitvoerig en ophefmakend rapport over “De Vlamingen in het Walenland” en in 
dezelfde optiek richtte hij in 1905 een “Vlaamsch Te Huis” op tijdens de Wereldten-
toonstelling van Luik.

We laten nu Omer Wattez uitvoerig aan 
het woord, waar hij het heeft over het 
hem goed gekende Land van Doornik in 
“De Vlamingen in het Walenland”.

“De vreemdeling, die Doornik bezoekt, 
en de familienamen in de opschriften 
der huizen leest, is verwonderd er een 
zoo groot getal Vlaamsche namen aan 
te treffen. Hij zou geneigd zijn te oor-
deelen, dat de helft der bevolking uit 
Vlamingen bestaat. Hadden die inwo-
ners de taal bewaard van degenen van 
welke zij afstammen, dat zou inder-
daad zoo geweest zijn; maar verreweg 
het grootste deel spreekt die taal niet 
meer; ja velen kunnen zelfs hunnen 
Vlaamsch-klinkende familienaam niet 
eens behoorlijk uitspreken... Wanneer 

huidige gemeenschapsschool, eveneens te Schorisse, dragen zijn naam. Het wandel-
pad langs de Zwalm van Zottegem naar Sint-Maria-Latem, in 1958 uitgestippeld, werd 
in 1985, naar aanleiding van de 50ste verjaardag van zijn overlijden, door de Vlaamse 
Toeristenbond en de Vlaamse Wandelaarsbond uitgegeven en in 2005 door ons her-
werkt. De Omer Wattez wandelroute, waarin wij de mooiste plekjes van Schorisse 
hebben beschreven, werd in 2003 door Toerisme Oost-Vlaanderen uitgegeven en is 
begin juni 2007 officieel opnieuw ingewandeld.

In 1970 werd, onder impuls van Marcel en Irène De Boe, bezielers van het toerisme 
in de Zwalmvallei, door beeldhouwer Marc De Bruyn  bij de Zwalmmolen te 
Munkzwalm een twee ton wegend monument in Balegemse steen opgericht ter ere van 
Omer Wattez “De Pionier van zijn streek”. In 1982 werd zijn naam opnieuw vereerd 
met een gedenkplaat aan zijn geboortenhuis, waar wij de gastspreker waren, en in 
1985 werd door de Stichting Omer Wattez i.s.m. VVV-Brakel zijn meesterwerk “De 
Vlaamsche Ardennen” opnieuw uitgegeven.

Gelukkig is er veel meer, want op monumenten zitten vogels en gedenkplaten ver-
doffen. Door 92 enthousiaste mensen werd in 1975, in de parochiezaal van Etikho-
ve, de Stichting Omer Wattez opgericht; stichter en huidig erevoorzitter was Ulrich 
Libbrecht. De doelstelling in de stichtingsakte was duidelijk: “De integrale bescher-
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Vlaamse volkszaak op het gebied van de cultuurbeweging zijn inderdaad niet gering. 
Hij was op het terrein een noest werker, een man van betekenis... Maar op één karak-
teristiek wil ik nog wijzen, hij tekent de man en zijn vast ideaal. In geen enkel geschrift 
van Wattez, zelfs niet in zijn gedichten, is afwezig de gedachte dat, door wat hij schreef, 
hij zijn volk moest dienen en diende”.

Van in zijn jonge jaren heeft Omer Wattez de opvoedende taak, die hij zich toebedeelde 
in de harde en ondankbare strijd om de ontvoogding van Vlaanderen, zeer ter harte 
genomen. Als knaap verzorgde hij al een nieuwsblad “De Huisvriend”. Reeds in 
1880, op 23-jarige leeftijd, en in 1881 en 1882 fungeerde hij als voorzitter van de 
Oudenaardse culturele vereniging  “Hoop op de Toekomst”, waar hij verscheidene 
keren optrad als spreker-lesgever over onderwerpen, die hij nadien publiceerde in  “De 
Vereeniging”, tijdschrift van de Algemene Onderwijzersbond.

In 1897 trad hij toe tot “De Distel”, 
een culturele vereniging die gesticht 
werd door onder andere zijn jeugd- en 
streekvrienden Isidoor Teirlinck en 
Raymond Stijns en die de Vlamingen uit 
het Brusselse groepeerde in een soort 
“tegenstelling” ten overstaan van de ver-
fransende invloeden. Tussendoor speel-
de Wattez ambassadeur van de Belgisch-
Nederlandse literatuur in Frankrijk en 
Duitsland met bijdragen in “Le Monde 
Poétique” en in “Zeitfragen”, die hij 
voor het eerst groepeerde en uitgaf in 
1885 onder de titel “La Poésie Néerlan-
daise en Belgique”.

Tussen 1889 en 1914 verscheen de eer-
ste versie van zijn “ Zuid-Vlaandersche 
Novellen”, waarin al zijn bekommernis 
bleek om de Vlaamse culturele ach-
terstand. In de novelle zag Wattez een 
middel om de kleine man te bereiken: 
“Met zijn korte verhalen of novellen, als 
het ware op de huid van de Zuidvlaam-

se mens geschreven, heeft hij in Zuid-Vlaanderen wellicht evenveel verdiensten als 
Conscience. Werkelijk, O. Wattez, samen met anderen als A. Hans, leerde de 
Zuidvlaamse mens lezen, m.a.w. zich interesseren aan literatuur die hij begreep, – het 
Nederlands van O. Wattez is dan ook dikwijls dialectisch getint – die niet te ingewik-

ming en het herstellen van het leefmilieu, landschap- en cultuurpatrimonium in de 
Vlaamse Ardennen”. In datzelfde jaar verscheen het eerste nummer van hun tijdschrift 
“Onze Streek”.

De Stichting Omer Wattez werd in 1981 een vzw en vanaf 8 maart 2005 werd de 
naam gewijzigd in “Milieufront Omer Wattez vzw”. Haar werkingsgebied omvat 
21 gemeenten tussen Leie, Schelde en Dender: Anzegem, Avelgem, Brakel, Deinze, 
De Pinte, Gavere, Geraardsbergen, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, 
Maarkedal, Nazareth, Oudenaarde, Ronse, Waregem, Wortegem-Petegem, Zingem, 
Zottegem, Zulte en Zwalm.

Erkend door de Vlaamse Overheid als regionale natuur- en milieuvereniging en 
werkzaam in het kader van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen ijvert het 
Milieufront Omer Wattez vzw via haar lokale werkgroepen voor de bescherming 
en eventueel het herstel van de menselijke leefomgeving en de natuurlijke en cultuur-
historische waarden van deze regio.

Zonder enige twijfel is deze werking van vele tientallen bewuste Vlamingen voor het 
behoud van de landschappelijke rijkdom en de eigenheid van de Vlaamse Ardennen 
en omgeving de mooiste hommage aan Omer Wattez, de pionier van de Vlaamse 
Ardennen.

EEN OVERZICHT VAN DE PUBLICATIES VAN OMER WATTEZ.

1877/ 1893 - Publicaties in “De Vereeniging”.
1879  - Maïa, een toneelspel in verzen naar de novelle van L. Heiberg.
1880 - “Lucifer en zijn Afgezanten. Taferelen uit den Schoolstrijd”.                    
 - Toespraak voor de Algemene Onderwijzersbond te Luik.
1880-81-82 - Voorzitter van “ Hoop in de Toekomst” te Oudenaarde.
1881 - “Herinneringen aan de kunstfeesten van het Duits Operagezelschap in 
    de Groote Schouwburg te Gent”.
1882 - "Muziek en Toneel in Vlaanderen. Wat zij zijn en worden kunnen”. 
1883 - “Meer Licht! Eerste illuminatie. Vlammetjes van Oortjeskaarsen”.
1885 - “Lentezonne”: gedichten en verhalen, waaronder “Hart en Geest”.  
 - “La Poésie Néerlandaise en Belgique”.
    Artikels uit “Le Monde Poétique”, Parijs en “Zeitfragen”, Berlijn.
1886 - “ De Droom eener Moeder”.
1887 - Toneel: “De Lentemaagd”. Poëzie en de novellen “Lente en Liefde”,  
  “Een Italiaanse Liefde”, “Lente-Fantasie”, “Knoppen en Blaadjes”, 
   “Treurige Taak”,  “Hou en Trouw” in “Stemmen uit het Hart”.
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De onstuimige Wattez nam wraak: “Ik nam de wapens op om me zelf te verdedigen”. 
Onder de schuilnaam Remo, anagram voor Omer, schreef hij toen zijn “vlugschrift”, 
“Lucifer en zijn afgezanten. Tafereelen uit de dagen van de schoolstrijd”. Zoals vele 
andere christenen in staatsdienst, verguisd van op de predikstoel als “suppoosten des 
duivels”, zou hij voor altijd getekend blijven en verscheurd tussen een al te gemakke-
lijke atheïstische instelling en zijn familiale diep-christelijke opvoeding (5).

Te Heurne werd hij in 1880 schoolhoofd en het jaar daarop, op 22 juni, huwde hij 
met Cordula Vanderstraeten. Maar “Ik wilde door studie hoger streven en daarin ben 
ik geslaagd”. Wattez ging namelijk ondertussen studeren aan de Rijksuniversiteit te 
Gent, afdeling Germaanse Talen. Dat was mogelijk geworden dankzij de wet van 
20 mei 1876, die het graduaat afschafte en de volledige vrije toegang tot de universiteit 
verzekerde.

In 1883 verliet hij Heurne en werd hij door het Ministerie van Openbaar Onderwijs 
aangesteld als leraar Germaanse Talen aan het Koninklijk Atheneum te Doornik. Hij 
is daar leraar gebleven tot en met september 1907, toen hij de plaats van dichter Jan 
Van Beers kon overnemen als leraar “Nederlandsche Taal en Letteren” aan het 
Koninklijk Atheneum te Antwerpen.

Van 1914 tot 1918 heeft hij in Parijs verbleven. De laatste jaren van zijn leven heeft 
hij in Schaarbeek gewoond, waar hij op 26 maart 1935 is overleden. Zijn leven lang 
heeft Omer Wattez een ontzettend dynamisme aan de dag gelegd en dat uitte zich in 
een eindeloos aantal bijdragen in dagbladen en tijdschriften en in een 45-tal boeken: 
romans, novellen, gedichten, vertaalwerk, studiën, reisbeschrijvingen. Hij was dichter, 
toneelschrijver, verteller, novellenschrijver, volksopvoeder, criticus, polemist, vertaler, 
schrijver van reisverhalen; tevens was hij “taalminnaar” en “volksopbeurder”. 

Een volledig overzicht van het hele oeuvre, met alle herdrukken en exacte data is quasi 
onmogelijk en zou ons hier te ver leiden. Hoe dan ook, de lange lijst van publicaties 
en activiteiten bewijst overvloedig met welke niet aflatende energie Wattez zijn hele 
leven lang in de weer is geweest. En juist omwille van die enorme verscheidenheid aan 
publicaties en activiteiten is het onmogelijk Omer Wattez onder één rubriek te catalo-
giseren. Uiteraard staat hij bekend voor zijn publicatie van “De Vlaamsche Ardennen” 
en wordt hij ermee geassocieerd, maar er is zo veel meer. In de volgende hoofdstukken 
onderzoeken we enkele soms minder gekende facetten uit het immense oeuvre van 
deze veelzijdige cultuurmens.

Omer Wattez: Vlaming en propagandist van de Vlaamse ontvoogding   

In het hele oeuvre van Omer Wattez is er één constante: het staat in dienst van Vlaan-
deren, van het Vlaamse volk en zijn ontvoogding uit de Franse overheersing. Bij 
zijn overlijden zei F.V. Toussaint Van Boelaere: “zijn verdiensten als strijder voor de 

1887/1889 - Kritiek: “Twee Novellenschrijvers”, “Julius De Geyter en zijn werken”, 
    “Jan Van Beers' Rijzende Blaren”.
1888/1889 - “Jonkvrouw van Rozevelde”, novelle in “Nederlandsche Dicht- en 
     Kunsthalle”.
1888/1913 - Eerste versie van “Zuid-Vlaandersche Novellen”.
1889/1890 - Eerste versie van “De Vlaamsche Ardennen, “Een Tochtje door het 
    Zuiden van Vlaanderen”, “Een Hoekje van Zuid-Vlaanderen”.
1890 - “Jonge Harten”.
1895 - “Opgepast! ... Taalpolitie”.
 - Een “Nederlandsch Leesboek”.
1896 - “Een nieuw boek over de Nederlandsche Letterkunde”.
1897 - “Wetenschap en Poëzie”.
1898 - “Op de baan der Kunst”.
1899 - Toneel: “Het Witte Boek”.
 - “Noorsch en Vlaamsch”.
1900 - “Wouters jonge jaren. Bladzijden uit het levensboek van een idealist”.
1901 - “Van twee Koningskinderen”.
1902 - Redevoering op het Nederlandsch Letterkundig Congres te Kortrijk.
 - “De Koorknaap”, “De Zwalm”, “Herinneringen uit het Kinderleven”, 
                        “Kinderweelde”, “Het Gezin van den Mulder”.
1903 - “De Vlamingen in het Walenland”.             
1904/1913 - “Germaansche Beelden uit Heldensagen”,
 - “Germaansche Balladen”,
 - “De Legende van Tannhaüser”, enz.
1905 - “De Oude Vedelaar”,
 - “De Pruttelaars van Brakel”.
1906 - “De Zwalmleeuwen”.
1907 - “De Burgers van Groenendaele”.   
1910/1914 - “De Germaansche Ballade”,
 - “De Fijnproevers of gelukkig zijn”,
 - “Beelden uit de Romeinsche Godenleer”,
 - “Een Kermisvogel. De Nieuwe Heer”,
 - “Over den Germaanschen oorsprong en de ontwikkeling der Gotiek”,
 - “In den Strijd voor Taal en Kultuur”,
1912       - “Hendrik Conscienceʼs Leven en Werken”.
1914 - Eerste uitgave van “De Vlaamsche Ardennen”.
1918/ 1920 - Twee dichtbundels: “Beelden uit België”, “Sonnetten van een Vlaming 
    in Parijs”.
1920 - “De Trojaansche legende in de Geschiedenis der Franken”.
1922 - “De Vlamingen en hunne Vaderlandsliefde”.
1923 - “Vlaanderen”, in “Gedenkboek van het Algemeen Nederlandsch 
     Verbond”.
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Deze gegevens vermeldde Wattez ook in één van de talrijke brieven die hij schreef 
aan juffrouw Alice Portois zaliger, eveneens geboren en woonachtig te Schorisse. Zijn 
jeugd bracht hij door op de hoeve die zijn ouders uitbaatten, “een kleine hoeve, gelijk 
men er vele in Vlaanderen aantreft”. Op de lagere school viel het schrandere kereltje 
op, zeker bij zijn oom, Leonard Eeckhout of meester “Piethink”, berucht om zijn lange 
stok en lange neushaartjes. Maar meester Eeckhout kon ook goed vertellen, en dan 
hing de jonge Wattez aan zijn lippen, zeker toen hij over de Muziekberg vertelde. In de 
definitieve uitgave van “De Vlaamsche Ardennen” van 1926 bracht Wattez daarover 
nog een hommage aan wijlen Meester Eeckhout: “Ik kan niet nalaten hier melding te 
maken van de sage Die Wunderliche Orgel, die ik aantrof in het werk van J.M. Wolf, 
Niederländische Sagen. De Duitsche geleerde sagenvorscher zegt, dat die sage hem 
ter plaatse verteld werd door Leonard Eeckhout, onderwijzer te Schoorisse. Dat was 
mijn oom en hij heeft ons in de school dikwijls gesproken van een orgel, dat men in 
de berg hoorde spelen, sedert eeuwen, en dat daarom die berg de Muziekberg wordt 
geheeten” (3). Het is ook op zijn aanraden dat de wakkere knaap naar de normaalschool 
te Gent werd gestuurd: onderwijzer worden was zowat het hoogste dat een zoon van 
kleine lieden toen kon bereiken.

In 1876 behaalde Wattez zijn diploma en een paar maand later, op 5 september, werd 
hij meteen benoemd tot hulponderwijzer in Schorisse. Het jaar daarop reeds, in 1877, 
werd de twintigjarige Wattez een actief medewerker aan het tijdschrift “De Vereeni-
ging”, dat zich inzette voor het officieel rijksonderwijs. De gebeurtenissen in de ko-
mende jaren hebben grote gevolgen gehad voor de jonge idealistische Omer Wattez.

In 1878-79 brak de schoolstrijd uit rond het lager onderwijs. De liberalen hadden de 
verkiezingen gewonnen, Frère Orban werd eerste minister en Van Humbeek kreeg 
de portefeuille van onderwijs. Meteen wilden zij de macht van de katholieke kerk 
breken en daarom werd krachtens de nieuwe onderwijswet op het lager onderwijs van 
1 augustus 1879 iedere gemeente verplicht een officiële lagere school op te richten. 
Vrije scholen mochten door de gemeente niet “aanvaard” of gesubsidieerd worden. De 
onderwijzers moesten een diploma bezitten van een officiële normaalschool. Gods-
dienstonderricht moest buiten de lesuren blijven. De katholieken gingen direct in het 
verweer tegen deze “ongelukswet”, openden overal vrije lagere scholen en van op de 
preekstoel werden de gelovigen aangemaand hun kinderen zeker niet naar de godde-
loze scholen te sturen. In Schorisse werd onder voorzitterschap van oud-burgemeester 
Petrus De Meulemeester in september van datzelfde jaar een “Comiteit der Katholieke 
School” opgericht. Omer Wattez stond in de officiële lagere school van Schorisse, waar 
het leerlingenaantal in 1879-1880 spectaculair daalde. In juni 1880 telde het schooltje 
van meester Eeckhout nog amper een tiental leerlingen (4).  De hulponderwijzer was 
er te veel. “Ik bleef niet lang in Schorisse. De “schoolstrijd” brak uit. Ik was er te veel 
in een school met weinig leerlingen en ik trok er van door. De “schooloorlog”, een 
ongeluk voor velen, is voor mij een geluk geweest. Ik trok naar Heurne”.

1923 - Herneming publicaties over Germaanse Sagen en Germaanse cultuur: 
    “Siegfried. Een oud-Germaansch Heldenlied”, “Gudrun”.
  - “Lentefantazij, Stille liefde, Het Lieve Walinnetje, De Kus des Dichters, 
    In het Kapellebosch, Veldbloemetje, Spreeuwtje” in “Jonge Harten” (Zuid- 
    Vlaandersche Novellen, deel I).
 - “Wouters Jonge Jaren, De Koorknaap, Fijnproevers of gelukkig zijn, Klei- 
    ne Oorlog in Vlaanderen” in “Wouters Jonge Jaren” (Zuid-Vlaandersche 
     Novellen, deel II).
 - “Van Twee Koningskinderen, Moederken, Het Gezin Van de Mulder” in 
    “Van Twee Koningskinderen” (Zuid-Vlaandersche Novellen, deel III).
 - “De Zwalmleeuwen, De Pruttelaars van Brakel, De Nieuwe Heer, De 
    Kermisvogel” in “De Zwalmleeuwen” (Zuid-Vlaandersche Novellen, deel 
     IV).
 - Natuur-Kunst-Ideaal (Zuid-Vlaandersche Novellen, deel V).  
1925 - Novellen: “Natuur”, “Kunst”, “Ideaal”.
1926 - Definitieve en herziene uitgave van “De Vlaamsche Ardennen”.
 - “Moederken” en andere verhalen.
1931 - “Arnold van Schoorisse. Historisch drama in vijf bedrijven”.
1935 - “Leven en Werk van Isidoor Teirlinck”.
 - Werkte aan het dierenepos “Reinaard Krijgsheer” en aan de geschiedenis 
    van “ De Distel”.

Sylvain DE LANGE
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SYLVAIN DE LANGE

Dit jaar 2007 is het juist 150 jaar geleden dat hier in Schorisse Omer Wattez werd 
geboren. Daarom zijn we het onszelf verplicht deze veelzijdige man in herinnering 
te brengen met een bijdrage in deze uitgave. Er werd reeds heel wat gepubliceerd 
over Omer Wattez in diverse tijdschriften, maar het bleef wachten tot 1984 voor er 
een alomvattende biografie zou verschijnen. Toen heeft Nestor Van den Bossche een 
zeer degelijke studie uitgegeven, een studie die tot op heden het standaardwerk is over 
Omer Wattez (1). Het is derhalve logisch dat we dankbaar gebruik hebben gemaakt van 
deze gedetailleerde biografie, waaruit we heel wat hebben geput.

Omer Wattez werd op 9 februari 1857 onder de naam Louis Homère (later vervlaamst 
tot Omer Lodewijk) geboren te Schorisse, in een historische woning, in “Het Oud-
Klooster”. Dit sinds 1976 geklasseerd gebouw was oorspronkelijk een passantenhuis, 
een onderdak, verbonden aan het reeds lang verdwenen Sint-Margriethospitaal. In de 
19de eeuw, ten tijde van de geboorte van Wattez, deed het gebouw dienst als bakkerij 
en herberg. “Ik ben geboren op negen februari 1857 in het huis met drie grote 
dakvensters, waarin de brievenpost is gevestigd, en waarin mijn grootvader woonde: 
Ludovicus, Deodatus Wattez, kastelein van het Oud-Klooster. Mijn grootvader was 
bakker en herbergier tegelijk; daar kreeg men logies te voet en te paard. Het opschrift 
luidde “Het Oud-Klooster”” (2).

Omer Wattez :  1857-1935
Een biografische schets

Brief van Omer Wattez van 21 juli 1934 aan Alice Portois uit Schorisse.

NOTEN

(1) Nestor Van den Bossche, Omer Wattez leven en werk gevolgd door de novelle 
De Zwalmleeuwen (Ronse-Zwalm, 1984. Uitgegeven door het “Zuidvlaams Trefsen-
ter v.z.w.” en “De vrienden van de Zwalm v.z.w.”, de Zuidvlaamse Kultuurkrant, het 
VKBSE (Vlaams Klank- en Beeldsenter voor Europa) en het Zuidvlaams Kreatief 
Atelier “Schep je wereld”. Ik wens hier ook voorzitter Marc Vuylsteke hartelijk te 
danken voor de kostbare hulp bij het verzamelen van de nodige documentatie.
(2) Wouters Jonge Jaren. Bladzijden uit het levensboek van een idealist. (Duimpjesuit-
gave, Maldegem, 1900). 
(3) Omer Wattez, De Vlaamsche Ardennen (Gent, 1926), dl II, Ronse en omstreken, 
pp. 33-35.
(4) Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1962-63.
(5) N. Van den Bossche, op. cit. p. 15.
(6) N. Van den Bossche, op. cit. p. 33.
(7) De Vlamingen in het Walenland. Het land van Doornik (Germania, oktober 1903). 
Deze studie werd gepubliceerd naar aanleiding van het algemeen onderzoek, ingesteld 
door het Algemeen Nederlandsch Verbond.
(8) N. Van den Bossche, op.cit. pp. 35-36.
(9) Het Lieve Walinnetje in Zuidvlaamsche Novellen en schetsen (uitg. 1900 pp. 70-
71).
(10) N. Van den Boscche, op. cit. pp. 36-37.   
(11) N. Van den Bossche, op. cit. p. 16.
(12) Twintig eeuwen Vlaanderen (o.l.v. Max Lamberty), Hasselt, 1974, deel 4, De 
Vlaamse Beweging, p. 392.
(13) De Vlaamsche Ardennen, 1926, inleiding pp. III en IV.
(14) “Lentefantazij”, Duimpjesuitgave, Maldegem, 1888, p. 14.
(15) De Vlaamsche Ardennen, inleiding, p. V, Gent 1926.
(16) idem.
(17) De Vlaamsche Ardennen, (1926), inleiding, pp. V-VIII.
(18) “De Heer Omer Wattez en het Toerisme” in “Toerisme”, tijdschrift van de
Vlaamsche Toeristenbond, 1934, pp. 443-444.
(19) De Vlaamsche Ardennen, (1926), dl II, pp. 61-62.
(20) De Vlaamsche Ardennen, dl II, pp. 48/49 en p. 63; dl III, pp. 25-26.
(21) De Vlaamsche Ardennen, (1926), dl I, p. 67-68, dl III, p. 4-6, p. 36-37, p. 64-65.
(22) De Vlaamsche Ardennen, (1926), dl II, p. 80, dl III, pp. 65-75.
(23) De Vlaamsche Ardennen, (1926), dl III, pp. 43/44, dl II, p. 52, 89.
(24) De Vlaamsche Ardennen, (1926); dl III, pp. 76-78.
(25) De Vlaamsche Ardennen, (1926), dl II, pp. 66, 68, 71.
(26) De Vlaamsche Ardennen, (1926), dl II, pp. 74-76.
(27) De Zuidvlaamse Kultuurkrant, nr. 30, dec. 1980.
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VIERING 150 JAAR
OMER WATTEZ

georganiseerd door de Werkgroep Omer Wattez :
Heemkundige Kring Businarias,

Plaatselijke Openbare Bibliotheek Omer Wattez,
Basisschool Omer Wattez,

"Wij, Heeren van Schoorisse",
Cultuurraad Maarkedal,
Davidsfonds Maarkedal,

Milieufront Omer Wattez - Natuurpunt
en met de steun van

het Gemeentebestuur Maarkedal, het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Cera
en AMVC-letterenhuis Antwerpen.

Programma
1 augustus - 25 september :
• Wandelzoektocht in Schorisse :  “Met Omer Wattez op stap”.

24 september - 27 september :
• Educatief programma voor de basisscholen van Maarkedal.

Vrijdag 28 september :
• 20 uur : Lezing door Marc Vuylsteke in de bovenzaal van de bibliotheek :
   “Omer Wattez, zijn leven en zijn werk”.
• 21 uur : Opening van de grootse tentoonstelling “Omer Wattez - veelzijdig talent”.
• Receptie aangeboden door het Gemeentebestuur.
Mogelijkheid tot het aankopen van "L'âme belge en het Vlaamse volk", pamflet van 
Omer Wattez, door Jozef Bourdeaudhui vertaalt in het Nederlands.

Vrijdag 5 oktober : 
• 20 uur : Voordracht door Marc Vuylsteke in de Omer Wattez-basisschool:
  “Omer Wattez en zijn loflied op Schorisse”.

Zaterdag 6 oktober :
• 19 uur : Avondgedichtenwandeling door Schorisse met muzikale begeleiding.
• Prijsuitreiking van de wandelzoektocht.
• Ludieke afsluiter : Kadril in de schuur van Herman Van Boven.

 INKOM GRATIS.
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HET BESTUUR
  Voorzitter:    Marc VUYLSTEKE

  Ondervoorzitter:    Jozef BOURDEAUDHUI
  Secretaris:    Paula VANDER MIJNSBRUGGE
  Schatbewaarder:    Antoine LEFEVER
  Archiefverantwoordelijke:   Roger LODENS
Leden: Paul BAEKELAND, Jean CAPIAU, Bernadette CASIERS, Clothaire DE DEKEN, 
Dirk DE MERLIER, Edmond DE MEULEMEESTER, Roger DE TAVERNIER, Peter 
THIENPONT, Paul VANDER LINDEN, Johan VANHUFFEL en Rudi VAN PAEMEL.

Proficiat ...

Voorwoord
Precies 150 jaar geleden werd Omer Wattez te Schorisse 
geboren. In Maarkedal zal dit niet onopgemerkt voorbijgaan. 
Toussaint Van Boelaere zei, naar aanleiding van het overlij-
den van Omer Wattez in 1935 : “De voortdurende zorg voor 
de grootheid van het volk waaruit hij was gesproten, geeft 
hem aanspraak op onze diepste dankbaarheid.”  

In Maarkedal werd op  initiatief van de Heemkundige Kring 
Businarias en samen met de plaatselijke openbare biblio-
theek Omer Wattez een werkgroep opgericht om Omer 
Wattez voor het voetlicht te plaatsen. Het volledige program-
ma van de viering vindt u achteraan.

Sylvain De Lange (°Opbrakel 1933), ondervoorzitter van 
de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius uit Brakel, 
auteur van talrijke artikels in lokale en  regionale tijdschrif-
ten o.a. De Zuidvlaamse Kultuurkrant, schreef voor ons : 
“Omer Wattez : 1857-1935. Een biografische schets.”

Hij behaalde het diploma van licentiaat in de Wijsbegeerte en 
Letteren aan de Franstalige afdeling van de toen nog twee-
talige Universiteit van Leuven. Zijn hele loopbaan speelde 
zich af in Wallonië als leraar Engels en Duits, maar in zijn 
vrije tijd was hij vooral geboeid door geschiedenis, folklore, 
heemkunde en toerisme en heeft dus heel wat bindingen 
met Omer Wattez. Daarbij is ook hij een overtuigd Vlaming 
gebleven. 

Dit is het laatste nummer van jaargang 2007. Wij zijn nu 
toe aan de hernieuwing van de abonnementen.

Wie er volgend jaar opnieuw wil bij zijn en de volgende 
jaargang verder wil ontvangen stort het gekozen bedrag 
op het nummer 747-5160450-77 van de Heemkundige 
Kring Businarias, met vermelding :

  Lid        €  7.50 
  Steunend lid   € 12.50 
  Erelid :        € 25.00 

Met dank bij voorbaat.

Georgette Bourlez, een van de eerste en trouwste 
leden van Businarias vierde onlangs haar 90ste 
verjaardag. Ook wij wensen haar nog vele jaren in 
goede gezondheid. Op  naar de honderd ! Van haar 
vele vrienden en kennissen ontving ze heel veel 
gelukwensen, bloemen en allerlei geschenken. 
Graag dankt ze iedereen voor die vele attenties.  
Iedereen persoonlijk bedanken is voor haar niet 
meer mogelijk. 
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