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Voorwoord.
Het gaat goed met Businarias. De routinewerkzaamheden gaan gestaag hun gangetje.
2007 was in Maarkedal toch wel een beetje een “Omer Wattez”-jaar.
Businarias nam het voortouw bij de herdenking van zijn 150ste geboortedag. Samen
met de Maarkedalse bibliotheek werd een prestigieuze tentoonstelling opgebouwd,
waarbij wij de samenstelster, Ellen De Clercq, willen feliciteren en bedanken. Maar
– ja, ʼt moet weer – toch dienen wij onze voorzitter ook te bedanken voor de enorme
inzet die hij daarbij toonde: maandenlang trok hij van het ene archief naar het andere
om zoveel mogelijk documentatie en documenten over de gewezen Schorissenaar te
verzamelen. De tentoonstelling enerzijds, maar anderzijds twee lezingen en een gewaardeerde gedichtenwandeling waren daar het gevolg van. Mogen wij dan ook de
verwachting koesteren dat er binnen een afzienbare tijd een uitgebreide biograﬁe over
Omer Wattez zal verschijnen? In de marge van het Wattez-gebeuren kunnen we nog
melden dat Businarias ter gelegenheid van de 11 juliviering de Nederlandse vertaling
van zijn boekje “L'âme belge” uitgaf – een verrassend actueel pamﬂet.
Wat biedt 2008?
Wij gaan ervan uit dat Paul Baekeland zijn “Leuvense Stove” brandend zal houden.
Het schrijversteam zal verder zijn best doen. Maar ook andere activiteiten staan op het
programma. Ter gelegenheid van de Nacht van de Geschiedenis en Erfgoeddag wordt
onder de titel “Maarkebeek, verleden, heden en toekomst” onder meer een tentoonstelling op het getouw gezet over Maarkedals belangrijkste beek. Ik kon hier en daar
reeds enkele voorbereidselen bijwonen, en het beste mag worden verwacht. En rond
11 november 2008 zal het stripverhaal “Odon Van Pevenaege”, gemaakt door Ivan
Adriaensens, verschijnen. Het brengt het verhaal van Odon – slachtoffer van de eerste
wereldoorlog – naar het boek door Businarias uitgegeven in 2004.
Dit is onze Nieuwjaarsbrief. En zoals alle brave kinderen – alhoewel de leeftijd niet
altijd klopt – beloven wij onze beloftes te zullen houden.
Wij wensen aan alle onze leden en hun naasten het allerbeste voor 2008.

In naam van het bestuur.
Jozef BOURDEAUDHUI, ondervoorzitter.
2
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Fam. Bernard Opsomer, Oudenaarde
Mevr. Beatrijs Opsomer, Oudenaarde
Fam. Piens-Van Damme, Maarkedal
Fam. Roland Pieters-Van Der Donckt,
Vloesberg
Dhr Michel Polet, Oudenaarde
Mevr. Godelieve Polet, Maarkedal
Fam. Marc Provost-Roman, Maarkedal
Fam. Pedro Pype-Langen, Maarkedal
Fam. Raevens-Eeckhaut, Ronse
Dhr Francis Raman, Maarkedal
Dhr Armand Redelé, Maarkedal
Rijksarchief Ronse, Ronse
Dhr André Roman, Schorisse
Dhr Robert Roman, Oudenaarde
Fam. Nery en Mariette Roman, Maarkedal
Fam. Roger Roman-De Langhe, Ronse
Fam. Joos Roman-Vanden Dorpe, Maarkedal
Fam. Roland Roos-Roos, Ronse
Dhr Bernard Ryheul, Schorisse
Mevr. Elisa Ryssack, Maarkedal
Dhr José Schoorens, Maarkedal
Mevrouw Inge Schoorens, Maarkedal
Fam. P. en K. Spileers-Lodens, Maarkedal
Fam. Roger Spileers-Willems, Maarkedal
Fam. Steenhoudt-Debrabandere, Maarkedal
Fam. Frederic Thomaes-Lodeﬁer, Brussel
Dhr Jonny Thomas, Maarkedal
Dhr Luc Thomas, Maarkedal
Dhr Steven Thomas, Maarkedal
Dhr Wim T’Hooft, Oudenaarde
J. Story-Scientia BVBV tijdschriftenafdeling,
Gent
Dhr Herman Tulleken, Oudenaarde
Dhr Theo Valck, Avelgem
Dhr Laurent Van Bost, Maarkedal
Dhr Adelin Van Coppenolle, Maarkedal
Fam. Wim Van Coppenolle-Baekeland, Ronse
Fam. Gerard Van de Meulebroucke, Zottegem
Fam. Van Den Berghe-De Clercq, Kruishoutem
Dhr Norbert Van Den Daele, Roosdaal
Fam. Edgard Van Droogenbroeck, Horebeke
Dhr Jos Van Eechoudt, Oudenaarde
Mevr. Ann Van Effelterre, Oostende
Dhr Adrien Van Heddegem, Maarkedal
Dhr Luc Van Helleputte, Maarkedal
Dhr Georges Van Nieuwenhuyze, Maarkedal
Dhr Stefaan Van Nieuwenhuyze, Maarkedal
Mevr. Marie-Paule Van Nieuwenhuyze,
Maarkedal
Fam. Bertrand Van Overmeiren-De Vos,
Maarkedal
Mevr. Nathalie Van Overwaele, Oudenaarde

Mevr. Nelly Van Paemel, Lierde
Dhr Remi Van Schoorisse, Maarkedal
Dhr Willy Van Schoorisse, Horebeke
Dhr Koen Van Wambeke, Maarkedal
Dhr Pierre Van Wijnen, Ronse
Dhr Eric Vandamme, Maarkedal
Dhr Julien Vande Kerkhove, Schorisse
Dhr Didier Vandefonteyne, La Garde (France)
Mevr. Mady Vandekerckhove, Maarkedal
Dhr Roger Vandenabeele, Oudenaarde
Dhr Jacques Vandenabeele, Ronse
Fam. Herwig Vandenabeele-De Merlier,
Maarkedal
Dhr Julien Vandendriessche, Oudenaarde
Dhr Paul Vandensteene, Groot-Bijgaarden
Dhr Paul Vander Donckt, Maarkedal
Dhr J. Vander Mijnsbrugge, De Panne
Dhr Norbert Vanderkimpen, Ronse
Fam. Hendrik Vanderkimpen-Martens,
Maarkedal
Mevr. Lucienne Vanderstichel, Oudenaarde
Familie Vandewalle-Desmaele, Maarkedal
Mevr. Rosanne Vanhoolandt, Maarkedal
Fam. Eugène Vanhoorne-Breda, Maarkedal
Dhr Johan Vanhuffel, Oudenaarde
Dhr Jan Vanovermeiren, Maarkedal
Dhr Robert Vanpevenaeyge, Maarkedal
Mevr. Zoë Vanpevenaeyge, Maarkedal
Dhr Luc Vercruysse, Maarkedal
Fam. Luc Vermeulen-Besard, Maarkedal
Dhr Pol Vermoere, Maarkedal
Fam. Frans Vervaecke-Deconinck, Maarkedal
Mevr. Jacqueline Victor, Maarkedal
Dhr Romain Vindevogel, Wortegem-Petegem
Eerw. Br. Jozef Vuye, Gent (Oostakker)
Mevr. Adrienne Wauters-Gijselinck, Horebeke
Dhr Rudy Weyts, Oudenaarde
Mevr. Hilde Wieme, Maarkedal
Fam. Luc Willems-Nicolay, Maarkedal
Fam. Joseph Willems-Verhellen, Maarkedal
Fam. Paul Willen-Pot, Maarkedal
Dhr. Robert Ysebaert, Maarkedal
Fam. Gilbert Ysebaert-Cierkens, Maarkedal
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LEDEN :
Prot. Hist. Museum “Abraham Hans”, Horebeke
Fam. Carlos Aelvoet-Voet, Wortegem-Petegem
Fam. Anckaert-Roman, Maarkedal
Fam. Ghislain Assez-Lesceux, Maarkedal
Dhr Valeer Bauters, Maarkedal
Fam Marc en Lieve Bauwens-Capiau,
Maarkedal
Fam. Beckaert-Titeca, Maarkedal
Dhr Ruud Bodegraven, Ronse
Dhr Boudewijn Botteldoorn, Vloesberg
Fam. Fr. Botteldoorn-De Lepeleere, Maarkedal
Mevr. Rachel Botteldoorne-Vansmeevoorde,
Oudenaarde
Mevr. Caroline Bouchez, Ronse
Mevr. Barbara Bourdeaud’hui, Maarkedal
Mevr. Rachel Bourgeus, Maarkedal
Mevr. Rosine Bousard, Maarkedal
Fam. Gerard Capiau-Laemont, Maarkedal
Fam. J.-P. Capiau-Van Nieuwenhuyze,
Maarkedal
Dhr André Claus, Maarkedal
Dhr Chris Clepkens, Tielt-Aarsele
Dhr Roger Cnudde, Ronse
Fam. Jean Collet-De Temmerman, Maarkedal
Dhr Adrien Commere, Brakel
Dhr Elien Coppens, Oudenaarde
Dhr Eric Coppens, Maarkedal
Fam. Cordier-Lefebvre, Maarkedal
Dhr José Cornil, Maarkedal
Fam. Cosijn-Papegnies, Maarkedal
Fam. Johan Cottens-Deweer, Anzegem
Dhr Richard Couvreur, Kortrijk
Dhr Yves De Buysscher, Maarkedal
Fam. Urbain De Buysscher-Moeyaert,
Maarkedal
Fam. Stefaan De Clercq-Cierkens, Maarkedal
Dhr Georges De Clercq-Roman, Maarkedal
Dhr Eric De Coker, Maarkedal
Fam. Herman De Coker-Descamps, Maarkedal
Dhr Paul De Coninck, Kessel-Lo
Fam. Leo De Croo, Maarkedal
Dhr Joos De Cubber, Oostkamp
Fam. Clothaire De Deken-De Sodt, Maarkedal
Fam. Benoît De Feyter, Maarkedal
Fam. Philippe De Feyter, Ronse
Dhr Paul De Maeseneire, Maarkedal
Dhr Luc De Maeseneire, Maarkedal
Dhr Lucien De Mullier, Maarkedal
Dhr Pieter De Praetere-Declercq, Maarkedal
Fam. De Smet-Coppens, Ronse
Fam. Lucien De Steur-Dhaeyer, Maarkedal

Fam. Marc De Turck, Maarkedal
Fam. P. De Vos-Thienpont, Maarkedal
Fam. Romain Declercq-Raes, Maarkedal
Fam. Alain Decock-Haelters, Maarkedal
Fam. Christiaan Delarue, Oudenaarde
Mevr. Ann Descamps, Gent
Dhr Geert Deschaumes, Maarkedal
Mevr. Lutgarde Desmet, Maarkedal
Dhr Marnix Detollenaere, Oudenaarde
Dhr Germain Devos, Maarkedal
Dhr Urbain Devos, Maarkedal
Fam. Jan Devos-Verstichelen, Horebeke
Dhr Philip Deweer, Maarkedal
Dr. Sophie Deweer, Maarkedal
Dhr Roger Dhaeyer, Maarkedal
Mevr. Marie-Antoinette Dhaeyer, Maarkedal
Dhr Jean-Marie D’Hondt, Maarkedal
Dhr Raymond D’Hondt, Maarkedal
Fam. Adelin Dreelinck-De Maeseneire,
Maarkedal
Fam. Dumortier-Faingnaert, Horebeke
Fam. André Erregat, Maarkedal
Vlaamse Vereniging Familiekunde,
Merksem-Antwerpen
Mevr. Anny Foucart, Ronse
Dhr Peter Foucquet, Oudenaarde
Mevr. Esther Goeffers, Maarkedal
Mevr. Lieve Goessens, Horebeke
Fam. Robert Goessens-Besard, Maarkedal
Mevr. Christiane Goossens, Maarkedal
Fam. K. Gossye-Collet, Maarkedal
Dhr Herman Guns, Ronse
Fam. Michel Gyselinck, Oudenaarde
Dhr Robert Haelters, Maarkedal
Dhr Claude Holvoet, Kluisbergen
Fam. Walter Kerckhove, Ronse
Dhr Toon Labiau, Lierde
Mevr. Fanny Langie, Oudenaarde
Mevr. Julia Larno, Zwalm
Dhr Roger Lenvain, Zottegem
Mevr. André Maes, Oudenaarde
Mevr. Liliane Maes, Oudenaarde
Fam. Hubert Mannens-Schoorens, Maarkedal
N.V. Maran, Maarkedal
Fam. Luc Mincke-Thienpont, Maarkedal
Dhr Apoteker Johan Moreels, Maarkedal
Mevr. F. Uyterhaegen, Museum voor
Streekgeschiedenis, Zottegem
Fam. Joris Nachtergaele-De Brauwere,
Maarkedal
Mevr. Julia Opreel, Maarkedal
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Vertelsels bij de Leuvense stove.

PAUL BAEKELAND

Nard had een vol jaar geen voet meer in
den Bienvenu gezet. Tot hij op een keer
te weten kwam, dat Vennie tot over zijn
oren in de mizerie was geraakt. Als het
allemaal waar was wat er gezegd werd
dan kondt ge, als oude kameraad, bijna
niet anders dan de strubbelingen die er
geweest waren vergeten en hem ne keer
gaan opzoeken. Eigenlijk had hij nooit
echte ruize met Vennie gehad. Die keer
binst de zinginge te Stampers, toen hij en
Meulies Tuurke tegen het wiel van zijn
automobiel hadden gepist, terwijl Tieste
Gomarkies Renne en haar Ronsenaar op
de achterbank aan het vrijen waren geweest, toen hadden ze wat hitsig ondereen staan tuilewuiten en was het bijkans op echte ambras uitgedraaid. Maar daarna
waren ze wijselijk mekaar uit de weg gebleven. Tot op vandaag dus.
Wat was er gebeurd? Wel Marietje bleek op een goede keer weg te zijn. Op zich was
dat geen nieuws meer, tot het bij Vennie begon door te dringen dat ze weg bleef, en
dat ze een aantal spullen mee had. Plus het geld! Wat erop duidde dat ze ervandoor
ging voorgoed! Dat kon hij moeilijk slikken. Zijn eergevoel kwam in het gedrang. Hij
raakte er een stuk van zijn houvast bij kwijt. Enﬁn, hij liep rond gelijk een kiekie zonder kop, gelijk dat ze zeggen. Vooralsnog probeerde hij het stil te houden naar buiten
uit, maar het nuus had zich verspreid gelijk een vierke en iedereen scheen er weldra
meer over te weten dan hijzelf.
Hij ving op dat ze ingetrokken was bij een oud koppel ergens ten uitkanten van Ronse.
Bij die nonkel Dorie van haar? Moeilijk te geloven, maar hij vertikte het verder te
informeren. Hij ging wel heimelijk daar in de buurt rondhangen. Zonder resultaat.
Tussenin kocht hij, puur van gewente, een nest konijnen die hij, binnen het uur en met
vijftig procent winst, weer van de hand kon doen. Daarna bleef hij, in een herberg van
duivenmelkers, staan klappen bij een djureke bier. Tenslotte kwam hij, zoals elke dag
opnieuw, in Zegelsem terecht.
Zijn aanhoudster, Ponties Lies genaamd, had al een tijdje gezien dat er hem wat
scheelde, maar ze liet hem gerust, hij zou wel uit zijn kot komen. Hun angelaotie was
trouwens ook al niet meer wat ze moest zijn. Hij kwam en ging, soms zonder nog veel
3
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troelala. Zij had intussen, ijverig als ze was, heel haar doeninge van woonhuis tot
ovenbuur opgekalefaterd, ze kweekte verkies en neuties en ze hielp hem in den djenijverkelder. Ze draafde af en toe met haar Brabantse knol door de velden en, als dat niet
hielp om haar hormonen in evenwicht te krijgen, kon ze hem nog altijd zonder moeite
stekezot maken tussen de sjorzen en zelfs nog liever in ʼt heuj. Wat niet belette dat die
twee ten andere gange, met evenveel heftigheid, tot ruize maken konden overgaan.
Eigenlijk, en dat zei ze hem vlakaf, was zij benijt geworden van dat djenijver stoken
in den duik. Met recht en reden, zoals hierna zal blijken. Maar hij was niet te bewegen
om er, al was het maar tijdelijk, mee op te houden.
Op een doordeweekse donderdagnuchten gebeurde het onvermijdelijke.
Hij reed gezapig, met een niet geringe lading zelf gedistilleerde drank, een zoveelste
winstgevende transactie tegemoet. Werd hij toch wel tot staan gebracht zeker! Daar
ergens op de baan tussen Nederbrakel en Geraardsbergen.
ʻHalt, controle!ʼ Ze zagen aan zijn gezicht dat er stront aan de knikker zat.
ʻDoe ne keer uw koffer open, meneer.ʼ
Er sprongen grouwelijke vloeken en scheldwoorden in hem op. God-gekuiste-miljardedju en zo van die krakers die als doodzonde werden aangerekend. Maar hij slikte ze
weer in.
ʻToon nekeer uw papieren, meneer.ʼ
ʻWat voor papieren?ʼ
ʻPassavank, factuur...ʼ
Had hij niet.
Zijn hart zat verkrampt, zijn spieren waren verlamd, zijn gedachten tolden gelijk zot.
Maar zijn feilloos instinkt sprong hem ter hulp. Kalm blijven, zei het hem. Tegenwerken heeft geen zin, geef een stuk toe en red de rest! Een hikketisse die gegrepen wordt
laat haar staart schieten en ontkomt. Laten schieten dus! Een toeveel ﬂessen djenijver
kwijtspelen is geen ramp. Wat hem daarna razendsnel te doen stond, zat hem klaar
voor de geest.
ʻIk heb die ﬂessen voor een appel en een ei gekocht van een fruitmarchankʼ, verzinde
hij.
ʻFruitsap dus,ʼ schamperden ze.
ʻNee, djenijver. Die vent moest er vanaf en ik liet mij doen, dat is altijd mijn zwak
punt.ʼ
ʻWie is hij, die vent?ʼ
ʻSla mij nu dood! Ik zou het echt niet weten. We dronken tegare nen demie en voor ik
het wist, zat zijn waar in mijn auto. Ineens was hij op en weg. Ik weet nog altijd niet
waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe ging. Intussen zit dat spul nu al dagenlang
in mijn koffer en geraak ik er niet vanaf, ik kan het moeilijk zelf uitdrinken, ik heb al
overwogen het in de beek te gieten.ʼ
ʻEn wij moeten dat allemaal geloven, meneer?ʼ
ʻHet is de waarheid, niets dan de waarheid.ʼ
4
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Fam. Dirk De Merlier, Maarkedal
Mevr. Nellie De Merlier, Oudenaarde
Fam. Laurent De Puydt, Maarkedal
Mevr. Regina De Rodder, Horebeke
E.H. Pastoor De Schrijver, Maarkedal
Fam. Gerard De Smet, Maarkedal
Fam. André De Tandt, Ronse
Fam. Paul De Tavernier, Maarkedal
Fam. Roger De Tavernier, Maarkedal
Mevr. Ann De Tollenaere, Maarkedal
Mevr. Magda De Voet, Maarkedal
Fam. Lothar De Voet-Vercruysse, Ronse
Fam. Albert De Worm, Ronse
Fam. A. De Zaeytijdt-Notebaert, Maarkedal
Fam. Debacker-Verschelden, Maarkedal
Dhr André Decubber, Maarkedal
Dhr Dirk Dekeyzer, Maarkedal
Dhr Marcel Demets, Oudenaarde
Fam. Pierre Depoorter-Degroodt, Maarkedal
Fam. Norbert Deriemaeker-Geenens,
Maarkedal
Mevr. Descamps-Martens, Maarkedal
Fam. Herman Detemmerman, Maarkedal
Fam. Marc en Lucie Deweze-Vanwymeersch,
Brakel (Everbeek)
Dhr Jean-Paul Deworm, Mol
Dhr Romain D’Hondt, Maarkedal
Fam. J.-P. D’Hondt-Geenens, Maarkedal
Fam. Jos en Mona Dierckx-Deprez, Ronse
Dhr Remi Donckerwolcke, Ronse
Dhr Herman Duprez, Bellegem
Fam. Duthye-Pot, Ronse
Dhr Guy Duwijn, Maarkedal
Fam. Jozef Eeckhout-Batteauw, Maarkedal
Dhr Marc Erregat, Maarkedal
Dhr Jean Flamand, Maarkedal
Dhr Robert Geenens, Maarkedal
Dhr Lucien Geenens, Zwalm
Dhr Frans Ghijs, Maarkedal
Mevr. Agnes Godaert, Maarkedal
Mevr. Marie-Marthe Goeffers, Maarkedal
Dhr Paul Herman, Zwalm
Fam. Marcel en Marie-Louise
Herman-Baekelandt, Zottegem
Hof van Goeminne, Maarkedal
Fam. Clement Lemarcq-De Coker, Maarkedal
Fam. Etienne Lippens, Maarkedal
Fam. Steven Lippens, Maarkedal
Dhr N. Livyns, Outrijve
Fam. Roger Lodens-Schiettecatte, Maarkedal
Dhr Frans Lust, Maarkedal
Dhr Peter Mareen, Maarkedal
Fam. Antoine Merchiers-Verpoort, Oudenaarde

Fam. Marc Miclotte-Jaenen, Maarkedal
Dhr Jo Nachtergaele, Maarkedal
Fam. F. Okerman, Brakel
Dhr Paul Opsomer, Maarkedal
Fam. Etienne Pieters-Veys, Maarkedal
Dhr Noël Popelier, Maarkedal
Dhr Adrien Pot, Oudenaarde
Fam. Danny Provost, Maarkedal
Dhr Dirk Renard, Maarkedal
Fam. Riebbels-Hossey, Lovendegem
Fam. Romain Roman-Devos, Ronse
Geschied- en Oudheidkundige Kring Ronse,
Ronse
Dhr Hubert Saveyn, Maarkedal
E.H. Maurice Schoorens, Kluisbergen
Mevr. Marie-Josephe Schoorens, Oudenaarde
Mevr. Maria Sprimont, Maarkedal
Fam. Gilbert Stockman, Ronse
Dhr Jan Thomas, Nazareth
Dhr Roland Van Coppenolle, Ronse
Drr Luc Van Coppenolle-Beeckman, Maarkedal
Dhr Germain Van Der Hauwaert, Maarkedal
Dhr Etienne Van der Stricht, Oudenaarde
Dhr Jacques Van Haesendonck, Maarkedal
Dhr Theo Van Schoorisse, Ronse
E.H. Frans Van Schoorisse, Gent (Mariakerke)
Dhr Geert Van Wambeke, Maarkedal
Fam. Damien Van Wambeke, Ronse
Mevr. Anny Vande Catsyne, Maarkedal
Fam. Marcel Vanden Abeele-Van Nieuwenhuyze
Oudenaarde
Fam. Emiel Vandenabeele, Maarkedal
Mevr. Denise Vandenabeele, Oudenaarde
Dhr Roger Vandenhoucke, Gent
Dhr Etienne Vander Kimpen, Gentbrugge
Dhr Valère Vander Kimpen, Geraardsbergen
Fam. P. Vander Linden-Schoorens, Maarkedal
Fam. Ruﬁn Vanderdonckt, Maarkedal
Fam. Ghislain Vanderdonckt-Verpoort,
Horebeke
Fam. Et. Vercruysse-De Maeseneire, Zingem
Fam. Verfaille-De Maeseneire, Ronse
Fam. Luc Vermeire-Polet, Maarkedal
Dhr André Vermeulen, Maarkedal
Dhr Germain Weytsman, Maarkedal
Dhr Rudolf Wiegers, Maarkedal
Fam. Paul Wittebroodt-Donckerwolcke,
Maarkedal
Eerw. Zusters van Maria, Maarkedal
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Ledenlijst 2007.
ERELEDEN :
Bibliotheek Omer Wattez, Maarkedal
Fam. Luc Bothuyne-De Maeseneire, Maarkedal
Fam. Jozef Bourdeaudhui, Maarkedal
Dokter Marc Buys, Maarkedal
Mevr. Bernadette Casiers, Maarkedal
Fam. Romain De Bleeker-Glibert, Ronse
Dhr Roger De Bus, Maarkedal
Dhr Sylvain De Lange, Gent-Mariakerke
Dokter Edmond De Meulemeester, Maarkedal
Dhr Stan De Wolf, Ronse
Fam. Chris en Ann Delaere-Dieryckx, Maarkedal
Dhr Geert Devos, Lede
Dhr. Jean Foucquet, Maarkedal
Dhr. Georges Gosseye, Oudenaarde
Dhr Noel Huysman, Oudenaarde
Mevr. Maria-Elisabeth Lantmeeters, Oudenaarde
Fam. Antoine Lefever-Baeke, Maarkedal
Fam. Fernand Maes, Maarkedal
Dhr Peter Thienpont, Maarkedal
Hr en Mevr. Paul Van Butsele, Ronse
Mevr. Rita Van Caenegem, Maarkedal
Dokter Eric Van Eeckhout, Maarkedal
Dhr Ivan Van Hoecke, Maarkedal
Fam. Rudi Van Paemel, Maarkedal
Mevr. Marijke Van Welden, Maarkedal
Mevr. Paula Vander Mijnsbrugge, Maarkedal
Dhr Jean Velghe, Ronse
Fam. Marc Vuylsteke-Casteleyn, Maarkedal

STEUNENDE LEDEN :
Fam. Dirk Baekeland-De Tavernier, Maarkedal
Fam. Denis Baekeland, Maarkedal
Fam. Paul Baekeland, Maarkedal
Fam. Jozef Bauters-Vindevogel, Oudenaarde
Dhr Hilaire Besard, Maarkedal
Dhr Carlos Bodequin, Maarkedal
Fam. Pascal Bothuyne, Maarkedal
Fam. Marc Bourdeaud’hui, Maarkedal
Mevr. Georgette Bourlez, Maarkedal
Dhr Fernand Brossé, Brakel
Fam. Jean Capiau, Maarkedal
Dhr Carlo Cierkens, Maarkedal
Fam. Eppo Cools, Maarkedal

Dhr Roger Coopman, Zottegem
Dhr Johan Cruypeninck, Maarkedal
Mevr. Agnes Daneels, Maarkedal
Dhr Antoine De Brauwere, Oudenaarde
Dhr Jacques De Buysscher, Ronse
Dhr Joan De Clercq-Van Cauwenberg,
Maarkedal
Mevr. Gaby De Geeter, Brakel
Dhr Donatus De Geyter, Oudenaarde
Fam. Geert De Geyter-Eeckhaut, Maarkedal
Dhr Georges De Jaegher, Oudenaarde
Dhr Philippe De Keyser, Oudenaarde
Dhr André De Loenzien, Waregem
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Ze haalden hun boekske te voorschijn.
ʻWij denken dat gij zwaar in overtreding zijt, meneer.ʼ
Ze begonnen te schrijven De wet was de wet. Ze zouden wel uitvissen waar hij het
spul vandaan haalde. Het speet hen, maar ze vreesden dat hij voor de juge zou moeten
verschijnen. Ze raadden hem aan geen stommiteiten uit te halen en, tot nader order,
zijn waar in bewaring te gaan aﬂeveren op het adres dat zij hem aanduidden.
Vennie zette een effen wezen op en zweeg. Zogauw ze klaar waren met hun geschrijf,
reed hij weg, zonder boe of ba. Ook thuis in Zegelsem zou hij maar beter zijn mond
houden. Lies had immers gelijk, hij was te driest geworden. Zolang het rekt scheurt het
niet, had hij geredeneerd. Nu was het dus gescheurd. Hij verwachtte groot misbaar en
dan moet ge maar geen olie op het vuur gieten.
Ze zei niets. Eerst werd ze bleek, ze doorboorde hem met haar blik. Heb ik het niet
gezegd! Daarna stoof ze naar buiten, recht op den djenijverkelder af. Onderweg had ze
de stok beet, waarmee ze gewoonlijk de neuties naar binnen dreef. Ze slaat den boel
kapot, dacht hij. Hij ging haar achterna.
ʻNiet doen!ʼ Hij greep de stok, ze wrong hem los en schodderde de trappen af, hij pakte
haar vast bij haar lenden, ze verweerde zich, ze was taai.
ʻKalmeer toch,ʼ schreeuwde hij.
ʻZe zullen naar hier komen,ʼ beet ze terug. ʻEn dan! Het onheil is niet te overzien.ʼ
Hij kreeg haar helemaal in zijn greep, haar armen achter haar rug, haar lijf hard tegen
hem aangedrukt, haar verkrampt gezicht vlak voor dat van hem.
ʻRustig toch. Ze komen niet. En als ze het wel doen, zullen ze niets vinden, daar moeten we voor zorgen.ʼ
Ze verslapte. Hij was sterk. Ze zag de teruggekeerde zelfzekerheid in zijn ogen. Hij
was nog altijd die enige man die ze ooit had gewild. En ... ze hadden samen veel geld
verdiend en het eerlijk verdeeld. Zijn Marietje proﬁteerde wellicht mee van zijn deel,
zo hield ze zich gedeisd.
ʻWe timmeren de kelder dicht en stapelen al het stro voor de deur,ʼ besloot hij.
ʻEn in de buitenmuur zijn er de vlieggaten,ʼ merkte ze op. ʻGe moet maar de pompels
stro eruit trekken en ge kunt in de kelder kijken.ʼ
ʻGeen probleem, we zetten wat dan ook tegen die muur, een toeveel buidzen, de bonepersen van op den delte. Of we hangen een veugelmuite voor ieder gat. Kom, rap, we
beginnen eraan!ʼ
Ze bezweek voor zijn overtuigingskracht. In paniek alles kapotslaan had inderdaad
geen zin. De stokerij camouﬂeren zou voorlopig wel het beste zijn wat ze konden doen.
Ineens werd ze froet om eraan te beginnen. En hij zag dat het goed was. Ze werkten tot
de avond toe en toen ze gedaan maakten, kon niemand nog vermoeden dat daar binnen
in de schuur een beteravenkelder zat, waar in ʼt geheim djenijver werd gestookt.
Afgedjakt maar opgelucht verorberden ze tegare een voer boterhammen met hesp. Hij
moest blijven slapen vannacht. Ze was zogezegd nog altijd benijt van wat er misschien
gebeuren zou.
5
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Lies benijt? Hij geloofde het niet. Maar wat kon hij anderzijds naar huis gaan doen?
Zijn echtgenote was weg. Het had ook geen zin meer, dit nog langer te verzwijgen.
Lies wist het al, van horen zeggen. Ze had er niet durven over beginnen, omdat ze
aanvoelde dat hij er liever niet over klaptege. Ze hoopte dat hij voortaan meer dan
teveuren van haar zou zijn. Helemaal van haar!
Hij zat verstrooid naar buiten te kijken. Wat ging er door zijn gedachten?
Ik moet geduld hebben, dacht ze. Ze wou nog steeds een kind van hem. Soms was ze
echt bang dat deze droom nooit werkelijkheid zou worden. Ze had immers al lang in
positie kunnen zijn, maar ze bleef elke maand de sleunze krijgen.
Zet dat uit uw hoofd, Lies, het is nu het moment niet.
Ze moest ineens naar buiten, een verse lucht scheppen. Het was al bijna donker. Ze
liep rond de schuur, om te weten of er geen djenijverlucht hing. Of er geen opvallende
sporen waren van hun gesleur. Ze bleef naar de opkomende sterren staan kijken. Of
daarboven ergens een God was, een almachtige Lievenheer, die hen goedgunstig zou
zijn.
ʼs Anderdaags ʼs nuchties was het nauwelijks klaar, toen er aan de poort werd gerammeld. Ze sprongen alle twee tegelijk het bed uit. Het gerammel duurde voort, er werd
geroepen dat ze moesten opendoen. Er ﬂitste hen van alles door het hoofd.
ʻHet ongeweerte breekt los,ʼ kloeg ze. ʻZe hebben ons bij onze schabbernak.ʼ
Ze schoot in haar kleren. Hij was al bij de deur.
ʻIemand heeft ons aangedregen, het kan niet anders,ʼ gromde hij.
ʻLaat mij maar gaan,ʼ zei ze ineens beslist, ʻze moeten u hier niet zien.ʼ
Maar zijn automobiel stond in de loodze, ze zouden het meteen ontdekken en weten
dat hij bij haar had geslapen. Misschien kwamen ze precies daarvoor. Zu tijlek in den
uchten! Om hem te betrappen op overspel.
ʻNee, het is die gasten om de stokerij te doen,ʼ zei hij. ʻBlijf kalm.ʼ
Ze glipte hem voorbij, de deur uit.
Hij had hier niet mogen slapen, en wel om een totaal andere reden. Ze zijn goegeweten
eerst in DʼHoppe neergestreken, misschien gisteravond al. Hij had thuis moeten zijn.
Hij had hen gans het kot kunnen laten omkeren, van de kelder tot de zolder, en ze zouden niets gevonden hebben. Dan waren ze wellicht nooit naar hier gekomen. Iemand
moest hen gezegd hebben waar ze hem konden vinden.
Hij hoorde hoe Lies op haar kloefen de gekatsiete koer over klepperde en hoe de poort
krieptege bij het opendoen.
Met vier man tegelijk stonden ze plots midden den hof en verspreidden zich meteen
daarna naar de stallen, de verkieskoten, de schuur, de loodze. Lies stond hen verbouwereerd na te gapen, met in haar trillende hand een papier, dat haar door een van hen
werd toegestopt.
Het heeft geen zin dat ik mij nog langer gedoken houd, dacht Vennie. Het interesseert
die mannen niet of Lies het bed met iemand heeft gedeeld, ze zoeken de stokerij.
En die zullen ze niet vinden!
6
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In 1924 kwam hij naar Engeland terug en verbleef enkele jaren in Harbourne
(Birmingham). Vijf jaar later werd hij aangesteld als overste in het klooster van
Highgate (Londen).

Het klooster te Highgate.

Hier heeft de dynamische rector zich kunnen uitleven in een groots en belangrijk project, nl. de schulden die reeds vele jaren op kerk en klooster rustten, volledig afbetalen,
opdat eindelijk de kerk, gebouwd in 1898, bevrijd van schulden zou kunnen geconsacreerd worden. Hij richtte een comité op van gegoede burgers. Met alle middelen
werd onder hun leiding gepoogd geld in te zamelen, door maandelijkse collecten per
brief, parochievergaderingen, loterijen, tuinfeesten, toneelspelen en dergelijke. Reeds
eind juli 1931 was de nodige som bereikt en op 28 april, feest van de H. Paulus van het
Kruis, werd de kerk met grootse plechtigheid ingewijd.
Monseigneur J. Butt, bisschop van Cambysopolis leidde de plechtigheid. Op zondag
1 mei werd een plechtige hoogmis gecelebreerd, waarin pater Edward, rector,
celebrant was en waarin Kardinaal Bourne, aartsbisschop van Westminster presideerde
en het gelegenheidssermoen hield.
Na zijn rectoraat in Highgate was pater Edward nog gedurende één termijn provinciaal
consultor.
Hij overleed op 5 mei 1942 te Highgate, vijfenzeventig jaar oud. De uitvaartdienst en
de begrafenis in de kloostergrond had plaats op 7 mei. Uit de aanblik van zijn portret
blijkt dat pater Edward Lemaître een zeer imposant ﬁguur was, met een bijzondere
gave tot het besturen van een kloostergemeenschap, met alle geestelijke, administratieve en ﬁnanciële aspecten daaraan verbonden.
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Pater J. Vanden Bussche bezorgde mij dan ook onderstaande informatie.
Op jeugdige leeftijd kwam Achille in Engeland. Hoe en waarom is niet bekend.
Te Glasgow kwam hij in contact met de Passionisten, die in 1865 in Stanhopestreet
een klooster en een kerk (1869) toegewijd aan St. Mungo1 hadden stichtten. In
dit klooster overleed op 28 juli 1866 een van de geestelijke kinderen van Guido
Gezelle, nl. pater Hubert van de Zalige Benedictus Labre (Jan de Neve uit Heist-aanZee). Deze pater stierf als martelaar van naastenliefde bij het verzorgen van de cholerazieken in het nabijgelegen hospitaal2.
Achille trad in als novice van het St. Saviourʼs klooster te Broadway in de Engelse “Cotswolds” en legde er op 19 juli 1892 de kloostergeloften af onder de naam :
Edward van de H. Paulus. Zes jaar later beëindigde hij zijn studies te Dublin in het Mount
Argus klooster en werd op 4 juni 1898 priester gewijd. Gedurende tien jaar was pater
Edward behulpzaam in het pastorale werk in Engeland en Ierland. In 1908 werd hij
rector te Glen Osmund (Ademaiïe) in Australië (Engeland, Ierland en Australië behoorden toen tot dezelfde provincie). Toen in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak
nam Pater Edward als aalmoezenier dienst in het Australische leger en was gelegerd in
Frankrijk, Egypte en in het Midden-Oosten.
Na de oorlog keerde hij terug naar Australië en werd in 1917 overste van het St.Brigidʼs klooster te Marrickville (Sidney).
In september van dat jaar werd de eerste steen gelegd van een nieuwe kerk, die onder
zijn leiding werd voltooid.

St.-Brigid's klooster te Marrickville (Sidney) in 2006.
1. The Passionists in Scotland 1865-1965, p 21-23.
2. J. Vandenbussche, "P. Hubert De Neve leerling van Guido Gezelle" in Het Teken (LXXII), 1999,
nr 2, p 49-52.
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Ze vonden ze wel! Het duurde zelfs niet lang. Ze waren goed ingelicht en goed voorbereid. Dit was de best denkbare plek om in ʼt geheim drank te stoken: een gesloten
boerenhof, tenden de wereld, verscholen tussen de boomgaard, de boskant en dikke
dorenhagen. Iemand moet hun doen en laten in de gaten hebben gehouden, dat gaapt
gelijk een oven.
Duulke was indertijd al lang dood toen de gebuurs hem vonden. De aandacht voor
het boerenhof werd toen vooral gewekt, als daar al-met-den-anderen een jonk wijf
verscheen, en meteen daarna een marchank, nen ouw-ijzer-peetie die al den ouden brol
opkocht en naderhand van bij die jonge poele niet meer weg te smijten was. Dat brengt
allemaal geklets met zich mee. Die automobiel bijvoorbeeld en dat heen en weer gerij
vroeg en laat. Dan is er altijd wel een of andere hertefretter die, als een jachthond met
de neus tegen de grond, snuffelend blijft ronddretsen, tot hij iets gevonden heeft dat de
moeite is om aan het klokzeel te hangen.
Vennie was razend. Als ik die djeloesche chagrijnigaard, die godverdomse kuis-mijnkloten ooit tussen donkeren en klaren tegenkom...
Die kans deed zich niet voor, natuurlijk niet. Op zeker ogenblik had hij zowaar
Marietje verdacht. Dat ze hem uit pure wraakzucht had willen treffen. Met de medewerking van Nard. Maar die twee waren in schranke gevallen...
Een zaak was intussen zeker: dat de genaamde Johannes Kloefmaekers en zijn medeplichtige Alice Keibergs, beter bekend onder de naam Ponties Lies, ongenadig werden
veroordeeld, zwaar beboet en... niet konden betalen. Zij had haar deel grof gespendeerd
aan verf, behangpapier, nieuwe meubels en nieuwe kleren. Hij had zijn duiten effenaan
onnozelweg aan zijn halve trouwboek gegeven en die was ermee vanonder gegaan!
Ze zaten compleet aan de grond. Hun stokerij werd aangeslagen. En, alsof het nog
niet genoeg was, reed hij van pure miserie op een late avond met zijn automobiel knal
tegen een boom. De schade was aanzienlijk. Ge zoudt u voor minder aan een koord
hangen.

Hikketisse: hagedis.
Ouw-ijzer-peetie: handelaar in oud ijzer.
Passavank: vrijbrief. Verklaring waarbij iets
toegestaan wordt.
Poele: jonge kip, ook jong vrouwmens.
Ronddretsen: ronddrentelen.
Schranke: in . vallen: in ruzie vallen.
Sleunze: vod, ook maandstonden.
Troelala: omhaal, drukte, opschepperij,
windmakerij.

Aangedregen: verklikt.
Al-met-den-anderen: opeens, naderhand. Als puntje
bij paaltje komt.
Boneperse: bonenstaak.
Gange: ten andere .: anderzijds, naderhand.
Gebenedijt woord: geen . woord: geen enkel woord.
Geenste: het gindse. Dat en ʻt.: dit en dat.
Gekatsiet: gekasseid.
Goegeweten: zeker weten.
Hertefretter: hartenvreter.
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Het dorpstheater in de 18de eeuw.

DIRK DE MERLIER

In zijn werk "Le théâtre villageois en Flandre" schetst de Oudenaardse historicus Edmond Vander Straeten het toneelleven in onze streek.
Het eerste deel verscheen in 1874, het tweede in 1881. Vander Straeten publiceerde in
het Frans en niet in het Nederlands, maar schreef in zijn voorwoord: "Trouvez-nous un
éditeur dans cette langue et nous recommençons le livre!"
Het theater of "concert" draaide bij ons rond de broers Jean-Baptiste en Pierre-Joseph
Signor, uit Zulzeke. Ze noemden zichzelf "componist" en hun toneelstukken "argumenten". Hun familie kwam uit Duitsland en heette oorspronkelijk Singor.
Hun grootvader Jan-Georg (° Mannheim 1678) was secretaris van de graaf de
Bylandt, heer van Melden. Zijn naam wijzigde hij in "Signor".
Hun vader was Pieter-Jan Signor, klerk en onderwijzer te Zulzeke, en rentmeester van
de heerlijkheden Zulzeke, Kwaremont en Ruien. Hij organiseerde er toneelopvoeringen van zijn "argumenten".
Jean-Baptiste en Pierre-Joseph erfden het talent van hun vader. Het "annagramma"
(een spreuk van de letters van hun naam) van Johannes-Baptiste was
POESII BAERT GANS IN JONST
dat van Pierre-Joseph

HUN IS POESIS OPREGT RUST

Achille Lemaître uit Schorisse.
MARC VUYLSTEKE

In 2007 vierden we 150 jaar Omer Wattez, eindelijk
kon hij eens in de volle schijnwerpers staan. In ZuidOost-Vlaanderen is zijn naam opnieuw bekend geraakt
via de Stichting Omer Wattez, nu Milieufront Omer
Wattez. Niemand weet echter nog wie Achille Lemaître
is. Toch is dit ook een ﬁguur die tot de illustere Schorissenaren behoort.
Enkele maanden geleden kreeg ik een vraag van pater
Passionist J. Vanden Bussche uit Wezembeek-Oppem
of ik genealogische informatie had over de familie van
Achille Lemaître uit Schorisse. Pater Vanden Bussche
kreeg herhaaldelijk van oudere kloosterlingen in het
klooster te Highgate (Londen) de vraag of hij Pater
Lemaître, een Vlaming, kende. Het antwoord was negatief. Pater Lemaître was tussen de twee wereldoorlogen overste geweest in het klooster te Londen. Na enig
zoekwerk en navraag is de Vlaamse oorsprong bevestigd.

Een zoon van Pierre-Joseph, Charles-Joseph, zette de traditie verder. Hij was onderwijzer en landmeter te Ronse. Als anagram koos hij voor :
SA, NU IVRIG VOOR DE CONST.
Wat moeten wij ons voorstellen bij een toneelopvoering van die tijd?
Meestal had ze plaats in openlucht, op de "plaats", op een boerderij of zelfs op een
weide. De opvoering begon met een "voor-rede" of een "liedeken" waarin de "componist" het verhaal toelichtte, zoals in "Leopoldus, of het ontset van Weenen", gespeeld

Pater Edward van de H. Paulus, kloosternaam van Achille Lemaître werd op 23 oktober
1867 geboren te Schorisse als zoon van Frederik en Juliana Petit. Vader Frederik
was afkomstig van Zegelsem (overleden te Schorisse op 8 november 1893). Op 1
februari 1843 huwde hij met Juliana Petit (geboren te Schorisse op 6 september 1825
en er overleden op 13 oktober 1894). Het gezin woonde in de onmiddellijke nabijheid
van het café “het Oud Klooster”, het huis waar Omer Wattez tien jaar eerder werd geboren. Omer Wattez heeft de familie Lemaître zeer goed gekend en wellicht heeft hij
later in één van zijn novellen de smidse van Lemaître beschreven.
ACHILLE was de jongste zoon uit het grote gezin Lemaître. Zijn oudste broer,
THEOPHIEL (geboren op 19 juni 1844) was 23 jaar oud toen hij werd geboren.
De andere kinderen uit het gezin waren :
MARIA (geboren op 30 juli 1846, gehuwd op 20 februari 1884 met Nathalis Van Overmeire) - IVO (geboren op 30 juli 1848, volgde zijn vader op als smid en overleed ongehuwd op 9 juli 1931) - MARIE-EUGENIE (geboren op 23 mei 1854), CHARLOTTE
(geboren op 17 juli 1856), MARIA (geboren op 7 mei 1858), MARIA MATHILDE
(geboren op 8 juli 1861), CELESTA (geboren op 20 mei 1865) en MARIA (geboren
op 21 mei 1871) waren zijn zusters.

8
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maar ook

POESII IS OPREGHT ONRUST.

Jean-Baptiste (° 1731) was onderwijzer te Zulzeke en te Ronse, zijn broer onderwijzer
achtereenvolgens te Ooike, Avelgem, Deerlijk en Nukerke. Zijn noemden zich "componist" van talloze tragedies op rijm, gebaseerd op historische gebeurtenissen of heiligenlevens (liefst met "martelinghen").
In 1804, bij het opstellen van een theater in Horebeke, viel Pierre-Joseph van een
ladder en stierf kort daarna.
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kunnen deze documenten en plannen in vergrote vorm nog eens rustig ingekeken worden op de Erfgoeddag in ons Documentatiecentrum "Ter Maelsaecke" in de Maalzaakstraat te Etikhove.

Alvast twee data te noteren in uw agenda van 2008
– 18 maart 2008 : Nacht van de Geschiedenis
"De Maarkebeek - verleden, heden en toekomst"
– 13 april 2008 : Erfgoeddag
Tentoonstelling "De Maarkebeek".

te Etikhove op 5, 6 en 12 oktober 1755. Jean-Baptiste Signor zingt een "liedeken" van
27 (!) strofen van 8 regels, gevolgd door een "ﬁnis". Dit is het begin :
Comt hier by, wilt u vermaecken
En wilt al u droefheyt staecken
En weest nu op desen tydt
t'Etichov' met ons verblydt
en het eindigt met
Waer mede dat ick blyv' uw dienaer wel beminde;
Hebt gy myn dienst van doen, gy weet my waer te vinden.
Ick sluyt op dit termyn en wensch' u allegaer
Veel segen en geluck, oock 't hemelryck hiernaer.
In 1769 had de opvoering plaats van "Eustachius, veltheer der Romeynen". De tragedie bestaat uit 2864 versregels en moet minstens drie uur hebben geduurd. Ze werd
opgevoerd om de "inhaling" van de relikwie van de heilige Donatus te vieren.
In de "begroetinghe" verwelkomt J.-B. Signor baron de Kerkhove, met vermelding van
al zijn bezittingen :
Mher Albert-Desideer-Xaveri de Kerckhov,
Baron van Exaerde en heer van Etichov,
Ladeuse, Olsene en Aude goede mede,
Met over Maelsaeck ook, hy heeft daer d'overhede,
Fines ende Terbourght is daer oock eene van,
Met plaetzen noch veel meer die ick niet nomen kan;
Ten Berge volght hun oock, met Lootenhul verheven,
Daer dat sy wenschen al hem t'hebben lanck in 't leven,
Geluwe, Broeck, daerby Terthont met Belleghem,
Spensiers en Brassant is oock gejont an hem,
De prochie van Maerck-Kerckhem en Overacker
Is daer oock hunnen heer en een soorgvuldig wacker
Tegen 't contrari recht; quam men daer sulckx begaen,
Hy souw als eenen leuw dat dempen en verslaen ...
De "trouwe geselnede van ons lofweirden heer" en den "jongen heer baron DesideerAlexander" worden niet vergeten, evenmin als Jean-Baptist Romers (de pastoor), de
onderpastoor, de baillu, de burgemeester, "Sieur Jan-Baptist Desmet, als heer baillu
verheven van Fines", de grifﬁer en "g'heel 't magistraet" ...
Afain 't wort al begroet, 't sy oud of jonge lieden,
Die hier gecommen syn om ons werck af te spieden;
Wy steken niemant uyt, geen vyant nochte vrient,
Om dat men tracht te syn van alle man bemint ...
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Nacht van de Geschiedenis 2008.
CLOTHAIRE DE DEKEN

Opnieuw onder impuls van het Davidsfonds heeft de vierde nacht van de Geschiedenis
plaats te Maarke-Kerkem in de kerk van Maarke. Businarias zal weer van de partij zijn
om haar bijdrage te leveren aan een causerie over een onderwerp dat de Maarkedalers
ongetwijfeld nauw aan het hart ligt : hun Maarkebeek.
Allen hebben ze gespeeld aan haar oevers. Stekelbaars en grondeling geschept met de
zeef, gevouwen papieren scheepjes laten vlotten, steentjes van de brug in het water
gekeild. Later hebben ze ergens aan de Hekkebrug hun eerste afspraakje gemaakt... En
nog veel later zandzakjes voor hun deur gestapeld...
Met de beproefde formule van woord en beeld zal het verleden, het heden en de toekomst van onze beek toegelicht worden. De natuurlijke rijkdom ... of wat er nog van
rest en de milieuaspecten komen tevens aan bod en zullen door de natuurvereniging
Natuurpunt en de Stichting Omer Wattez onder de loep genomen worden.

"Argument" of programma samengesteld door de "directeur" Pierre-Joseph Signor
voor de opvoering van "Josué" te Sint-Cornelis-Horebeke in 1797.
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Hoe zit het met de gezondheid van de onlangs uitgezette kwabaal? Waar komen de
geplande gecontroleerde overstromingsgebieden? Is de beek er altijd geweest en heeft
men haar loop ooit verlegd? Welke oude kaarten bestaan er over de beek? Krijgen
de aangelanden nog natte voeten? Zoveel vragen... Misschien hoort U het antwoord.
Weerom staat Businarias borg voor een groot aantal ongeziene documenten over de
beek en haar geschiedenis. Om het vele opzoekingswerk maximaal te laten renderen
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Volgen dan de ellenlange monologen van "den coninck der Gotten en 4 princen" en
van keizer Trojanus en zijn veldheren. De Romeinen waren hun tijd vooruit, want zij
bleken al vertrouwd met buskruit en kanonnen :
Het poeder-kruyt en loot, van over veele jaeren,
Heb ick doen maecken veel en doen byeen vergaeren,
En menig ander tuyg, tot d'oorelog bequaem,
Dat hier niet noodig is te noemen met den naem :
Moortieren en kanon, met menigte van ballen,
Syn dienstig om met vlyd den vyand t'overvallen.
Om de toeschouwers bij de les te houden laste Signor een komisch fragment in: een
adjudant"comt voor de middel met 4 recruten tot d'exercitie", tot hilariteit van het
publiek !

Gedichtenwandeling.

ADJUDANT
Sa, mannen allegaer, ick sal u met plaisier
Betoonen op 't moment hoe gy moet syn in 't vier...
Let op de worden wel, om achter my te leeren
Hoe dat gy u in 't velt moet draeyen ende keeren,
Als het van nood sal zyn; en hoe gy dan met spoet
't Geweire dat gy hebt, in 't velt gebruycken moet.
Rangeert u al te zaem... Wilt soo u voeten setten...
Den hoet wat in den cop... Wilt op myn worden letten...
Presenteert het geweir... Leg Af... A dat is goet...
Draeyt u alf om... Weerom... Stryckt u geweir, al goet...
Legget geweire af... Wilt in een liengje strycken...
Assa marcheert nu... Staet... Stelt u nu van gelycken
Al veirdig tot de scheut... Leg aen... Gelyck... Geeft vier...
(Schiet)
Uw leering die is goet, het doet my veel plaisier.
Nu, vrienden al te sam, ick sal u sonder beyden,
Te samen in het hof by onsen Keyser leyden.
Ick sal hem doen verstaen dat gy te saemen syt
Al veirdig voor syn croon te trecken in den stryt...
(Gaet al de rechten kant van vooren binnen.)
Dramatische hoogtepunten waren de "martelinghe" van Eustachius en de zelfmoord
van keizer Trajanus! Tenslotte kwam de "componist" het publiek bedanken :

Kadril in de schuur.
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NAER-REDEN.
Wy dancken u te saem, beminders van de Reden,
Die met stilswygentheyt quaemt uwen tydt besteden,
Om ons tragedi-spel met iever en gedult
11
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't Aenschouwen; hopende dat gy vergeven sult
Fouten die g'in dit spel hebt commen te bemercken.
Laet u genoeghsaem syn des Heeren wonder wercken,
Die g'in Eustachius bespeurt hebt, die tot loon
Van syne deughden nu genit des hemels croon.
Ul. dienaer
JOANNES-BAPTISTE SIGNOR
In een "nieuw liedeken op het spel van Eustachius" vernemen we iets meer over het
verloop van de kermisdag. In de hoogmis waren "den baron en baronesse met wel duysend ander lien". De pastoor "preckte een sermoen van Donatus' vromig doen", waarna
de processie uitging "al vol van melodye".
In de namiddag had de opvoering plaats van "Eustachius" met vijfentwintig acteurs
"sonder speelman of tambour, die daer maeckten blij ramour". Daarna ging het er
vrolijk aan toe :
Daer en sag ick niet ontbrecken,
Nog niet anders hoord ick spreken,
Als van eten ende dranck,
Tot sy vielen van de banck.
Over zijn acteurs was de directeur niet zo vleiend :
Want z'hebben maar 2, 3 reysen
Al hun sinnen en gepeysen
Op het selve spel gesetht,
Anders waeren sy beledt.
Hierbij rijzen heel wat vragen. Waar vonden de gebroeders Signor de acteurs die een
taaie en saaie tekst uit het hoofd konden debiteren? Wat snapten de toehoorders van
het verhaal in hoogdravende alexandrijnen? Ik vermoed dat de hoofdrollen werden
gespeeld door de componisten zelf, en dat de dorpelingen de bijrollen speelden, van
boer, adjudant en soldaten. De "voor-rede" diende om het verhaal en de personages
voor te stellen. De tragedie werd ook onderbroken door een komisch intermezzo (de
exercerende recruten), en de dramatische momenten (Eustachius moet sterven op de
brandstapel, Trajanus steekt zich het zwaard door de borst) zorgden voor de nodige
emotie. En terecht besluit Jean-Baptiste Signor "Het ontset van Weenen" als volgt:
Ook synder fauten in, of is 't niet wel gestelt,
Ick bid' aen wie het sy, de selve niet en melt,
Maer als vrienden getrauw wilt die al t' saem bedecken.
Hy waer een dommen mensch, die daer mee quam te gecken;
Daer is geen mensch op d'aerd' die oock niet faelen can.

Het aandachtig luisterend publiek in de Omer Wattez Basisschool te Schorisse.

Na de wandeling volgde de prijsuitreiking van
de wandelspeurtocht “Met Omer op stap”, gehouden tussen 1 augustus en 25 september 2007.
Als ludieke afsluiter van de viering was er het
optreden van Kadril vanaf 21 uur in de schuur
van de hoeve van Herman Van Boven. Ook was
er een drankje en hapje voorzien. Een onvergetelijke avond.
Tot slot: de viering van Omer Wattez is uitgegroeid tot een prachtige herdenking, met vele enthousiaste mensen, die nu “de waarde” beseffen
van een voorvechter van de Vlaamse Taal.
Is Omer Wattez tenslotte niet diegene die de
naam “Vlaamse Ardennen” heeft ingeburgerd en
onze streek, nl. Maarkedal en omgeving, in vele
boeken, tijdschriften, landkaarten heeft weten te
plaatsen?
Paul Baekeland (alias Omer Wattez)

12
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Zowat 130 geïnteresseerden waren vol bewondering en begrepen nu waarom Omer
Wattez gevierd werd. Na de voordracht was er de opening van de tentoonstelling
“Omer Wattez”. Daar waren fotoʼs, brieven, boeken, ... te bewonderen, die op een zeer
originele manier waren tentoongesteld door o.a. Ellen De Clercq. Aansluitend was er
een gezellige en verzorgde receptie aangeboden door het gemeentebestuur.

Dialect in onze streek.
MARC VUYLSTEKE

Op vrijdag 22 oktober 2004 sprak Veronique De Tier op uitnodiging van de Heemkundige Kring Businarias in zaal ʻMaarkedalʼ over de dialecten in onze streek. Op
diezelfde avond dacht het bestuur van Businarias eraan een aantal taalliefhebbers rond
de tafel te brengen om samen in ons dialect rond te speuren en zo treffende dialectwoorden, uitdrukkingen en spreuken te verzamelen. Het is er tot op vandaag niet van
gekomen. Maar .... het zal veranderen.
De leden van Businarias lezen reeds meer dan tien jaar lang met veel plezier de
ʻVertelsels bij de Leuvense Stoveʼ van Paul Baekeland waarin ʻals rozijntjes in een
koekenbrood het taalgebruik van vroeger is rondgestrooid.ʼ Het is echter hoogtijd om
de schat van woorden en uitdrukkingen uit ons dialect op te sporen en vast te leggen.
Streven naar volledigheid moet onze doelstelling zijn, hoewel we zeer goed beseffen
dat dit een utopie is.
Dialectminnaars en taalknobbelaars zijn er in Maarkedal vast en zeker. Samen met
enkele bestuursleden van Businarias willen we een dialect-werkgroep opstarten. Ons
documentatiecentrum is een ideale plaats om regelmatig samen te komen, van gedachten te wisselen, elkaar te motiveren, ... en er aan te beginnen. Wie wil meehelpen ?
Een eerste vergadering plannen we op maandag 28 januari 2008. Wie wil meewerken geeft liefst een seintje per mail naar ter.maelsaecke@skynet.be of telefoneert naar
055 21 68 27.

2. Op vrijdag 5 oktober 2007 om 20u: lezing door Marc Vuylsteke “Omer Wattez en
zijn loﬂied op Schorisse” in de Basisschool Omer Wattez te Schorisse.
Hier sprak Marc Vuylsteke over de relatie van Omer Wattez met Schorisse. Aan de
hand van een power-pointvoorstellling werd o.a. het geboortehuis, sinds 1976 een geklasseerd gebouw, getoond. Verder zagen we treffende beelden van zijn jeugd, zijn
vrienden, zijn studies, zijn werkkring, zijn briefwisseling. Zijn laatste brieven, gericht
aan zijn dorpsgenote juffrouw Alice Portois, getuigen hoe Omer Wattez ondanks alles
gehecht bleef aan zijn geboortestreek.
3. Op zaterdag 6 oktober 2007 was er om 19 uur de avondgedichtenwandeling,
vertrekkende aan de kerk van Schorisse en met muzikale begeleiding. Een 300-tal
mensen volgden welgemutst een deel van het Omer Wattez-pad. Bij de start van de
wandeling sprak Paul Baekeland (alias Omer Wattez) voor een enthousiast publiek.
Onderweg werden op bepaalde plaatsen gedichten van Omer Wattez voorgedragen.
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Kroniek van de familie Slots uit Etikhove. (II)

Viering 150 jaar Omer Wattez.

JOZEF BOURDEAUDHUI

In het eerste deel van deze kroniek had ik beloofd meer te vertellen over Dees Slots,
de oudste zoon van Hector Slots en Elvina De Vos. Aan de hand van de familiefotoʼs
waarover wij konden beschikken, dankzij zijn dochter Jenny, trachten wij een beeld
te schetsen van deze merkwaardige Etikhovenaar. Ik verontschuldig mij bij de vele
mensen die Dees hebben gekend: ik kan niet alle verhalen en anekdotes rond deze
man vertellen. Ik beperk mij tot commentaar bij de fotoʼs en mijn eigen herinneringen.
Het ligt niet in de bedoeling hier een historisch ware biograﬁe over Désiré Slots te
schrijven.
Dees als kind
We beginnen best bij het begin. De Etikhoofse geboorteakte nr. 40 uit het jaar 1909
vermeldt het volgende:
“Het jaar negentien honderd negen, den dertigsten juli om zes uur namiddag voor
ons Henri Dhaese schepen, ambtenaar van de burgerlijken stand van Etichove is verschenen: Charles Hector Slots, oud vijf en twintig jaren, schoenmaker, geboren en
wonende in deze gemeente, dewelke ons heeft verklaard dat gisteren om elf ure voormiddag in deze gemeente geboren is een kind van het mannelijk geslacht, van hem,
verklaarder en van Elvina, Rachel, Angèle De Vos, oud een en twintig jaren, huishoudster geboren te Nukerke en wonende in deze gemeente. Welk kind hij heeft vertoond
en waaraan hij heeft verklaard te geven de voornamen van Adrien, Theophile, Désiré.
Deze verklaring en vertooning gedaan in bijzijn van Alfred De Donder, oud acht en
twintig jaren, gemeenteontvanger en van Hilloné De Donder, oud vijf en twintig jaren,
landbouwer, beiden wonende in deze gemeente, getuigen hiertoe door den komparant
aanzocht. Waarvan akte dadelijk opgemaakt ten gemeentehuize en na voorlezing met
den verschijner en de getuigen genaamteekend.”
(handtekeningen)

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Omer Wattez werd geboren op 9 februari 1857 te Schorisse, in de historische woning
“het Oud-Klooster” (overleed in 1935 te Brussel), 150 jaar geleden, dit moest natuurlijk gevierd worden.
Wie waren de initiatiefnemers?
De Heemkundige Kring Businarias en de Openbare Bibliotheek Omer Wattez. Er werd
een werkgroep opgericht die een feestprogramma opstelde.
1. Op vrijdag 28 september 2007 om 20u: lezing door
Marc Vuylsteke: “Omer Wattez, zijn leven en zijn
werk” in het Administratief Centrum ”Valerius De
Saedeleer” te Maarkedal.
Door middel van een power-pointvoorstelling gaf hij een
boeiende, maar vooral opmerkelijke uiteenzetting over het
enorme oeuvre van Omer Wattez. Aan de hand van enkele
korte fragmenten uit novellen, vertalingen van Duitse balladen, gedichten, kritieken, ... kregen we de indruk dat
Omer Wattez “dag en nacht” met zijn streek en de Nederlandse taal bezig was. Wat een schrijverstalent! Bij sommige uittreksels waanden we
ons werkelijk in onze vervlogen kindertijd!

Dit was zijn eerste publieke optreden, amper één dag oud.
Dees kreeg ook een broer. Robert Roger Charles Theophile Slots werd geboren te
Etikhove op 11 juni 1911.
Dees bracht zijn jeugd door op de Maarkendries te Etikhove. Zijn moeder hield er
café: “Au repos des cyclistes”. Kort na wereldoorlog I kreeg op een bepaalde dag
het café bezoek van een muziekkorps van een of andere militaire compagnie. Op een
14
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Na een verzorgd en lekker middagmaal in het restaurant “Le Castel” in Ollignies reden
we langs Enghien, Tubize naar de “Butte du Lion” in Waterloo. Hier werd Napoleons
leger verslagen op 18 juni 1815. Voor het eerst werkten 7 verschillende Staten samen.
In het bezoekerscentrum toonde een audiovisuele show ons het verloop van de Slag.
Daarna werd door velen, ook onze voorzitter, de Leeuwenheuvel beklommen met zijn
226 trappen (hoogte 43 m), met bovenaan een eenig uitzicht op de omgeving en het
slagveld onder een prachtig zonnetje. Vervolgens was het mogelijk het Panorama,
daterend van 1912, een kleuren- en geluidsfresco, werk van de Franse schilder Louis
Dumoulin te bezoeken, alsook het Wassenbeeldmuseum.

vergeelde foto zien wij Dees als jonge snaak tussen andere kinderen, genietend van
het gedoe op de anders zo rustige Maarkendries. Toch maak ik mij de bedenking of
dit gebeuren niet te maken heeft met het feit dat de broer van Elvina, Michel De Vos,
was gesneuveld tijdens de oorlog. Het oorlogsdagboek van deze Michel is nog steeds
in het bezit van Jenny Slots.
Bekijk de foto eens goed: de meeste kinderen lopen blootsvoets. Dees beschikte echter
over een degelijk stel klompen – aan de afmetingen te zien zullen het de zijne wel niet
zijn geweest.

LOUVAIN-LA-NEUVE – Marktplein

Van het historische Waterloo reden we naar het hedendaagse Louvain-la-Neuve, nabij
Ottignies. Deze stad opgebouwd door de katholieke universiteit Leuven, ontstond in
1971 te midden van akkers en vormt een uniek verstedelijkingsproject voor België
(De overheveling van de Université Catholique de Louvain bij wet goedgekeurd op
18 september 1968).
Het was aangenaam wandelen in een autovrij, groen en “kunstig” centrum en te zien
hoe de universiteitsgebouwen verspreid liggen over de hele stad tussen de restaurants,
winkels, appartementen, woningen, ... en natuurlijk de prachtige moderne, gedurfde
pareltjes van architectuur.
Na deze boeiende wandeling begon de terugreis naar Nukerke waar we op het
geplande uur thuiskwamen.
Alvast afspraak voor een nieuwe ontdekkingstocht in 2008!
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De legerfanfare vóór het café. Boven het kruisje staat de negenjarige Dees.

ʼt Leger is een apenkot ... maar wie speelde de aap?
Dees zou het Belgisch vaderland gaan verdedigen. En zoals elke ﬁere piot poseerde
ook hij voor de legerfotograaf, eerst in rekrutentenue en later in een – laten we eerlijk
wezen – een meer aanvaardbare outﬁt.
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Wij veronderstellen dat er tussen het maken van de twee bovenstaande fotoʼs toch
een zekere periode tussen is. Wie zelf ooit bij het leger was – als soldaat milicien dan
- weet dat de eerste fotoʼs in soldatenplunje er gewoon “onnozel” uitzien. Later was
het al iets beter.
Het is ook wel zo dat de meestal weinige ernstige momenten van een militaire opleiding niet op de fotograﬁsche plaat werden vastgelegd, meestal omwille van het militaire geheim. Nochtans konden wij vaststellen dat, ook al in Deesʼ tijd, één van de
belangrijkste militaire taken in vredestijd – het patatten jassen – voor de archieven kon
worden bewaard.

Dees bevindt zich links vooraan - zijn blik verraadt een groot enthousiasme.

16

busi 12008.indd 16

Wat zijn ze ﬁer !
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In 1242 stichtte Alix de Rosoit dit gasthuis, toen haar echtgenoot Arnold IV
van Oudenaarde, heer van Lessines,
grootbaljuw van Vlaanderen, sneuvelde. Het hospitaal is zonder twijfel
één van de meest uitzonderlijke sites in
België. Het bevat gebouwen in gotische
en Vlaamse renaissance stijl, alsook een
inboedel daterend uit de 15de tot de
19de eeuw.
De veelzijdige collecties van kunstwerken en medische en farmaceutische gebruiksvoorwerpen, tonen het leven en
Eén van de gidsen met een luisterende Paula,
de ontwikkeling van de ziekenhuizen
reisleider van onze uitstap.
doorheen meer dan 7 eeuwen. Het hospitaal bleef in gebruik tot in 1980 (bij
het overlijden van de laatste priorin).
Kortom een indrukwekkende en wonderbaarlijke zelfbehelpende hospitaalsite (o.a.
eigen boerderij, kruidentuin, ijskelder, apotheek, kerkhof, ...). Een must voor elke
liefhebber van ons “Erfgoed”, sinds 1993 op de lijst van het Patrimoine majeur de
Wallonie en zelfs van Europa!

De militaire opleiding bleef niet beperkt tot een culinaire bezigheid. Onderstaande foto
bewijst dat “stuntpaardrijden”, of was het “stuntelig paardrijden”, ook behoorde tot de
militaire oefeningen. Gaia bestond nog niet.

Dees slaagt er in het ongezadelde paard links in toom te houden.
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De bijna voltallige groep aan de ingang van het hospitaal.

Operatie na de Knock-out.

28
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Voorgaande foto bewijst dat sport een belangrijk deel uitmaakte van de opleiding.
En hierover werd niet gelachen – de mannen lachen ook niet. Rechts zien we dat de
schermsport, vooral met de bajonet, duchtig werd beoefend. Links van de scène zien
we dat de bokssport – een zeer belangrijke militaire verdedigingstechniek – op ernstige
wijze werd beoefend. Nochtans stellen wij vast dat, volgens een bijgeplaatst bordje,
na een knock-out, er blijkbaar een operatie nodig was. Dees deed hier niet aan sport,
hij speelde liever doktertje en hield de scalpel vast. Hij zou de arme soldaat, die even
voordien buiten westen was, wel opereren. Het “operatieafval” zou door een collega in
een emmer worden opgevangen.
Ook andere scènes speelden zich af tijdens Dees zijn militaire opleiding, bijvoorbeeld
als milieuactivist nog voor het woord bestond.

Op de foto hierboven zien wij hoe het verbod van het storten van vuilnis door de
militaire autoriteit aanschouwelijk werd voorgesteld. Dees had duidelijk vrij ernstige
darmproblemen en de omstanders hadden daar blijkbaar last van; een vriend van hem
probeerde nog iets te doen aan de situatie door een en ander bij middel van een stuk
krant “op te vangen”. De vermoedelijke nepofﬁcier links maakte toch een proces verbaal op.

18
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Uitstap naar “Wallonië”.
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Op 25 augustus 2007 reden we met een volle bus, zowel leden van Businarias als van
VVF-Vlaamse Ardennen, op ontdekkingstocht naar franstalig België, met als eerste
stop “Lessines”.
Langs het stadhuis in Vlaamse neorenaissance stijl, waar links van de ingang een porﬁerzuil een bronzen steenkapper (werk van Xavier Parmentier) draagt, symbool van de
porﬁerontginning, reden we naar het hospitaal “Notre-Dame à la Rose”.
Wegens restauratiewerken aan het hospitaal hield de bus halte op een kleine 10 minuten
daar vandaan, in de omgeving van “Het huis van Magritte”, Belgiëʼs wereldberoemde
surrealistische kunstenaar. De muurschilderingen in het typische "Magritte-blauw" van
het huis schitterden van ver in de zon.

Het gerestaureerde orgel (als herstelbetaling der Duitsers na de oorlog).

We wandelden langs de Sint-Pieterskerk, bekend om haar orgelconcerten (orgel met
29 registers en 2071 pijpen) naar het hospitaal.
Na de onthaalkofﬁe loodsten gidsen ons, vol enthousiasme en deskundigheid doorheen
de vele zalen.
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“Op zes september negentienhonderd vijfentachtig, om zestien uur vijftien minuten,
is te Oudenaarde, Sint-Walburgastraat 9, overleden: Adrien Theophile Desiré Slots,
gepensioneerde, geboren te Etikhove op negenentwintig juli negentienhonderd en negen, wonende te Maarkedal Puttene 19, echtgenoot van Maria Julia Georgina Antrop,
gepensioneerde, achtenzestig jaar, met hem wonende, zoon van Charles Hector Slots,
en van Elvin Rachel Angèle De Vos, beiden overleden.
Waarvan akte, na vaststelling, dadelijk opgemaakt, op negen september negentienhonderd vijfentachtig, om elf uur vijftig minuten, door Jan Verroken, Burgemeester,
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der stad Oudenaarde.
Op aangifte van Guy Devos, begrafenisondernemer, tweeëndertig jaar, wonende te
Ronse, Fiertelmeersstraat 59 en van Ignace Dhondt, begrafenisondernemer zesentwintig jaar, wonende te Oudenaarde, Burg 17, beiden in geen verwantschap met de
overledene.
Na voorlezing hebben de aangevers met ons ondertekend.”
(volgen de handtekeningen).

Gelukkig stellen wij vast dat negen dagen vóór het afzwaaien ook deze ondertussen
volwaardige troep soldaten een normale menselijke houding aannamen alvorens zij
zich terug begaven tussen het burgerlijk gepeupel. Zij pakten er ene op, en zeker niet de
laatste. Dees staat vooraan, derde van rechts. Noteer dat deze militairen, ondertussen
goed opgeleid, allen een al dan niet valse snor droegen.

Dees ligt begraven
op het kerkhof van Etikhove
bij de oud-strijders
van de tweede wereldoorlog.
Zijn echtgenote Julia
stierf te Oudenaarde op 9 mei 2002.

Dees gaat trouwen
Toen Dees afzwaaide vond hij het tijd worden een lief te
zoeken. Aan zijn oom, Albert Noël, vroeg hij een mooie
foto van hem te maken en met dit resultaat kon het niet
lang duren. Een dergelijke imponerende dandyﬁguur
moest wel succes hebben.

Dank
Bij deze bedanken wij Jenny Slots, dochter van Dees, zonder wiens familiearchieven
en -fotoʼs deze kroniek van de familie Slots er niet zou gekomen zijn.
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Hij huwde op 22 december 1937. En wij willen U de huwelijksakte niet besparen. (Naast de akte staat in potlood
geschreven “militair ”. Was Dees nog in dienst toen hij
huwde?)
“Het jaar negentienhonderd zeven-en-dertig, den tweeen twintigsten december om zes ure namiddag voor ons
Charles De Wolf, schepen, afgevaardigde ambtenaar van
19
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den burgerlijken stand van Etichove zijn verschenen: Adrien Theophile Désiré Slots,
autovoerder, wonende in deze gemeente en er geboren den negen en twintigsten Juli
negentien honderd negen zooals blijkt uit het uittreksel zijner geboorteakt hierbij gevoegd ongehuwd en meerderjarigen zoon van Charles Hector Slots, oud vier en vijftig
jaren, handelaar en van Elvina Rachel Angèle De Vos, oud negen en veertig jaren,
huishoudster beiden wonende in deze gemeente hier aanwezig en toestemmende in dit
huwelijk ter eenere. En Maria Julia Georgina Antrop, zonder beroep, wonende in deze
gemeente en er geboren den vijftienden Juli negentien honderd zeventien zooals blijkt
uit het uittreksel harer geboorteakt hierbijgevoegd ongehuwde minderjarige dochter
van Hectorus Theodorus Antrop, oud een en vijftig jaren, landbouwer en van Maria
Alberta Opsomer oud vier en vijftig jaren, huishoudster, beiden wonende in deze gemeente hier aanwezig en toestemmende in dit huwelijk ter andere zijde. Het getuigschrift van militie werdt aan den bruidegom afgeleverd den eersten december laatst en
hierbij gevoegd.
Welke comparanten ons hebben verzocht over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk, waarvan de afkondiging reeds is gedaan ingevolge de wet, in deze gemeente den
zondag twaalfden december laatst om negen ure voormiddag.
Geene tegenspraak wegens dit huwelijk ons beteekend zijnde, recht doende aan hun
verzoek, hebben wij, na voorlezing van al de voorgelegde stukken, welke allen behoorlijk zijn geparafeerd en aan deze zullen gehecht blijven, alsmede van het zesde
hoofdstuk van den vijfden titel van het Burgerljk wetboek, getiteld: Van het huwelijk,
aan den bruidegom en aan de bruid gevraagd: JA, verklaren wij in naam der wet dat
de gezeiden Adrien Theophile Désiré Slots en Maria Julia Georgina Antrop door den
huwelijksband vereenigd zijn welk huwelijk openbaar is voltrokken ten gemeentehuize,
in de tegenwoordigheid van de twee nagenoemde door de echtgenooten gekozen getuigen: Emiel De Vos, oud een en veertig jaren, veldwachter en Hillloné De Donder oud
vier en vijftig jaren, handelaar beiden wonende in deze gemeente en in geene verwantschap met de gehuwden. Waarvan akte dadelijk opgemaakt ten gemeentehuize en na
voorlezing met de gehuwden, hunne ouders en de getuigen getekend.”
(handtekeningen)
Het echtpaar begon een café rechtover de Sint-Britiuskerk te Etikhove en bedacht de
originele naam “Onder den toren”. Thans zijn daar de kantoren van het Maarkedalse
OCMW gevestigd. Ze kregen er één dochter.
Jenny, Diane, Marie Slots werd te Etikhove geboren op 30 mei 1938. Uit de geboorteakte blijkt dat haar vader Dees, toen reeds “autovoerder” als beroep had (zie verder).
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Begin van de jaren zeventig van vorige eeuw – Dees was toen een ernstig gevestigd
burger – kreeg hij het idee dat de Etikhoofse kermissen meer kleur dienden te krijgen.
En Dees creëerde zijn reus Dorie en zijn ʻhalfreusʼ Deezie die omringd werden door
enkele Deezies. Op vorige foto zie je de enige reus die Etikhove ooit rijk was samen
met zijn eerbaar gevolg. Vooraan v.l.n.r.: Cyriel Van Ceunebroeck, Willy Bodequin,
Dees Slots, Leon Aelvoet, Jozef Erregat, de leden van Dorieʼs feestcomité.
De familie Slots

In 1973 vierden de ouders van Dees hun briljanten bruiloft (65 jaar getrouwd). Op bovenstaande foto poseerden zij vóór de trappen van het Etikhoofse gemeentehuis. Van
links naar rechts herkennen wij Cecile Cnudde en Robert Slots (schoonzus en broer
van Dees), Elvina De Vos en Hector Slots (de ouders van Dees) en Désiré Slots zelf
met zijn echtgenote Julia Antrop.
Afscheid
Begin jaren tachtig ging Dees op pensioen. Het was tevens ook het einde van het café
“Onder den toren”. Hij verhuisde met zijn Julia naar de wijk Puttene. Lang bleven zij
er niet tezamen. Dees stierf in het hospitaal te Oudenaarde in 1985, zesenzeventig jaar
oud. En zoals wij U de geboorte- en huwelijksakte lieten zien, volgt hier de overlijdensakte.
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ik in het laatste jaar van mijn collegetijd in Ronse te voet naar huis kwam op zaterdagmiddag omdat ik te lang op de trein moest wachten, heb ik dikwijs geluk gehad dat
Dees met zijn zwart glanzende Nash toevallig voorbij kwam langs de Weitstraat.
Dees was een behulpzame man. Hij was immers ook een enthousiast lid van de
ʻEtikhoofse Burgerlijke Beschermingʼ.

Dees als sportman
Het avontuurlijke was er bij Dees nog niet uit met
te trouwen. Hij bleef vooral sportief, net als zijn
broer Robert, die voor zijn vader Hector niet wilde
onderdoen. In de Etikhoofse schuttersmaatschappij
Willem Tell wist ook hij talrijke overwinningen te
behalen.
Bij Dees was het evenwel ludieker. Hoewel reeds
een beetje toegenomen in volume, bleek dit geen
beletsel om nu en dan nog eens tegen een bal te sjotten. Dat gebeurde bij de veteranen van “Hoger Op
Etikhove”. En wie ooit op bezoek kwam naar het
documentatiecentrum ʻTer Maelsaeckeʼ van onze
heemkundige kring Businarias in de Maalzaakstraat,
weet nu waar Dees zijn zweet heeft gelaten. Het was
immers op het veld achter ons lokaal dat het thans
niet meer bestaande Hoger Op (kleuren rood en wit)
zijn kunsten liet zien tot het einde van vorige eeuw.

Op bovenstaande foto die de Etikhoofse leden van de Burgerlijke Bescherming toont vóór het gemeentehuis
herkennen we bovenaan v.l.n.r.: ?, Désire Slots, ?, Marc De Bock, Leon Provost, Georges? Gosseye.
Staand onderaan v.l.n.r.: ? Georges Commere, Guillaume Meersman, ?, gemeentesecretaris Adelin
Vanderstichel, Albert De Voet, Leopold Aelvoet, ?
Gehurkt v.l.n.r.: Georges Van Nieuwenhuyze, Rupert Van Nieuwenhuyze, Zeno De Brauwere, Henri
De Meulemeester en Henri De Luyck.
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De Etikhoofse reus "Dorie".

Zagen de antieke Rode Duivels er ook als dusdanig uit? Dees gehurkt links.
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Zou het kunnen dat Dees
sportieve olympische ambities had? Beide fotoʼs
tonen hem immers tijdens
vrij intensieve trainingen in – laten wij zeggen
– een vrij zeldzame tak
uit de zwemsport, het vernieuwende ʻbinnenbandzwemmenʼ.

Het beroepsleven van Dees

Er werd druk geoefend, ook dikwijls in groep. Wellicht ging het hier dan ook om een
ploegsport. Zie onderstaand beeld.

Dees werd reporter. Op bovenstaande foto zie je hem links vooraan geconcentreerd
sprinten naar een goede plaats op weg naar het schutterslokaal bij Lesenne (Stationsberg) ter gelegenheid van de huldiging van zijn vader die met Pinksteren 1955 zestig
jaar boogschutter was.
Dees maakte niet alleen fotoʼs, hij was ook ﬁlmfanaat. Zijn dochter Jenny is thans
bezig met de talrijke ﬁlmpjes die hij maakte op een moderne manier te archiveren: de
volledige verzameling zal worden uitgegeven op DVD. Wij wachten met grote belangstelling op het resultaat.

Dees poseert uiterst rechts tijdens een zwemwedstrijd op Ladeuze.

Merkwaardig op dit laatste beeld is dat Dees hier de enige is die nog steeds bezig
is met het ʻbinnenbandzwemmenʼ. Hoe zou dat komen? Hoe dan ook, de trainingen
speelden zich af in de Maarkebeek tegenover het ʻOud Kasteelʼ op de wijk Ladeuze te
Etikhove.
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Ik mag toch geloven dat de oudere Maarkedalers (behoor ik daar ook al bij?) zich Dees
ook zullen herinneren als de man die speelﬁlms ʻafdraaideʼ in de parochiezaal of in
de zaal Van Butsele (thans het postkantoor van Maarkedal) te Etikhove. De klassieke
slapstickﬁlms met Oliver Hardy en Stan Laurel (den Dikken en den Dunnen) kenden
uiteraard succes. Maar ik herinner me dat ik in de parochiezaal voor het eerst Romy
Schneider zag aan de zijde van Karlheinz Bucholz, als Sissi aan de zijde van haar
Oostenrijkse keizer. Ik was stikjaloers en twaalf jaar. Ook ʻThe Robeʼ (De Mantel) met
Marlon Brandon en Victor Mature werd door Dees vertoond. Het was de eerste ﬁlm in
CinemaScope.
Dees was ook taxichauffeur. Wie haalt het in zijn hoofd om in de jaren vijftig tot tachtig van vorige eeuw een taxidienst uit te baten in een – laten we eerlijk wezen – boerendorp als Etikhove? Dees! In 1968 heb ik nog regelmatig auto-stop kunnen doen toen
23
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den burgerlijken stand van Etichove zijn verschenen: Adrien Theophile Désiré Slots,
autovoerder, wonende in deze gemeente en er geboren den negen en twintigsten Juli
negentien honderd negen zooals blijkt uit het uittreksel zijner geboorteakt hierbij gevoegd ongehuwd en meerderjarigen zoon van Charles Hector Slots, oud vier en vijftig
jaren, handelaar en van Elvina Rachel Angèle De Vos, oud negen en veertig jaren,
huishoudster beiden wonende in deze gemeente hier aanwezig en toestemmende in dit
huwelijk ter eenere. En Maria Julia Georgina Antrop, zonder beroep, wonende in deze
gemeente en er geboren den vijftienden Juli negentien honderd zeventien zooals blijkt
uit het uittreksel harer geboorteakt hierbijgevoegd ongehuwde minderjarige dochter
van Hectorus Theodorus Antrop, oud een en vijftig jaren, landbouwer en van Maria
Alberta Opsomer oud vier en vijftig jaren, huishoudster, beiden wonende in deze gemeente hier aanwezig en toestemmende in dit huwelijk ter andere zijde. Het getuigschrift van militie werdt aan den bruidegom afgeleverd den eersten december laatst en
hierbij gevoegd.
Welke comparanten ons hebben verzocht over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk, waarvan de afkondiging reeds is gedaan ingevolge de wet, in deze gemeente den
zondag twaalfden december laatst om negen ure voormiddag.
Geene tegenspraak wegens dit huwelijk ons beteekend zijnde, recht doende aan hun
verzoek, hebben wij, na voorlezing van al de voorgelegde stukken, welke allen behoorlijk zijn geparafeerd en aan deze zullen gehecht blijven, alsmede van het zesde
hoofdstuk van den vijfden titel van het Burgerljk wetboek, getiteld: Van het huwelijk,
aan den bruidegom en aan de bruid gevraagd: JA, verklaren wij in naam der wet dat
de gezeiden Adrien Theophile Désiré Slots en Maria Julia Georgina Antrop door den
huwelijksband vereenigd zijn welk huwelijk openbaar is voltrokken ten gemeentehuize,
in de tegenwoordigheid van de twee nagenoemde door de echtgenooten gekozen getuigen: Emiel De Vos, oud een en veertig jaren, veldwachter en Hillloné De Donder oud
vier en vijftig jaren, handelaar beiden wonende in deze gemeente en in geene verwantschap met de gehuwden. Waarvan akte dadelijk opgemaakt ten gemeentehuize en na
voorlezing met de gehuwden, hunne ouders en de getuigen getekend.”
(handtekeningen)
Het echtpaar begon een café rechtover de Sint-Britiuskerk te Etikhove en bedacht de
originele naam “Onder den toren”. Thans zijn daar de kantoren van het Maarkedalse
OCMW gevestigd. Ze kregen er één dochter.
Jenny, Diane, Marie Slots werd te Etikhove geboren op 30 mei 1938. Uit de geboorteakte blijkt dat haar vader Dees, toen reeds “autovoerder” als beroep had (zie verder).
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Begin van de jaren zeventig van vorige eeuw – Dees was toen een ernstig gevestigd
burger – kreeg hij het idee dat de Etikhoofse kermissen meer kleur dienden te krijgen.
En Dees creëerde zijn reus Dorie en zijn ʻhalfreusʼ Deezie die omringd werden door
enkele Deezies. Op vorige foto zie je de enige reus die Etikhove ooit rijk was samen
met zijn eerbaar gevolg. Vooraan v.l.n.r.: Cyriel Van Ceunebroeck, Willy Bodequin,
Dees Slots, Leon Aelvoet, Jozef Erregat, de leden van Dorieʼs feestcomité.
De familie Slots

In 1973 vierden de ouders van Dees hun briljanten bruiloft (65 jaar getrouwd). Op bovenstaande foto poseerden zij vóór de trappen van het Etikhoofse gemeentehuis. Van
links naar rechts herkennen wij Cecile Cnudde en Robert Slots (schoonzus en broer
van Dees), Elvina De Vos en Hector Slots (de ouders van Dees) en Désiré Slots zelf
met zijn echtgenote Julia Antrop.
Afscheid
Begin jaren tachtig ging Dees op pensioen. Het was tevens ook het einde van het café
“Onder den toren”. Hij verhuisde met zijn Julia naar de wijk Puttene. Lang bleven zij
er niet tezamen. Dees stierf in het hospitaal te Oudenaarde in 1985, zesenzeventig jaar
oud. En zoals wij U de geboorte- en huwelijksakte lieten zien, volgt hier de overlijdensakte.
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“Op zes september negentienhonderd vijfentachtig, om zestien uur vijftien minuten,
is te Oudenaarde, Sint-Walburgastraat 9, overleden: Adrien Theophile Desiré Slots,
gepensioneerde, geboren te Etikhove op negenentwintig juli negentienhonderd en negen, wonende te Maarkedal Puttene 19, echtgenoot van Maria Julia Georgina Antrop,
gepensioneerde, achtenzestig jaar, met hem wonende, zoon van Charles Hector Slots,
en van Elvin Rachel Angèle De Vos, beiden overleden.
Waarvan akte, na vaststelling, dadelijk opgemaakt, op negen september negentienhonderd vijfentachtig, om elf uur vijftig minuten, door Jan Verroken, Burgemeester,
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der stad Oudenaarde.
Op aangifte van Guy Devos, begrafenisondernemer, tweeëndertig jaar, wonende te
Ronse, Fiertelmeersstraat 59 en van Ignace Dhondt, begrafenisondernemer zesentwintig jaar, wonende te Oudenaarde, Burg 17, beiden in geen verwantschap met de
overledene.
Na voorlezing hebben de aangevers met ons ondertekend.”
(volgen de handtekeningen).

Gelukkig stellen wij vast dat negen dagen vóór het afzwaaien ook deze ondertussen
volwaardige troep soldaten een normale menselijke houding aannamen alvorens zij
zich terug begaven tussen het burgerlijk gepeupel. Zij pakten er ene op, en zeker niet de
laatste. Dees staat vooraan, derde van rechts. Noteer dat deze militairen, ondertussen
goed opgeleid, allen een al dan niet valse snor droegen.

Dees ligt begraven
op het kerkhof van Etikhove
bij de oud-strijders
van de tweede wereldoorlog.
Zijn echtgenote Julia
stierf te Oudenaarde op 9 mei 2002.

Dees gaat trouwen
Toen Dees afzwaaide vond hij het tijd worden een lief te
zoeken. Aan zijn oom, Albert Noël, vroeg hij een mooie
foto van hem te maken en met dit resultaat kon het niet
lang duren. Een dergelijke imponerende dandyﬁguur
moest wel succes hebben.

Dank
Bij deze bedanken wij Jenny Slots, dochter van Dees, zonder wiens familiearchieven
en -fotoʼs deze kroniek van de familie Slots er niet zou gekomen zijn.
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Hij huwde op 22 december 1937. En wij willen U de huwelijksakte niet besparen. (Naast de akte staat in potlood
geschreven “militair ”. Was Dees nog in dienst toen hij
huwde?)
“Het jaar negentienhonderd zeven-en-dertig, den tweeen twintigsten december om zes ure namiddag voor ons
Charles De Wolf, schepen, afgevaardigde ambtenaar van
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Voorgaande foto bewijst dat sport een belangrijk deel uitmaakte van de opleiding.
En hierover werd niet gelachen – de mannen lachen ook niet. Rechts zien we dat de
schermsport, vooral met de bajonet, duchtig werd beoefend. Links van de scène zien
we dat de bokssport – een zeer belangrijke militaire verdedigingstechniek – op ernstige
wijze werd beoefend. Nochtans stellen wij vast dat, volgens een bijgeplaatst bordje,
na een knock-out, er blijkbaar een operatie nodig was. Dees deed hier niet aan sport,
hij speelde liever doktertje en hield de scalpel vast. Hij zou de arme soldaat, die even
voordien buiten westen was, wel opereren. Het “operatieafval” zou door een collega in
een emmer worden opgevangen.
Ook andere scènes speelden zich af tijdens Dees zijn militaire opleiding, bijvoorbeeld
als milieuactivist nog voor het woord bestond.

Op de foto hierboven zien wij hoe het verbod van het storten van vuilnis door de
militaire autoriteit aanschouwelijk werd voorgesteld. Dees had duidelijk vrij ernstige
darmproblemen en de omstanders hadden daar blijkbaar last van; een vriend van hem
probeerde nog iets te doen aan de situatie door een en ander bij middel van een stuk
krant “op te vangen”. De vermoedelijke nepofﬁcier links maakte toch een proces verbaal op.
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Uitstap naar “Wallonië”.
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Op 25 augustus 2007 reden we met een volle bus, zowel leden van Businarias als van
VVF-Vlaamse Ardennen, op ontdekkingstocht naar franstalig België, met als eerste
stop “Lessines”.
Langs het stadhuis in Vlaamse neorenaissance stijl, waar links van de ingang een porﬁerzuil een bronzen steenkapper (werk van Xavier Parmentier) draagt, symbool van de
porﬁerontginning, reden we naar het hospitaal “Notre-Dame à la Rose”.
Wegens restauratiewerken aan het hospitaal hield de bus halte op een kleine 10 minuten
daar vandaan, in de omgeving van “Het huis van Magritte”, Belgiëʼs wereldberoemde
surrealistische kunstenaar. De muurschilderingen in het typische "Magritte-blauw" van
het huis schitterden van ver in de zon.

Het gerestaureerde orgel (als herstelbetaling der Duitsers na de oorlog).

We wandelden langs de Sint-Pieterskerk, bekend om haar orgelconcerten (orgel met
29 registers en 2071 pijpen) naar het hospitaal.
Na de onthaalkofﬁe loodsten gidsen ons, vol enthousiasme en deskundigheid doorheen
de vele zalen.
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In 1242 stichtte Alix de Rosoit dit gasthuis, toen haar echtgenoot Arnold IV
van Oudenaarde, heer van Lessines,
grootbaljuw van Vlaanderen, sneuvelde. Het hospitaal is zonder twijfel
één van de meest uitzonderlijke sites in
België. Het bevat gebouwen in gotische
en Vlaamse renaissance stijl, alsook een
inboedel daterend uit de 15de tot de
19de eeuw.
De veelzijdige collecties van kunstwerken en medische en farmaceutische gebruiksvoorwerpen, tonen het leven en
Eén van de gidsen met een luisterende Paula,
de ontwikkeling van de ziekenhuizen
reisleider van onze uitstap.
doorheen meer dan 7 eeuwen. Het hospitaal bleef in gebruik tot in 1980 (bij
het overlijden van de laatste priorin).
Kortom een indrukwekkende en wonderbaarlijke zelfbehelpende hospitaalsite (o.a.
eigen boerderij, kruidentuin, ijskelder, apotheek, kerkhof, ...). Een must voor elke
liefhebber van ons “Erfgoed”, sinds 1993 op de lijst van het Patrimoine majeur de
Wallonie en zelfs van Europa!

De militaire opleiding bleef niet beperkt tot een culinaire bezigheid. Onderstaande foto
bewijst dat “stuntpaardrijden”, of was het “stuntelig paardrijden”, ook behoorde tot de
militaire oefeningen. Gaia bestond nog niet.

Dees slaagt er in het ongezadelde paard links in toom te houden.
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De bijna voltallige groep aan de ingang van het hospitaal.

Operatie na de Knock-out.
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Wij veronderstellen dat er tussen het maken van de twee bovenstaande fotoʼs toch
een zekere periode tussen is. Wie zelf ooit bij het leger was – als soldaat milicien dan
- weet dat de eerste fotoʼs in soldatenplunje er gewoon “onnozel” uitzien. Later was
het al iets beter.
Het is ook wel zo dat de meestal weinige ernstige momenten van een militaire opleiding niet op de fotograﬁsche plaat werden vastgelegd, meestal omwille van het militaire geheim. Nochtans konden wij vaststellen dat, ook al in Deesʼ tijd, één van de
belangrijkste militaire taken in vredestijd – het patatten jassen – voor de archieven kon
worden bewaard.

Dees bevindt zich links vooraan - zijn blik verraadt een groot enthousiasme.

16
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Wat zijn ze ﬁer !
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Na een verzorgd en lekker middagmaal in het restaurant “Le Castel” in Ollignies reden
we langs Enghien, Tubize naar de “Butte du Lion” in Waterloo. Hier werd Napoleons
leger verslagen op 18 juni 1815. Voor het eerst werkten 7 verschillende Staten samen.
In het bezoekerscentrum toonde een audiovisuele show ons het verloop van de Slag.
Daarna werd door velen, ook onze voorzitter, de Leeuwenheuvel beklommen met zijn
226 trappen (hoogte 43 m), met bovenaan een eenig uitzicht op de omgeving en het
slagveld onder een prachtig zonnetje. Vervolgens was het mogelijk het Panorama,
daterend van 1912, een kleuren- en geluidsfresco, werk van de Franse schilder Louis
Dumoulin te bezoeken, alsook het Wassenbeeldmuseum.

vergeelde foto zien wij Dees als jonge snaak tussen andere kinderen, genietend van
het gedoe op de anders zo rustige Maarkendries. Toch maak ik mij de bedenking of
dit gebeuren niet te maken heeft met het feit dat de broer van Elvina, Michel De Vos,
was gesneuveld tijdens de oorlog. Het oorlogsdagboek van deze Michel is nog steeds
in het bezit van Jenny Slots.
Bekijk de foto eens goed: de meeste kinderen lopen blootsvoets. Dees beschikte echter
over een degelijk stel klompen – aan de afmetingen te zien zullen het de zijne wel niet
zijn geweest.

LOUVAIN-LA-NEUVE – Marktplein

Van het historische Waterloo reden we naar het hedendaagse Louvain-la-Neuve, nabij
Ottignies. Deze stad opgebouwd door de katholieke universiteit Leuven, ontstond in
1971 te midden van akkers en vormt een uniek verstedelijkingsproject voor België
(De overheveling van de Université Catholique de Louvain bij wet goedgekeurd op
18 september 1968).
Het was aangenaam wandelen in een autovrij, groen en “kunstig” centrum en te zien
hoe de universiteitsgebouwen verspreid liggen over de hele stad tussen de restaurants,
winkels, appartementen, woningen, ... en natuurlijk de prachtige moderne, gedurfde
pareltjes van architectuur.
Na deze boeiende wandeling begon de terugreis naar Nukerke waar we op het
geplande uur thuiskwamen.
Alvast afspraak voor een nieuwe ontdekkingstocht in 2008!
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De legerfanfare vóór het café. Boven het kruisje staat de negenjarige Dees.

ʼt Leger is een apenkot ... maar wie speelde de aap?
Dees zou het Belgisch vaderland gaan verdedigen. En zoals elke ﬁere piot poseerde
ook hij voor de legerfotograaf, eerst in rekrutentenue en later in een – laten we eerlijk
wezen – een meer aanvaardbare outﬁt.
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Kroniek van de familie Slots uit Etikhove. (II)

Viering 150 jaar Omer Wattez.

JOZEF BOURDEAUDHUI

In het eerste deel van deze kroniek had ik beloofd meer te vertellen over Dees Slots,
de oudste zoon van Hector Slots en Elvina De Vos. Aan de hand van de familiefotoʼs
waarover wij konden beschikken, dankzij zijn dochter Jenny, trachten wij een beeld
te schetsen van deze merkwaardige Etikhovenaar. Ik verontschuldig mij bij de vele
mensen die Dees hebben gekend: ik kan niet alle verhalen en anekdotes rond deze
man vertellen. Ik beperk mij tot commentaar bij de fotoʼs en mijn eigen herinneringen.
Het ligt niet in de bedoeling hier een historisch ware biograﬁe over Désiré Slots te
schrijven.
Dees als kind
We beginnen best bij het begin. De Etikhoofse geboorteakte nr. 40 uit het jaar 1909
vermeldt het volgende:
“Het jaar negentien honderd negen, den dertigsten juli om zes uur namiddag voor
ons Henri Dhaese schepen, ambtenaar van de burgerlijken stand van Etichove is verschenen: Charles Hector Slots, oud vijf en twintig jaren, schoenmaker, geboren en
wonende in deze gemeente, dewelke ons heeft verklaard dat gisteren om elf ure voormiddag in deze gemeente geboren is een kind van het mannelijk geslacht, van hem,
verklaarder en van Elvina, Rachel, Angèle De Vos, oud een en twintig jaren, huishoudster geboren te Nukerke en wonende in deze gemeente. Welk kind hij heeft vertoond
en waaraan hij heeft verklaard te geven de voornamen van Adrien, Theophile, Désiré.
Deze verklaring en vertooning gedaan in bijzijn van Alfred De Donder, oud acht en
twintig jaren, gemeenteontvanger en van Hilloné De Donder, oud vijf en twintig jaren,
landbouwer, beiden wonende in deze gemeente, getuigen hiertoe door den komparant
aanzocht. Waarvan akte dadelijk opgemaakt ten gemeentehuize en na voorlezing met
den verschijner en de getuigen genaamteekend.”
(handtekeningen)

PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Omer Wattez werd geboren op 9 februari 1857 te Schorisse, in de historische woning
“het Oud-Klooster” (overleed in 1935 te Brussel), 150 jaar geleden, dit moest natuurlijk gevierd worden.
Wie waren de initiatiefnemers?
De Heemkundige Kring Businarias en de Openbare Bibliotheek Omer Wattez. Er werd
een werkgroep opgericht die een feestprogramma opstelde.
1. Op vrijdag 28 september 2007 om 20u: lezing door
Marc Vuylsteke: “Omer Wattez, zijn leven en zijn
werk” in het Administratief Centrum ”Valerius De
Saedeleer” te Maarkedal.
Door middel van een power-pointvoorstelling gaf hij een
boeiende, maar vooral opmerkelijke uiteenzetting over het
enorme oeuvre van Omer Wattez. Aan de hand van enkele
korte fragmenten uit novellen, vertalingen van Duitse balladen, gedichten, kritieken, ... kregen we de indruk dat
Omer Wattez “dag en nacht” met zijn streek en de Nederlandse taal bezig was. Wat een schrijverstalent! Bij sommige uittreksels waanden we
ons werkelijk in onze vervlogen kindertijd!

Dit was zijn eerste publieke optreden, amper één dag oud.
Dees kreeg ook een broer. Robert Roger Charles Theophile Slots werd geboren te
Etikhove op 11 juni 1911.
Dees bracht zijn jeugd door op de Maarkendries te Etikhove. Zijn moeder hield er
café: “Au repos des cyclistes”. Kort na wereldoorlog I kreeg op een bepaalde dag
het café bezoek van een muziekkorps van een of andere militaire compagnie. Op een
14
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Zowat 130 geïnteresseerden waren vol bewondering en begrepen nu waarom Omer
Wattez gevierd werd. Na de voordracht was er de opening van de tentoonstelling
“Omer Wattez”. Daar waren fotoʼs, brieven, boeken, ... te bewonderen, die op een zeer
originele manier waren tentoongesteld door o.a. Ellen De Clercq. Aansluitend was er
een gezellige en verzorgde receptie aangeboden door het gemeentebestuur.

Dialect in onze streek.
MARC VUYLSTEKE

Op vrijdag 22 oktober 2004 sprak Veronique De Tier op uitnodiging van de Heemkundige Kring Businarias in zaal ʻMaarkedalʼ over de dialecten in onze streek. Op
diezelfde avond dacht het bestuur van Businarias eraan een aantal taalliefhebbers rond
de tafel te brengen om samen in ons dialect rond te speuren en zo treffende dialectwoorden, uitdrukkingen en spreuken te verzamelen. Het is er tot op vandaag niet van
gekomen. Maar .... het zal veranderen.
De leden van Businarias lezen reeds meer dan tien jaar lang met veel plezier de
ʻVertelsels bij de Leuvense Stoveʼ van Paul Baekeland waarin ʻals rozijntjes in een
koekenbrood het taalgebruik van vroeger is rondgestrooid.ʼ Het is echter hoogtijd om
de schat van woorden en uitdrukkingen uit ons dialect op te sporen en vast te leggen.
Streven naar volledigheid moet onze doelstelling zijn, hoewel we zeer goed beseffen
dat dit een utopie is.
Dialectminnaars en taalknobbelaars zijn er in Maarkedal vast en zeker. Samen met
enkele bestuursleden van Businarias willen we een dialect-werkgroep opstarten. Ons
documentatiecentrum is een ideale plaats om regelmatig samen te komen, van gedachten te wisselen, elkaar te motiveren, ... en er aan te beginnen. Wie wil meehelpen ?
Een eerste vergadering plannen we op maandag 28 januari 2008. Wie wil meewerken geeft liefst een seintje per mail naar ter.maelsaecke@skynet.be of telefoneert naar
055 21 68 27.

2. Op vrijdag 5 oktober 2007 om 20u: lezing door Marc Vuylsteke “Omer Wattez en
zijn loﬂied op Schorisse” in de Basisschool Omer Wattez te Schorisse.
Hier sprak Marc Vuylsteke over de relatie van Omer Wattez met Schorisse. Aan de
hand van een power-pointvoorstellling werd o.a. het geboortehuis, sinds 1976 een geklasseerd gebouw, getoond. Verder zagen we treffende beelden van zijn jeugd, zijn
vrienden, zijn studies, zijn werkkring, zijn briefwisseling. Zijn laatste brieven, gericht
aan zijn dorpsgenote juffrouw Alice Portois, getuigen hoe Omer Wattez ondanks alles
gehecht bleef aan zijn geboortestreek.
3. Op zaterdag 6 oktober 2007 was er om 19 uur de avondgedichtenwandeling,
vertrekkende aan de kerk van Schorisse en met muzikale begeleiding. Een 300-tal
mensen volgden welgemutst een deel van het Omer Wattez-pad. Bij de start van de
wandeling sprak Paul Baekeland (alias Omer Wattez) voor een enthousiast publiek.
Onderweg werden op bepaalde plaatsen gedichten van Omer Wattez voorgedragen.
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't Aenschouwen; hopende dat gy vergeven sult
Fouten die g'in dit spel hebt commen te bemercken.
Laet u genoeghsaem syn des Heeren wonder wercken,
Die g'in Eustachius bespeurt hebt, die tot loon
Van syne deughden nu genit des hemels croon.
Ul. dienaer
JOANNES-BAPTISTE SIGNOR
In een "nieuw liedeken op het spel van Eustachius" vernemen we iets meer over het
verloop van de kermisdag. In de hoogmis waren "den baron en baronesse met wel duysend ander lien". De pastoor "preckte een sermoen van Donatus' vromig doen", waarna
de processie uitging "al vol van melodye".
In de namiddag had de opvoering plaats van "Eustachius" met vijfentwintig acteurs
"sonder speelman of tambour, die daer maeckten blij ramour". Daarna ging het er
vrolijk aan toe :
Daer en sag ick niet ontbrecken,
Nog niet anders hoord ick spreken,
Als van eten ende dranck,
Tot sy vielen van de banck.
Over zijn acteurs was de directeur niet zo vleiend :
Want z'hebben maar 2, 3 reysen
Al hun sinnen en gepeysen
Op het selve spel gesetht,
Anders waeren sy beledt.
Hierbij rijzen heel wat vragen. Waar vonden de gebroeders Signor de acteurs die een
taaie en saaie tekst uit het hoofd konden debiteren? Wat snapten de toehoorders van
het verhaal in hoogdravende alexandrijnen? Ik vermoed dat de hoofdrollen werden
gespeeld door de componisten zelf, en dat de dorpelingen de bijrollen speelden, van
boer, adjudant en soldaten. De "voor-rede" diende om het verhaal en de personages
voor te stellen. De tragedie werd ook onderbroken door een komisch intermezzo (de
exercerende recruten), en de dramatische momenten (Eustachius moet sterven op de
brandstapel, Trajanus steekt zich het zwaard door de borst) zorgden voor de nodige
emotie. En terecht besluit Jean-Baptiste Signor "Het ontset van Weenen" als volgt:
Ook synder fauten in, of is 't niet wel gestelt,
Ick bid' aen wie het sy, de selve niet en melt,
Maer als vrienden getrauw wilt die al t' saem bedecken.
Hy waer een dommen mensch, die daer mee quam te gecken;
Daer is geen mensch op d'aerd' die oock niet faelen can.

Het aandachtig luisterend publiek in de Omer Wattez Basisschool te Schorisse.

Na de wandeling volgde de prijsuitreiking van
de wandelspeurtocht “Met Omer op stap”, gehouden tussen 1 augustus en 25 september 2007.
Als ludieke afsluiter van de viering was er het
optreden van Kadril vanaf 21 uur in de schuur
van de hoeve van Herman Van Boven. Ook was
er een drankje en hapje voorzien. Een onvergetelijke avond.
Tot slot: de viering van Omer Wattez is uitgegroeid tot een prachtige herdenking, met vele enthousiaste mensen, die nu “de waarde” beseffen
van een voorvechter van de Vlaamse Taal.
Is Omer Wattez tenslotte niet diegene die de
naam “Vlaamse Ardennen” heeft ingeburgerd en
onze streek, nl. Maarkedal en omgeving, in vele
boeken, tijdschriften, landkaarten heeft weten te
plaatsen?
Paul Baekeland (alias Omer Wattez)

12
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Volgen dan de ellenlange monologen van "den coninck der Gotten en 4 princen" en
van keizer Trojanus en zijn veldheren. De Romeinen waren hun tijd vooruit, want zij
bleken al vertrouwd met buskruit en kanonnen :
Het poeder-kruyt en loot, van over veele jaeren,
Heb ick doen maecken veel en doen byeen vergaeren,
En menig ander tuyg, tot d'oorelog bequaem,
Dat hier niet noodig is te noemen met den naem :
Moortieren en kanon, met menigte van ballen,
Syn dienstig om met vlyd den vyand t'overvallen.
Om de toeschouwers bij de les te houden laste Signor een komisch fragment in: een
adjudant"comt voor de middel met 4 recruten tot d'exercitie", tot hilariteit van het
publiek !

Gedichtenwandeling.

ADJUDANT
Sa, mannen allegaer, ick sal u met plaisier
Betoonen op 't moment hoe gy moet syn in 't vier...
Let op de worden wel, om achter my te leeren
Hoe dat gy u in 't velt moet draeyen ende keeren,
Als het van nood sal zyn; en hoe gy dan met spoet
't Geweire dat gy hebt, in 't velt gebruycken moet.
Rangeert u al te zaem... Wilt soo u voeten setten...
Den hoet wat in den cop... Wilt op myn worden letten...
Presenteert het geweir... Leg Af... A dat is goet...
Draeyt u alf om... Weerom... Stryckt u geweir, al goet...
Legget geweire af... Wilt in een liengje strycken...
Assa marcheert nu... Staet... Stelt u nu van gelycken
Al veirdig tot de scheut... Leg aen... Gelyck... Geeft vier...
(Schiet)
Uw leering die is goet, het doet my veel plaisier.
Nu, vrienden al te sam, ick sal u sonder beyden,
Te samen in het hof by onsen Keyser leyden.
Ick sal hem doen verstaen dat gy te saemen syt
Al veirdig voor syn croon te trecken in den stryt...
(Gaet al de rechten kant van vooren binnen.)
Dramatische hoogtepunten waren de "martelinghe" van Eustachius en de zelfmoord
van keizer Trajanus! Tenslotte kwam de "componist" het publiek bedanken :

Kadril in de schuur.
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NAER-REDEN.
Wy dancken u te saem, beminders van de Reden,
Die met stilswygentheyt quaemt uwen tydt besteden,
Om ons tragedi-spel met iever en gedult
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Nacht van de Geschiedenis 2008.
CLOTHAIRE DE DEKEN

Opnieuw onder impuls van het Davidsfonds heeft de vierde nacht van de Geschiedenis
plaats te Maarke-Kerkem in de kerk van Maarke. Businarias zal weer van de partij zijn
om haar bijdrage te leveren aan een causerie over een onderwerp dat de Maarkedalers
ongetwijfeld nauw aan het hart ligt : hun Maarkebeek.
Allen hebben ze gespeeld aan haar oevers. Stekelbaars en grondeling geschept met de
zeef, gevouwen papieren scheepjes laten vlotten, steentjes van de brug in het water
gekeild. Later hebben ze ergens aan de Hekkebrug hun eerste afspraakje gemaakt... En
nog veel later zandzakjes voor hun deur gestapeld...
Met de beproefde formule van woord en beeld zal het verleden, het heden en de toekomst van onze beek toegelicht worden. De natuurlijke rijkdom ... of wat er nog van
rest en de milieuaspecten komen tevens aan bod en zullen door de natuurvereniging
Natuurpunt en de Stichting Omer Wattez onder de loep genomen worden.

"Argument" of programma samengesteld door de "directeur" Pierre-Joseph Signor
voor de opvoering van "Josué" te Sint-Cornelis-Horebeke in 1797.

10
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Hoe zit het met de gezondheid van de onlangs uitgezette kwabaal? Waar komen de
geplande gecontroleerde overstromingsgebieden? Is de beek er altijd geweest en heeft
men haar loop ooit verlegd? Welke oude kaarten bestaan er over de beek? Krijgen
de aangelanden nog natte voeten? Zoveel vragen... Misschien hoort U het antwoord.
Weerom staat Businarias borg voor een groot aantal ongeziene documenten over de
beek en haar geschiedenis. Om het vele opzoekingswerk maximaal te laten renderen
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kunnen deze documenten en plannen in vergrote vorm nog eens rustig ingekeken worden op de Erfgoeddag in ons Documentatiecentrum "Ter Maelsaecke" in de Maalzaakstraat te Etikhove.

Alvast twee data te noteren in uw agenda van 2008
– 18 maart 2008 : Nacht van de Geschiedenis
"De Maarkebeek - verleden, heden en toekomst"
– 13 april 2008 : Erfgoeddag
Tentoonstelling "De Maarkebeek".

te Etikhove op 5, 6 en 12 oktober 1755. Jean-Baptiste Signor zingt een "liedeken" van
27 (!) strofen van 8 regels, gevolgd door een "ﬁnis". Dit is het begin :
Comt hier by, wilt u vermaecken
En wilt al u droefheyt staecken
En weest nu op desen tydt
t'Etichov' met ons verblydt
en het eindigt met
Waer mede dat ick blyv' uw dienaer wel beminde;
Hebt gy myn dienst van doen, gy weet my waer te vinden.
Ick sluyt op dit termyn en wensch' u allegaer
Veel segen en geluck, oock 't hemelryck hiernaer.
In 1769 had de opvoering plaats van "Eustachius, veltheer der Romeynen". De tragedie bestaat uit 2864 versregels en moet minstens drie uur hebben geduurd. Ze werd
opgevoerd om de "inhaling" van de relikwie van de heilige Donatus te vieren.
In de "begroetinghe" verwelkomt J.-B. Signor baron de Kerkhove, met vermelding van
al zijn bezittingen :
Mher Albert-Desideer-Xaveri de Kerckhov,
Baron van Exaerde en heer van Etichov,
Ladeuse, Olsene en Aude goede mede,
Met over Maelsaeck ook, hy heeft daer d'overhede,
Fines ende Terbourght is daer oock eene van,
Met plaetzen noch veel meer die ick niet nomen kan;
Ten Berge volght hun oock, met Lootenhul verheven,
Daer dat sy wenschen al hem t'hebben lanck in 't leven,
Geluwe, Broeck, daerby Terthont met Belleghem,
Spensiers en Brassant is oock gejont an hem,
De prochie van Maerck-Kerckhem en Overacker
Is daer oock hunnen heer en een soorgvuldig wacker
Tegen 't contrari recht; quam men daer sulckx begaen,
Hy souw als eenen leuw dat dempen en verslaen ...
De "trouwe geselnede van ons lofweirden heer" en den "jongen heer baron DesideerAlexander" worden niet vergeten, evenmin als Jean-Baptist Romers (de pastoor), de
onderpastoor, de baillu, de burgemeester, "Sieur Jan-Baptist Desmet, als heer baillu
verheven van Fines", de grifﬁer en "g'heel 't magistraet" ...
Afain 't wort al begroet, 't sy oud of jonge lieden,
Die hier gecommen syn om ons werck af te spieden;
Wy steken niemant uyt, geen vyant nochte vrient,
Om dat men tracht te syn van alle man bemint ...

36

busi 12008.indd 9

9

11-04-2011 15:49:45

Het dorpstheater in de 18de eeuw.

DIRK DE MERLIER

In zijn werk "Le théâtre villageois en Flandre" schetst de Oudenaardse historicus Edmond Vander Straeten het toneelleven in onze streek.
Het eerste deel verscheen in 1874, het tweede in 1881. Vander Straeten publiceerde in
het Frans en niet in het Nederlands, maar schreef in zijn voorwoord: "Trouvez-nous un
éditeur dans cette langue et nous recommençons le livre!"
Het theater of "concert" draaide bij ons rond de broers Jean-Baptiste en Pierre-Joseph
Signor, uit Zulzeke. Ze noemden zichzelf "componist" en hun toneelstukken "argumenten". Hun familie kwam uit Duitsland en heette oorspronkelijk Singor.
Hun grootvader Jan-Georg (° Mannheim 1678) was secretaris van de graaf de
Bylandt, heer van Melden. Zijn naam wijzigde hij in "Signor".
Hun vader was Pieter-Jan Signor, klerk en onderwijzer te Zulzeke, en rentmeester van
de heerlijkheden Zulzeke, Kwaremont en Ruien. Hij organiseerde er toneelopvoeringen van zijn "argumenten".
Jean-Baptiste en Pierre-Joseph erfden het talent van hun vader. Het "annagramma"
(een spreuk van de letters van hun naam) van Johannes-Baptiste was
POESII BAERT GANS IN JONST
dat van Pierre-Joseph

HUN IS POESIS OPREGT RUST

Achille Lemaître uit Schorisse.
MARC VUYLSTEKE

In 2007 vierden we 150 jaar Omer Wattez, eindelijk
kon hij eens in de volle schijnwerpers staan. In ZuidOost-Vlaanderen is zijn naam opnieuw bekend geraakt
via de Stichting Omer Wattez, nu Milieufront Omer
Wattez. Niemand weet echter nog wie Achille Lemaître
is. Toch is dit ook een ﬁguur die tot de illustere Schorissenaren behoort.
Enkele maanden geleden kreeg ik een vraag van pater
Passionist J. Vanden Bussche uit Wezembeek-Oppem
of ik genealogische informatie had over de familie van
Achille Lemaître uit Schorisse. Pater Vanden Bussche
kreeg herhaaldelijk van oudere kloosterlingen in het
klooster te Highgate (Londen) de vraag of hij Pater
Lemaître, een Vlaming, kende. Het antwoord was negatief. Pater Lemaître was tussen de twee wereldoorlogen overste geweest in het klooster te Londen. Na enig
zoekwerk en navraag is de Vlaamse oorsprong bevestigd.

Een zoon van Pierre-Joseph, Charles-Joseph, zette de traditie verder. Hij was onderwijzer en landmeter te Ronse. Als anagram koos hij voor :
SA, NU IVRIG VOOR DE CONST.
Wat moeten wij ons voorstellen bij een toneelopvoering van die tijd?
Meestal had ze plaats in openlucht, op de "plaats", op een boerderij of zelfs op een
weide. De opvoering begon met een "voor-rede" of een "liedeken" waarin de "componist" het verhaal toelichtte, zoals in "Leopoldus, of het ontset van Weenen", gespeeld

Pater Edward van de H. Paulus, kloosternaam van Achille Lemaître werd op 23 oktober
1867 geboren te Schorisse als zoon van Frederik en Juliana Petit. Vader Frederik
was afkomstig van Zegelsem (overleden te Schorisse op 8 november 1893). Op 1
februari 1843 huwde hij met Juliana Petit (geboren te Schorisse op 6 september 1825
en er overleden op 13 oktober 1894). Het gezin woonde in de onmiddellijke nabijheid
van het café “het Oud Klooster”, het huis waar Omer Wattez tien jaar eerder werd geboren. Omer Wattez heeft de familie Lemaître zeer goed gekend en wellicht heeft hij
later in één van zijn novellen de smidse van Lemaître beschreven.
ACHILLE was de jongste zoon uit het grote gezin Lemaître. Zijn oudste broer,
THEOPHIEL (geboren op 19 juni 1844) was 23 jaar oud toen hij werd geboren.
De andere kinderen uit het gezin waren :
MARIA (geboren op 30 juli 1846, gehuwd op 20 februari 1884 met Nathalis Van Overmeire) - IVO (geboren op 30 juli 1848, volgde zijn vader op als smid en overleed ongehuwd op 9 juli 1931) - MARIE-EUGENIE (geboren op 23 mei 1854), CHARLOTTE
(geboren op 17 juli 1856), MARIA (geboren op 7 mei 1858), MARIA MATHILDE
(geboren op 8 juli 1861), CELESTA (geboren op 20 mei 1865) en MARIA (geboren
op 21 mei 1871) waren zijn zusters.
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maar ook

POESII IS OPREGHT ONRUST.

Jean-Baptiste (° 1731) was onderwijzer te Zulzeke en te Ronse, zijn broer onderwijzer
achtereenvolgens te Ooike, Avelgem, Deerlijk en Nukerke. Zijn noemden zich "componist" van talloze tragedies op rijm, gebaseerd op historische gebeurtenissen of heiligenlevens (liefst met "martelinghen").
In 1804, bij het opstellen van een theater in Horebeke, viel Pierre-Joseph van een
ladder en stierf kort daarna.
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Pater J. Vanden Bussche bezorgde mij dan ook onderstaande informatie.
Op jeugdige leeftijd kwam Achille in Engeland. Hoe en waarom is niet bekend.
Te Glasgow kwam hij in contact met de Passionisten, die in 1865 in Stanhopestreet
een klooster en een kerk (1869) toegewijd aan St. Mungo1 hadden stichtten. In
dit klooster overleed op 28 juli 1866 een van de geestelijke kinderen van Guido
Gezelle, nl. pater Hubert van de Zalige Benedictus Labre (Jan de Neve uit Heist-aanZee). Deze pater stierf als martelaar van naastenliefde bij het verzorgen van de cholerazieken in het nabijgelegen hospitaal2.
Achille trad in als novice van het St. Saviourʼs klooster te Broadway in de Engelse “Cotswolds” en legde er op 19 juli 1892 de kloostergeloften af onder de naam :
Edward van de H. Paulus. Zes jaar later beëindigde hij zijn studies te Dublin in het Mount
Argus klooster en werd op 4 juni 1898 priester gewijd. Gedurende tien jaar was pater
Edward behulpzaam in het pastorale werk in Engeland en Ierland. In 1908 werd hij
rector te Glen Osmund (Ademaiïe) in Australië (Engeland, Ierland en Australië behoorden toen tot dezelfde provincie). Toen in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak
nam Pater Edward als aalmoezenier dienst in het Australische leger en was gelegerd in
Frankrijk, Egypte en in het Midden-Oosten.
Na de oorlog keerde hij terug naar Australië en werd in 1917 overste van het St.Brigidʼs klooster te Marrickville (Sidney).
In september van dat jaar werd de eerste steen gelegd van een nieuwe kerk, die onder
zijn leiding werd voltooid.

St.-Brigid's klooster te Marrickville (Sidney) in 2006.
1. The Passionists in Scotland 1865-1965, p 21-23.
2. J. Vandenbussche, "P. Hubert De Neve leerling van Guido Gezelle" in Het Teken (LXXII), 1999,
nr 2, p 49-52.
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Ze vonden ze wel! Het duurde zelfs niet lang. Ze waren goed ingelicht en goed voorbereid. Dit was de best denkbare plek om in ʼt geheim drank te stoken: een gesloten
boerenhof, tenden de wereld, verscholen tussen de boomgaard, de boskant en dikke
dorenhagen. Iemand moet hun doen en laten in de gaten hebben gehouden, dat gaapt
gelijk een oven.
Duulke was indertijd al lang dood toen de gebuurs hem vonden. De aandacht voor
het boerenhof werd toen vooral gewekt, als daar al-met-den-anderen een jonk wijf
verscheen, en meteen daarna een marchank, nen ouw-ijzer-peetie die al den ouden brol
opkocht en naderhand van bij die jonge poele niet meer weg te smijten was. Dat brengt
allemaal geklets met zich mee. Die automobiel bijvoorbeeld en dat heen en weer gerij
vroeg en laat. Dan is er altijd wel een of andere hertefretter die, als een jachthond met
de neus tegen de grond, snuffelend blijft ronddretsen, tot hij iets gevonden heeft dat de
moeite is om aan het klokzeel te hangen.
Vennie was razend. Als ik die djeloesche chagrijnigaard, die godverdomse kuis-mijnkloten ooit tussen donkeren en klaren tegenkom...
Die kans deed zich niet voor, natuurlijk niet. Op zeker ogenblik had hij zowaar
Marietje verdacht. Dat ze hem uit pure wraakzucht had willen treffen. Met de medewerking van Nard. Maar die twee waren in schranke gevallen...
Een zaak was intussen zeker: dat de genaamde Johannes Kloefmaekers en zijn medeplichtige Alice Keibergs, beter bekend onder de naam Ponties Lies, ongenadig werden
veroordeeld, zwaar beboet en... niet konden betalen. Zij had haar deel grof gespendeerd
aan verf, behangpapier, nieuwe meubels en nieuwe kleren. Hij had zijn duiten effenaan
onnozelweg aan zijn halve trouwboek gegeven en die was ermee vanonder gegaan!
Ze zaten compleet aan de grond. Hun stokerij werd aangeslagen. En, alsof het nog
niet genoeg was, reed hij van pure miserie op een late avond met zijn automobiel knal
tegen een boom. De schade was aanzienlijk. Ge zoudt u voor minder aan een koord
hangen.

Hikketisse: hagedis.
Ouw-ijzer-peetie: handelaar in oud ijzer.
Passavank: vrijbrief. Verklaring waarbij iets
toegestaan wordt.
Poele: jonge kip, ook jong vrouwmens.
Ronddretsen: ronddrentelen.
Schranke: in . vallen: in ruzie vallen.
Sleunze: vod, ook maandstonden.
Troelala: omhaal, drukte, opschepperij,
windmakerij.

Aangedregen: verklikt.
Al-met-den-anderen: opeens, naderhand. Als puntje
bij paaltje komt.
Boneperse: bonenstaak.
Gange: ten andere .: anderzijds, naderhand.
Gebenedijt woord: geen . woord: geen enkel woord.
Geenste: het gindse. Dat en ʻt.: dit en dat.
Gekatsiet: gekasseid.
Goegeweten: zeker weten.
Hertefretter: hartenvreter.
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Lies benijt? Hij geloofde het niet. Maar wat kon hij anderzijds naar huis gaan doen?
Zijn echtgenote was weg. Het had ook geen zin meer, dit nog langer te verzwijgen.
Lies wist het al, van horen zeggen. Ze had er niet durven over beginnen, omdat ze
aanvoelde dat hij er liever niet over klaptege. Ze hoopte dat hij voortaan meer dan
teveuren van haar zou zijn. Helemaal van haar!
Hij zat verstrooid naar buiten te kijken. Wat ging er door zijn gedachten?
Ik moet geduld hebben, dacht ze. Ze wou nog steeds een kind van hem. Soms was ze
echt bang dat deze droom nooit werkelijkheid zou worden. Ze had immers al lang in
positie kunnen zijn, maar ze bleef elke maand de sleunze krijgen.
Zet dat uit uw hoofd, Lies, het is nu het moment niet.
Ze moest ineens naar buiten, een verse lucht scheppen. Het was al bijna donker. Ze
liep rond de schuur, om te weten of er geen djenijverlucht hing. Of er geen opvallende
sporen waren van hun gesleur. Ze bleef naar de opkomende sterren staan kijken. Of
daarboven ergens een God was, een almachtige Lievenheer, die hen goedgunstig zou
zijn.
ʼs Anderdaags ʼs nuchties was het nauwelijks klaar, toen er aan de poort werd gerammeld. Ze sprongen alle twee tegelijk het bed uit. Het gerammel duurde voort, er werd
geroepen dat ze moesten opendoen. Er ﬂitste hen van alles door het hoofd.
ʻHet ongeweerte breekt los,ʼ kloeg ze. ʻZe hebben ons bij onze schabbernak.ʼ
Ze schoot in haar kleren. Hij was al bij de deur.
ʻIemand heeft ons aangedregen, het kan niet anders,ʼ gromde hij.
ʻLaat mij maar gaan,ʼ zei ze ineens beslist, ʻze moeten u hier niet zien.ʼ
Maar zijn automobiel stond in de loodze, ze zouden het meteen ontdekken en weten
dat hij bij haar had geslapen. Misschien kwamen ze precies daarvoor. Zu tijlek in den
uchten! Om hem te betrappen op overspel.
ʻNee, het is die gasten om de stokerij te doen,ʼ zei hij. ʻBlijf kalm.ʼ
Ze glipte hem voorbij, de deur uit.
Hij had hier niet mogen slapen, en wel om een totaal andere reden. Ze zijn goegeweten
eerst in DʼHoppe neergestreken, misschien gisteravond al. Hij had thuis moeten zijn.
Hij had hen gans het kot kunnen laten omkeren, van de kelder tot de zolder, en ze zouden niets gevonden hebben. Dan waren ze wellicht nooit naar hier gekomen. Iemand
moest hen gezegd hebben waar ze hem konden vinden.
Hij hoorde hoe Lies op haar kloefen de gekatsiete koer over klepperde en hoe de poort
krieptege bij het opendoen.
Met vier man tegelijk stonden ze plots midden den hof en verspreidden zich meteen
daarna naar de stallen, de verkieskoten, de schuur, de loodze. Lies stond hen verbouwereerd na te gapen, met in haar trillende hand een papier, dat haar door een van hen
werd toegestopt.
Het heeft geen zin dat ik mij nog langer gedoken houd, dacht Vennie. Het interesseert
die mannen niet of Lies het bed met iemand heeft gedeeld, ze zoeken de stokerij.
En die zullen ze niet vinden!
6
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In 1924 kwam hij naar Engeland terug en verbleef enkele jaren in Harbourne
(Birmingham). Vijf jaar later werd hij aangesteld als overste in het klooster van
Highgate (Londen).

Het klooster te Highgate.

Hier heeft de dynamische rector zich kunnen uitleven in een groots en belangrijk project, nl. de schulden die reeds vele jaren op kerk en klooster rustten, volledig afbetalen,
opdat eindelijk de kerk, gebouwd in 1898, bevrijd van schulden zou kunnen geconsacreerd worden. Hij richtte een comité op van gegoede burgers. Met alle middelen
werd onder hun leiding gepoogd geld in te zamelen, door maandelijkse collecten per
brief, parochievergaderingen, loterijen, tuinfeesten, toneelspelen en dergelijke. Reeds
eind juli 1931 was de nodige som bereikt en op 28 april, feest van de H. Paulus van het
Kruis, werd de kerk met grootse plechtigheid ingewijd.
Monseigneur J. Butt, bisschop van Cambysopolis leidde de plechtigheid. Op zondag
1 mei werd een plechtige hoogmis gecelebreerd, waarin pater Edward, rector,
celebrant was en waarin Kardinaal Bourne, aartsbisschop van Westminster presideerde
en het gelegenheidssermoen hield.
Na zijn rectoraat in Highgate was pater Edward nog gedurende één termijn provinciaal
consultor.
Hij overleed op 5 mei 1942 te Highgate, vijfenzeventig jaar oud. De uitvaartdienst en
de begrafenis in de kloostergrond had plaats op 7 mei. Uit de aanblik van zijn portret
blijkt dat pater Edward Lemaître een zeer imposant ﬁguur was, met een bijzondere
gave tot het besturen van een kloostergemeenschap, met alle geestelijke, administratieve en ﬁnanciële aspecten daaraan verbonden.
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Ledenlijst 2007.
ERELEDEN :
Bibliotheek Omer Wattez, Maarkedal
Fam. Luc Bothuyne-De Maeseneire, Maarkedal
Fam. Jozef Bourdeaudhui, Maarkedal
Dokter Marc Buys, Maarkedal
Mevr. Bernadette Casiers, Maarkedal
Fam. Romain De Bleeker-Glibert, Ronse
Dhr Roger De Bus, Maarkedal
Dhr Sylvain De Lange, Gent-Mariakerke
Dokter Edmond De Meulemeester, Maarkedal
Dhr Stan De Wolf, Ronse
Fam. Chris en Ann Delaere-Dieryckx, Maarkedal
Dhr Geert Devos, Lede
Dhr. Jean Foucquet, Maarkedal
Dhr. Georges Gosseye, Oudenaarde
Dhr Noel Huysman, Oudenaarde
Mevr. Maria-Elisabeth Lantmeeters, Oudenaarde
Fam. Antoine Lefever-Baeke, Maarkedal
Fam. Fernand Maes, Maarkedal
Dhr Peter Thienpont, Maarkedal
Hr en Mevr. Paul Van Butsele, Ronse
Mevr. Rita Van Caenegem, Maarkedal
Dokter Eric Van Eeckhout, Maarkedal
Dhr Ivan Van Hoecke, Maarkedal
Fam. Rudi Van Paemel, Maarkedal
Mevr. Marijke Van Welden, Maarkedal
Mevr. Paula Vander Mijnsbrugge, Maarkedal
Dhr Jean Velghe, Ronse
Fam. Marc Vuylsteke-Casteleyn, Maarkedal

STEUNENDE LEDEN :
Fam. Dirk Baekeland-De Tavernier, Maarkedal
Fam. Denis Baekeland, Maarkedal
Fam. Paul Baekeland, Maarkedal
Fam. Jozef Bauters-Vindevogel, Oudenaarde
Dhr Hilaire Besard, Maarkedal
Dhr Carlos Bodequin, Maarkedal
Fam. Pascal Bothuyne, Maarkedal
Fam. Marc Bourdeaud’hui, Maarkedal
Mevr. Georgette Bourlez, Maarkedal
Dhr Fernand Brossé, Brakel
Fam. Jean Capiau, Maarkedal
Dhr Carlo Cierkens, Maarkedal
Fam. Eppo Cools, Maarkedal

Dhr Roger Coopman, Zottegem
Dhr Johan Cruypeninck, Maarkedal
Mevr. Agnes Daneels, Maarkedal
Dhr Antoine De Brauwere, Oudenaarde
Dhr Jacques De Buysscher, Ronse
Dhr Joan De Clercq-Van Cauwenberg,
Maarkedal
Mevr. Gaby De Geeter, Brakel
Dhr Donatus De Geyter, Oudenaarde
Fam. Geert De Geyter-Eeckhaut, Maarkedal
Dhr Georges De Jaegher, Oudenaarde
Dhr Philippe De Keyser, Oudenaarde
Dhr André De Loenzien, Waregem
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Ze haalden hun boekske te voorschijn.
ʻWij denken dat gij zwaar in overtreding zijt, meneer.ʼ
Ze begonnen te schrijven De wet was de wet. Ze zouden wel uitvissen waar hij het
spul vandaan haalde. Het speet hen, maar ze vreesden dat hij voor de juge zou moeten
verschijnen. Ze raadden hem aan geen stommiteiten uit te halen en, tot nader order,
zijn waar in bewaring te gaan aﬂeveren op het adres dat zij hem aanduidden.
Vennie zette een effen wezen op en zweeg. Zogauw ze klaar waren met hun geschrijf,
reed hij weg, zonder boe of ba. Ook thuis in Zegelsem zou hij maar beter zijn mond
houden. Lies had immers gelijk, hij was te driest geworden. Zolang het rekt scheurt het
niet, had hij geredeneerd. Nu was het dus gescheurd. Hij verwachtte groot misbaar en
dan moet ge maar geen olie op het vuur gieten.
Ze zei niets. Eerst werd ze bleek, ze doorboorde hem met haar blik. Heb ik het niet
gezegd! Daarna stoof ze naar buiten, recht op den djenijverkelder af. Onderweg had ze
de stok beet, waarmee ze gewoonlijk de neuties naar binnen dreef. Ze slaat den boel
kapot, dacht hij. Hij ging haar achterna.
ʻNiet doen!ʼ Hij greep de stok, ze wrong hem los en schodderde de trappen af, hij pakte
haar vast bij haar lenden, ze verweerde zich, ze was taai.
ʻKalmeer toch,ʼ schreeuwde hij.
ʻZe zullen naar hier komen,ʼ beet ze terug. ʻEn dan! Het onheil is niet te overzien.ʼ
Hij kreeg haar helemaal in zijn greep, haar armen achter haar rug, haar lijf hard tegen
hem aangedrukt, haar verkrampt gezicht vlak voor dat van hem.
ʻRustig toch. Ze komen niet. En als ze het wel doen, zullen ze niets vinden, daar moeten we voor zorgen.ʼ
Ze verslapte. Hij was sterk. Ze zag de teruggekeerde zelfzekerheid in zijn ogen. Hij
was nog altijd die enige man die ze ooit had gewild. En ... ze hadden samen veel geld
verdiend en het eerlijk verdeeld. Zijn Marietje proﬁteerde wellicht mee van zijn deel,
zo hield ze zich gedeisd.
ʻWe timmeren de kelder dicht en stapelen al het stro voor de deur,ʼ besloot hij.
ʻEn in de buitenmuur zijn er de vlieggaten,ʼ merkte ze op. ʻGe moet maar de pompels
stro eruit trekken en ge kunt in de kelder kijken.ʼ
ʻGeen probleem, we zetten wat dan ook tegen die muur, een toeveel buidzen, de bonepersen van op den delte. Of we hangen een veugelmuite voor ieder gat. Kom, rap, we
beginnen eraan!ʼ
Ze bezweek voor zijn overtuigingskracht. In paniek alles kapotslaan had inderdaad
geen zin. De stokerij camouﬂeren zou voorlopig wel het beste zijn wat ze konden doen.
Ineens werd ze froet om eraan te beginnen. En hij zag dat het goed was. Ze werkten tot
de avond toe en toen ze gedaan maakten, kon niemand nog vermoeden dat daar binnen
in de schuur een beteravenkelder zat, waar in ʼt geheim djenijver werd gestookt.
Afgedjakt maar opgelucht verorberden ze tegare een voer boterhammen met hesp. Hij
moest blijven slapen vannacht. Ze was zogezegd nog altijd benijt van wat er misschien
gebeuren zou.
5
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troelala. Zij had intussen, ijverig als ze was, heel haar doeninge van woonhuis tot
ovenbuur opgekalefaterd, ze kweekte verkies en neuties en ze hielp hem in den djenijverkelder. Ze draafde af en toe met haar Brabantse knol door de velden en, als dat niet
hielp om haar hormonen in evenwicht te krijgen, kon ze hem nog altijd zonder moeite
stekezot maken tussen de sjorzen en zelfs nog liever in ʼt heuj. Wat niet belette dat die
twee ten andere gange, met evenveel heftigheid, tot ruize maken konden overgaan.
Eigenlijk, en dat zei ze hem vlakaf, was zij benijt geworden van dat djenijver stoken
in den duik. Met recht en reden, zoals hierna zal blijken. Maar hij was niet te bewegen
om er, al was het maar tijdelijk, mee op te houden.
Op een doordeweekse donderdagnuchten gebeurde het onvermijdelijke.
Hij reed gezapig, met een niet geringe lading zelf gedistilleerde drank, een zoveelste
winstgevende transactie tegemoet. Werd hij toch wel tot staan gebracht zeker! Daar
ergens op de baan tussen Nederbrakel en Geraardsbergen.
ʻHalt, controle!ʼ Ze zagen aan zijn gezicht dat er stront aan de knikker zat.
ʻDoe ne keer uw koffer open, meneer.ʼ
Er sprongen grouwelijke vloeken en scheldwoorden in hem op. God-gekuiste-miljardedju en zo van die krakers die als doodzonde werden aangerekend. Maar hij slikte ze
weer in.
ʻToon nekeer uw papieren, meneer.ʼ
ʻWat voor papieren?ʼ
ʻPassavank, factuur...ʼ
Had hij niet.
Zijn hart zat verkrampt, zijn spieren waren verlamd, zijn gedachten tolden gelijk zot.
Maar zijn feilloos instinkt sprong hem ter hulp. Kalm blijven, zei het hem. Tegenwerken heeft geen zin, geef een stuk toe en red de rest! Een hikketisse die gegrepen wordt
laat haar staart schieten en ontkomt. Laten schieten dus! Een toeveel ﬂessen djenijver
kwijtspelen is geen ramp. Wat hem daarna razendsnel te doen stond, zat hem klaar
voor de geest.
ʻIk heb die ﬂessen voor een appel en een ei gekocht van een fruitmarchankʼ, verzinde
hij.
ʻFruitsap dus,ʼ schamperden ze.
ʻNee, djenijver. Die vent moest er vanaf en ik liet mij doen, dat is altijd mijn zwak
punt.ʼ
ʻWie is hij, die vent?ʼ
ʻSla mij nu dood! Ik zou het echt niet weten. We dronken tegare nen demie en voor ik
het wist, zat zijn waar in mijn auto. Ineens was hij op en weg. Ik weet nog altijd niet
waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe ging. Intussen zit dat spul nu al dagenlang
in mijn koffer en geraak ik er niet vanaf, ik kan het moeilijk zelf uitdrinken, ik heb al
overwogen het in de beek te gieten.ʼ
ʻEn wij moeten dat allemaal geloven, meneer?ʼ
ʻHet is de waarheid, niets dan de waarheid.ʼ
4
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Fam. Dirk De Merlier, Maarkedal
Mevr. Nellie De Merlier, Oudenaarde
Fam. Laurent De Puydt, Maarkedal
Mevr. Regina De Rodder, Horebeke
E.H. Pastoor De Schrijver, Maarkedal
Fam. Gerard De Smet, Maarkedal
Fam. André De Tandt, Ronse
Fam. Paul De Tavernier, Maarkedal
Fam. Roger De Tavernier, Maarkedal
Mevr. Ann De Tollenaere, Maarkedal
Mevr. Magda De Voet, Maarkedal
Fam. Lothar De Voet-Vercruysse, Ronse
Fam. Albert De Worm, Ronse
Fam. A. De Zaeytijdt-Notebaert, Maarkedal
Fam. Debacker-Verschelden, Maarkedal
Dhr André Decubber, Maarkedal
Dhr Dirk Dekeyzer, Maarkedal
Dhr Marcel Demets, Oudenaarde
Fam. Pierre Depoorter-Degroodt, Maarkedal
Fam. Norbert Deriemaeker-Geenens,
Maarkedal
Mevr. Descamps-Martens, Maarkedal
Fam. Herman Detemmerman, Maarkedal
Fam. Marc en Lucie Deweze-Vanwymeersch,
Brakel (Everbeek)
Dhr Jean-Paul Deworm, Mol
Dhr Romain D’Hondt, Maarkedal
Fam. J.-P. D’Hondt-Geenens, Maarkedal
Fam. Jos en Mona Dierckx-Deprez, Ronse
Dhr Remi Donckerwolcke, Ronse
Dhr Herman Duprez, Bellegem
Fam. Duthye-Pot, Ronse
Dhr Guy Duwijn, Maarkedal
Fam. Jozef Eeckhout-Batteauw, Maarkedal
Dhr Marc Erregat, Maarkedal
Dhr Jean Flamand, Maarkedal
Dhr Robert Geenens, Maarkedal
Dhr Lucien Geenens, Zwalm
Dhr Frans Ghijs, Maarkedal
Mevr. Agnes Godaert, Maarkedal
Mevr. Marie-Marthe Goeffers, Maarkedal
Dhr Paul Herman, Zwalm
Fam. Marcel en Marie-Louise
Herman-Baekelandt, Zottegem
Hof van Goeminne, Maarkedal
Fam. Clement Lemarcq-De Coker, Maarkedal
Fam. Etienne Lippens, Maarkedal
Fam. Steven Lippens, Maarkedal
Dhr N. Livyns, Outrijve
Fam. Roger Lodens-Schiettecatte, Maarkedal
Dhr Frans Lust, Maarkedal
Dhr Peter Mareen, Maarkedal
Fam. Antoine Merchiers-Verpoort, Oudenaarde

Fam. Marc Miclotte-Jaenen, Maarkedal
Dhr Jo Nachtergaele, Maarkedal
Fam. F. Okerman, Brakel
Dhr Paul Opsomer, Maarkedal
Fam. Etienne Pieters-Veys, Maarkedal
Dhr Noël Popelier, Maarkedal
Dhr Adrien Pot, Oudenaarde
Fam. Danny Provost, Maarkedal
Dhr Dirk Renard, Maarkedal
Fam. Riebbels-Hossey, Lovendegem
Fam. Romain Roman-Devos, Ronse
Geschied- en Oudheidkundige Kring Ronse,
Ronse
Dhr Hubert Saveyn, Maarkedal
E.H. Maurice Schoorens, Kluisbergen
Mevr. Marie-Josephe Schoorens, Oudenaarde
Mevr. Maria Sprimont, Maarkedal
Fam. Gilbert Stockman, Ronse
Dhr Jan Thomas, Nazareth
Dhr Roland Van Coppenolle, Ronse
Drr Luc Van Coppenolle-Beeckman, Maarkedal
Dhr Germain Van Der Hauwaert, Maarkedal
Dhr Etienne Van der Stricht, Oudenaarde
Dhr Jacques Van Haesendonck, Maarkedal
Dhr Theo Van Schoorisse, Ronse
E.H. Frans Van Schoorisse, Gent (Mariakerke)
Dhr Geert Van Wambeke, Maarkedal
Fam. Damien Van Wambeke, Ronse
Mevr. Anny Vande Catsyne, Maarkedal
Fam. Marcel Vanden Abeele-Van Nieuwenhuyze
Oudenaarde
Fam. Emiel Vandenabeele, Maarkedal
Mevr. Denise Vandenabeele, Oudenaarde
Dhr Roger Vandenhoucke, Gent
Dhr Etienne Vander Kimpen, Gentbrugge
Dhr Valère Vander Kimpen, Geraardsbergen
Fam. P. Vander Linden-Schoorens, Maarkedal
Fam. Ruﬁn Vanderdonckt, Maarkedal
Fam. Ghislain Vanderdonckt-Verpoort,
Horebeke
Fam. Et. Vercruysse-De Maeseneire, Zingem
Fam. Verfaille-De Maeseneire, Ronse
Fam. Luc Vermeire-Polet, Maarkedal
Dhr André Vermeulen, Maarkedal
Dhr Germain Weytsman, Maarkedal
Dhr Rudolf Wiegers, Maarkedal
Fam. Paul Wittebroodt-Donckerwolcke,
Maarkedal
Eerw. Zusters van Maria, Maarkedal
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LEDEN :
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Fam. Carlos Aelvoet-Voet, Wortegem-Petegem
Fam. Anckaert-Roman, Maarkedal
Fam. Ghislain Assez-Lesceux, Maarkedal
Dhr Valeer Bauters, Maarkedal
Fam Marc en Lieve Bauwens-Capiau,
Maarkedal
Fam. Beckaert-Titeca, Maarkedal
Dhr Ruud Bodegraven, Ronse
Dhr Boudewijn Botteldoorn, Vloesberg
Fam. Fr. Botteldoorn-De Lepeleere, Maarkedal
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Oudenaarde
Mevr. Caroline Bouchez, Ronse
Mevr. Barbara Bourdeaud’hui, Maarkedal
Mevr. Rachel Bourgeus, Maarkedal
Mevr. Rosine Bousard, Maarkedal
Fam. Gerard Capiau-Laemont, Maarkedal
Fam. J.-P. Capiau-Van Nieuwenhuyze,
Maarkedal
Dhr André Claus, Maarkedal
Dhr Chris Clepkens, Tielt-Aarsele
Dhr Roger Cnudde, Ronse
Fam. Jean Collet-De Temmerman, Maarkedal
Dhr Adrien Commere, Brakel
Dhr Elien Coppens, Oudenaarde
Dhr Eric Coppens, Maarkedal
Fam. Cordier-Lefebvre, Maarkedal
Dhr José Cornil, Maarkedal
Fam. Cosijn-Papegnies, Maarkedal
Fam. Johan Cottens-Deweer, Anzegem
Dhr Richard Couvreur, Kortrijk
Dhr Yves De Buysscher, Maarkedal
Fam. Urbain De Buysscher-Moeyaert,
Maarkedal
Fam. Stefaan De Clercq-Cierkens, Maarkedal
Dhr Georges De Clercq-Roman, Maarkedal
Dhr Eric De Coker, Maarkedal
Fam. Herman De Coker-Descamps, Maarkedal
Dhr Paul De Coninck, Kessel-Lo
Fam. Leo De Croo, Maarkedal
Dhr Joos De Cubber, Oostkamp
Fam. Clothaire De Deken-De Sodt, Maarkedal
Fam. Benoît De Feyter, Maarkedal
Fam. Philippe De Feyter, Ronse
Dhr Paul De Maeseneire, Maarkedal
Dhr Luc De Maeseneire, Maarkedal
Dhr Lucien De Mullier, Maarkedal
Dhr Pieter De Praetere-Declercq, Maarkedal
Fam. De Smet-Coppens, Ronse
Fam. Lucien De Steur-Dhaeyer, Maarkedal

Fam. Marc De Turck, Maarkedal
Fam. P. De Vos-Thienpont, Maarkedal
Fam. Romain Declercq-Raes, Maarkedal
Fam. Alain Decock-Haelters, Maarkedal
Fam. Christiaan Delarue, Oudenaarde
Mevr. Ann Descamps, Gent
Dhr Geert Deschaumes, Maarkedal
Mevr. Lutgarde Desmet, Maarkedal
Dhr Marnix Detollenaere, Oudenaarde
Dhr Germain Devos, Maarkedal
Dhr Urbain Devos, Maarkedal
Fam. Jan Devos-Verstichelen, Horebeke
Dhr Philip Deweer, Maarkedal
Dr. Sophie Deweer, Maarkedal
Dhr Roger Dhaeyer, Maarkedal
Mevr. Marie-Antoinette Dhaeyer, Maarkedal
Dhr Jean-Marie D’Hondt, Maarkedal
Dhr Raymond D’Hondt, Maarkedal
Fam. Adelin Dreelinck-De Maeseneire,
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Fam. André Erregat, Maarkedal
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Mevr. Anny Foucart, Ronse
Dhr Peter Foucquet, Oudenaarde
Mevr. Esther Goeffers, Maarkedal
Mevr. Lieve Goessens, Horebeke
Fam. Robert Goessens-Besard, Maarkedal
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Dhr Herman Guns, Ronse
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Dhr Claude Holvoet, Kluisbergen
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Dhr Toon Labiau, Lierde
Mevr. Fanny Langie, Oudenaarde
Mevr. Julia Larno, Zwalm
Dhr Roger Lenvain, Zottegem
Mevr. André Maes, Oudenaarde
Mevr. Liliane Maes, Oudenaarde
Fam. Hubert Mannens-Schoorens, Maarkedal
N.V. Maran, Maarkedal
Fam. Luc Mincke-Thienpont, Maarkedal
Dhr Apoteker Johan Moreels, Maarkedal
Mevr. F. Uyterhaegen, Museum voor
Streekgeschiedenis, Zottegem
Fam. Joris Nachtergaele-De Brauwere,
Maarkedal
Mevr. Julia Opreel, Maarkedal
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Vertelsels bij de Leuvense stove.

PAUL BAEKELAND

Nard had een vol jaar geen voet meer in
den Bienvenu gezet. Tot hij op een keer
te weten kwam, dat Vennie tot over zijn
oren in de mizerie was geraakt. Als het
allemaal waar was wat er gezegd werd
dan kondt ge, als oude kameraad, bijna
niet anders dan de strubbelingen die er
geweest waren vergeten en hem ne keer
gaan opzoeken. Eigenlijk had hij nooit
echte ruize met Vennie gehad. Die keer
binst de zinginge te Stampers, toen hij en
Meulies Tuurke tegen het wiel van zijn
automobiel hadden gepist, terwijl Tieste
Gomarkies Renne en haar Ronsenaar op
de achterbank aan het vrijen waren geweest, toen hadden ze wat hitsig ondereen staan tuilewuiten en was het bijkans op echte ambras uitgedraaid. Maar daarna
waren ze wijselijk mekaar uit de weg gebleven. Tot op vandaag dus.
Wat was er gebeurd? Wel Marietje bleek op een goede keer weg te zijn. Op zich was
dat geen nieuws meer, tot het bij Vennie begon door te dringen dat ze weg bleef, en
dat ze een aantal spullen mee had. Plus het geld! Wat erop duidde dat ze ervandoor
ging voorgoed! Dat kon hij moeilijk slikken. Zijn eergevoel kwam in het gedrang. Hij
raakte er een stuk van zijn houvast bij kwijt. Enﬁn, hij liep rond gelijk een kiekie zonder kop, gelijk dat ze zeggen. Vooralsnog probeerde hij het stil te houden naar buiten
uit, maar het nuus had zich verspreid gelijk een vierke en iedereen scheen er weldra
meer over te weten dan hijzelf.
Hij ving op dat ze ingetrokken was bij een oud koppel ergens ten uitkanten van Ronse.
Bij die nonkel Dorie van haar? Moeilijk te geloven, maar hij vertikte het verder te
informeren. Hij ging wel heimelijk daar in de buurt rondhangen. Zonder resultaat.
Tussenin kocht hij, puur van gewente, een nest konijnen die hij, binnen het uur en met
vijftig procent winst, weer van de hand kon doen. Daarna bleef hij, in een herberg van
duivenmelkers, staan klappen bij een djureke bier. Tenslotte kwam hij, zoals elke dag
opnieuw, in Zegelsem terecht.
Zijn aanhoudster, Ponties Lies genaamd, had al een tijdje gezien dat er hem wat
scheelde, maar ze liet hem gerust, hij zou wel uit zijn kot komen. Hun angelaotie was
trouwens ook al niet meer wat ze moest zijn. Hij kwam en ging, soms zonder nog veel
3
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Voorwoord.
Het gaat goed met Businarias. De routinewerkzaamheden gaan gestaag hun gangetje.
2007 was in Maarkedal toch wel een beetje een “Omer Wattez”-jaar.
Businarias nam het voortouw bij de herdenking van zijn 150ste geboortedag. Samen
met de Maarkedalse bibliotheek werd een prestigieuze tentoonstelling opgebouwd,
waarbij wij de samenstelster, Ellen De Clercq, willen feliciteren en bedanken. Maar
– ja, ʼt moet weer – toch dienen wij onze voorzitter ook te bedanken voor de enorme
inzet die hij daarbij toonde: maandenlang trok hij van het ene archief naar het andere
om zoveel mogelijk documentatie en documenten over de gewezen Schorissenaar te
verzamelen. De tentoonstelling enerzijds, maar anderzijds twee lezingen en een gewaardeerde gedichtenwandeling waren daar het gevolg van. Mogen wij dan ook de
verwachting koesteren dat er binnen een afzienbare tijd een uitgebreide biograﬁe over
Omer Wattez zal verschijnen? In de marge van het Wattez-gebeuren kunnen we nog
melden dat Businarias ter gelegenheid van de 11 juliviering de Nederlandse vertaling
van zijn boekje “L'âme belge” uitgaf – een verrassend actueel pamﬂet.
Wat biedt 2008?
Wij gaan ervan uit dat Paul Baekeland zijn “Leuvense Stove” brandend zal houden.
Het schrijversteam zal verder zijn best doen. Maar ook andere activiteiten staan op het
programma. Ter gelegenheid van de Nacht van de Geschiedenis en Erfgoeddag wordt
onder de titel “Maarkebeek, verleden, heden en toekomst” onder meer een tentoonstelling op het getouw gezet over Maarkedals belangrijkste beek. Ik kon hier en daar
reeds enkele voorbereidselen bijwonen, en het beste mag worden verwacht. En rond
11 november 2008 zal het stripverhaal “Odon Van Pevenaege”, gemaakt door Ivan
Adriaensens, verschijnen. Het brengt het verhaal van Odon – slachtoffer van de eerste
wereldoorlog – naar het boek door Businarias uitgegeven in 2004.
Dit is onze Nieuwjaarsbrief. En zoals alle brave kinderen – alhoewel de leeftijd niet
altijd klopt – beloven wij onze beloftes te zullen houden.
Wij wensen aan alle onze leden en hun naasten het allerbeste voor 2008.

In naam van het bestuur.
Jozef BOURDEAUDHUI, ondervoorzitter.
2
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Fam. Bernard Opsomer, Oudenaarde
Mevr. Beatrijs Opsomer, Oudenaarde
Fam. Piens-Van Damme, Maarkedal
Fam. Roland Pieters-Van Der Donckt,
Vloesberg
Dhr Michel Polet, Oudenaarde
Mevr. Godelieve Polet, Maarkedal
Fam. Marc Provost-Roman, Maarkedal
Fam. Pedro Pype-Langen, Maarkedal
Fam. Raevens-Eeckhaut, Ronse
Dhr Francis Raman, Maarkedal
Dhr Armand Redelé, Maarkedal
Rijksarchief Ronse, Ronse
Dhr André Roman, Schorisse
Dhr Robert Roman, Oudenaarde
Fam. Nery en Mariette Roman, Maarkedal
Fam. Roger Roman-De Langhe, Ronse
Fam. Joos Roman-Vanden Dorpe, Maarkedal
Fam. Roland Roos-Roos, Ronse
Dhr Bernard Ryheul, Schorisse
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Dhr José Schoorens, Maarkedal
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Fam. Roger Spileers-Willems, Maarkedal
Fam. Steenhoudt-Debrabandere, Maarkedal
Fam. Frederic Thomaes-Lodeﬁer, Brussel
Dhr Jonny Thomas, Maarkedal
Dhr Luc Thomas, Maarkedal
Dhr Steven Thomas, Maarkedal
Dhr Wim T’Hooft, Oudenaarde
J. Story-Scientia BVBV tijdschriftenafdeling,
Gent
Dhr Herman Tulleken, Oudenaarde
Dhr Theo Valck, Avelgem
Dhr Laurent Van Bost, Maarkedal
Dhr Adelin Van Coppenolle, Maarkedal
Fam. Wim Van Coppenolle-Baekeland, Ronse
Fam. Gerard Van de Meulebroucke, Zottegem
Fam. Van Den Berghe-De Clercq, Kruishoutem
Dhr Norbert Van Den Daele, Roosdaal
Fam. Edgard Van Droogenbroeck, Horebeke
Dhr Jos Van Eechoudt, Oudenaarde
Mevr. Ann Van Effelterre, Oostende
Dhr Adrien Van Heddegem, Maarkedal
Dhr Luc Van Helleputte, Maarkedal
Dhr Georges Van Nieuwenhuyze, Maarkedal
Dhr Stefaan Van Nieuwenhuyze, Maarkedal
Mevr. Marie-Paule Van Nieuwenhuyze,
Maarkedal
Fam. Bertrand Van Overmeiren-De Vos,
Maarkedal
Mevr. Nathalie Van Overwaele, Oudenaarde

Mevr. Nelly Van Paemel, Lierde
Dhr Remi Van Schoorisse, Maarkedal
Dhr Willy Van Schoorisse, Horebeke
Dhr Koen Van Wambeke, Maarkedal
Dhr Pierre Van Wijnen, Ronse
Dhr Eric Vandamme, Maarkedal
Dhr Julien Vande Kerkhove, Schorisse
Dhr Didier Vandefonteyne, La Garde (France)
Mevr. Mady Vandekerckhove, Maarkedal
Dhr Roger Vandenabeele, Oudenaarde
Dhr Jacques Vandenabeele, Ronse
Fam. Herwig Vandenabeele-De Merlier,
Maarkedal
Dhr Julien Vandendriessche, Oudenaarde
Dhr Paul Vandensteene, Groot-Bijgaarden
Dhr Paul Vander Donckt, Maarkedal
Dhr J. Vander Mijnsbrugge, De Panne
Dhr Norbert Vanderkimpen, Ronse
Fam. Hendrik Vanderkimpen-Martens,
Maarkedal
Mevr. Lucienne Vanderstichel, Oudenaarde
Familie Vandewalle-Desmaele, Maarkedal
Mevr. Rosanne Vanhoolandt, Maarkedal
Fam. Eugène Vanhoorne-Breda, Maarkedal
Dhr Johan Vanhuffel, Oudenaarde
Dhr Jan Vanovermeiren, Maarkedal
Dhr Robert Vanpevenaeyge, Maarkedal
Mevr. Zoë Vanpevenaeyge, Maarkedal
Dhr Luc Vercruysse, Maarkedal
Fam. Luc Vermeulen-Besard, Maarkedal
Dhr Pol Vermoere, Maarkedal
Fam. Frans Vervaecke-Deconinck, Maarkedal
Mevr. Jacqueline Victor, Maarkedal
Dhr Romain Vindevogel, Wortegem-Petegem
Eerw. Br. Jozef Vuye, Gent (Oostakker)
Mevr. Adrienne Wauters-Gijselinck, Horebeke
Dhr Rudy Weyts, Oudenaarde
Mevr. Hilde Wieme, Maarkedal
Fam. Luc Willems-Nicolay, Maarkedal
Fam. Joseph Willems-Verhellen, Maarkedal
Fam. Paul Willen-Pot, Maarkedal
Dhr. Robert Ysebaert, Maarkedal
Fam. Gilbert Ysebaert-Cierkens, Maarkedal
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• VRIJDAG 11 APRIL :
Opening van de tentoonstelling "De Maarkebeek"
in het documentatiecentrum "Ter Maelsaecke".

voor 2008
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Tentoonstelling open van 10u tot 12u en van 14u tot 18u.
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Vertelsels bij de Leuvense stove.

PAUL BAEKELAND

Vennie Kloef zat in de puree. Zijn automobiel was kapot, zijn portemonnee
was leeg, zijn Marietje ging haar eigen
gang en hij had ruize met zijn lief in
Zegelsem.
Zo stonden de zaken ervoor, zo werden ze verteld bij de Leuvense stove, zo
bleven ze nazinderen in de kop van
Nard. Hij stapte in de donkerte naar huis
en dubbezeerdege onderwijl over al de
dingen die de revue waren gepasseerd.
De scharminkelinge van Roonkerze
Monk die met Tieste Gomarkies Renne
in Parijs had gezeten, het verkie van
Toeters Camilla dat zeven jaar oud was
geworden. Trienekies Lieske die bedrogen werd door ne kadee uit de Steenbeke. De vechtpartij binst den eersten toog in
den Bienvenu in DʼHoppe, waarbij ze Wietieze Leo per triporteur naar de kliniek van
Opbrakel hadden moeten voeren, om het een en het ander weer aaneen te naaien.
Het ging allemaal door Nard zijn kop. Er is geen beter moment om uzelf gelijk ne
wanmeulie te laten leegdraaien, dan moederziel alleen in den donkeren te lopen, laat
in de avond, langs de hagen en de huizen van de slapende mensen en met de geruchten
van de nacht rondom. Waren ze te Stampers nog op geweest, dan had hij nog een slaapmuts kunnen drinken, maar het was er potdicht. Ook te Nards en te Coppies. De hele
wereld sliep, behalve hij. En misschien Pee en Clementiene die, achter dat hij voort
was, nog rap hun huiswerk aan het maken waren.
Clementiene had geheel den tijd zitten breien en ze had af en toe gemoedelijk gelachen, om wat hij daar bij de stove uit zijn botten had geslagen. Hij dacht eraan hoe ze
nog altijd een wreed schoon vramens was. Eigenlijk had hij er nooit echt over gekunnen, dat uitgerekend Pee met haar getrouwd was en niet hij. Pee was een beetje nen
deuzelere. Midden het geklapsel was hij op zeker ogenblik, door de vaak overmand,
gewoon een leunkske aan het doen.

Daarna volgde een kort overzicht van de Romeinse tijd tot nu.
Ook andere facetten werden benadrukt o.a.
- Boerderijen en watermolens waarvan sommige nu nog in gebruik zijn.
- Het vermaak aan de beek: o.a. spelende kinderen, vissers.
- Hoe kunstenaars de Maarkebeek verheerlijkten en verheerlijken.
Deze uiteenzetting deed het publiek inzien hoe boeiend een beek kan zijn!
Vervolgens belichtten Rita Van de Voorde en Dirk Steenhoudt, leden van het Milieufront Omer Wattez, enkele milieuaspecten. Vooraf toonden ze aan door middel van
een korte ﬁlm "Kracht van water", waartoe water in staat is. Dan werden de begrippen
"overstroming, erosie en vervuiling" uitgelegd, met telkens de mogelijke oplossingen
ter voorkoming ervan.
De laatste spreker was Johan Cosijn, verbonden aan Natuurpunt Vlaamse Ardennen.
Zijn onderwerp was "De Maarkebeek ... een bron van leven". Aan de hand van kaarten
besprak hij o.a. het stroombekken en de geograﬁsche situatie van de Maarkebeek. Dan
kregen we een uitzonderlijk mooi gedocumenteerd overzicht van de fauna en ﬂora
zoals
- verschillende salamandersoorten waaronder de vuursalamander,
- de heruitzetting van de kwabaal (zoetwaterkabeljauw) en serpeling.
- het verdwijnen van de "otter" rond de jaren 50.
De avond eindigde, na een dankwoord van Fernand Maes, met een kleine receptie
aangeboden door het Davidsfonds.

Ik peinze niet dat ik ooit getrouwd zal geraken, dacht Nard. Ik zie ze pertank allemaal
geren, de wijvekies, maar het malheur is dat ik altijd mijne kulie laat roven, dat kadeeën
gelijk Pee en Vennie en nog een toeveel anderen rapper zijn dan ik.
Wat had mij eigenlijk belet om er met Marietje vandoor te gaan? Vennie had haar lelijk
te parette gezet, het jonk was totaal ontredderd geweest. Ik had toen zijn slag moeten
slaan, maar die schilderire uit Ronse was veel rapper geweest.

ERFGOEDDAG
In het kader van Erfgoeddag op 13 april 2008 organiseerde de Heemkundige Kring
Businarias in samenwerking met Natuurpunt Vlaamse Ardennen en Milieufront Omer
Wattez-Maarkedal, in het documentatiecentrum “Ter Maelsaecke”, de tentoonstelling
“De Maarkebeek: verleden, heden en toekomst”.
De opening op vrijdag 11 april om 20 uur, werd bijgewoond door een 50-tal genodigden, waarna een kleine receptie volgde, aangeboden door het Gemeentebestuur. Ook
het Davidsfonds was van de partij!
De organisatoren waren erin geslaagd het publiek, op een aangename manier, te confronteren met een groot aantal onbekende documenten over de beek en haar geschiedenis. Ook enkele vergrote plannen trokken de aandacht en werden duchtig besproken.
Een honderdtal personen is komen kijken hoe de streek er vroeger uitzag en blijkt dus
ook overtuigd van de waarde van de beek en haar omgeving alsook van het belang van
het natuurbehoud.
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Nacht van de Geschiedenis en Erfgoeddag 2008.
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS
In het kader van de zesde "Nacht van de Geschiedenis" had, in samenwerking met het
Davidsfonds Maarkedal, een voordracht plaats op 18 maart 2008 in de St.-Eligiuskerk
te Maarke met als thema "De Maarkebeek: verleden, heden en toekomst".
Omdat we stilaan bewust worden dat water "een bron van leven" is, wilden de Heemkundige Kring Businarias, het Milieufront Omer Wattez - Maarkedal en Natuurpunt
Vlaamse Ardennen door middel van een voordracht over de Maarkebeek de aandacht
van het publiek voor deze beek trekken met vragen als "Hoe zag de Maarkebeek er
vroeger uit? Wat is er in de loop van de jaren mee gebeurd?"
In zijn welkomstwoord toonde Fernand Maes, voorzitter van het Davidsfonds, aan
dat de benaming "Maarkedal" afkomstig is van de Maarkebeek en dat de "Ronde van
Vlaanderen" die naam wereldbekend maakt.
Daarna volgde de eerste spreker Clothaire De Deken, bestuurslid van Businarias, die
de historiek van de Maarkebeek aan de hand van een power-point voorstelling toelichtte. Enkele kaarten toonden ons o.a. het stroomgebied dat zich uitstrekt over vier
deelgemeenten en het gecontroleerde overstromingsgebied te Etikhove.

Nard was in die periode, om zijn pintje te drinken en zijn klapke te doen, andere
oorden gaan opzoeken dan de herbergen van DʼHoppe. Zijn vertrouwd stamcafé bleef
er trouwens meestal dicht. Over de baas werd van alles gekletst en iedereen deed er
nog een schep bovenop. Ook over de bazin deden de meest uiteenlopende geruchten
de ronde. Ze was bijvoorbeeld met hare schilderire te zien geweest op een bal in de
Patria. Iemand anders had haar op de trein naar Leuze zien stappen. Een derde wist
voor vaste waarheid te vertellen dat ze leefde met een oude rentenier in Saint-Sauveur.
Voor zijn kluiten natuurlijk!
Waar haalden ze het? Ze pakten hun fantasie voor de werkelijkheid.
Marietje was op een keer gewoon de ruiten van haar herberg aan het wassen! Ge
gelooft het niet? Met mijn eigen ogen gezien!
Het hart van Nard was bij dat nieuws omhoog gesprongen.
Hij had zich meteen voorgenomen de zondag daarop naar DʼHoppe naar de mis van
ten achten te gaan. Hij wou haar zien en met haar klappen.
Maar hij had niet tot de zondag gewacht, hij was na het werk die kant uit gereden. De
deur van de herberg stond open. Marietje was er niet, Vennie wel. Die was, ongeschoren en een boterham etend, vanuit de keuken gekomen en had heel gewoon gedaan.
Ze hadden geklapt over van alles, behalve over hetgeen Nard had willen te weten
komen.
Toen hij naar huis reed, was het intussen donker geworden, nog donkerder dan vanavond. Hij was in het Bos te Rijst te voet, met zijn velo aan de hand, van de rechte
weg af geraakt en in de brimmen terecht gekomen. Hij was pertank niet zat. Het was
alleen maar zo helliedonker, dat ge niet anders kondt dan gescheurpt en gebuild door
dat verdomde bos heen geraken. Ge moest omhoogkijken, om tussen de boomkruinen
enige klaarte te ontwaren. Waarom hij de kortste weg door het bos had genomen, in
plaats van langs de grote baan te rijden, daar was geen antwoord op te verzinnen,
het was buiten hemzelf gebeurd. Uiteindelijk waren er op den Doorn honden aan het
bassen gegaan en had hij zich enigszins weer kunnen oriënteren.
De nacht, nu al even donker als toen, en ook de stilte confronteerden Nard met vragen
en bedenkingen over hoe het er in het leven aan toe gaat, hoe alles draait, rond en
vierkant, zonder dat gij zelf er veel aan te pas komt, hoe ge zonder het te weten ouder
begint te worden, zoveel hebt verwacht en eigenlijk zo weinig hebt gekregen. Dat soort
zwaarwichtigheden staken de kop op en het kostte hem moeite om zijn gedachten een
andere wending te doen nemen.
Hij had iemand willen tegenkomen. Een gestalte in het donker, die hem eerst zou doen
verschieten en die daarna een bekende zou blijken te zijn, waarmee hij misschien nog
een paar woorden zou wisselen, om daarna met een ʻgenaovendʼ verder te gaan. En
aan wat anders te denken. Ooit op een keer was er te Boerzenberties nog licht in de stal
geweest. Bleek dat er een koe moest kalven. Hij had gewillig een hand toegestoken en
daarna van de boerin een paar dreupels gekregen.
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Een van de meest heuglijke nachtelijke ontmoetingen was die met Kloppers Pauline
geweest. Het mens was zogezegd een toveresse, maar Nard had daar nooit echt in
geloofd, hoewel hij daar geweldige verhalen kon over vertellen. Ze liep die keer
met haar rok als een grote, zwarte snuitdoek over haar hoofd getrokken, zodat haar
witte onderkleren in den donkeren opspookten. Nard was een moment van zijn melk
geweest, daarna had hij haar toe gebromd dat ze ne kouwe zou vangen. Ze was een
ogenblik ter plaatse blijven trampelen – waarschijnlijk was ze ook verschoten geweest
– en dan gewoon zonder boe of ba doorgelopen.
Vanavond kwam hij niemand tegen. Hij hoorde het krijzelen van zijn kloefen op de
aarden wegkant en dan plotseling een uil, die ʻoeh-oehʼ riep. Binst dat hij ieverst stond
te pissen, was er tussen het gras een of ander knaagdier weggeritst. Geluiden, niets dan
nachtelijke geluiden. En zijn gedachten.
Hij verzeilde altijd weer bij zijn kameraad Vennie, die bij de stove uitvoerig over de
tong was gegaan. Ne niewerd die nooit had willen werken, had Pee gezegd. De weelde
is zwaar om dragen, was de mening van Clementiene geweest. Hij had stommiteiten
begaan, dat spreekt voor zich. Iedereen klaptege erover, maar eigenlijk wist niemand
er het ﬁjne van, ook Nard niet. Over zijn angelaotie met die wilde boerendochter van
ʼt Burreke al evenmin. Er deden over dat vramens vreemde verhalen de ronde. Ze zou
Vennie gemolken en gepluimd hebben en hem dan buiten gesmeten. Ze zou zijn automobiel verkocht hebben voor oud ijzer.
En dat moeten wij allemaal geloven! Ze kennen die man niet!
Feit was dat hij niet de indruk gaf nog naar Zegelsem te trekken. Hoe zou hij dat
trouwens? Per velo misschien? Iedereen reed toch per velo. Ge zoudt kunnen veronderstellen dat hij ginder zou blijven voorgoed, maar dat deed hij niet. Was het dan toch
helemaal uit met de liefde?
Nard had gevoeglijk niets durven vragen en Vennie had begrijpelijkerwijze zijn mond
gehouden over die dingen.
Er waren mensen die wisten van horen zeggen dat Vennie aan het werk was geweest in
de lochting van het kasteel. Dat hij nu van pure mizerie zijn handen moest vuil maken.
Allemaal zien en dan geloven, dacht Nard.
Een ding was zeker, dat hij nogal dronk tegenwoordig. Veel volk kwam er niet meer
over de vloer in den Bienvenu. De Lange Poliet van de Montagne, was de enige nog
overblijvende echte habitué. Het scheen dat die dagelijks zijn pint kwam drinken. En
dat het dan gebeurde dat Vennie met hetzelfde geldstuk van Poliet in diens herberg op
zijn beurt een pint ging drinken. En dat daarna Poliet weer bij hem zijn dorst kwam
lessen. Kortom, dat ze zich zat dronken met één frank. Tot Julienne haar volronde
boezem nog ietwat hogerop zette en, in haar patois van Wodecq, vond dat het nu
genoeg was geweest. Maar ze mocht zij dat vinden, ze gingen door met hun noveen,
desnoods zeven dagen lang.

4
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Hedendaagse werking van het Davidsfonds.
Wanneer we kijken naar wat het Davidsfonds te bieden heeft, dan moeten we vandaag
zeker vermelden:
- Startavond met het Grote Davidsfonds Boekenpakket
- Een nieuw initiatief: Vlaanderen quizt
- Cultuurforum
- De Nacht van de Geschiedenis
- Zomerzoektocht in Vlaanderen
- Davidsfonds cultuurreizen
- Groot Nederlands Dictee
- Junior Journalist-wedstrijd
- Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds
- Leeskringen
- Davidsfonds Colloquia
- Davidsfonds Concerten
Dit aanbod betekent telkens: “mensen naar cultuur brengen en cultuur naar mensen
brengen”.
Huidig bestuur van Davidsfonds Maarkedal met hun toetredingsdatum.
Ere-voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Bestuursleden

Gilbert Stockman
Fernand Maes
Emiel Vandenabeele
Marc De Nil
Roger Spileers
Roger De Tavernier
Paul Opsomer
Martine Eeckhaut
Rita Van Quickelberghe
Karlien Erregat
Marc Miclotte
Anne Frérot
Geert Huysman

(01/01/1950)
(01/01/1971)
(01/01/1966)
(01/01/1968)
(01/01/1971)
(01/01/1978)
(01/01/1979)
(08/04/1988)
(08/04/1988)
(08/04/1988)
(26/04/1995)
(01/09/1997)
(20/01/1999)

Ik bedank de Heemkundige Kring Businarias en in het bijzonder Jozef Bourdeaudhui
voor de vlotte samenwerking.
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ontvangst op het gemeentehuis, jubelviering en
Gouwdag te Louise-Marie
7 februari1993: (60-jarig bestaan) Wijding van
nieuwe vlag en receptie in de parochiezaal te
Etikhove met Norbert DʼHulst, secretarisgeneraal van het Davidsfonds
2 februari 2008: (75-jarig bestaan) Eucharistieviering, receptie, tentoonstelling en walking
dinner te Nukerke.
Norbert DʼHulst, ere-secretaris-generaal van het Davidsfonds.
Op 1 september 1982 werd Norbert DʼHulst de nieuwe secretarisgeneraal van het Davidsfonds. Norbert was toen 34 jaar jong en
was afkomstig van Kerkem. Jarenlang was hij lid van Davidsfonds
Maarkedal, tot wanneer hij samen met zijn moeder naar Ronse ging
wonen (zijn vader was intussen overleden).
Tussen 1 september 1982 en 30 juni 2006 gaf hij het beste van zichzelf als secretaris-generaal van het Davidsfonds. Op 1 juli 2006 werd
hij opgevolgd door Jeroen Sleurs. Op 14 oktober 2006 werd zijn afscheid gevierd als
secretaris-generaal tijdens een feestelijke huldeviering te Leuven.
Ledenstand-evolutie van het Davidsfonds Maarkedal.
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Nard zag de schaduw van het ouderlijk huis opduiken in de nacht. De donkere bult
van het strodak tegen de sterrenloze hemel, met daar bovenop de vierkantige schouw
in metselwerk.
Het hekkie krieptege, de koe in de stal bewoog met haar ketting, de ouwe herdershond jankte hees. Hij kreeg een kameraadschappelijke wreef over zijn kop, waarna hij
tevreden grommend in zijn kot ging neerliggen.
Het huis was doodstil, met alleen de tiktak van de slingerklok. Nard schoof in den
donkeren de kimpie zak, die als mat werd gebruikt, tegen de tochtige deur, schoof de
grendel voor, zette zijn kloefen tegen de kant en sloop geruisloos het trapje naar de
voutekamer op.
Hij rezelde van de kou bij het afstropen van zijn kleren en dook meteen onder de
sjorzen. Het duurde een tijdje voor hij warm kreeg en het ogenblik gekomen was om
in een genadige slaap en diepe vergetelheid te verzinken. Maar dat laatste gebeurde niet. Er bleef te veel in zijn hoofd meulnen. En het getik van de wekker werkte
hem op de zenuwen, vooral nadat hij ongewild dat tikken was gaan tellen en van dat
tellen niet meer af geraakte. Ten einde raad schakelde hij over op lezen: wees gegroet
Maria, half luidop onder de sjorzen. ʻAls ge niet in slaap geraakt moet ge lezen,ʼ zei zijn
moeder altijd, ʻanders komt den duvel u ambeterenʼ. Het was al bijna zover, hij begon te
woelen. Wees gegroet Maria.
Toen verzeilde hij in de kapel van den Annoven. Het was de maand van mei. Er
gonsden stemmen van oude wijven, hij hoorde ritselende paternosters, snoof de geur
van kaarsen en wierook, vluchtte tenslotte de kapel uit, om vrij te kunnen asemen.
En wie liep hij daar tegen het lijf? Marietje en Vennie. Gearmd. Verliefd. Ze had een
wit bloesje aan. Zo dun en toch zo zedig en toch zo zacht opwelvend, dat hij er rusteloos van werd en door erotische gevoelens overmand. Vennie straalde, gelijk enen die
pas de hemel had gezien.
Dan werrelden Nard weer andere beelden door het hoofd. Marietje schrimdege bittere
tranen, binst dat Vennie bij Ponties Lies djenijver zat te brouwen en andere dingen te
doen.
Er is gene rechte kant aan die vent, zei Clementiene. Ze zat met haar voeten op de
stove, met haar knieën opgetrokken en ze lachte. Ze lachte hem toe gelijk toen ze nog
alle twee jong waren en samen dansten op één tegel. Gij zijt zot, zei ze plots, er zijn
wel tien lieven die u zouden willen. Ofwel hebde gij geen gevoelens.
Toet toet, meiske, ik zou van pure goeste uwe Pee ne stamp tegen zijn patotters kunnen
geven en u in mijn armen pakken, met u naar den andere kant van de wereld lopen. Of
ik zou...
Plotseling zat hij op de koolmijnderstrein, die de statie van Saint-Ghislain binnendenderde. Hij liep de stad door, naar het huis waar Leonceke woonde.* De deur ging open
en hij stond oog in oog met haren armank. Ze brachten geen van beiden een woord uit,
maar hun adem begon te jagen en hun aderen zwollen op. Plots gingen ze mekaar als
woestelingen aan ʼt gat. Er vlogen scherven, Nard zag zich bedreigd en sloeg erop los,
de ander stortte neer, het bloed spittege in ʻt rond.
5
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Leonce kwam schreeuwend toegesneld. Ze bond haar woesteling een handdoek rond
zijn gekwetste kop.
ʻHij had dood kunnen zijn,ʼ verweet ze.
ʻIk wil Lèneke zien,ʼ zei Nard. ʻHet is ook mijn kind.ʼ
ʻDat zal nooit gebeuren, Leonard.ʼ Hij hoorde haar rollende r. Leonard. Hij zag haar
tenger lijveke en eventjes lagen ze weer achter die kuiel. Hij voelde zeer aan zijn herte,
omdat het naderhand allemaal zo was verlopen. En omdat hij Lèneke...
Hij schrok wakker, met dat akelig bewustzijn dat hem iets was ontsnapt, iets bovenaards schoon dat heel nabij was geweest. Hij kon het al meteen niet meer duiden, het
was weg, hij bleef alleen en met nare gevoelens achter. Tot hij zich vaag begon te
herinneren dat het over Leonceke had gegaan. Ze kwam nog altijd af en toe in zijn
gedachten, hoewel hij zich nog nauwelijks kon indenken hoe ze er uitzag. Hij stelde
zich nog regelmatig de vraag hoe het met haar zou gaan en hoe het Lenneke verging al
die tijd. Zijn kind, zijn bloedeigen kind.
Hij kroop nog dieper onder de sjorzen.
Ik wil niet ouder worden, voor ik haar heb ontmoet, dacht hij vertwijfeld.

De voornaamste hoofdsteden van de Europese landen werden bezocht: West-Berlijn
in 1975 (onvergetelijk was de aanblik van de Berlijnse muur), Parijs in 1979 en 1981
(ﬂaneren op de Place Pigalle, de Eifeltoren aanschouwen, ...), in mei 1983 naar Londen
en in juli 1983 naar Rome (het Davidsfonds vierde toen haar 50ste verjaardag), later
nog Praag en Istambul (om nooit te vergeten).
Tussendoor werden bepaalde streken van Europa bezocht: de Aostavallei, het Harzgebergte (met bezoek aan het IJzeren gordijn), de Italiaanse en Oostenrijkse meren,
Zuid-Zweden, de Auvergnestreek, het Zwarte Woud, ...
Eendagsreizen
De laatste jaren bezocht Davidsfonds Maarkedal talrijke steden
in Vlaanderen. Zo kwamen o.a.
Mechelen, Lier, Temse, Hasselt en
Ieper aan de beurt.

Hij sliep nauwelijks die nacht en toen hij uit bed moest, hoorde hij regen tegen de
ruiten tingelen.
* zie het boekske van 01/99, daar begint de affaire van Nard met zijn Walinneke.

De Nacht van de Geschiedenis
Sinds een viertal jaar wordt in
Maarkedal de “De Nacht van de
Geschiedenis” ingericht. Deze activiteit is een nieuw initiatief van
het Nationaal Davidsfonds in heel
Vlaanderen, om de mensen weer in
contact te brengen met de geschiedenis van het verleden. Deze activiteit werd inhoudelijk telkens verzorgd door de Heemkundige Kring
Businarias.
Davidsfondsvieringen tijdens het 75-jarig bestaan van de afdeling.

Aan ʼt gat gaan: aanvallen.
Brimmen: bramen.
Deuzelere: niet al te snugger man, vaak verstrooid.
Genaovend: goede avond.
Gescheurpt: geschramd.
Lezen: bidden.

Meulnen: rondtollen.
Over kunnen: kunnen aanvaarden.
Trampelen: trappelen.
Wanmeulie: molen waarmee kaf van koren
wordt gescheiden.
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10 augustus 1958: (25-jarig bestaan) Gouwdag te Etikhove
4 augustus 1963: (30-jarig bestaan) Gouwdag te Louise-Marie
17 februari 1968: (35-jarig bestaan) Optreden van Jong Davidsfonds te Nukerke
3 en 4 februari 1973: (40-jarig bestaan) Eerste kerkconcert te Nukerke
4 en 5 februari 1978: (45-jarig bestaan) Viering te Nukerke
6 februari 1983: (50-jarig bestaan) Jubelmis te Etikhove en
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"Dag van de ambachten" in Etikhove.

Cultuurweekend in de Samaritaan
te Nukerke
Filmvoorstellingen
Vertelavonden met ondermeer
Fred De Bruyne.

JOZEF BOURDEAUDHUI

De ambachten ... Wie kent ze nog? Wie beoefent ze nog? Zijn ze aan het verdwijnen?
Of kennen ze net een heropleving?

Cultureel contact met Frans-Vlaanderen
Weer onder impuls van Gilbert Stockman ontstond er
reeds heel vroeg een groeiende interesse voor het cultureel verleden van Frans-Vlaanderen. Enkele voordrachten werden in onze afdeling ingericht (23 februari
1962, 21 februari 1981). Het Davidsfonds ging ook op
reis naar Frans-Vlaanderen, telkens met E.H. Cyriel
Moeyaert als gids (17 september 1967, 23 september
1973). De laatste uitstap dateert van mei 2007.
Een hoogtepunt was zeker de verbroedering van het
Davidsfonds Maarkedal met de culturele kring van
Steenvoorde. Deze ontmoeting gebeurde op 16 april
1978 waarbij wij aan de mensen van Steenvoorde de
schoonheid van onze streek lieten zien. Het programma
voorzag het volgende : ontvangst in de parochiezaal te Etikhove, in de voormiddag
rondrit in de Vlaamse Ardennen, middagmaal in de Visvijvers te Nukerke. ʼs Namiddags stond er een wandeling op het programma in het Muziekbos en ʼs avonds vond
dan het echte verbroederingsfeest plaats te Maarke. Het jaar nadien, op 13 mei 1979,
werd onze afdeling uitgenodigd naar Steenvoorde.

Ambachten worden wel degelijk nog beoefend. Maar deze sector is te weinig
gekend en erkend in ons land. Om hier iets aan te veranderen werd de "Dag van de
Ambachten" ingericht. Dit evenement heeft als doelstelling de rijkdom en verscheidenheid van de ambachten te promoten, de traditionele ʻknow howʼ en het vermogen
tot innoveren te herwaarderen en het sterke economische potentieel van de sector te
tonen en bekend te maken. De eerste editie werd georganiseerd in oktober 2006 en was
een groot succes.
Op 17 februari 2008 was België voor de tweede maal in de ban van de ʻDag van de
Ambachtenʼ. Het interessante en ruime aanbod, en natuurlijk ook het mooie weer,
maakten van deze tweede editie nog een groter succes dan de eerste. Die zondag
vonden maar liefst 75000 Belgen hun weg naar de ateliers van 460 ambachtslui. Het
publiek had de keuze uit diverse themaʼs zoals hout, metaal, glas, textiel en dergelijke
meer1. Voor sommigen was het een dag vol nostalgie, voor anderen werd de deur naar
een onbekende wereld geopend.
In de provincie Oost-Vlaanderen namen 33 ambachtslui deel aan dit evenement. Ook
in Maarkedal mocht een atelier haar deuren openen, met name het meubelrestauratieatelier “Hofke ter Musse”. Wij gingen een kijkje nemen.

Davidsfonds Maarkedal verlegt zijn grenzen
Toen Emiel Vandenabeele in 1972 benoemd werd tot Davidsfonds reisconsulent betekende dit een nieuwe start voor het Davidsfonds Maarkedal. Hij kreeg de opdracht
om de Davidsfondsreizen kenbaar te maken in het gewest Vlaamse Ardennen onder de
naam Davo-reizen.
Meerdaagsereizen
In 1974 ging Davidsfonds Maarkedal voor het eerst met 40 leden naar Cochem
(Moezelvallei).
38
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Het Hofke ter Musse
1. Meer informatie vindt u op www.dagvandeambachten.be
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Het "Hofke ter Musse" legt zich toe op diverse aspecten binnen de meubelrestauratie.
U kan er terecht voor het behandelen en verstevigen van uw meubelen, evenals voor
verschillende afwerkingstechnieken. Dit atelier onderscheidt zich echter door zijn diverse specialiteiten zoals houtsnijwerk en -draaiwerk van ornamenten, en riet- en biesvlechtwerk van zitmeubelen. Vanaf september gaat dit atelier zich tevens toeleggen op
meubelstoffering volgens de traditionele methode.

Demonstratie houtsnijden.

Demonstratie rietvlechten.

Op de "Dag van de Ambachten" mochten wij proeven van wat het "Hofke ter Musse"
allemaal te bieden heeft. Het is een atelier dat getrokken wordt door twee jonge mensen die, geboeid door oude meubelen en technieken, zich toeleggen op de restauratie
van meubilair met respect voor de authenticiteit.
De oude hoeve hebben de twee eigenhandig gerestaureerd en smaakvol ingericht voor
hun werk. En niet alleen daarvoor. Het is ook een waar museum geworden, waar talrijke voorwerpen gebruikt door onze voorouders zijn tentoongesteld. De twee zijn ware
verzamelaars van "oude spullen", gebruiksvoorwerpen en werktuigen. Hoe kan het
ook anders... van hun hobby hebben zij, via hun opleiding tot archeoloog, de nodige
kennis opgedaan om te doen wat ze nu doen. Wij wensen Pedro Pype en Iris Langen,
losse medewerkers van Businarias en schrijvers van meerdere artikels in ons boekje,
succes met hun vele plannen en danken hen tevens voor de informatie en foto's.

Boeiend voor alle leeftijden.

Grote belangstelling: 292 bezoekers!

8
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Er werden toen ook heel wat kinderactiviteiten ingericht; de propaganda gebeurde
via de school want Marcel Lepez was toen schoolhoofd in Nukerke. In 1937 was er
op 10 januari een activiteit te Maarke over Spanje en de toenmalige kerkvervolging.
Dit gebeuren werd afgeroepen in de kerk waar men toen ook een aankondigingsbord plaatste. Op 21 augustus 1938 ging het Davidsfonds Nukerke-Etikhove naar
Diksmuide, Nieuwpoort en Ieper.
Op 4 december 1950 werd een Vlaamse Zangavond ingericht te Etikhove onder de leiding
van Willem De Meyer met als motto: "Al zingend door het leven". Er waren ongeveer 100
aanwezigen. Vanaf 1951 werden de manifestaties en activiteiten opgenomen in de jaarverslagen. Op 10 mei 1952 vond te Etikhove
het eerste 11 julifeest plaats, georganiseerd
in het gewest. Uit genegenheid voor Gilbert
Stockman, voorzitter van de afdeling, besloot
het volledig bestuur van het Davidsfonds
Ronse deze feestavond bij te wonen. Een uitstap naar Kortrijk had plaats op 6 juli 1952 ter
gelegenheid van de herdenking van de Slag
der Gulden Sporen, 650 jaar geleden.
Het gemeentebestuur van Etikhove kocht in 1952 een Vlaamse Leeuwenvlag aan en
dit was te danken aan de tussenkomst van het
Davidsfonds! Vanaf dat jaar, onder impuls van
Gilbert Stockman, namen de activiteiten toe:
voordrachten, ﬁlmavonden, deelname aan de
IJzerbedevaarten, 11 julivieringen, muziekavonden (vooral met Willem Demeyer) werden
ingericht.
Uit het ruime aanbod van activiteiten (± 1.000)
willen we er graag enkele voor jullie kenbaar
maken:
Boerenkrijgherdenking in 1953
Toneelavonden in eigen gemeente en bezoeken
aan het Nederlands Toneel Gent en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg
Kinderactiviteiten
Cultuur op het kasteel
Bezoeken aan kunstenaars
37
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Zondag 15/4/1973: J.S. Bach Johannespassie
Vrijdag 15/4/1974: The Wartburg Choir U.S.A.
en Stanislas Deriemaeker
Zondag 9/3/1975: J.S. Bach Johannespassie
Zondag 9/5/1976: Jubelconcert: Schola Cantorum Cantate Domino en Jozef DʼHoir, organist
Zaterdag 30/4/1977: Groot Koperensemble
Theo Mertens
Zondag 4/6/1978: Michaël Scheck en Antwerps Bachkoor, Dejan Mijajev en het Jeugdkamerorkest Musici Academie
Vrijdag 27/4/1979: Amerikaans Jeugdkoor
Choir Port of Washington en Stanislas Deriemaeker, organist
Vrijdag 28/11/1980: Herdenkingsconcert
"Guido Gezelle" en "Edgar Tinel"
Zondag 6/5/1984: Israël in Egypte (Oratorium
van Georg Friedrich Haendel) Schola Cantorum Cantate Domino van Aalst
Zondag 31/3/1985: Johannespassie van J.S. Bach, de Schola Cantorum Cantate Domino van Aalst en het ensemble van oude instrumenten van de Halewijnstichting
Dit was het laatste kerkconcert welke door de vereniging “Nukerkse Kerkconcerten”
werd ingericht. De vereniging hield dan ook op te bestaan.
Davidsfondsactiviteiten vanaf de stichting
tot heden.
Hoewel het onbegonnen werk is om al de
activiteiten op te sommen welke door het
Davidsfonds werden ingericht willen wij enkele
in het oog springende activiteiten weergeven.
Zoals reeds gezegd was in de beginjaren de
activiteit vooral gericht op de bibliotheken: vier
eigen openbare bibliotheken met 1800 boeken
in Nukerke, Etikhove, Maarke en Zulzeke.
In het jaarverslag van 1934 lezen we op 11
november: "Ave Maria - van Pieter Magermanop eigen hand" (= zelf ingericht). Er werden
toen ook twee missen opgedragen ter gelegenheid van het elf julifeest en de Sporenherdenking.
36
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Het "Hofke ter Musse" vormt het bewijs dat ook jonge mensen geïnteresseerd zijn in
ambachtelijk werk en deze traditie willen verder zetten. Er is dus hoop voor de toekomst en wel degelijk nog een markt voor onze oude ambachten!
En een beetje reclame mag wel een keer: voor meer informatie of vrijblijvend advies
kan u contact met hen opnemen via:
Hofke ter Musse-Meubelrestauratie
Mussestraat 4 - 9680 Maarkedal-Etikhove
0478 26 45 06 of 0476 75 69 26
info@hofketermusse.be / www.hofketermusse.be
Indien u niet aanwezig kon zijn op hun open atelierdag van zondag 20 april ll. kan u
hen aan het werk zien op de ambachtenmarkt van Zonnegem op zondag 25 mei 2008.

ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2008

JAARLIJKSE UITSTAP :
in samenwerking met V.V.F.-Vlaamse Ardennen

WERVIK - WAMBRECHIES
Tabaksmuseum - Lintjesmuseum
Stokerij - enz...
Alle verdere informatie volgt.
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Een schuur in vakwerk langs de Holandstraat
te Nukerke (Maarkedal).
PEDRO PYPE

Op 16 juni 1973 werd door het Nationaal Bestuur van het Davidsfonds het Jong
Davidsfonds opgeheven.

Inleiding:
Uit historische bronnen zoals archieffotoʼs en mondelinge overlevering kan opgemaakt
worden dat woonhuizen en bedrijfsgebouwen opgetrokken uit hout en leem (vakwerkbouw) bedekt met stro, na de tweede Wereldoorlog nog slechts beperkt aanwezig
waren in de streek. In zijn boek "Van vakwerk tot baksteenbouw"1 vermeldt Trefois dat
in 1979 te Etikhove nog een paar merkwaardige vakwerkhuizen op bakstenen basis
waren, maar die zijn intussen verdwenen. Jammer genoeg werd de exacte locatie van
die huizen niet vermeld. Tot op heden blijven nog twee woonhuizen in deze bouwtechniek bewaard.
Een boerenhuis met jaartal 1766, gelegen Weverbeekstraat nr. 4 te Schorisse, werd
gerestaureerd en is sedert 1991 beschermd als monument (M.B. 31 december 1991)2.
Het tweede boerenhuis is gedateerd 1783 en is gesitueerd Bovenstraat nr. 4 te MaarkeKerkem, maar werd inmiddels gerenoveerd tot het eethuisje "Genot op den Berg".
Het woonhuis behield wel de houten constructie, maar bakstenen vervangen sinds de
ingrijpende renovatie de lemen wanden3.
Voor het overige kunnen enkel nog slechts enkele gedeeltelijk bewaarde schuren in
vakwerk vermeld worden, nl. op het grondgebied van Nukerke, Boelaardstraat 154,
Holandstraat 95, Weitstraat 316 en Tenhole 1.
De schuur Holandstraat nr. 9:

Gouwdagen te Maarkedal.
1. Zondag 10 augustus 1958 te Etikhove
Ter gelegenheid van 25 jaar Davidsfonds Etikhove-Nukerke kreeg deze afdeling de
opdracht om de gouwdag van het Davidsfonds Oost-Vlaanderen in te richten. Deze
gouwdag werd heel druk bijgewoond door verschillende afdelingen uit Oost-Vlaanderen.
2. Zondag 4 augustus 1963 te Louise -Marie
Vijf jaar later kreeg het Davidsfonds opnieuw de eer om de gouwdag in te richten.
Ditmaal werd Louise-Marie uitgekozen om dit te vieren. In de namiddag was er zelfs
een openluchttoneel voorstelling achter de kerk.
3. Zaterdag 1 oktober 1983 te Louise-Marie
Deze gouwdag stond in het teken van het toerisme in de Vlaamse Ardennen.
Davidsfonds Maarkedal en de Nukerkse kerkconcerten

De nog bewaarde dwarsschuur op de Holandstraat mag als één van de belangrijkste
nog overgebleven vakwerkconstructies in Maarkedal bestempeld worden, daar alle
typerende elementen van de vakwerkbouw, het gebruik van houtskeletbouw en leemwerk nog duidelijk aanwezig zijn7.
De schuur is NW-ZO georiënteerd en heeft een lengte van 21m en een breedte van
6,20m. De structuur van de schuur wordt bepaald door een houtskeletbouw in olm of
iep, dat algemeen vanaf de 18de eeuw het eikenhout is gaan vervangen.
1. Trefois 1979, 110, ﬁg. 53.1 en 111, ﬁg. 54.3.
2. Bouwen door de eeuwen heen, 182, ﬁg. 209, Vansteenkiste, 2005, 108-109.
3. Idem, 64.
4. Idem, 97.
5. Idem, 108, ﬁg. 121.
6. Idem, 144, ﬁg. 166.
7. Met dank aan de eigenaars ... voor de mogelijkheid om de schuur in detail te kunnen registreren.
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Het bestuur werd samengesteld als volgt:
Voorzitter :
Paul De Coninck
Secretaris :
Mia Thienpont
Leden:
Irene De Cubber, Marie-Paule Van Nieuwenhuyze,
Cyriel Wieme, Clement Lemarcq en Paul Eeman.

Op zaterdag en zondag 3 en 4 februari 1973 vierde het Davidsfonds Nukerke-Etikhove
(Schorisse, Maarke-Kerkem en Louise-Marie) het 40-jarig bestaan van de afdeling.
Bij deze gelegenheid vroeg de toenmalige pastoor van Nukerke, Jozef Ghijs, of
het Davidsfondsbestuur bereid was in te staan bij het helpen inrichten van een
kerkconcert.
Voor de eerste maal in Vlaanderen werd de Johannespassie van Bach uitgevoerd door
het koor Schola Cantorum Cantate Domino verbonden aan het Sint-Maartensinstituut
van Aalst onder leiding van E. H. Michaël Ghijs (broer van de pastoor). Het concert
was van een zeer hoogstaande en culturele waarde. De minutenlange staande ovatie
in een overvolle kerk (meer dan 500 aanwezigen) was een teken om op de ingeslagen
weg verder te gaan. Meteen werd een nieuwe werking opgericht, de “Nukerkse Kerkconcerten”. Jarenlang verleende het Davidsfonds zijn medewerking aan het inrichten
van deze concerten.
35
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kerke-Etikhove. Raphaël Van Wetter was toen bestuurslid. Toen de fusie van Kluisbergen in 1971 ontstond, was dit de gelegenheid om afdeling Zulzeke af te staan aan het
Davidsfonds Kluisbergen.
Bij de fusie van Maarkedal op 1 januari 1977 beslist het Davidsfondsbestuur om voortaan de fusienaam te dragen van de gemeente en sindsdien spreekt men dus van het
Davidsfonds Maarkedal.
Ontstaan van het Jong Davidsfonds te Etikhove.
De oorsprong van het Jong Davidsfonds lag in Ronse: Marcel Smet, priester-leraar
aan het Sint-Antoniuscollege leidde er in de jaren 1950 een jongerengroep voor jongens en meisjes onder de naam “Jeugd Davidsfonds”. De stichting vond plaats op 28
februari 1957. Het idee werd overgenomen door onderpastoor Marcel Decubber in
Mere. Marcel Decubber was de broer van meester Oscar Decubber uit Louise-Marie
(bestuurslid 1957).
Onderpastoor Decubber had in Mere een aantal gemengde jeugdclubs onder zijn hoede, zoals een cultuurclub, een familiale club, een verloofdenclub, een volksdansgroep
en een sociale club. Hij besloot ze in één groep te verenigen en doopte die het “Jong
Davidsfonds”.

Staande v.l.n.r.: Bea Stockman, Irène De Cubber, Clement Lemarcq, Cyriel Wieme en Paul Eeman
Zittend v.l.n.r.: Mia Thienpont en Marie-Paule Van Nieuwenhuyze.

Te Etikhove werd een afdeling van het Jong Davidsfonds gesticht op zaterdag
17 september 1966 om 15 uur in de parochiezaal te Etikhove.
34
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De dragende structuur bestaat uit vier grondgebinten die de schuur verdelen in
traveeën.
De hoogte van de schuur bedraagt vanaf de grondplaat tot aan de muurplaat 3,60m.
Om de depressie in het landschap ter hoogte van de NW-gevel op te vangen werd
onder de grondplaat een bakstenen fundering voorzien van maar liefst 16 lagen (rode
baksteen 21x10.5-11x5-5.5cm).
De schuur bevat in feite drie functionele eenheden. Het noordwestelijke deel is de
eigenlijke graanschuur met lemen dorsvloer. Dit deel was toegankelijk via twee dubbele 3,40m brede poorten, recht tegenover elkaar aangebracht in de voor- en achtergevel.
Dit deel bevat tevens een halfondergrondse bakstenen aardappelkelder met tongewelf
en is bereikbaar via een kleine lage deur aan de voorgevel.
In het ZO-gedeelte bevindt zich een smalle wagenstaanplaats die door middel van een
hoge vakwerkwand afgesloten wordt van het schuurgedeelte en toegankelijk was via
een aparte toegangspoort in de voorgevel. Onmiddellijk ernaast, in het uiterste zuidoosten is er dan nog een aparte opslagruimte die tevens door een hoge vakwerkwand
wordt afgesloten van de wagenstaanplaats. Een houten zoldering zorgt voor een extra
opslagzolder.
Alle gevelvlakken zijn opgebouwd door middel van verticale stijlen die met elkaar
verbonden zijn door korte regels aangebracht door middel van een pen- en gatverbinding. Op die manier werden smalle verticale vakken gevormd. De zijgevels zijn
opgedeeld in 5 vakken, waarvan telkens de buitenste voorzien is van een schuine
steker of schoor.
De muurplaat vormt de eigenlijke ankerbalk van de constructie en is door middel van
een doorgaande pen- en gatverbinding en twee wiggen verankerd met de hoekstijlen.
Aan de achtergevel bleven ter hoogte van de muurplaat de meeste houten consoles
of "hondjes" bewaard. Hierop lag de eigenlijke ozingbalk, waarop de dakoversteek
(ozing) van het oorspronkelijke strodak rustte.
11
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Het huidige dak heeft nog steeds de vorm van een schilddak met wolfseinden, maar
werd vermoedelijk in de 19de eeuw aangepast in functie van de aanbouw van twee
witgekalkte bakstenen vleugels aan de voorgevel, waarbij het dak werd verlengd. De
huidige dakbedekking bestaat uit cementleien.
Wat dan het vullingswerk van de wanden betreft kon aan de hand van de vastgestelde overblijfselen duidelijk aangetoond worden dat het gaat om vlechtwerk (het
zogenaamde "vitswerk"), waarbij lange vitsstokken vertikaal genageld werden op
terugliggende regels (type Kempen)8.

Vooral aan de achtergevel bleef nog een groot gedeelte vitswerk bewaard, terwijl aan
de zijgevels slechts hier en daar nog stukken in situ behouden bleven.
Voor het lemen van de wanden werd een vrij homogeen en zuiver leemmengsel gebruikt, dat ter plaatse werd gedolven, vermengd met gekapt stro of kaf. De gemiddelde
wanddikte van de leemwanden bedroeg ongeveer 10cm.
Bibliograﬁe:
Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 15n 2. Provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement Oudenaarde. Kanton
Oudenaarde. Brepols-Turnhout, 1998.
Gyselinck, G. 2005: Bedreigd erfgoed: vakwerkbouw in Limburg. In: Monumenten,
Landschappen & Archeologie 24/3, 15-53.
Trefois, V.C. 1979: Van vakwerk tot baksteenbouw. Sint-Niklaas.
Vansteenkiste, J. 2005: Vakwerkbouw in West-Vlaanderen. Provincie West-Vlaanderen.
8. Gyselinck, 2005, 29.
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SECRETARISSEN

Marcel LEPEZ
1933 - 1946

Lucien
VAN WAMBEKE
1947 - 1952

Hendrik EEMAN
1957 - 1960

Cecile GHEENENS
1961 - 1969

Georges
VAN NIEUWENHUYZE
1953 - 1954

Frans
VAN MALLEGHEM
1955 - 1956

Emiel
VANDENABEELE
1970 - ...

Het bestuur werd uitgebreid. Meteen konden drie vrouwelijke bestuursleden worden
verwelkomd. Er waaide een nieuwe wind bij het opstellen van het jaarlijks cultureel
programma met onder meer activiteiten handelend over de hedendaagse problemen
in de wereld. Naast de jaarlijkse culturele daguitstap naar een of andere Vlaamse stad
(zie verder) is er ook sinds jaren de jaarlijkse startvergadering, verwijzend naar een
Europees land. Ook het aanbieden van het uitgavenplan van het Davidsfonds is telkens
een schot in de roos.
Werkgebied van het Davidsfonds.
Bij de stichting op 5 februari 1933 werd de Davidsfondswerking verspreid over Nukerke, Etikhove, Maarke-Kerkem en Zulzeke. In 1954 kwam er Schorisse bij (Denis
Baeskens was toen bestuurslid). In 1955 trad Louise-Marie toe tot de afdeling Nu33
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Hugo Claus in Nukerke.

VOORZITTERS

MARC VUYLSTEKE

Nestor GLIBERT
1933 - 1946

Gerard THIENPONT
1947 - 1952

Gilbert STOCKMAN
1952 - 1988

Fernand MAES
1988 - ...

Op woensdag 19 maart overleed Hugo Claus op 78-jarige leeftijd in het Middelheimziekenhuis te Wilrijk. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer en bepaalde zelf het moment van zijn dood door voor euthanasie te kiezen. Schrijver Paul Rigolle schreef in
“Literair en ander nieuws”, een blog van 20 maart 2008: "Mee te stappen in de lange
klakkeloze stoet van de herdenking... En daarbij veel ootmoed aan de dag te leggen.
Ootmoed om net als iedereen van ons toe te geven hoe schatplichtig we altijd al zijn
geweest aan die ouwe dooie reus van Nukerke. En hoe we dat ook wel altijd zullen
blijven".
In haar “In Memoriam Hugo Claus” schreef Sophia Van Parijs op 19 maart 2008 : “De
dood van Hugo Claus is veel, maar het is geen verlies voor de literatuur: de boeken
zijn geschreven, de teksten zijn klaar, er was niks meer op komst.”

ONDERVOORZITTERS

Georges THIENPONT
1933 - 1946

Adelin
VANDER STICHEL
1947 - 1949

Gilbert STOCKMAN
1950 - 1951

Gerard THIENPONT
1952 - 1953

Frans DE RUYCK
1953 - 1954

Jozef PLATTEAU
1955 - 1960

Henri GOTTIGNY
1961 - 1962

Paul POLET
1963 - 1964
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“Claus, de alleskunner, de duivelskunstenaar, de man die
Vlaanderen in zijn visionaire verbeelding haar ware vorm had
gegeven en een magistraal oeuvre op zijn naam heeft staan,
kon niet meer schrijven. De laatste jaren wist hij, als hij een
zin begon, niet langer hoe hij die moest afmaken. Niet meer
kunnen schrijven, dat is wel het wreedste lot dat Hugo Claus
kon treffen”1.

In 1964 had Claus zich kandidaat gesteld voor de functie van directeur van de
Koninklijke Nederlandse Schouwburg te Gent, maar omdat hij teveel de nadruk legde
op vernieuwing en experiment werd zijn kandidatuur afgewezen. Hij was daar ten zeerste over verbaasd en verbolgen en verbood dat zijn stukken nog langer in Gent werden
opgevoerd. Met vrouw Elly Overzier2, waarmee hij op 26 mei 1955 was getrouwd,
en zijn zoon Thomas verhuisde hij naar Nukerke. Na een kort verblijf bij de schilder
Maurice Wyckaert (Tiemerskouter, gelegen dicht bij de Visvijvers) nam hij zijn intrek
in zijn intussen verbouwde grote hoeve daterend uit 1720 (Ten Hole nr. 16). Louis-Paul
Boon schreef over Elly Overzier in De Vooruit een krantenstukje kort na de geboorte
van Thomas : “Ik heb haar nog gekend als ﬁlmster, en dan later als blonde muze van de
dichter, en dan later als de vrouw van onze beroemdste romancier.” Korte tijd nadien
volgt er in dezelfde krant een nieuw column met als titel “Hugo Claus in Nukerke”.
Roel DʼHaese had Boon op een zekere dag “door de ijzel, mist en duisternis” meegenomen naar de hoeve waar Claus woonde. Over die hoeve schreef Boon: “Zij staat daar
in het heuvelland van de Vlaamse Ardennen, in een vierkante U-vorm, kompleet met
binnenkoer. De aloude boerenhuiskamer heeft hij nog ruimer gemaakt, met een paar
muren te laten wegkloppen er de bakoven aan toe te voegen. De bakoven bestaat nog
13
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steeds, maar is nu een open haard geworden... Van wat dan een schuur of schuur moet
geweest zijn, heeft hij zijn werkkamer gemaakt. Daar schrok ik echt van... het leek wel
de cel van vader abt, zo kaal en streng. En met alleen tegen de wand een even strenge
bureelkast, waarin alle onafgewerkte manuscripten, ﬁlmscenarioʼs en vage plannen
geordend liggen. Geen enkel boek, geen enkele snuisterij. Niets dat hem zou kunnen
aﬂeiden... In het huis loopt de kleine Thomas rond, die helemaal Hugo is en alle dieren
kan nabootsen, een paard en een gans en een eend en een leeuw, behalve een vis. Dat
heb ik hem dan nog gauw mogen leren.
Ik moet terugkeren, zegt Hugo, in de zomer. We zullen lange wandelingen maken en
elkaar veel vertellen van wat we nog niet wisten. En als we moe en hongerig terugkeren naar zijn hoeve, zal Elie kalkoen hebben gereedgemaakt.” Wanneer Louis-Paul
Boon nog eens naar Nukerke kwam is niet bekend.

Onderpastoor Lambert Müller (Etikhove) werd de nieuwe erevoorzitter tot 1948. In
1949 werd hij opgevolgd door onderpastoor Cyriel Lepez (Etikhove). In 1950 werd
Gilbert Stockman (Etikhove) ondervoorzitter en 2 jaar later voorzitter, terwijl Gerard
Thienpont nu ondervoorzitter werd. Het jaar daarop werd Frans De Ruyck (Nukerke)
ondervoorzitter, terwijl Georges Van Nieuwenhuyze (Etikhove) het secretariaatschap
waarnam voor 2 jaar.
In 1955 werd pastoor Gerard Blaton (Etikhove) de opvolger van onderpastoor Cyriel
Lepez als erevoorzitter-proost (tot 1961). Hij was de laatste proost! Er kwam ook een
nieuwe secretaris: Frans Van Malleghem (Etikhove). Jozef Platteau werd nu ondervoorzitter. In 1957 werd Hendrik Eeman (Etikhove) secretaris, een functie die hij uitoefende tot eind 1960. Cecile Gheenens (Etikhove) nam vanaf 1961 de taak over als
secretaris. Henri Gottigny (Nukerke) werd in datzelfde jaar ondervoorzitter. Het was
Paul Polet (Schorisse) die in 1963 de laatste ondervoorzitter werd. Hij nam die taak
voor 1 jaar waar.
In 1970 werd Emiel Vandenabeele secretaris van het Davidsfonds, functie die hij tot
op heden nog altijd vervult.
Op 10 oktober 1988 nam Fernand Maes (Maarke-Kerkem) de fakkel als voorzitter
over van Gilbert Stockman, die 36 jaar met hart en ziel voorzitter was geweest. Het
was dan ook met veel dankbaarheid dat van hem afscheid werd genomen en hij de titel
kreeg van erevoorzitter van het Davidsfonds Maarkedal.

Kaartje hertekend uit het landboek van Nukerke,
opgemaakt in 1776.

PROOSTEN - ERE-VOORZITTERS
Detail van de kaart van Ferraris.

E.H. Pastoor
Achiel REYNS
Pastoor te Nukerke
1933 - 1946

E.H. Pastoor
Lambert MÜLLER
Onderpastoor
te Etikhove
1947 - 1948

E.H. Pastoor
Cyriel LEPEZ
Onderpastoor
te Etikhove
1949 - 1954

E.H. Pastoor
Gerard BLATON
Pastoor te Etikhove
1955 - 1961

Detail van de Poppkaart van Nukerke.
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Voorzitters, erevoorzitters, proosten, ondervoorzitters en secretarissen
sinds de stichting tot heden.
Het Davidsfonds kende heel wat mensen die borg stonden voor een goede werking in
het bestuur.
In 1933 bestond het bestuur uit:
Erevoorzitter:
pastoor Achiel Reyns, Nukerke
Voorzitter:
Nestor Glibert, Nukerke
Ondervoorzitter: Georges Thienpont, Etikhove
Secretaris:
Marcel Lepez, Nukerke
Penningmeester: Daniël De Coninck, Etikhove
Raadsleden:
Gilbert Paeme, Maarke-Kerkem en Jozef Platteau, Zulzeke.

Claus had de boerderij gekocht van wapenhandelaar Roger Vandendaele-Eyckman uit
Ronse (winkel was gelegen op de hoek van de Olifantstraat en de Elzelestraat). De
pachter, René Tonniau-Verhellen3 verliet de hoeve en verhuisde op 2 oktober 1963
naar Ronse, Stookt nr. 175. Hun zonen Oscar, Remi en André waren er reeds van 22
januari 1963. Op 21 november 1964 werd Hugo Claus ofﬁcieel uitgeschreven uit de
bevolkingsregister van Gent en ingeschreven te Nukerke. Kort daarna, op 31 augustus
1965, komt Mariette Lowyck (te Brugge geboren op 22 augustus 1943) als meid bij
Claus inwonen. Ze werd echter op 30 januari 1962 wegens openbare zedenschennis
geïnterneerd voor een termijn van vijf jaar en verbleef daarvoor in het gesticht voor
Sociaal Verweer te St.-Andries Brugge. Thomas, het zoontje van Claus, geboren
op 6 oktober 1963 te Gent, zat in de 1ste kleuterklas van de “Gemeenteschool” in de
Holandstraat.
Een foto van de groep met kleuterleidster Magda De Voet. Staande van links
naar rechts : Christine Verhellen, Marleen Van Sieleghem, Pascal Bothuyne,
Hendrik Coopman en kleuterleidster
Magda Devoet.
Midden van links naar rechts : Thomas
Claus, Rita De Roose, Luc Bauwens en
Patrick Verhellen(†).
Zittend van links naar rechts : Koen
Verhellen, Johan Verhellen, Roberte
Verhellen, Marianne Verhellen en
Koen Dewolf.

Op 15 december 1946 overleed de eerste voorzitter Nestor Glibert. Hij werd opgevolgd
door Gerard Thienpont uit Etikhove in 1947. Adelin Vander Stichel werd ondervoorzitter terwijl Lucien Van Wambeke secretaris werd.
30
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Moeder Elly kon goed met de mensen van “den buiten” opschieten. Magda vertelt dat
ze meermaals haar ongenoegen liet blijken over “de vertrekken” van de school. De
toiletten, ook genoemd ʻhuizekenʼ, waren allesbehalve hygiënisch, zonder waterspoeling – een plank met een rond gat (den bril van ʼt vertrek). Met de bouw van de nieuwe
school in 1987 is alles vanzelfsprekend veranderd. De Ten Hole straat was in die tijd
amper met grind verhard, de meeste andere straten waren wel gekasseid.
Claus liet de oude boerderij opknappen en verbouwen. Hij had ook met het idee gespeeld om in 1966 bij de hoeve een futuristisch schrijverspaviljoen op te richten. Dit
vertelt althans Albert Bontridder. Albert Bontridder, geboren te Anderlecht op 4 april
1921, studeerde in 1942 af als architect. Hij maakte o.a. het plan voor de woning van
zijn vriend Louis Paul Boon. In “Ten Huize van ... Albert Bontridder”4 vertelt hij : “Ik
heb nooit in het project voor Hugo Claus geloofd, al bleef ik hem sympathiek vinden.
Hij heeft me aardig bij de neus genomen. Bij zijn grote vierkantshoeve met strodak in
Nukerke wou hij een schrijverskamer, maar hij vond er de middelen niet voor. Al be15
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De boerderij waar Hugo Claus enkele jaren verbleef
ligt nu nog altijd prachtig verscholen midden in groen.

wees de prachtige restauratie van minstens één vleugel van de hoeve dat hij wel geld
had. Ik denk dat hij nooit in dat schrijverspaviljoen heeft geloofd, al hield hij me aan
de lijn.” Een 50-tal meter voorbij de boerderij, verborgen tussen de struiken, staat nog
de houten chalet waar Claus meerdere werken schreef. Dit chalet liet Elly Overzier uit
Nederland in 1965 overbrengen naar Nukerke.
Het werd onmiddellijk na de grote watersnood,
die zich voltrok in de nacht van 31 januari op 1
februari 1953, gebruikt als noodwoning voor de
getroffen families.

Zicht op Nukerke

Dat het daar rustig was blijkt uit o.a. uit een gezegde van Claus : “ik woon op een plaats in Nukerke waar Christus nog niet voorbij gekomen
was”. Een kunstwerkje van Claus, aangekocht
door het gemeentebestuur in 2006, toont ons
een zicht van Ten Hole naar de Keistraat, met
rechts een deel van zijn hoeve. Het draagt als
titel “Zicht op Nukerke”.
Gerd de Ley schreef5 : “Woont hij niet als een
graaf van Vlaanderen, in zijn eigen burcht te
Nukerke ? In dit dorpje tussen Oudenaarde en
Ronse kocht hij een tweehonderdvijftig jaar
oude hoeve, in carré gebouwd rondom een bin16
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Op dezelfde dag, om 14u45, werd voor Berchem, Ruien en Kwaremont de afdeling
Berchem gesticht in de zaal der Neerstraat. Door deze beide stichtingen vielen er voor
Davidsfonds Ronse een 160-tal leden weg.
29
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nenplaats. Op het erf lopen zestien kalkoenen rond en in het stro van de daken wemelt
het van de mussen.... Claus zegt de stad (Gent, daarvóór Rome) verlaten te hebben
voor zijn kind. “Een kind moet buiten opgroeien”. Thomas heet zijn zoontje, naar de
apostel die eerst zien en voelen moet voor hij kon geloven. “Dat zien en voelen vind ik
zo ʼn mooi gebaar” bekent Claus, en “mijn kind heeft er ook de aanleg voor.”
Ik vind het ﬁjn om buiten te wonen. “ʼk zou echt niet weer terugwillen naar de stad. Als
je drie jaar in Rome en drie in Parijs gewoond hebt en in Mexico en Griekenland bent
geweest, dan is het huis in Nukerke een vesting.”

Elly Overzier, Thomas en Hugo Claus in hun tuin te Nukerke.

Regelmatig krijgt hij bezoek van allerlei kunstenaars en reporters. De Standaard van
4 juli 1965 schreef : “Als Geus in Vlaanderen – Eens Ronse voorbij, reden wij ZuidFrankrijk binnen. Dat klopt niet, zegt u met uw nuchteren kop en uw geograﬁsche
bezetenheid en u hebt natuurlijk gelijk, maar die dag leek het net zo. De zon brandde
Zuidfrans en het landschap paste zich aan en kronkelde van wellust. U kent die Provence-prentkaarten, wel, de weg van Ronse naar Nukerke ontrolde zich tot zoʼn natuurgrote levende prentkaart. En ook de mensen die ons vriendelijk wegwijs wezen,
spraken een pikant idioom waar je als Belg geen moer van snapt.”
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Eerste verslag van de Davidsfondsvergadering.

Later, in 1989, beschrijft Claus zijn boerderij in het boek “De Zwaardvis”. Het boek
wordt uitgegeven als “Boekenweekgeschenk”, een uitgave van de Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek ter gelegenheid van de Boekenweek 1989. De
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belangrijkste plaats in het verhaal is de boerderij, zijn boerderij. Daar wonen Sibylle,
Maarten en daar werkt Richard. Ook meester Goossens komt ook nog in het verhaal
voor. Ik haal hier slechts een paar korte fragmenten aan die dit aantonen:
Blz 10 : “Je kunt het plenzen van de bron horen op het terras. Als je er een Coca-Colaﬂesje onder houdt is het meteen vol. IJskoud water dat gutst in de groenbemoste oude
stenen put tussen de bamboestruiken.” (De bron is er nu nog altijd op het terras).
Blz 11 : ʻIk wil geen rieten dak, Gerard.ʼ
ʻMaar poesje, iedereen, alle schuren uit de omtrek hebben een rieten dak.ʼ
ʻIk wil stro, echt stro zoals het vroeger wasʼ. (Hugo Claus liet de hoeve restaureren in
1964 en het dak werd gedekt met stro. Pas rond 1984 kreeg het een rieten bedekking).
De komst naar Nukerke betekende zeker geen artistieke onderbreking.
Enkele voorbeelden van zijn oeuvre gerealiseerd tijdens zijn verblijf te Nukerke:
1. In Amsterdam verschijnt in maart 1965 de catalogus “De schilderijen van Roger
Raveel door Hugo Claus”. Het zijn 10 gedichten bij de tentoonstelling van het
werk van Raveel in Galerie Espace, de oudste galerie voor eigentijdse kunst in
Amsterdam.
2. "De Mattheuspassie" op muziek van Pater De Brabandere met dialogen van Hugo
Claus beleeft op 2 april 1965 zijn première te Gent.
3. De verzamelde “Gedichten 1948-1963” verschijnen in oktober 1965.
4. Naar aanleiding van de Maurice Wykaert6 tentoonstelling in Galerij M.A.S. te
Deinze publiceert hij het lange gedicht “Het landschap”. Het gedicht werd opgenomen in het boek “Het rusteloze landschap”, een uitgave van het Mercatorfonds.7
5. In het Paleis van Schone Kunsten te Brussel wordt op 16 april 1966 “Thyestes”
naar Seneca gecreëerd. Het boek zelf verschijnt in dezelfde maand.
6. "De dans met de reiger", een cinéroman met fotoʼs uit de gelijknamige ﬁlm verschijnt eveneens in april 1966.
7. Hij vertaalt van Fr. Garcia Lorca “Het huis van Bernarda Alba”. De Nederlandse
Comedie creëert op 30 september 1966 dit werk in de Stadsschouwburg te Amsterdam in een regie van Ton Lutz.
8. In juli 1967 volgt de eerste biblioﬁele uitgave van poëzie van Claus: “Relikwie”.
Het zijn 12 gedichten in het Nederlands en het Frans met tekeningen van Paul
Joostens (1889-1960).
9. "De Vijanden", opnieuw een cinéroman, verschijnt in oktober 1967. Enkele maanden daarvoor was er de première van “De Vijanden”, zijn ﬁlmdebuut.
10. "Masscheroen", naar het wagenspel uit "Mariken van Nieumeghen", werd op 30
december 1967 op het vierde Experimenteel Ffestival te Knokke gecreëerd in een
regie van Claus zelf. Hier voert hij de H. Drievuldigheid op in de gestalte van drie
naakte mannen, waarop een heuse rel losbreekt in de pers. Na een aanklacht we18
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Stichtingsakte Davidsfonds Nukerke.
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Elk dezer nieuwe Davidsfondsboekerijen ontving gratis het nodige inrichtingsgerief en
60 boeken. Op 6 oktober 1926 telden de boekerijen 840 boeken. In het mededelingsblad van maart 1928 lezen wij: "het ledental van Davidsfonds Ronse telt 500 leden,
waarvan er 180 uit het omliggende, waarbij Nukerke het leeuwenaandeel wegkaapte.
In 1928 bedroeg het totale boekenpakket reeds 2440".
In Etikhove was Pascal Norga verantwoordelijk voor de boekenuitlening, in Zulzeke
was dit André Van Overmeire.
Stichting van het Davidsfonds te Nukerke op 5 februari 1933.
Doordat er heel wat mensen van Nukerke, Etikhove en Zulzeke lid waren van het
Davidsfonds te Ronse, werd in Leuven besloten, op voorstel van Flor Grammens, een
zelfstandige afdeling op te richten te Nukerke. De werking omvatte de gemeenten
Nukerke, Etikhove, Maarke-Kerkem en Zulzeke. Op zondag 5 februari 1933 om 10u45
werd de Davidsfondsafdeling Nukerke-Etikhove gesticht in de oude parochiezaal.
Mede dankzij terug gevonden documenten geven wij hier de aankondiging, de stichting
zelf en het verslag van de stichting terug.

gens openbare zedenschennis wordt hij op 5 juni 1968 veroordeeld door de Correctionele Rechtbank, tot vier maanden effectieve gevangenisstraf en een boete
van 10.000 BEF. Hij gaat in beroep en het Hof van Beroep in Gent zal hem op
17 maart 1969 veroordelen tot vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en
10.000 BEF boete. In Het Laatste Nieuws schreef hij tijdens het proces in een
artikel onder de titel `Naakt als de waarheid en de vrijheidʼ: "Ik wil beslist geen
genade vragen aan mijn rechter, noch mildheid verwachten omdat ik toevallig
enig literair talent bezit. Wel vraag ik gerechtigheid. En hoe nijdig dit enkele ontmanden in de klem van versleten taboeʼs mag stemmen, ik vraag het recht om mijn
mening te verbeelden, die de Heilige Drievuldigheid naakt laat gaan, zoals de
waarheid en de vrijheid."8
11. 1968 is ook het jaar waarin Claus tijdens een Cubareis zijn bewondering uitdrukt
voor het ʻtropisch communismeʼ.
12. "Genesis", een biblioﬁele bundel met 33 gedichten bij kunstwerken van Roger
Raveel verschijnt op 19 april 1969.
13. Met Harry Mulisch schrijft en regiseert hij de opera “Reconstructie” op muziek van
o.a. Louis Andriessens. De opera, die een hommage is aan Che Guevara, gaat in
première op 29 juni 1969 in het Amsterdams Theater Carré.
14. Het toneelstuk dat het bijzonder goed deed is “Vrijdag”. De première door de
Nederlandse Comedie vond in november 1969 plaats in de Amsterdamse schouwburg. Drie jaar lang werd het met succes opgevoerd. In 1970 gaat hij in Amsterdam wonen, waar hij een verhouding heeft met de zeven jaar jongere actrice Kitty
Courbois; ze speelde de rol van Christiane. Later schrijft Claus over hun dolle tijd
de wrange roman “Het jaar van de kreeft”.
“Vrijdag” werd honderden keren opgevoerd, zowel door beroeps- als door amateurgezelschappen en dit zowel in Nederland als in Vlaanderen, maar ook in Londen, Parijs en Avignon. Begin 1973 ontmoette hij bij het ﬁlmen van “Niet voor
de poezen” de jonge actrice Sylvia Kristel. Voor de opnamen van onder andere
"Emmanuelle" volgde hij haar naar Bangkok, New York, Tokio en Hollywood.
Met Sylvia Kristel begint hij dan een nieuwe relatie.
Hugo Claus had dus Nukerke reeds verlaten in 1970 en verbleef er dus slecht
6 jaar. Elly Overzier bleef met haar zoontje Thomas alleen op de boerderij wonen tot
februari 1973, 't jaar waarin ook Hugo Claus ofﬁcieel uit de bevolkingsregisters
geschreven werd. In datzelfde jaar verkopen Hugo Claus en Elly Overzier de boerderij
aan dichter-schrijver Marc Insingel (pseudoniem voor Marc Dockers), geboren te Lier
op 3 mei 1935. De heer en mevrouw Pol en Anny Beatse-De Bock kochten de hoeve
in 1983 en wonen er nu.

Uitnodiging Stichting Davidsfonds Nukerke.

Opvoering door “Die Winterroose” van “Een bruid in de morgen”
Meer dan 25 jaar geleden, namelijk op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 maart
1982, werd het toneelstuk “Een bruid in de morgen” in de parochiale feestzaal van
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Etikhove door “Die Winterroose” opgevoerd
voor het klasseringstornooi van Oost-Vlaanderen.
Bernard Imant speelde de rol van de vader
Henri Pattini en Erna De Voet was de moeder Madeleine Pattini. De rol van zoon Thomas vertolkte Patrick De Vos en Marijke Van
Welden die van de dochter Andrea. De rol van
de nicht Hilda werd vertolkt door Marika Van
Welden.
De regie was in handen van Omer Van Welden
die eveneens de ontwerper was van het decor;
hij werd bijgestaan door Lieve DʼHaeze. Het
decor werd gebouwd door Gilbert De Potter,
Jo Nachtergaele en Raoul Van Rijsselberghe.
Toneelmeester was Martine Massez en Christine Lemarcq stond in voor de tekstvolging.
De belichtingstechniek was toevertrouwd aan
Clothaire De Deken, Achiel De Loof en Cyriel
Wieme. Dirk Vermassen was de machinist en
Dirk De Merlier was verantwoordelijk voor de
muziekkeuze. De toegangskaarten aan 100 F
kon men bekomen bij Willy Bodequin.
Het toneelstuk “Een Bruid in de morgen” is
een Clausiaans stuk dat het meest op een klassieke tragedie lijkt. Maar het is een moderne
tragedie, zodat men er niet de bestanddelen in
moet zoeken van het “gesloten drama”. Al bestaat de handeling uit een korte krisis, al
speelt zich de hele aktie zonder dekorverandering af, al is het aantal personen beperkt,
toch mag men dit stuk met Sophocles' Antigone niet ernstig vergelijken... lezen we op
het programma dat de avond van de opvoering aan de toneelliefhebbers te koop werd
aangeboden.
Het stuk werd voor de provinciale jury opgevoerd
op zondag 21 maart 1982. De jury voor het klasseringstornooi 1981-1982 was samengesteld uit :
Daniel De Neve, Hector Blanquart, Maurice Raes ,
Julien Hamelinck en Gerard Vandeputte.
In het verslag lezen we :
"De rolvastheid was voortreffelijk. Enkele versprekingen, waarschijnlijk toe te schrijven aan een zekere nervositeit, brachten op een bepaald ogenblik
20
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Vandaag nog steeds
In 1875 verscheen reeds "De Geuzen in de Kempen", het vlugschrift "Nijverheid
en Christendom" en "Een blik op aloude Vlaamsche lettervluchten" van de eerste
Davidsfondsvoorzitter, professor Alberdingk Thym, een ﬂamingantische hoogleraar
van Nederlandse origine. Dat was de bescheiden start van een snelgroeiend uitgeversbedrijf.
Op de drempel van de 20ste eeuw begon de nieuwe vereniging een voor die tijd belangrijke taalpolitieke activiteit te ontplooien. Hedendaags is het Davidsfonds nog altijd
een krachtige motor in de Vlaamse Beweging.
De enkele honderden leden, die al in de eerste weken na de stichting tot het nieuwe
fonds toetraden, zijn er vandaag tienduizenden geworden. 123 jaar later zijn er 598
Davidsfondsafdelingen actief die per jaar meer dan 9000 activiteiten organiseren.
De werking van het Davidsfonds
vóór de stichting te Nukerke-Etikhove-Maarke-Zulzeke.
Toen het Davidsfonds Ronse gesticht werd op 23 juli 1911 was het ook de bedoeling
om de aanliggende gemeenten te betrekken in zijn culturele werking, vooral onder
impuls van Flor Grammens, secretaris van de afdeling.
Heel wat mensen van Nukerke, Etikhove en Zulzeke waren toen lid in Ronse. Dat was
de aanleiding dat er steun gegeven werd aan de bibliotheken die daar door het Davidsfonds Ronse tussen 1 oktober 1925 en 30 september 1926 werden opgericht.

Lidkaart uit 1927 van Gilbert Vandenabeele (vader van de huidige secretaris) van het Davidsfonds Ronse.
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75 jaar Davidsfonds te Maarkedal.
EMIEL VANDENABEELE

Wanneer een culturele organisatie als het Davidsfonds 75
jaar bestaat, dan is dat een unieke gelegenheid om het archief van de organisatie door te nemen en te trachten een
overzicht te geven van 75 jaar culturele werking.

Het Davidsfonds is 133 jaar oud (of jong!).
15 januari 1875, een winterse namiddag .... Op het eerste gezicht ging het leven in Wilsele bij Leuven zijn gewone gangetje. Maar in de pastorie van pastoor Schuermans zat
een 11-koppig gezelschap samen om een belangrijk initiatief te nemen. Naast enkele
priesters waren verschillende Vlaamsgezinde hoogleraren en studenten aanwezig. Zij
kwamen uit het Willemsfonds. Dat was in 1851 opgericht als exponent van de negentiende eeuwse Vlaamse Beweging en groepeerde zowel katholieke als niet-katholieke
Vlaamsgezinden, want de vereniging was oorspronkelijk levensbeschouwelijk pluralistisch. Maar dit Willemsfonds was meer en meer
een uitgesproken vrijzinnige liberale koers gaan
varen. Veel katholieke ﬂaminganten voelden er
zich daardoor hoe langer hoe minder in thuis. De
idee om een nieuwe Vlaamse cultuurorganisatie
uit de grond te stampen won veld.
Het nieuwe fonds werd genoemd naar de Vlaamsgezinde priester-hoogleraar kanunnik Jan-Baptist
David, die enkele jaren voordien overleed (1866).
Deze historicus en taalkundige speelde een doorslaggevende rol in de doorbraak van het algemeen
Nederlands als standaardtaal in Vlaanderen.
De doelstellingen waren: de uitgave en verspreiding van boeken in het Nederlands, de behartiging
van de volksopvoeding en de versterking van “de
nationale geest”.
De initiatiefnemers hadden van meet af aan duidelijk een werking over heel Vlaanderen voor ogen
via de oprichting van afdelingen.
Jan-Baptist DAVID
24
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een kleine verwarring, wat echter het geheel niet schaadde. Over het algemeen was de
kostumering verantwoord en diende ze de atmosfeer en de psychologische achtergrond
van het stuk.
De typering van Pattini kwam monotoon, gelaten en te apatisch over. Hij beschikt
over een warme stem en heeft een goede zegging. Alhoewel overigens geslaagd, viel
Madeleine te jong uit voor de moederrol, zeker in vergelijking met de vader. Ritme en
volume waren goed, maar de taalzuiverheid kan worden bijgeschaafd. De ﬁguur van
Thomas, o.m. door snor en bril, gaf een te intellectuele indruk. Bij hem waren teveel
gewestklanken hoorbaar en waren de “ng” uitgangen te opvallend. Andrea creëerde
een geslaagde en volgehouden rol, met soms zeer goede momenten. Zij gaf een voortreffelijke prestatie met een paar hoogtepunten. Hilda slaagde erin een gefrustreerde
vrouw op de planken te brengen die vecht in een laatste poging. Haar spel was aanvaardbaar, maar het gebrek aan levensechtheid zorgde ervoor dat haar vertolking te
stroef overkwam.
De regie was voortreffelijk. Belichting en muzikale omlijsting waren verantwoord. In
bepaalde taferelen mocht het tempo echter sneller zijn en het spel minder nadrukkelijk. Een te weining afgewerkte woordregie schaadde het lyrische en poëtische van
bepaalde teksten".
Samen met o.a. de toneelverenigingen “Voor Taal en Volk” uit Ronse, “Leren vereert”
uit Oudenaarde, “Kunst adelt” uit Nazareth en nog vijf andere werd “Die Winterroose”
uit Etikhove geklasseerd in de derde kategorie.
Het gedicht : “Te Nukerke”
"Te Nukerke", een gedicht van Hugo Claus, is bevestigd aan een muur van Galerie
Isabelle Van Hees, Bakkersbos te Nukerke. Daarbij een monumentaal beeldhouwwerk
van Willem Vermandere.
21
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Met zijn playgirl klimt hij blaffend
tussen de takken:
In nemen ende in gheven
Moeten die sinne
Die dolen in minne
Altoes hier leven.

TE NUKERKE
ʻs Zondags, na de vespers, wil hij thuis geen krentenbrood,
de idioot. Hij stapt in het veld en in de huizen
en zwijgt in alle talen.
Zelfs al zit je in een boom
dan ben je toch geen vogel.
Ook in mijn keuken staat hij daar
zonder een gebaar. Zijn tanden malen.
Ik zwaai met mijn hand, hij ziet een zeis.
Als er geen koeien waren
dan was de bandhond een groot beest.
Dan rukt hij de almanak met playgirls
van de wand en rent in het aardappelland.
Beetje bij beetje at de vlo
het oor van de hond.
Hij vertrouwt de waarde van woorden niet
(zoals ik, maar uit een andere nood).
22
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In de tuin van de hoeve staat een houten chalet
waar Hugo Claus rustig kon schrijven.

1. Trouw 20 april 2008 (Nederlands dagblad), In memoriam Hugo Claus 1929-2008; Onno Blom.
2. Claus ontmoette in Oostende eind 1948 begin 1949 Elly Overzier, een dochter van een Nederlandse
reder.
3. René Tonniau, geboren te Nukerke op 28 januari 1900, overleed te Gent op 22 augustus 1971. Hij was
gehuwd met Maria Verhellen, geboren te Nukerke op 6 januari 1903 en te Ronse overleden op 13 september
1977.
4. Jean-Marie Binst in "Brussel Deze Week".
5. Gerd de Ley: "Hugo Claus - De pen gaat waar het hart niet kan", Amsterdam, Loeb & van der Velden,
1980, 1e druk. Paperback, 266 pp. (verzameling interviews en enkele krantenartikelen).
6. Maurice Wyckaert (1923-1996). In 1986 werd reeds een groot biograﬁsch boek geschreven door Freddy
De Vree over het werk en de ﬁguur van Maurice Wyckaert, uitgeverij Lannoo. Een nieuwe beredeneerde
cataloog van zijn totaal oeuvre verscheen in 2004.
7. "Het rusteloze landschap" met bijdragen van Willy Van den Bussche, Max Loreau, Marc Richir, Patrick
Grooters en gedichten van Hugues C. Pernath en Hugo Claus. Het telt 127 paginaʼs waarvan 112 kleurfotoʼs van de kleurrijke werken van Maurice Wyckaert.
8. "Het Laatste Nieuws", 16 mei 1968.
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een 11-koppig gezelschap samen om een belangrijk initiatief te nemen. Naast enkele
priesters waren verschillende Vlaamsgezinde hoogleraren en studenten aanwezig. Zij
kwamen uit het Willemsfonds. Dat was in 1851 opgericht als exponent van de negentiende eeuwse Vlaamse Beweging en groepeerde zowel katholieke als niet-katholieke
Vlaamsgezinden, want de vereniging was oorspronkelijk levensbeschouwelijk pluralistisch. Maar dit Willemsfonds was meer en meer
een uitgesproken vrijzinnige liberale koers gaan
varen. Veel katholieke ﬂaminganten voelden er
zich daardoor hoe langer hoe minder in thuis. De
idee om een nieuwe Vlaamse cultuurorganisatie
uit de grond te stampen won veld.
Het nieuwe fonds werd genoemd naar de Vlaamsgezinde priester-hoogleraar kanunnik Jan-Baptist
David, die enkele jaren voordien overleed (1866).
Deze historicus en taalkundige speelde een doorslaggevende rol in de doorbraak van het algemeen
Nederlands als standaardtaal in Vlaanderen.
De doelstellingen waren: de uitgave en verspreiding van boeken in het Nederlands, de behartiging
van de volksopvoeding en de versterking van “de
nationale geest”.
De initiatiefnemers hadden van meet af aan duidelijk een werking over heel Vlaanderen voor ogen
via de oprichting van afdelingen.
Jan-Baptist DAVID
24
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een kleine verwarring, wat echter het geheel niet schaadde. Over het algemeen was de
kostumering verantwoord en diende ze de atmosfeer en de psychologische achtergrond
van het stuk.
De typering van Pattini kwam monotoon, gelaten en te apatisch over. Hij beschikt
over een warme stem en heeft een goede zegging. Alhoewel overigens geslaagd, viel
Madeleine te jong uit voor de moederrol, zeker in vergelijking met de vader. Ritme en
volume waren goed, maar de taalzuiverheid kan worden bijgeschaafd. De ﬁguur van
Thomas, o.m. door snor en bril, gaf een te intellectuele indruk. Bij hem waren teveel
gewestklanken hoorbaar en waren de “ng” uitgangen te opvallend. Andrea creëerde
een geslaagde en volgehouden rol, met soms zeer goede momenten. Zij gaf een voortreffelijke prestatie met een paar hoogtepunten. Hilda slaagde erin een gefrustreerde
vrouw op de planken te brengen die vecht in een laatste poging. Haar spel was aanvaardbaar, maar het gebrek aan levensechtheid zorgde ervoor dat haar vertolking te
stroef overkwam.
De regie was voortreffelijk. Belichting en muzikale omlijsting waren verantwoord. In
bepaalde taferelen mocht het tempo echter sneller zijn en het spel minder nadrukkelijk. Een te weining afgewerkte woordregie schaadde het lyrische en poëtische van
bepaalde teksten".
Samen met o.a. de toneelverenigingen “Voor Taal en Volk” uit Ronse, “Leren vereert”
uit Oudenaarde, “Kunst adelt” uit Nazareth en nog vijf andere werd “Die Winterroose”
uit Etikhove geklasseerd in de derde kategorie.
Het gedicht : “Te Nukerke”
"Te Nukerke", een gedicht van Hugo Claus, is bevestigd aan een muur van Galerie
Isabelle Van Hees, Bakkersbos te Nukerke. Daarbij een monumentaal beeldhouwwerk
van Willem Vermandere.
21
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Etikhove door “Die Winterroose” opgevoerd
voor het klasseringstornooi van Oost-Vlaanderen.
Bernard Imant speelde de rol van de vader
Henri Pattini en Erna De Voet was de moeder Madeleine Pattini. De rol van zoon Thomas vertolkte Patrick De Vos en Marijke Van
Welden die van de dochter Andrea. De rol van
de nicht Hilda werd vertolkt door Marika Van
Welden.
De regie was in handen van Omer Van Welden
die eveneens de ontwerper was van het decor;
hij werd bijgestaan door Lieve DʼHaeze. Het
decor werd gebouwd door Gilbert De Potter,
Jo Nachtergaele en Raoul Van Rijsselberghe.
Toneelmeester was Martine Massez en Christine Lemarcq stond in voor de tekstvolging.
De belichtingstechniek was toevertrouwd aan
Clothaire De Deken, Achiel De Loof en Cyriel
Wieme. Dirk Vermassen was de machinist en
Dirk De Merlier was verantwoordelijk voor de
muziekkeuze. De toegangskaarten aan 100 F
kon men bekomen bij Willy Bodequin.
Het toneelstuk “Een Bruid in de morgen” is
een Clausiaans stuk dat het meest op een klassieke tragedie lijkt. Maar het is een moderne
tragedie, zodat men er niet de bestanddelen in
moet zoeken van het “gesloten drama”. Al bestaat de handeling uit een korte krisis, al
speelt zich de hele aktie zonder dekorverandering af, al is het aantal personen beperkt,
toch mag men dit stuk met Sophocles' Antigone niet ernstig vergelijken... lezen we op
het programma dat de avond van de opvoering aan de toneelliefhebbers te koop werd
aangeboden.
Het stuk werd voor de provinciale jury opgevoerd
op zondag 21 maart 1982. De jury voor het klasseringstornooi 1981-1982 was samengesteld uit :
Daniel De Neve, Hector Blanquart, Maurice Raes ,
Julien Hamelinck en Gerard Vandeputte.
In het verslag lezen we :
"De rolvastheid was voortreffelijk. Enkele versprekingen, waarschijnlijk toe te schrijven aan een zekere nervositeit, brachten op een bepaald ogenblik
20
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Vandaag nog steeds
In 1875 verscheen reeds "De Geuzen in de Kempen", het vlugschrift "Nijverheid
en Christendom" en "Een blik op aloude Vlaamsche lettervluchten" van de eerste
Davidsfondsvoorzitter, professor Alberdingk Thym, een ﬂamingantische hoogleraar
van Nederlandse origine. Dat was de bescheiden start van een snelgroeiend uitgeversbedrijf.
Op de drempel van de 20ste eeuw begon de nieuwe vereniging een voor die tijd belangrijke taalpolitieke activiteit te ontplooien. Hedendaags is het Davidsfonds nog altijd
een krachtige motor in de Vlaamse Beweging.
De enkele honderden leden, die al in de eerste weken na de stichting tot het nieuwe
fonds toetraden, zijn er vandaag tienduizenden geworden. 123 jaar later zijn er 598
Davidsfondsafdelingen actief die per jaar meer dan 9000 activiteiten organiseren.
De werking van het Davidsfonds
vóór de stichting te Nukerke-Etikhove-Maarke-Zulzeke.
Toen het Davidsfonds Ronse gesticht werd op 23 juli 1911 was het ook de bedoeling
om de aanliggende gemeenten te betrekken in zijn culturele werking, vooral onder
impuls van Flor Grammens, secretaris van de afdeling.
Heel wat mensen van Nukerke, Etikhove en Zulzeke waren toen lid in Ronse. Dat was
de aanleiding dat er steun gegeven werd aan de bibliotheken die daar door het Davidsfonds Ronse tussen 1 oktober 1925 en 30 september 1926 werden opgericht.

Lidkaart uit 1927 van Gilbert Vandenabeele (vader van de huidige secretaris) van het Davidsfonds Ronse.
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Elk dezer nieuwe Davidsfondsboekerijen ontving gratis het nodige inrichtingsgerief en
60 boeken. Op 6 oktober 1926 telden de boekerijen 840 boeken. In het mededelingsblad van maart 1928 lezen wij: "het ledental van Davidsfonds Ronse telt 500 leden,
waarvan er 180 uit het omliggende, waarbij Nukerke het leeuwenaandeel wegkaapte.
In 1928 bedroeg het totale boekenpakket reeds 2440".
In Etikhove was Pascal Norga verantwoordelijk voor de boekenuitlening, in Zulzeke
was dit André Van Overmeire.
Stichting van het Davidsfonds te Nukerke op 5 februari 1933.
Doordat er heel wat mensen van Nukerke, Etikhove en Zulzeke lid waren van het
Davidsfonds te Ronse, werd in Leuven besloten, op voorstel van Flor Grammens, een
zelfstandige afdeling op te richten te Nukerke. De werking omvatte de gemeenten
Nukerke, Etikhove, Maarke-Kerkem en Zulzeke. Op zondag 5 februari 1933 om 10u45
werd de Davidsfondsafdeling Nukerke-Etikhove gesticht in de oude parochiezaal.
Mede dankzij terug gevonden documenten geven wij hier de aankondiging, de stichting
zelf en het verslag van de stichting terug.

gens openbare zedenschennis wordt hij op 5 juni 1968 veroordeeld door de Correctionele Rechtbank, tot vier maanden effectieve gevangenisstraf en een boete
van 10.000 BEF. Hij gaat in beroep en het Hof van Beroep in Gent zal hem op
17 maart 1969 veroordelen tot vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en
10.000 BEF boete. In Het Laatste Nieuws schreef hij tijdens het proces in een
artikel onder de titel `Naakt als de waarheid en de vrijheidʼ: "Ik wil beslist geen
genade vragen aan mijn rechter, noch mildheid verwachten omdat ik toevallig
enig literair talent bezit. Wel vraag ik gerechtigheid. En hoe nijdig dit enkele ontmanden in de klem van versleten taboeʼs mag stemmen, ik vraag het recht om mijn
mening te verbeelden, die de Heilige Drievuldigheid naakt laat gaan, zoals de
waarheid en de vrijheid."8
11. 1968 is ook het jaar waarin Claus tijdens een Cubareis zijn bewondering uitdrukt
voor het ʻtropisch communismeʼ.
12. "Genesis", een biblioﬁele bundel met 33 gedichten bij kunstwerken van Roger
Raveel verschijnt op 19 april 1969.
13. Met Harry Mulisch schrijft en regiseert hij de opera “Reconstructie” op muziek van
o.a. Louis Andriessens. De opera, die een hommage is aan Che Guevara, gaat in
première op 29 juni 1969 in het Amsterdams Theater Carré.
14. Het toneelstuk dat het bijzonder goed deed is “Vrijdag”. De première door de
Nederlandse Comedie vond in november 1969 plaats in de Amsterdamse schouwburg. Drie jaar lang werd het met succes opgevoerd. In 1970 gaat hij in Amsterdam wonen, waar hij een verhouding heeft met de zeven jaar jongere actrice Kitty
Courbois; ze speelde de rol van Christiane. Later schrijft Claus over hun dolle tijd
de wrange roman “Het jaar van de kreeft”.
“Vrijdag” werd honderden keren opgevoerd, zowel door beroeps- als door amateurgezelschappen en dit zowel in Nederland als in Vlaanderen, maar ook in Londen, Parijs en Avignon. Begin 1973 ontmoette hij bij het ﬁlmen van “Niet voor
de poezen” de jonge actrice Sylvia Kristel. Voor de opnamen van onder andere
"Emmanuelle" volgde hij haar naar Bangkok, New York, Tokio en Hollywood.
Met Sylvia Kristel begint hij dan een nieuwe relatie.
Hugo Claus had dus Nukerke reeds verlaten in 1970 en verbleef er dus slecht
6 jaar. Elly Overzier bleef met haar zoontje Thomas alleen op de boerderij wonen tot
februari 1973, 't jaar waarin ook Hugo Claus ofﬁcieel uit de bevolkingsregisters
geschreven werd. In datzelfde jaar verkopen Hugo Claus en Elly Overzier de boerderij
aan dichter-schrijver Marc Insingel (pseudoniem voor Marc Dockers), geboren te Lier
op 3 mei 1935. De heer en mevrouw Pol en Anny Beatse-De Bock kochten de hoeve
in 1983 en wonen er nu.

Uitnodiging Stichting Davidsfonds Nukerke.

Opvoering door “Die Winterroose” van “Een bruid in de morgen”
Meer dan 25 jaar geleden, namelijk op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 maart
1982, werd het toneelstuk “Een bruid in de morgen” in de parochiale feestzaal van

26

busi 52008.indd 19

19

11-04-2011 15:57:20

belangrijkste plaats in het verhaal is de boerderij, zijn boerderij. Daar wonen Sibylle,
Maarten en daar werkt Richard. Ook meester Goossens komt ook nog in het verhaal
voor. Ik haal hier slechts een paar korte fragmenten aan die dit aantonen:
Blz 10 : “Je kunt het plenzen van de bron horen op het terras. Als je er een Coca-Colaﬂesje onder houdt is het meteen vol. IJskoud water dat gutst in de groenbemoste oude
stenen put tussen de bamboestruiken.” (De bron is er nu nog altijd op het terras).
Blz 11 : ʻIk wil geen rieten dak, Gerard.ʼ
ʻMaar poesje, iedereen, alle schuren uit de omtrek hebben een rieten dak.ʼ
ʻIk wil stro, echt stro zoals het vroeger wasʼ. (Hugo Claus liet de hoeve restaureren in
1964 en het dak werd gedekt met stro. Pas rond 1984 kreeg het een rieten bedekking).
De komst naar Nukerke betekende zeker geen artistieke onderbreking.
Enkele voorbeelden van zijn oeuvre gerealiseerd tijdens zijn verblijf te Nukerke:
1. In Amsterdam verschijnt in maart 1965 de catalogus “De schilderijen van Roger
Raveel door Hugo Claus”. Het zijn 10 gedichten bij de tentoonstelling van het
werk van Raveel in Galerie Espace, de oudste galerie voor eigentijdse kunst in
Amsterdam.
2. "De Mattheuspassie" op muziek van Pater De Brabandere met dialogen van Hugo
Claus beleeft op 2 april 1965 zijn première te Gent.
3. De verzamelde “Gedichten 1948-1963” verschijnen in oktober 1965.
4. Naar aanleiding van de Maurice Wykaert6 tentoonstelling in Galerij M.A.S. te
Deinze publiceert hij het lange gedicht “Het landschap”. Het gedicht werd opgenomen in het boek “Het rusteloze landschap”, een uitgave van het Mercatorfonds.7
5. In het Paleis van Schone Kunsten te Brussel wordt op 16 april 1966 “Thyestes”
naar Seneca gecreëerd. Het boek zelf verschijnt in dezelfde maand.
6. "De dans met de reiger", een cinéroman met fotoʼs uit de gelijknamige ﬁlm verschijnt eveneens in april 1966.
7. Hij vertaalt van Fr. Garcia Lorca “Het huis van Bernarda Alba”. De Nederlandse
Comedie creëert op 30 september 1966 dit werk in de Stadsschouwburg te Amsterdam in een regie van Ton Lutz.
8. In juli 1967 volgt de eerste biblioﬁele uitgave van poëzie van Claus: “Relikwie”.
Het zijn 12 gedichten in het Nederlands en het Frans met tekeningen van Paul
Joostens (1889-1960).
9. "De Vijanden", opnieuw een cinéroman, verschijnt in oktober 1967. Enkele maanden daarvoor was er de première van “De Vijanden”, zijn ﬁlmdebuut.
10. "Masscheroen", naar het wagenspel uit "Mariken van Nieumeghen", werd op 30
december 1967 op het vierde Experimenteel Ffestival te Knokke gecreëerd in een
regie van Claus zelf. Hier voert hij de H. Drievuldigheid op in de gestalte van drie
naakte mannen, waarop een heuse rel losbreekt in de pers. Na een aanklacht we18
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Stichtingsakte Davidsfonds Nukerke.
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nenplaats. Op het erf lopen zestien kalkoenen rond en in het stro van de daken wemelt
het van de mussen.... Claus zegt de stad (Gent, daarvóór Rome) verlaten te hebben
voor zijn kind. “Een kind moet buiten opgroeien”. Thomas heet zijn zoontje, naar de
apostel die eerst zien en voelen moet voor hij kon geloven. “Dat zien en voelen vind ik
zo ʼn mooi gebaar” bekent Claus, en “mijn kind heeft er ook de aanleg voor.”
Ik vind het ﬁjn om buiten te wonen. “ʼk zou echt niet weer terugwillen naar de stad. Als
je drie jaar in Rome en drie in Parijs gewoond hebt en in Mexico en Griekenland bent
geweest, dan is het huis in Nukerke een vesting.”

Elly Overzier, Thomas en Hugo Claus in hun tuin te Nukerke.

Regelmatig krijgt hij bezoek van allerlei kunstenaars en reporters. De Standaard van
4 juli 1965 schreef : “Als Geus in Vlaanderen – Eens Ronse voorbij, reden wij ZuidFrankrijk binnen. Dat klopt niet, zegt u met uw nuchteren kop en uw geograﬁsche
bezetenheid en u hebt natuurlijk gelijk, maar die dag leek het net zo. De zon brandde
Zuidfrans en het landschap paste zich aan en kronkelde van wellust. U kent die Provence-prentkaarten, wel, de weg van Ronse naar Nukerke ontrolde zich tot zoʼn natuurgrote levende prentkaart. En ook de mensen die ons vriendelijk wegwijs wezen,
spraken een pikant idioom waar je als Belg geen moer van snapt.”
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Eerste verslag van de Davidsfondsvergadering.

Later, in 1989, beschrijft Claus zijn boerderij in het boek “De Zwaardvis”. Het boek
wordt uitgegeven als “Boekenweekgeschenk”, een uitgave van de Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek ter gelegenheid van de Boekenweek 1989. De
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De boerderij waar Hugo Claus enkele jaren verbleef
ligt nu nog altijd prachtig verscholen midden in groen.

wees de prachtige restauratie van minstens één vleugel van de hoeve dat hij wel geld
had. Ik denk dat hij nooit in dat schrijverspaviljoen heeft geloofd, al hield hij me aan
de lijn.” Een 50-tal meter voorbij de boerderij, verborgen tussen de struiken, staat nog
de houten chalet waar Claus meerdere werken schreef. Dit chalet liet Elly Overzier uit
Nederland in 1965 overbrengen naar Nukerke.
Het werd onmiddellijk na de grote watersnood,
die zich voltrok in de nacht van 31 januari op 1
februari 1953, gebruikt als noodwoning voor de
getroffen families.

Zicht op Nukerke

Dat het daar rustig was blijkt uit o.a. uit een gezegde van Claus : “ik woon op een plaats in Nukerke waar Christus nog niet voorbij gekomen
was”. Een kunstwerkje van Claus, aangekocht
door het gemeentebestuur in 2006, toont ons
een zicht van Ten Hole naar de Keistraat, met
rechts een deel van zijn hoeve. Het draagt als
titel “Zicht op Nukerke”.
Gerd de Ley schreef5 : “Woont hij niet als een
graaf van Vlaanderen, in zijn eigen burcht te
Nukerke ? In dit dorpje tussen Oudenaarde en
Ronse kocht hij een tweehonderdvijftig jaar
oude hoeve, in carré gebouwd rondom een bin16

busi 52008.indd 16

Op dezelfde dag, om 14u45, werd voor Berchem, Ruien en Kwaremont de afdeling
Berchem gesticht in de zaal der Neerstraat. Door deze beide stichtingen vielen er voor
Davidsfonds Ronse een 160-tal leden weg.
29
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Voorzitters, erevoorzitters, proosten, ondervoorzitters en secretarissen
sinds de stichting tot heden.
Het Davidsfonds kende heel wat mensen die borg stonden voor een goede werking in
het bestuur.
In 1933 bestond het bestuur uit:
Erevoorzitter:
pastoor Achiel Reyns, Nukerke
Voorzitter:
Nestor Glibert, Nukerke
Ondervoorzitter: Georges Thienpont, Etikhove
Secretaris:
Marcel Lepez, Nukerke
Penningmeester: Daniël De Coninck, Etikhove
Raadsleden:
Gilbert Paeme, Maarke-Kerkem en Jozef Platteau, Zulzeke.

Claus had de boerderij gekocht van wapenhandelaar Roger Vandendaele-Eyckman uit
Ronse (winkel was gelegen op de hoek van de Olifantstraat en de Elzelestraat). De
pachter, René Tonniau-Verhellen3 verliet de hoeve en verhuisde op 2 oktober 1963
naar Ronse, Stookt nr. 175. Hun zonen Oscar, Remi en André waren er reeds van 22
januari 1963. Op 21 november 1964 werd Hugo Claus ofﬁcieel uitgeschreven uit de
bevolkingsregister van Gent en ingeschreven te Nukerke. Kort daarna, op 31 augustus
1965, komt Mariette Lowyck (te Brugge geboren op 22 augustus 1943) als meid bij
Claus inwonen. Ze werd echter op 30 januari 1962 wegens openbare zedenschennis
geïnterneerd voor een termijn van vijf jaar en verbleef daarvoor in het gesticht voor
Sociaal Verweer te St.-Andries Brugge. Thomas, het zoontje van Claus, geboren
op 6 oktober 1963 te Gent, zat in de 1ste kleuterklas van de “Gemeenteschool” in de
Holandstraat.
Een foto van de groep met kleuterleidster Magda De Voet. Staande van links
naar rechts : Christine Verhellen, Marleen Van Sieleghem, Pascal Bothuyne,
Hendrik Coopman en kleuterleidster
Magda Devoet.
Midden van links naar rechts : Thomas
Claus, Rita De Roose, Luc Bauwens en
Patrick Verhellen(†).
Zittend van links naar rechts : Koen
Verhellen, Johan Verhellen, Roberte
Verhellen, Marianne Verhellen en
Koen Dewolf.

Op 15 december 1946 overleed de eerste voorzitter Nestor Glibert. Hij werd opgevolgd
door Gerard Thienpont uit Etikhove in 1947. Adelin Vander Stichel werd ondervoorzitter terwijl Lucien Van Wambeke secretaris werd.
30
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Moeder Elly kon goed met de mensen van “den buiten” opschieten. Magda vertelt dat
ze meermaals haar ongenoegen liet blijken over “de vertrekken” van de school. De
toiletten, ook genoemd ʻhuizekenʼ, waren allesbehalve hygiënisch, zonder waterspoeling – een plank met een rond gat (den bril van ʼt vertrek). Met de bouw van de nieuwe
school in 1987 is alles vanzelfsprekend veranderd. De Ten Hole straat was in die tijd
amper met grind verhard, de meeste andere straten waren wel gekasseid.
Claus liet de oude boerderij opknappen en verbouwen. Hij had ook met het idee gespeeld om in 1966 bij de hoeve een futuristisch schrijverspaviljoen op te richten. Dit
vertelt althans Albert Bontridder. Albert Bontridder, geboren te Anderlecht op 4 april
1921, studeerde in 1942 af als architect. Hij maakte o.a. het plan voor de woning van
zijn vriend Louis Paul Boon. In “Ten Huize van ... Albert Bontridder”4 vertelt hij : “Ik
heb nooit in het project voor Hugo Claus geloofd, al bleef ik hem sympathiek vinden.
Hij heeft me aardig bij de neus genomen. Bij zijn grote vierkantshoeve met strodak in
Nukerke wou hij een schrijverskamer, maar hij vond er de middelen niet voor. Al be15
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steeds, maar is nu een open haard geworden... Van wat dan een schuur of schuur moet
geweest zijn, heeft hij zijn werkkamer gemaakt. Daar schrok ik echt van... het leek wel
de cel van vader abt, zo kaal en streng. En met alleen tegen de wand een even strenge
bureelkast, waarin alle onafgewerkte manuscripten, ﬁlmscenarioʼs en vage plannen
geordend liggen. Geen enkel boek, geen enkele snuisterij. Niets dat hem zou kunnen
aﬂeiden... In het huis loopt de kleine Thomas rond, die helemaal Hugo is en alle dieren
kan nabootsen, een paard en een gans en een eend en een leeuw, behalve een vis. Dat
heb ik hem dan nog gauw mogen leren.
Ik moet terugkeren, zegt Hugo, in de zomer. We zullen lange wandelingen maken en
elkaar veel vertellen van wat we nog niet wisten. En als we moe en hongerig terugkeren naar zijn hoeve, zal Elie kalkoen hebben gereedgemaakt.” Wanneer Louis-Paul
Boon nog eens naar Nukerke kwam is niet bekend.

Onderpastoor Lambert Müller (Etikhove) werd de nieuwe erevoorzitter tot 1948. In
1949 werd hij opgevolgd door onderpastoor Cyriel Lepez (Etikhove). In 1950 werd
Gilbert Stockman (Etikhove) ondervoorzitter en 2 jaar later voorzitter, terwijl Gerard
Thienpont nu ondervoorzitter werd. Het jaar daarop werd Frans De Ruyck (Nukerke)
ondervoorzitter, terwijl Georges Van Nieuwenhuyze (Etikhove) het secretariaatschap
waarnam voor 2 jaar.
In 1955 werd pastoor Gerard Blaton (Etikhove) de opvolger van onderpastoor Cyriel
Lepez als erevoorzitter-proost (tot 1961). Hij was de laatste proost! Er kwam ook een
nieuwe secretaris: Frans Van Malleghem (Etikhove). Jozef Platteau werd nu ondervoorzitter. In 1957 werd Hendrik Eeman (Etikhove) secretaris, een functie die hij uitoefende tot eind 1960. Cecile Gheenens (Etikhove) nam vanaf 1961 de taak over als
secretaris. Henri Gottigny (Nukerke) werd in datzelfde jaar ondervoorzitter. Het was
Paul Polet (Schorisse) die in 1963 de laatste ondervoorzitter werd. Hij nam die taak
voor 1 jaar waar.
In 1970 werd Emiel Vandenabeele secretaris van het Davidsfonds, functie die hij tot
op heden nog altijd vervult.
Op 10 oktober 1988 nam Fernand Maes (Maarke-Kerkem) de fakkel als voorzitter
over van Gilbert Stockman, die 36 jaar met hart en ziel voorzitter was geweest. Het
was dan ook met veel dankbaarheid dat van hem afscheid werd genomen en hij de titel
kreeg van erevoorzitter van het Davidsfonds Maarkedal.

Kaartje hertekend uit het landboek van Nukerke,
opgemaakt in 1776.

PROOSTEN - ERE-VOORZITTERS
Detail van de kaart van Ferraris.

E.H. Pastoor
Achiel REYNS
Pastoor te Nukerke
1933 - 1946

E.H. Pastoor
Lambert MÜLLER
Onderpastoor
te Etikhove
1947 - 1948

E.H. Pastoor
Cyriel LEPEZ
Onderpastoor
te Etikhove
1949 - 1954

E.H. Pastoor
Gerard BLATON
Pastoor te Etikhove
1955 - 1961

Detail van de Poppkaart van Nukerke.
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Hugo Claus in Nukerke.

VOORZITTERS

MARC VUYLSTEKE

Nestor GLIBERT
1933 - 1946

Gerard THIENPONT
1947 - 1952

Gilbert STOCKMAN
1952 - 1988

Fernand MAES
1988 - ...

Op woensdag 19 maart overleed Hugo Claus op 78-jarige leeftijd in het Middelheimziekenhuis te Wilrijk. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer en bepaalde zelf het moment van zijn dood door voor euthanasie te kiezen. Schrijver Paul Rigolle schreef in
“Literair en ander nieuws”, een blog van 20 maart 2008: "Mee te stappen in de lange
klakkeloze stoet van de herdenking... En daarbij veel ootmoed aan de dag te leggen.
Ootmoed om net als iedereen van ons toe te geven hoe schatplichtig we altijd al zijn
geweest aan die ouwe dooie reus van Nukerke. En hoe we dat ook wel altijd zullen
blijven".
In haar “In Memoriam Hugo Claus” schreef Sophia Van Parijs op 19 maart 2008 : “De
dood van Hugo Claus is veel, maar het is geen verlies voor de literatuur: de boeken
zijn geschreven, de teksten zijn klaar, er was niks meer op komst.”

ONDERVOORZITTERS

Georges THIENPONT
1933 - 1946

Adelin
VANDER STICHEL
1947 - 1949

Gilbert STOCKMAN
1950 - 1951

Gerard THIENPONT
1952 - 1953

Frans DE RUYCK
1953 - 1954

Jozef PLATTEAU
1955 - 1960

Henri GOTTIGNY
1961 - 1962

Paul POLET
1963 - 1964
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“Claus, de alleskunner, de duivelskunstenaar, de man die
Vlaanderen in zijn visionaire verbeelding haar ware vorm had
gegeven en een magistraal oeuvre op zijn naam heeft staan,
kon niet meer schrijven. De laatste jaren wist hij, als hij een
zin begon, niet langer hoe hij die moest afmaken. Niet meer
kunnen schrijven, dat is wel het wreedste lot dat Hugo Claus
kon treffen”1.

In 1964 had Claus zich kandidaat gesteld voor de functie van directeur van de
Koninklijke Nederlandse Schouwburg te Gent, maar omdat hij teveel de nadruk legde
op vernieuwing en experiment werd zijn kandidatuur afgewezen. Hij was daar ten zeerste over verbaasd en verbolgen en verbood dat zijn stukken nog langer in Gent werden
opgevoerd. Met vrouw Elly Overzier2, waarmee hij op 26 mei 1955 was getrouwd,
en zijn zoon Thomas verhuisde hij naar Nukerke. Na een kort verblijf bij de schilder
Maurice Wyckaert (Tiemerskouter, gelegen dicht bij de Visvijvers) nam hij zijn intrek
in zijn intussen verbouwde grote hoeve daterend uit 1720 (Ten Hole nr. 16). Louis-Paul
Boon schreef over Elly Overzier in De Vooruit een krantenstukje kort na de geboorte
van Thomas : “Ik heb haar nog gekend als ﬁlmster, en dan later als blonde muze van de
dichter, en dan later als de vrouw van onze beroemdste romancier.” Korte tijd nadien
volgt er in dezelfde krant een nieuw column met als titel “Hugo Claus in Nukerke”.
Roel DʼHaese had Boon op een zekere dag “door de ijzel, mist en duisternis” meegenomen naar de hoeve waar Claus woonde. Over die hoeve schreef Boon: “Zij staat daar
in het heuvelland van de Vlaamse Ardennen, in een vierkante U-vorm, kompleet met
binnenkoer. De aloude boerenhuiskamer heeft hij nog ruimer gemaakt, met een paar
muren te laten wegkloppen er de bakoven aan toe te voegen. De bakoven bestaat nog
13
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Het huidige dak heeft nog steeds de vorm van een schilddak met wolfseinden, maar
werd vermoedelijk in de 19de eeuw aangepast in functie van de aanbouw van twee
witgekalkte bakstenen vleugels aan de voorgevel, waarbij het dak werd verlengd. De
huidige dakbedekking bestaat uit cementleien.
Wat dan het vullingswerk van de wanden betreft kon aan de hand van de vastgestelde overblijfselen duidelijk aangetoond worden dat het gaat om vlechtwerk (het
zogenaamde "vitswerk"), waarbij lange vitsstokken vertikaal genageld werden op
terugliggende regels (type Kempen)8.

Vooral aan de achtergevel bleef nog een groot gedeelte vitswerk bewaard, terwijl aan
de zijgevels slechts hier en daar nog stukken in situ behouden bleven.
Voor het lemen van de wanden werd een vrij homogeen en zuiver leemmengsel gebruikt, dat ter plaatse werd gedolven, vermengd met gekapt stro of kaf. De gemiddelde
wanddikte van de leemwanden bedroeg ongeveer 10cm.
Bibliograﬁe:
Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 15n 2. Provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement Oudenaarde. Kanton
Oudenaarde. Brepols-Turnhout, 1998.
Gyselinck, G. 2005: Bedreigd erfgoed: vakwerkbouw in Limburg. In: Monumenten,
Landschappen & Archeologie 24/3, 15-53.
Trefois, V.C. 1979: Van vakwerk tot baksteenbouw. Sint-Niklaas.
Vansteenkiste, J. 2005: Vakwerkbouw in West-Vlaanderen. Provincie West-Vlaanderen.
8. Gyselinck, 2005, 29.
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SECRETARISSEN

Marcel LEPEZ
1933 - 1946

Lucien
VAN WAMBEKE
1947 - 1952

Hendrik EEMAN
1957 - 1960

Cecile GHEENENS
1961 - 1969

Georges
VAN NIEUWENHUYZE
1953 - 1954

Frans
VAN MALLEGHEM
1955 - 1956

Emiel
VANDENABEELE
1970 - ...

Het bestuur werd uitgebreid. Meteen konden drie vrouwelijke bestuursleden worden
verwelkomd. Er waaide een nieuwe wind bij het opstellen van het jaarlijks cultureel
programma met onder meer activiteiten handelend over de hedendaagse problemen
in de wereld. Naast de jaarlijkse culturele daguitstap naar een of andere Vlaamse stad
(zie verder) is er ook sinds jaren de jaarlijkse startvergadering, verwijzend naar een
Europees land. Ook het aanbieden van het uitgavenplan van het Davidsfonds is telkens
een schot in de roos.
Werkgebied van het Davidsfonds.
Bij de stichting op 5 februari 1933 werd de Davidsfondswerking verspreid over Nukerke, Etikhove, Maarke-Kerkem en Zulzeke. In 1954 kwam er Schorisse bij (Denis
Baeskens was toen bestuurslid). In 1955 trad Louise-Marie toe tot de afdeling Nu33
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kerke-Etikhove. Raphaël Van Wetter was toen bestuurslid. Toen de fusie van Kluisbergen in 1971 ontstond, was dit de gelegenheid om afdeling Zulzeke af te staan aan het
Davidsfonds Kluisbergen.
Bij de fusie van Maarkedal op 1 januari 1977 beslist het Davidsfondsbestuur om voortaan de fusienaam te dragen van de gemeente en sindsdien spreekt men dus van het
Davidsfonds Maarkedal.
Ontstaan van het Jong Davidsfonds te Etikhove.
De oorsprong van het Jong Davidsfonds lag in Ronse: Marcel Smet, priester-leraar
aan het Sint-Antoniuscollege leidde er in de jaren 1950 een jongerengroep voor jongens en meisjes onder de naam “Jeugd Davidsfonds”. De stichting vond plaats op 28
februari 1957. Het idee werd overgenomen door onderpastoor Marcel Decubber in
Mere. Marcel Decubber was de broer van meester Oscar Decubber uit Louise-Marie
(bestuurslid 1957).
Onderpastoor Decubber had in Mere een aantal gemengde jeugdclubs onder zijn hoede, zoals een cultuurclub, een familiale club, een verloofdenclub, een volksdansgroep
en een sociale club. Hij besloot ze in één groep te verenigen en doopte die het “Jong
Davidsfonds”.

Staande v.l.n.r.: Bea Stockman, Irène De Cubber, Clement Lemarcq, Cyriel Wieme en Paul Eeman
Zittend v.l.n.r.: Mia Thienpont en Marie-Paule Van Nieuwenhuyze.

Te Etikhove werd een afdeling van het Jong Davidsfonds gesticht op zaterdag
17 september 1966 om 15 uur in de parochiezaal te Etikhove.
34
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De dragende structuur bestaat uit vier grondgebinten die de schuur verdelen in
traveeën.
De hoogte van de schuur bedraagt vanaf de grondplaat tot aan de muurplaat 3,60m.
Om de depressie in het landschap ter hoogte van de NW-gevel op te vangen werd
onder de grondplaat een bakstenen fundering voorzien van maar liefst 16 lagen (rode
baksteen 21x10.5-11x5-5.5cm).
De schuur bevat in feite drie functionele eenheden. Het noordwestelijke deel is de
eigenlijke graanschuur met lemen dorsvloer. Dit deel was toegankelijk via twee dubbele 3,40m brede poorten, recht tegenover elkaar aangebracht in de voor- en achtergevel.
Dit deel bevat tevens een halfondergrondse bakstenen aardappelkelder met tongewelf
en is bereikbaar via een kleine lage deur aan de voorgevel.
In het ZO-gedeelte bevindt zich een smalle wagenstaanplaats die door middel van een
hoge vakwerkwand afgesloten wordt van het schuurgedeelte en toegankelijk was via
een aparte toegangspoort in de voorgevel. Onmiddellijk ernaast, in het uiterste zuidoosten is er dan nog een aparte opslagruimte die tevens door een hoge vakwerkwand
wordt afgesloten van de wagenstaanplaats. Een houten zoldering zorgt voor een extra
opslagzolder.
Alle gevelvlakken zijn opgebouwd door middel van verticale stijlen die met elkaar
verbonden zijn door korte regels aangebracht door middel van een pen- en gatverbinding. Op die manier werden smalle verticale vakken gevormd. De zijgevels zijn
opgedeeld in 5 vakken, waarvan telkens de buitenste voorzien is van een schuine
steker of schoor.
De muurplaat vormt de eigenlijke ankerbalk van de constructie en is door middel van
een doorgaande pen- en gatverbinding en twee wiggen verankerd met de hoekstijlen.
Aan de achtergevel bleven ter hoogte van de muurplaat de meeste houten consoles
of "hondjes" bewaard. Hierop lag de eigenlijke ozingbalk, waarop de dakoversteek
(ozing) van het oorspronkelijke strodak rustte.
11
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Een schuur in vakwerk langs de Holandstraat
te Nukerke (Maarkedal).
PEDRO PYPE

Op 16 juni 1973 werd door het Nationaal Bestuur van het Davidsfonds het Jong
Davidsfonds opgeheven.

Inleiding:
Uit historische bronnen zoals archieffotoʼs en mondelinge overlevering kan opgemaakt
worden dat woonhuizen en bedrijfsgebouwen opgetrokken uit hout en leem (vakwerkbouw) bedekt met stro, na de tweede Wereldoorlog nog slechts beperkt aanwezig
waren in de streek. In zijn boek "Van vakwerk tot baksteenbouw"1 vermeldt Trefois dat
in 1979 te Etikhove nog een paar merkwaardige vakwerkhuizen op bakstenen basis
waren, maar die zijn intussen verdwenen. Jammer genoeg werd de exacte locatie van
die huizen niet vermeld. Tot op heden blijven nog twee woonhuizen in deze bouwtechniek bewaard.
Een boerenhuis met jaartal 1766, gelegen Weverbeekstraat nr. 4 te Schorisse, werd
gerestaureerd en is sedert 1991 beschermd als monument (M.B. 31 december 1991)2.
Het tweede boerenhuis is gedateerd 1783 en is gesitueerd Bovenstraat nr. 4 te MaarkeKerkem, maar werd inmiddels gerenoveerd tot het eethuisje "Genot op den Berg".
Het woonhuis behield wel de houten constructie, maar bakstenen vervangen sinds de
ingrijpende renovatie de lemen wanden3.
Voor het overige kunnen enkel nog slechts enkele gedeeltelijk bewaarde schuren in
vakwerk vermeld worden, nl. op het grondgebied van Nukerke, Boelaardstraat 154,
Holandstraat 95, Weitstraat 316 en Tenhole 1.
De schuur Holandstraat nr. 9:

Gouwdagen te Maarkedal.
1. Zondag 10 augustus 1958 te Etikhove
Ter gelegenheid van 25 jaar Davidsfonds Etikhove-Nukerke kreeg deze afdeling de
opdracht om de gouwdag van het Davidsfonds Oost-Vlaanderen in te richten. Deze
gouwdag werd heel druk bijgewoond door verschillende afdelingen uit Oost-Vlaanderen.
2. Zondag 4 augustus 1963 te Louise -Marie
Vijf jaar later kreeg het Davidsfonds opnieuw de eer om de gouwdag in te richten.
Ditmaal werd Louise-Marie uitgekozen om dit te vieren. In de namiddag was er zelfs
een openluchttoneel voorstelling achter de kerk.
3. Zaterdag 1 oktober 1983 te Louise-Marie
Deze gouwdag stond in het teken van het toerisme in de Vlaamse Ardennen.
Davidsfonds Maarkedal en de Nukerkse kerkconcerten

De nog bewaarde dwarsschuur op de Holandstraat mag als één van de belangrijkste
nog overgebleven vakwerkconstructies in Maarkedal bestempeld worden, daar alle
typerende elementen van de vakwerkbouw, het gebruik van houtskeletbouw en leemwerk nog duidelijk aanwezig zijn7.
De schuur is NW-ZO georiënteerd en heeft een lengte van 21m en een breedte van
6,20m. De structuur van de schuur wordt bepaald door een houtskeletbouw in olm of
iep, dat algemeen vanaf de 18de eeuw het eikenhout is gaan vervangen.
1. Trefois 1979, 110, ﬁg. 53.1 en 111, ﬁg. 54.3.
2. Bouwen door de eeuwen heen, 182, ﬁg. 209, Vansteenkiste, 2005, 108-109.
3. Idem, 64.
4. Idem, 97.
5. Idem, 108, ﬁg. 121.
6. Idem, 144, ﬁg. 166.
7. Met dank aan de eigenaars ... voor de mogelijkheid om de schuur in detail te kunnen registreren.
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Het bestuur werd samengesteld als volgt:
Voorzitter :
Paul De Coninck
Secretaris :
Mia Thienpont
Leden:
Irene De Cubber, Marie-Paule Van Nieuwenhuyze,
Cyriel Wieme, Clement Lemarcq en Paul Eeman.

Op zaterdag en zondag 3 en 4 februari 1973 vierde het Davidsfonds Nukerke-Etikhove
(Schorisse, Maarke-Kerkem en Louise-Marie) het 40-jarig bestaan van de afdeling.
Bij deze gelegenheid vroeg de toenmalige pastoor van Nukerke, Jozef Ghijs, of
het Davidsfondsbestuur bereid was in te staan bij het helpen inrichten van een
kerkconcert.
Voor de eerste maal in Vlaanderen werd de Johannespassie van Bach uitgevoerd door
het koor Schola Cantorum Cantate Domino verbonden aan het Sint-Maartensinstituut
van Aalst onder leiding van E. H. Michaël Ghijs (broer van de pastoor). Het concert
was van een zeer hoogstaande en culturele waarde. De minutenlange staande ovatie
in een overvolle kerk (meer dan 500 aanwezigen) was een teken om op de ingeslagen
weg verder te gaan. Meteen werd een nieuwe werking opgericht, de “Nukerkse Kerkconcerten”. Jarenlang verleende het Davidsfonds zijn medewerking aan het inrichten
van deze concerten.
35
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Zondag 15/4/1973: J.S. Bach Johannespassie
Vrijdag 15/4/1974: The Wartburg Choir U.S.A.
en Stanislas Deriemaeker
Zondag 9/3/1975: J.S. Bach Johannespassie
Zondag 9/5/1976: Jubelconcert: Schola Cantorum Cantate Domino en Jozef DʼHoir, organist
Zaterdag 30/4/1977: Groot Koperensemble
Theo Mertens
Zondag 4/6/1978: Michaël Scheck en Antwerps Bachkoor, Dejan Mijajev en het Jeugdkamerorkest Musici Academie
Vrijdag 27/4/1979: Amerikaans Jeugdkoor
Choir Port of Washington en Stanislas Deriemaeker, organist
Vrijdag 28/11/1980: Herdenkingsconcert
"Guido Gezelle" en "Edgar Tinel"
Zondag 6/5/1984: Israël in Egypte (Oratorium
van Georg Friedrich Haendel) Schola Cantorum Cantate Domino van Aalst
Zondag 31/3/1985: Johannespassie van J.S. Bach, de Schola Cantorum Cantate Domino van Aalst en het ensemble van oude instrumenten van de Halewijnstichting
Dit was het laatste kerkconcert welke door de vereniging “Nukerkse Kerkconcerten”
werd ingericht. De vereniging hield dan ook op te bestaan.
Davidsfondsactiviteiten vanaf de stichting
tot heden.
Hoewel het onbegonnen werk is om al de
activiteiten op te sommen welke door het
Davidsfonds werden ingericht willen wij enkele
in het oog springende activiteiten weergeven.
Zoals reeds gezegd was in de beginjaren de
activiteit vooral gericht op de bibliotheken: vier
eigen openbare bibliotheken met 1800 boeken
in Nukerke, Etikhove, Maarke en Zulzeke.
In het jaarverslag van 1934 lezen we op 11
november: "Ave Maria - van Pieter Magermanop eigen hand" (= zelf ingericht). Er werden
toen ook twee missen opgedragen ter gelegenheid van het elf julifeest en de Sporenherdenking.
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Het "Hofke ter Musse" vormt het bewijs dat ook jonge mensen geïnteresseerd zijn in
ambachtelijk werk en deze traditie willen verder zetten. Er is dus hoop voor de toekomst en wel degelijk nog een markt voor onze oude ambachten!
En een beetje reclame mag wel een keer: voor meer informatie of vrijblijvend advies
kan u contact met hen opnemen via:
Hofke ter Musse-Meubelrestauratie
Mussestraat 4 - 9680 Maarkedal-Etikhove
0478 26 45 06 of 0476 75 69 26
info@hofketermusse.be / www.hofketermusse.be
Indien u niet aanwezig kon zijn op hun open atelierdag van zondag 20 april ll. kan u
hen aan het werk zien op de ambachtenmarkt van Zonnegem op zondag 25 mei 2008.

ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2008

JAARLIJKSE UITSTAP :
in samenwerking met V.V.F.-Vlaamse Ardennen

WERVIK - WAMBRECHIES
Tabaksmuseum - Lintjesmuseum
Stokerij - enz...
Alle verdere informatie volgt.

9
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Het "Hofke ter Musse" legt zich toe op diverse aspecten binnen de meubelrestauratie.
U kan er terecht voor het behandelen en verstevigen van uw meubelen, evenals voor
verschillende afwerkingstechnieken. Dit atelier onderscheidt zich echter door zijn diverse specialiteiten zoals houtsnijwerk en -draaiwerk van ornamenten, en riet- en biesvlechtwerk van zitmeubelen. Vanaf september gaat dit atelier zich tevens toeleggen op
meubelstoffering volgens de traditionele methode.

Demonstratie houtsnijden.

Demonstratie rietvlechten.

Op de "Dag van de Ambachten" mochten wij proeven van wat het "Hofke ter Musse"
allemaal te bieden heeft. Het is een atelier dat getrokken wordt door twee jonge mensen die, geboeid door oude meubelen en technieken, zich toeleggen op de restauratie
van meubilair met respect voor de authenticiteit.
De oude hoeve hebben de twee eigenhandig gerestaureerd en smaakvol ingericht voor
hun werk. En niet alleen daarvoor. Het is ook een waar museum geworden, waar talrijke voorwerpen gebruikt door onze voorouders zijn tentoongesteld. De twee zijn ware
verzamelaars van "oude spullen", gebruiksvoorwerpen en werktuigen. Hoe kan het
ook anders... van hun hobby hebben zij, via hun opleiding tot archeoloog, de nodige
kennis opgedaan om te doen wat ze nu doen. Wij wensen Pedro Pype en Iris Langen,
losse medewerkers van Businarias en schrijvers van meerdere artikels in ons boekje,
succes met hun vele plannen en danken hen tevens voor de informatie en foto's.

Boeiend voor alle leeftijden.

Grote belangstelling: 292 bezoekers!

8
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Er werden toen ook heel wat kinderactiviteiten ingericht; de propaganda gebeurde
via de school want Marcel Lepez was toen schoolhoofd in Nukerke. In 1937 was er
op 10 januari een activiteit te Maarke over Spanje en de toenmalige kerkvervolging.
Dit gebeuren werd afgeroepen in de kerk waar men toen ook een aankondigingsbord plaatste. Op 21 augustus 1938 ging het Davidsfonds Nukerke-Etikhove naar
Diksmuide, Nieuwpoort en Ieper.
Op 4 december 1950 werd een Vlaamse Zangavond ingericht te Etikhove onder de leiding
van Willem De Meyer met als motto: "Al zingend door het leven". Er waren ongeveer 100
aanwezigen. Vanaf 1951 werden de manifestaties en activiteiten opgenomen in de jaarverslagen. Op 10 mei 1952 vond te Etikhove
het eerste 11 julifeest plaats, georganiseerd
in het gewest. Uit genegenheid voor Gilbert
Stockman, voorzitter van de afdeling, besloot
het volledig bestuur van het Davidsfonds
Ronse deze feestavond bij te wonen. Een uitstap naar Kortrijk had plaats op 6 juli 1952 ter
gelegenheid van de herdenking van de Slag
der Gulden Sporen, 650 jaar geleden.
Het gemeentebestuur van Etikhove kocht in 1952 een Vlaamse Leeuwenvlag aan en
dit was te danken aan de tussenkomst van het
Davidsfonds! Vanaf dat jaar, onder impuls van
Gilbert Stockman, namen de activiteiten toe:
voordrachten, ﬁlmavonden, deelname aan de
IJzerbedevaarten, 11 julivieringen, muziekavonden (vooral met Willem Demeyer) werden
ingericht.
Uit het ruime aanbod van activiteiten (± 1.000)
willen we er graag enkele voor jullie kenbaar
maken:
Boerenkrijgherdenking in 1953
Toneelavonden in eigen gemeente en bezoeken
aan het Nederlands Toneel Gent en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg
Kinderactiviteiten
Cultuur op het kasteel
Bezoeken aan kunstenaars
37
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"Dag van de ambachten" in Etikhove.

Cultuurweekend in de Samaritaan
te Nukerke
Filmvoorstellingen
Vertelavonden met ondermeer
Fred De Bruyne.

JOZEF BOURDEAUDHUI

De ambachten ... Wie kent ze nog? Wie beoefent ze nog? Zijn ze aan het verdwijnen?
Of kennen ze net een heropleving?

Cultureel contact met Frans-Vlaanderen
Weer onder impuls van Gilbert Stockman ontstond er
reeds heel vroeg een groeiende interesse voor het cultureel verleden van Frans-Vlaanderen. Enkele voordrachten werden in onze afdeling ingericht (23 februari
1962, 21 februari 1981). Het Davidsfonds ging ook op
reis naar Frans-Vlaanderen, telkens met E.H. Cyriel
Moeyaert als gids (17 september 1967, 23 september
1973). De laatste uitstap dateert van mei 2007.
Een hoogtepunt was zeker de verbroedering van het
Davidsfonds Maarkedal met de culturele kring van
Steenvoorde. Deze ontmoeting gebeurde op 16 april
1978 waarbij wij aan de mensen van Steenvoorde de
schoonheid van onze streek lieten zien. Het programma
voorzag het volgende : ontvangst in de parochiezaal te Etikhove, in de voormiddag
rondrit in de Vlaamse Ardennen, middagmaal in de Visvijvers te Nukerke. ʼs Namiddags stond er een wandeling op het programma in het Muziekbos en ʼs avonds vond
dan het echte verbroederingsfeest plaats te Maarke. Het jaar nadien, op 13 mei 1979,
werd onze afdeling uitgenodigd naar Steenvoorde.

Ambachten worden wel degelijk nog beoefend. Maar deze sector is te weinig
gekend en erkend in ons land. Om hier iets aan te veranderen werd de "Dag van de
Ambachten" ingericht. Dit evenement heeft als doelstelling de rijkdom en verscheidenheid van de ambachten te promoten, de traditionele ʻknow howʼ en het vermogen
tot innoveren te herwaarderen en het sterke economische potentieel van de sector te
tonen en bekend te maken. De eerste editie werd georganiseerd in oktober 2006 en was
een groot succes.
Op 17 februari 2008 was België voor de tweede maal in de ban van de ʻDag van de
Ambachtenʼ. Het interessante en ruime aanbod, en natuurlijk ook het mooie weer,
maakten van deze tweede editie nog een groter succes dan de eerste. Die zondag
vonden maar liefst 75000 Belgen hun weg naar de ateliers van 460 ambachtslui. Het
publiek had de keuze uit diverse themaʼs zoals hout, metaal, glas, textiel en dergelijke
meer1. Voor sommigen was het een dag vol nostalgie, voor anderen werd de deur naar
een onbekende wereld geopend.
In de provincie Oost-Vlaanderen namen 33 ambachtslui deel aan dit evenement. Ook
in Maarkedal mocht een atelier haar deuren openen, met name het meubelrestauratieatelier “Hofke ter Musse”. Wij gingen een kijkje nemen.

Davidsfonds Maarkedal verlegt zijn grenzen
Toen Emiel Vandenabeele in 1972 benoemd werd tot Davidsfonds reisconsulent betekende dit een nieuwe start voor het Davidsfonds Maarkedal. Hij kreeg de opdracht
om de Davidsfondsreizen kenbaar te maken in het gewest Vlaamse Ardennen onder de
naam Davo-reizen.
Meerdaagsereizen
In 1974 ging Davidsfonds Maarkedal voor het eerst met 40 leden naar Cochem
(Moezelvallei).
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Het Hofke ter Musse
1. Meer informatie vindt u op www.dagvandeambachten.be
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Leonce kwam schreeuwend toegesneld. Ze bond haar woesteling een handdoek rond
zijn gekwetste kop.
ʻHij had dood kunnen zijn,ʼ verweet ze.
ʻIk wil Lèneke zien,ʼ zei Nard. ʻHet is ook mijn kind.ʼ
ʻDat zal nooit gebeuren, Leonard.ʼ Hij hoorde haar rollende r. Leonard. Hij zag haar
tenger lijveke en eventjes lagen ze weer achter die kuiel. Hij voelde zeer aan zijn herte,
omdat het naderhand allemaal zo was verlopen. En omdat hij Lèneke...
Hij schrok wakker, met dat akelig bewustzijn dat hem iets was ontsnapt, iets bovenaards schoon dat heel nabij was geweest. Hij kon het al meteen niet meer duiden, het
was weg, hij bleef alleen en met nare gevoelens achter. Tot hij zich vaag begon te
herinneren dat het over Leonceke had gegaan. Ze kwam nog altijd af en toe in zijn
gedachten, hoewel hij zich nog nauwelijks kon indenken hoe ze er uitzag. Hij stelde
zich nog regelmatig de vraag hoe het met haar zou gaan en hoe het Lenneke verging al
die tijd. Zijn kind, zijn bloedeigen kind.
Hij kroop nog dieper onder de sjorzen.
Ik wil niet ouder worden, voor ik haar heb ontmoet, dacht hij vertwijfeld.

De voornaamste hoofdsteden van de Europese landen werden bezocht: West-Berlijn
in 1975 (onvergetelijk was de aanblik van de Berlijnse muur), Parijs in 1979 en 1981
(ﬂaneren op de Place Pigalle, de Eifeltoren aanschouwen, ...), in mei 1983 naar Londen
en in juli 1983 naar Rome (het Davidsfonds vierde toen haar 50ste verjaardag), later
nog Praag en Istambul (om nooit te vergeten).
Tussendoor werden bepaalde streken van Europa bezocht: de Aostavallei, het Harzgebergte (met bezoek aan het IJzeren gordijn), de Italiaanse en Oostenrijkse meren,
Zuid-Zweden, de Auvergnestreek, het Zwarte Woud, ...
Eendagsreizen
De laatste jaren bezocht Davidsfonds Maarkedal talrijke steden
in Vlaanderen. Zo kwamen o.a.
Mechelen, Lier, Temse, Hasselt en
Ieper aan de beurt.

Hij sliep nauwelijks die nacht en toen hij uit bed moest, hoorde hij regen tegen de
ruiten tingelen.
* zie het boekske van 01/99, daar begint de affaire van Nard met zijn Walinneke.

De Nacht van de Geschiedenis
Sinds een viertal jaar wordt in
Maarkedal de “De Nacht van de
Geschiedenis” ingericht. Deze activiteit is een nieuw initiatief van
het Nationaal Davidsfonds in heel
Vlaanderen, om de mensen weer in
contact te brengen met de geschiedenis van het verleden. Deze activiteit werd inhoudelijk telkens verzorgd door de Heemkundige Kring
Businarias.
Davidsfondsvieringen tijdens het 75-jarig bestaan van de afdeling.

Aan ʼt gat gaan: aanvallen.
Brimmen: bramen.
Deuzelere: niet al te snugger man, vaak verstrooid.
Genaovend: goede avond.
Gescheurpt: geschramd.
Lezen: bidden.

Meulnen: rondtollen.
Over kunnen: kunnen aanvaarden.
Trampelen: trappelen.
Wanmeulie: molen waarmee kaf van koren
wordt gescheiden.
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10 augustus 1958: (25-jarig bestaan) Gouwdag te Etikhove
4 augustus 1963: (30-jarig bestaan) Gouwdag te Louise-Marie
17 februari 1968: (35-jarig bestaan) Optreden van Jong Davidsfonds te Nukerke
3 en 4 februari 1973: (40-jarig bestaan) Eerste kerkconcert te Nukerke
4 en 5 februari 1978: (45-jarig bestaan) Viering te Nukerke
6 februari 1983: (50-jarig bestaan) Jubelmis te Etikhove en
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ontvangst op het gemeentehuis, jubelviering en
Gouwdag te Louise-Marie
7 februari1993: (60-jarig bestaan) Wijding van
nieuwe vlag en receptie in de parochiezaal te
Etikhove met Norbert DʼHulst, secretarisgeneraal van het Davidsfonds
2 februari 2008: (75-jarig bestaan) Eucharistieviering, receptie, tentoonstelling en walking
dinner te Nukerke.
Norbert DʼHulst, ere-secretaris-generaal van het Davidsfonds.
Op 1 september 1982 werd Norbert DʼHulst de nieuwe secretarisgeneraal van het Davidsfonds. Norbert was toen 34 jaar jong en
was afkomstig van Kerkem. Jarenlang was hij lid van Davidsfonds
Maarkedal, tot wanneer hij samen met zijn moeder naar Ronse ging
wonen (zijn vader was intussen overleden).
Tussen 1 september 1982 en 30 juni 2006 gaf hij het beste van zichzelf als secretaris-generaal van het Davidsfonds. Op 1 juli 2006 werd
hij opgevolgd door Jeroen Sleurs. Op 14 oktober 2006 werd zijn afscheid gevierd als
secretaris-generaal tijdens een feestelijke huldeviering te Leuven.
Ledenstand-evolutie van het Davidsfonds Maarkedal.
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Nard zag de schaduw van het ouderlijk huis opduiken in de nacht. De donkere bult
van het strodak tegen de sterrenloze hemel, met daar bovenop de vierkantige schouw
in metselwerk.
Het hekkie krieptege, de koe in de stal bewoog met haar ketting, de ouwe herdershond jankte hees. Hij kreeg een kameraadschappelijke wreef over zijn kop, waarna hij
tevreden grommend in zijn kot ging neerliggen.
Het huis was doodstil, met alleen de tiktak van de slingerklok. Nard schoof in den
donkeren de kimpie zak, die als mat werd gebruikt, tegen de tochtige deur, schoof de
grendel voor, zette zijn kloefen tegen de kant en sloop geruisloos het trapje naar de
voutekamer op.
Hij rezelde van de kou bij het afstropen van zijn kleren en dook meteen onder de
sjorzen. Het duurde een tijdje voor hij warm kreeg en het ogenblik gekomen was om
in een genadige slaap en diepe vergetelheid te verzinken. Maar dat laatste gebeurde niet. Er bleef te veel in zijn hoofd meulnen. En het getik van de wekker werkte
hem op de zenuwen, vooral nadat hij ongewild dat tikken was gaan tellen en van dat
tellen niet meer af geraakte. Ten einde raad schakelde hij over op lezen: wees gegroet
Maria, half luidop onder de sjorzen. ʻAls ge niet in slaap geraakt moet ge lezen,ʼ zei zijn
moeder altijd, ʻanders komt den duvel u ambeterenʼ. Het was al bijna zover, hij begon te
woelen. Wees gegroet Maria.
Toen verzeilde hij in de kapel van den Annoven. Het was de maand van mei. Er
gonsden stemmen van oude wijven, hij hoorde ritselende paternosters, snoof de geur
van kaarsen en wierook, vluchtte tenslotte de kapel uit, om vrij te kunnen asemen.
En wie liep hij daar tegen het lijf? Marietje en Vennie. Gearmd. Verliefd. Ze had een
wit bloesje aan. Zo dun en toch zo zedig en toch zo zacht opwelvend, dat hij er rusteloos van werd en door erotische gevoelens overmand. Vennie straalde, gelijk enen die
pas de hemel had gezien.
Dan werrelden Nard weer andere beelden door het hoofd. Marietje schrimdege bittere
tranen, binst dat Vennie bij Ponties Lies djenijver zat te brouwen en andere dingen te
doen.
Er is gene rechte kant aan die vent, zei Clementiene. Ze zat met haar voeten op de
stove, met haar knieën opgetrokken en ze lachte. Ze lachte hem toe gelijk toen ze nog
alle twee jong waren en samen dansten op één tegel. Gij zijt zot, zei ze plots, er zijn
wel tien lieven die u zouden willen. Ofwel hebde gij geen gevoelens.
Toet toet, meiske, ik zou van pure goeste uwe Pee ne stamp tegen zijn patotters kunnen
geven en u in mijn armen pakken, met u naar den andere kant van de wereld lopen. Of
ik zou...
Plotseling zat hij op de koolmijnderstrein, die de statie van Saint-Ghislain binnendenderde. Hij liep de stad door, naar het huis waar Leonceke woonde.* De deur ging open
en hij stond oog in oog met haren armank. Ze brachten geen van beiden een woord uit,
maar hun adem begon te jagen en hun aderen zwollen op. Plots gingen ze mekaar als
woestelingen aan ʼt gat. Er vlogen scherven, Nard zag zich bedreigd en sloeg erop los,
de ander stortte neer, het bloed spittege in ʻt rond.
5
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Een van de meest heuglijke nachtelijke ontmoetingen was die met Kloppers Pauline
geweest. Het mens was zogezegd een toveresse, maar Nard had daar nooit echt in
geloofd, hoewel hij daar geweldige verhalen kon over vertellen. Ze liep die keer
met haar rok als een grote, zwarte snuitdoek over haar hoofd getrokken, zodat haar
witte onderkleren in den donkeren opspookten. Nard was een moment van zijn melk
geweest, daarna had hij haar toe gebromd dat ze ne kouwe zou vangen. Ze was een
ogenblik ter plaatse blijven trampelen – waarschijnlijk was ze ook verschoten geweest
– en dan gewoon zonder boe of ba doorgelopen.
Vanavond kwam hij niemand tegen. Hij hoorde het krijzelen van zijn kloefen op de
aarden wegkant en dan plotseling een uil, die ʻoeh-oehʼ riep. Binst dat hij ieverst stond
te pissen, was er tussen het gras een of ander knaagdier weggeritst. Geluiden, niets dan
nachtelijke geluiden. En zijn gedachten.
Hij verzeilde altijd weer bij zijn kameraad Vennie, die bij de stove uitvoerig over de
tong was gegaan. Ne niewerd die nooit had willen werken, had Pee gezegd. De weelde
is zwaar om dragen, was de mening van Clementiene geweest. Hij had stommiteiten
begaan, dat spreekt voor zich. Iedereen klaptege erover, maar eigenlijk wist niemand
er het ﬁjne van, ook Nard niet. Over zijn angelaotie met die wilde boerendochter van
ʼt Burreke al evenmin. Er deden over dat vramens vreemde verhalen de ronde. Ze zou
Vennie gemolken en gepluimd hebben en hem dan buiten gesmeten. Ze zou zijn automobiel verkocht hebben voor oud ijzer.
En dat moeten wij allemaal geloven! Ze kennen die man niet!
Feit was dat hij niet de indruk gaf nog naar Zegelsem te trekken. Hoe zou hij dat
trouwens? Per velo misschien? Iedereen reed toch per velo. Ge zoudt kunnen veronderstellen dat hij ginder zou blijven voorgoed, maar dat deed hij niet. Was het dan toch
helemaal uit met de liefde?
Nard had gevoeglijk niets durven vragen en Vennie had begrijpelijkerwijze zijn mond
gehouden over die dingen.
Er waren mensen die wisten van horen zeggen dat Vennie aan het werk was geweest in
de lochting van het kasteel. Dat hij nu van pure mizerie zijn handen moest vuil maken.
Allemaal zien en dan geloven, dacht Nard.
Een ding was zeker, dat hij nogal dronk tegenwoordig. Veel volk kwam er niet meer
over de vloer in den Bienvenu. De Lange Poliet van de Montagne, was de enige nog
overblijvende echte habitué. Het scheen dat die dagelijks zijn pint kwam drinken. En
dat het dan gebeurde dat Vennie met hetzelfde geldstuk van Poliet in diens herberg op
zijn beurt een pint ging drinken. En dat daarna Poliet weer bij hem zijn dorst kwam
lessen. Kortom, dat ze zich zat dronken met één frank. Tot Julienne haar volronde
boezem nog ietwat hogerop zette en, in haar patois van Wodecq, vond dat het nu
genoeg was geweest. Maar ze mocht zij dat vinden, ze gingen door met hun noveen,
desnoods zeven dagen lang.

4
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Hedendaagse werking van het Davidsfonds.
Wanneer we kijken naar wat het Davidsfonds te bieden heeft, dan moeten we vandaag
zeker vermelden:
- Startavond met het Grote Davidsfonds Boekenpakket
- Een nieuw initiatief: Vlaanderen quizt
- Cultuurforum
- De Nacht van de Geschiedenis
- Zomerzoektocht in Vlaanderen
- Davidsfonds cultuurreizen
- Groot Nederlands Dictee
- Junior Journalist-wedstrijd
- Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds
- Leeskringen
- Davidsfonds Colloquia
- Davidsfonds Concerten
Dit aanbod betekent telkens: “mensen naar cultuur brengen en cultuur naar mensen
brengen”.
Huidig bestuur van Davidsfonds Maarkedal met hun toetredingsdatum.
Ere-voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Bestuursleden

Gilbert Stockman
Fernand Maes
Emiel Vandenabeele
Marc De Nil
Roger Spileers
Roger De Tavernier
Paul Opsomer
Martine Eeckhaut
Rita Van Quickelberghe
Karlien Erregat
Marc Miclotte
Anne Frérot
Geert Huysman

(01/01/1950)
(01/01/1971)
(01/01/1966)
(01/01/1968)
(01/01/1971)
(01/01/1978)
(01/01/1979)
(08/04/1988)
(08/04/1988)
(08/04/1988)
(26/04/1995)
(01/09/1997)
(20/01/1999)

Ik bedank de Heemkundige Kring Businarias en in het bijzonder Jozef Bourdeaudhui
voor de vlotte samenwerking.
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Nacht van de Geschiedenis en Erfgoeddag 2008.
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS
In het kader van de zesde "Nacht van de Geschiedenis" had, in samenwerking met het
Davidsfonds Maarkedal, een voordracht plaats op 18 maart 2008 in de St.-Eligiuskerk
te Maarke met als thema "De Maarkebeek: verleden, heden en toekomst".
Omdat we stilaan bewust worden dat water "een bron van leven" is, wilden de Heemkundige Kring Businarias, het Milieufront Omer Wattez - Maarkedal en Natuurpunt
Vlaamse Ardennen door middel van een voordracht over de Maarkebeek de aandacht
van het publiek voor deze beek trekken met vragen als "Hoe zag de Maarkebeek er
vroeger uit? Wat is er in de loop van de jaren mee gebeurd?"
In zijn welkomstwoord toonde Fernand Maes, voorzitter van het Davidsfonds, aan
dat de benaming "Maarkedal" afkomstig is van de Maarkebeek en dat de "Ronde van
Vlaanderen" die naam wereldbekend maakt.
Daarna volgde de eerste spreker Clothaire De Deken, bestuurslid van Businarias, die
de historiek van de Maarkebeek aan de hand van een power-point voorstelling toelichtte. Enkele kaarten toonden ons o.a. het stroomgebied dat zich uitstrekt over vier
deelgemeenten en het gecontroleerde overstromingsgebied te Etikhove.

Nard was in die periode, om zijn pintje te drinken en zijn klapke te doen, andere
oorden gaan opzoeken dan de herbergen van DʼHoppe. Zijn vertrouwd stamcafé bleef
er trouwens meestal dicht. Over de baas werd van alles gekletst en iedereen deed er
nog een schep bovenop. Ook over de bazin deden de meest uiteenlopende geruchten
de ronde. Ze was bijvoorbeeld met hare schilderire te zien geweest op een bal in de
Patria. Iemand anders had haar op de trein naar Leuze zien stappen. Een derde wist
voor vaste waarheid te vertellen dat ze leefde met een oude rentenier in Saint-Sauveur.
Voor zijn kluiten natuurlijk!
Waar haalden ze het? Ze pakten hun fantasie voor de werkelijkheid.
Marietje was op een keer gewoon de ruiten van haar herberg aan het wassen! Ge
gelooft het niet? Met mijn eigen ogen gezien!
Het hart van Nard was bij dat nieuws omhoog gesprongen.
Hij had zich meteen voorgenomen de zondag daarop naar DʼHoppe naar de mis van
ten achten te gaan. Hij wou haar zien en met haar klappen.
Maar hij had niet tot de zondag gewacht, hij was na het werk die kant uit gereden. De
deur van de herberg stond open. Marietje was er niet, Vennie wel. Die was, ongeschoren en een boterham etend, vanuit de keuken gekomen en had heel gewoon gedaan.
Ze hadden geklapt over van alles, behalve over hetgeen Nard had willen te weten
komen.
Toen hij naar huis reed, was het intussen donker geworden, nog donkerder dan vanavond. Hij was in het Bos te Rijst te voet, met zijn velo aan de hand, van de rechte
weg af geraakt en in de brimmen terecht gekomen. Hij was pertank niet zat. Het was
alleen maar zo helliedonker, dat ge niet anders kondt dan gescheurpt en gebuild door
dat verdomde bos heen geraken. Ge moest omhoogkijken, om tussen de boomkruinen
enige klaarte te ontwaren. Waarom hij de kortste weg door het bos had genomen, in
plaats van langs de grote baan te rijden, daar was geen antwoord op te verzinnen,
het was buiten hemzelf gebeurd. Uiteindelijk waren er op den Doorn honden aan het
bassen gegaan en had hij zich enigszins weer kunnen oriënteren.
De nacht, nu al even donker als toen, en ook de stilte confronteerden Nard met vragen
en bedenkingen over hoe het er in het leven aan toe gaat, hoe alles draait, rond en
vierkant, zonder dat gij zelf er veel aan te pas komt, hoe ge zonder het te weten ouder
begint te worden, zoveel hebt verwacht en eigenlijk zo weinig hebt gekregen. Dat soort
zwaarwichtigheden staken de kop op en het kostte hem moeite om zijn gedachten een
andere wending te doen nemen.
Hij had iemand willen tegenkomen. Een gestalte in het donker, die hem eerst zou doen
verschieten en die daarna een bekende zou blijken te zijn, waarmee hij misschien nog
een paar woorden zou wisselen, om daarna met een ʻgenaovendʼ verder te gaan. En
aan wat anders te denken. Ooit op een keer was er te Boerzenberties nog licht in de stal
geweest. Bleek dat er een koe moest kalven. Hij had gewillig een hand toegestoken en
daarna van de boerin een paar dreupels gekregen.
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Vertelsels bij de Leuvense stove.

PAUL BAEKELAND

Vennie Kloef zat in de puree. Zijn automobiel was kapot, zijn portemonnee
was leeg, zijn Marietje ging haar eigen
gang en hij had ruize met zijn lief in
Zegelsem.
Zo stonden de zaken ervoor, zo werden ze verteld bij de Leuvense stove, zo
bleven ze nazinderen in de kop van
Nard. Hij stapte in de donkerte naar huis
en dubbezeerdege onderwijl over al de
dingen die de revue waren gepasseerd.
De scharminkelinge van Roonkerze
Monk die met Tieste Gomarkies Renne
in Parijs had gezeten, het verkie van
Toeters Camilla dat zeven jaar oud was
geworden. Trienekies Lieske die bedrogen werd door ne kadee uit de Steenbeke. De vechtpartij binst den eersten toog in
den Bienvenu in DʼHoppe, waarbij ze Wietieze Leo per triporteur naar de kliniek van
Opbrakel hadden moeten voeren, om het een en het ander weer aaneen te naaien.
Het ging allemaal door Nard zijn kop. Er is geen beter moment om uzelf gelijk ne
wanmeulie te laten leegdraaien, dan moederziel alleen in den donkeren te lopen, laat
in de avond, langs de hagen en de huizen van de slapende mensen en met de geruchten
van de nacht rondom. Waren ze te Stampers nog op geweest, dan had hij nog een slaapmuts kunnen drinken, maar het was er potdicht. Ook te Nards en te Coppies. De hele
wereld sliep, behalve hij. En misschien Pee en Clementiene die, achter dat hij voort
was, nog rap hun huiswerk aan het maken waren.
Clementiene had geheel den tijd zitten breien en ze had af en toe gemoedelijk gelachen, om wat hij daar bij de stove uit zijn botten had geslagen. Hij dacht eraan hoe ze
nog altijd een wreed schoon vramens was. Eigenlijk had hij er nooit echt over gekunnen, dat uitgerekend Pee met haar getrouwd was en niet hij. Pee was een beetje nen
deuzelere. Midden het geklapsel was hij op zeker ogenblik, door de vaak overmand,
gewoon een leunkske aan het doen.

Daarna volgde een kort overzicht van de Romeinse tijd tot nu.
Ook andere facetten werden benadrukt o.a.
- Boerderijen en watermolens waarvan sommige nu nog in gebruik zijn.
- Het vermaak aan de beek: o.a. spelende kinderen, vissers.
- Hoe kunstenaars de Maarkebeek verheerlijkten en verheerlijken.
Deze uiteenzetting deed het publiek inzien hoe boeiend een beek kan zijn!
Vervolgens belichtten Rita Van de Voorde en Dirk Steenhoudt, leden van het Milieufront Omer Wattez, enkele milieuaspecten. Vooraf toonden ze aan door middel van
een korte ﬁlm "Kracht van water", waartoe water in staat is. Dan werden de begrippen
"overstroming, erosie en vervuiling" uitgelegd, met telkens de mogelijke oplossingen
ter voorkoming ervan.
De laatste spreker was Johan Cosijn, verbonden aan Natuurpunt Vlaamse Ardennen.
Zijn onderwerp was "De Maarkebeek ... een bron van leven". Aan de hand van kaarten
besprak hij o.a. het stroombekken en de geograﬁsche situatie van de Maarkebeek. Dan
kregen we een uitzonderlijk mooi gedocumenteerd overzicht van de fauna en ﬂora
zoals
- verschillende salamandersoorten waaronder de vuursalamander,
- de heruitzetting van de kwabaal (zoetwaterkabeljauw) en serpeling.
- het verdwijnen van de "otter" rond de jaren 50.
De avond eindigde, na een dankwoord van Fernand Maes, met een kleine receptie
aangeboden door het Davidsfonds.

Ik peinze niet dat ik ooit getrouwd zal geraken, dacht Nard. Ik zie ze pertank allemaal
geren, de wijvekies, maar het malheur is dat ik altijd mijne kulie laat roven, dat kadeeën
gelijk Pee en Vennie en nog een toeveel anderen rapper zijn dan ik.
Wat had mij eigenlijk belet om er met Marietje vandoor te gaan? Vennie had haar lelijk
te parette gezet, het jonk was totaal ontredderd geweest. Ik had toen zijn slag moeten
slaan, maar die schilderire uit Ronse was veel rapper geweest.

ERFGOEDDAG
In het kader van Erfgoeddag op 13 april 2008 organiseerde de Heemkundige Kring
Businarias in samenwerking met Natuurpunt Vlaamse Ardennen en Milieufront Omer
Wattez-Maarkedal, in het documentatiecentrum “Ter Maelsaecke”, de tentoonstelling
“De Maarkebeek: verleden, heden en toekomst”.
De opening op vrijdag 11 april om 20 uur, werd bijgewoond door een 50-tal genodigden, waarna een kleine receptie volgde, aangeboden door het Gemeentebestuur. Ook
het Davidsfonds was van de partij!
De organisatoren waren erin geslaagd het publiek, op een aangename manier, te confronteren met een groot aantal onbekende documenten over de beek en haar geschiedenis. Ook enkele vergrote plannen trokken de aandacht en werden duchtig besproken.
Een honderdtal personen is komen kijken hoe de streek er vroeger uitzag en blijkt dus
ook overtuigd van de waarde van de beek en haar omgeving alsook van het belang van
het natuurbehoud.
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Vertelsels bij de Leuvense stove.

PAUL BAEKELAND

Als tussendoortje brengen wij hieronder en ook in het volgende nummer van
Businarias een tekst die vijftien jaar
geleden in het boekje van de bekende
Koekamerfeesten (Schorisse) werd gepubliceerd en die we recent als een stukje
heemkunde herontdekten.
Het gaat over de, vanuit onze tijd bekeken, wonderbaarlijke toestanden in een
landelijke buurt in de dertiger jaren. Het
gaat over mensen die echt hebben bestaan
en die bij hun lapnaam aan bod komen
(lijst van de echte namen achteraan). De
hele sfeer is authentiek, de gebeurtenissen zelf zijn evenwel verzonnen.
We stellen de lezer gerust, met de "Vertelsels bij de Leuvense stove" gaan we later
door.
Ze ontstonden ooit, zoals u weet, uit de drang om de schat aan woorden die men in
deze contreien enkele decennia geleden nog gebruikte en die aan versneld tempo verdwijnen, minstens op papier te zetten en dat in de context van "vertelsels". Het is een
heemkundige bezigheid die de moeite loont en, bij leven en welzijn, zullen we daar dus
in de toekomst verder werk van maken.
Businarias is trouwens begonnen aan een woordenboek van de Maarkedalse dialecten,
iets waar de aparte werkgroep een paar jaren zoet zal mee zijn.

De Koekamer
1935
De geschiedenis van de Koekamer zou een dik en kleurrijk boek kunnen zijn. Het moet
alleen nog maar geschreven worden. In ongekuist Vlaams, zo stel ik me voor, zoals
het uit de mond van de ouderen zelf komt en met een scheutje eigen fantasie erbij.
Als proef richten we de schijnwerper lukraak op een zomerse dag van het jaar onzes
Heren 1935.
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ʼs Morgens, kort na de vijven, trekt Wijntje zijn venster open, kijkt naar de lucht, ziet
dat de duiven van Potze Krul al rondvliegen en schiet rap in zijn broek en zijn kloefen.
Met genoeg lawaai om zijn Wia twee keer te "omwekken", schuift hij de grendel van
voor de deur, spuwt een ﬂuim in de mestpoel en gaat in de stal staan pissen. De drie
koeien liggen nog slaapdronken te mummelen en aan het vliegen van de zwaluwen ziet
hij dat het weer een warme dag wordt.
Nu zoudt ge gaan denken dat Wijntje en Krul elke dag als eersten de vlooibak uitwipten. Steek dat uit uw hoofd want de Flamins die in Hautrage, Tertre en Baudour
de Waalse industrie deden ﬂoreren, stapten op dat eigenste moment al in Elzele op
de trein. Wijntzieze Miet, Manden David en Florie, Clemank, Smalen Djef, BoerzeMerze Georges en nog een toeveel anderen. Beestig moe – ge zult binnen een beetje
wel verstaan waarom – zakten ze vandaag elk in een hoek van het compartiment op de
houten banken, staken hun sjiek onder hun klak en vielen gelijk otters in slaap.
Ondertussen werd de Koekamer helegans wakker. Met gerinkel van melkemmers op
Donders hof, hanen die kraaiden, honden die basten en ergens een kwaad wijf dat al
aan het kijven ging. Koppiezen Achiel stond water over zijn hoofd te pompen en trok
daarna, al lelijk doen, naar zijn beesten. Prets Marie hoorde hem bezig, binst dat ze den
eetzak van hare Witten vulde. Pijken Vira en Toonekies Sara waren vroeg opgestaan
voor de wekelijkse was en te Kronks gingen Tiele, Tiest en Rie aan het tuilewuiten
over wie er de tuchtige koe naar de stier zou doen.
Eigenlijk begon, in de zomer tenminste, het leven volgens de gang van de natuur: als
de eerste vogel aansloeg, waren de mensen er ook, de hele straat door. Van te Boerkies
en te Cloviezen, tot te Gyselincks en te Keizers. Te Doojers, te Djaks, te Pijke-Fieʼs,
te Patriezen, te Pauwels, te Toonies, te Toonekies en in al de huizen en hovekies die ik
vergeet.
Peins nu niet, als ge heel die beschrijving leest, dat ons gebuurte een achtergebleven
gat was. Ik ga u meer zeggen: in die dagen waren wij van de eersten om de moderne
tijd in te luiden. Al van in het jaar negenentwintig reden ze te Berties met een autobus.
Met veel domp en geronk, maar ze reden! Te Palullen werden camions vol eieren geladen om naar Engeland uit te voeren. En van bij Petterke vertrokken hele vrachtwagens
kiekens en witloof naar Parijs. Internationaal transport vanuit de Koekamer, in ʼt jaar
vijfendertig! En gij nu!
Herbergen, winkels, koe- en paardenboeren, schrijnwerkers, een wagenmaker, een
kloefkapper, een strodekker-varkensslachter, zelfs een loodgieter-kremmarchank, een
smid-kerkmeester, een elektricien-schoteldraaier, wevers, naaisters, zelfs een toebaksnijder, een gazettenmarchank en een garde van de Piere, we hadden het allemaal op
de Koekamer. Er was in heel Ronse zoveel leven niet als bij ons!
Ziet ge den dokteur met zijn moto door de nieuw gekasseide straat vliegen? En
Bermiete met brood rondgaan? Ziet ge de scharenslijper op zijn tredmachine zitten
en de vellenmarchank "Po-o-o-de-lapins" de konijnenvellen ophalen? Ziet ge de kar
van den Breivelder met groenten en die van Kakskieze Richard met bier van deur tot
deur gaan? Ziet ge dat allemaal gebeuren? Dan zit ge op de goede golﬂengte, in het
3

gezegende jaar 35.
Wat ge nog niet weet, is dat we met ons historie terechtgekomen zijn te midden een
maandagmorgen van na de kermis. De trein naar de Borinage stinkt naar bier, al de
jonge gasten hebben een kop gelijk een drankbermiete en stuipwerk zal ronduit te
vermijden zijn.
Die van de steenoven hebben dat begrepen en nemen geen risicoʼs. Al van te negenen
zitten ze bij Stampers Stance hun vreselijke nadorst te lessen, terwijl Stiene nog bezig
is met volle emmers water de vuiligheid van de dag tevoren naar buiten te kletsen.
"Ge moet u genezen met hetgeen u ziek gemaakt heeft" redeneren ze.
Dat is een hele kunst, met al die soorten bier die in de koekamerse herbergen getapt worden. Brouwsels van Roman en Merchie tot De Bisschop, Liedts en Felix, van
Liefmans en Verlinden tot Thienpont en Vanderdonckt, van Vondel, Slagmuylder,
Bockbier tot Bukkens, Krüger en Cambier, ge zoudt er de tel bij kwijt geraken.
Stance zelf drinkt een Dobbelen Bruinen om te ontnuchteren. Het zal nodig zijn want
ten halven de voornoen loopt haar kraan al gelijk een fonteintje. Met maandaggasten
maakt ze haar week goed.
Goorkieze Fons was, na de steenbakkers, de eerste die binnenviel. Hij vond dat het
geen weer was om te metselen. "Het droogt te rap."
Noenen Marchand had Huizekieze Pee mee geloodst. En Pee moest trakteren. "Hij
moet maar wat meer kastanjeblaren in zijn toebak versnijden," zei Marchank, "dan
kan hij gerust heel de staminee nen demie betalen."
En dat laatste deed hij.
Het was of Amedee (dat was de garde van de Piere) en Schotel, die aan de QuatreVents woonde en gebroken Vlaams sprak, het geroken hadden. Ze kwamen juist op
tijd. Schotel was ieverst elektriek aan het placeren, waar ze geen drank in huis hadden,
zei hij.
Tegen de noen was er te Stampers meer lawijt dan in Ronse in Dopchie's fabriek. Dat
dreef dan over naar Coppies, om zich later te verspreiden naar Cloviezen en ʼt Wolfgat.
"We zullen morgen een uur langer werken, het is maar één keer in ʼt jaar kermis te
Koekamer."
In de achternoen zijn de geweldigsten natuurlijk uitgeteld, dat kunt ge wel peinzen.
Ze liggen ergens op de plankier of onder een appelboom in diepe slaap te grollen en
lelijk te doen.
Dat kan nog wel een tijd duren, daarom zal ik intussen wat meer vrouwvolk op het
theater laten verschijnen. Binst dat Wijntzies Wia en Walraets Mance bij Kaks Louise
aan hun vierde pot kofﬁe toe zijn, steekt Djaks Emilie de straat over tot bij Nards
Blondientje, die de trapjes naar de voordeur aan het dweilen is. In geen tijd staat Boers
Pedua er ook bij. Ze gingen bijkans neus tegen neus staan, om malkander het nieuws
van gisteravond te vertellen. Van de venten en de zuipers, de lieven en de vrijers. Van
de zinginge, waarbij Kootje van Ronse voor de hoge tonen bovenop de tafel was gesprongen en er in één zwier aan de andere kant weer afgetuimeld.
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Dhr Jean-Paul Deworm, Mol
Dhr Romain D’Hondt, Maarkedal
Dhr Jan Vanovermeiren, Maarkedal
Fam. J.-P. D’Hondt-Geenens, Maarkedal
Dhr Marcel Verbeurgt, Heist-op-de berg
Fam. Jos en Mona Dierckx-Deprez, Ronse
Fam. Etienne Vercruysse-De Maeseneire, Zingem
Dhr Remi Donckerwolcke, Ronse
Fam. Verfaille-De Maeseneire, Ronse
Fam. Luc Vermeire-Polet, Maarkedal
Dhr Herman Duprez, Bellegem
Fam. Duthye-Pot, Ronse
Dhr Andre Vermeulen, Maarkedal
Eerw. Br. Jozef Vuye, Gent - Oostakker
Dhr Marc Erregat, Maarkedal
Dhr Robert Geenens, Maarkedal
Dhr Germain Weytsman, Maarkedal
Dhr Lucien Geenens, Zwalm
Dhr Rudolf Wiegers, Maarkedal
Dhr Frans Ghijs, Maarkedal
Fam. Paul Wittebroodt-Donckerwolcke, Maarkedal
Mevr. Marie Marthe Goeffers, Maarkedal
Dhr Paul Herman, Zwalm
Fam. Marcel en Marie-Louise Herman-Baekelandt,
Zottegem
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Ledenlijst 2008.

Blondientje wist te vertellen...
Maar dat zal voor de volgende keer zijn.

ERELEDEN :
Fam. Beckaert-Titeca, Maarkedal
Bibliotheek Omer Wattez, Maarkedal
Fam. Luc Bothuyne-De Maeseneire, Maarkedal
Fam. Jozef Bourdeaudhui, Maarkedal
Mevr. Helen Buys, Maarkedal
Mevr. Bernadette Casiers, Maarkedal
Fam. Romain De Bleeker-Glibert, Ronse
Fam. Geert De Geyter-Eeckhaut, Maarkedal
Dhr Philippe De Keyser, Oudenaarde
Dhr Sylvain De Lange, Brakel
Dokter Edmond De Meulemeester, Maarkedal
Mevr. Christiane de Potter d'Indoye, Maarkedal
Dhr Stan De Wolf, Ronse
Fam. Chris en Ann Delaere-Dieryckx, Maarkedal
Dhr Geert Devos, Oudergem-Brussel
Dhr Guy Duwijn, Maarkedal
Fam. Jozef Eeckhout-Batteauw, Maarkedal
Dhr Jean Foucquet, Maarkedal
Dhr Georges Gosseye, Oudenaarde
Dhr Noel Huysman, Oudenaarde
Fam. Walter Kerckhove, Maarkedal
Fam. Antoine Lefever-Baeke, Maarkedal
Fam. Fernand Maes, Maarkedal
Dhr Adelin Maheur, Ename
Geschied- en Oudheidkundige Kring Ronse, Ronse
Burgemeester Peter Thienpont, Maarkedal
Hr en Mevr. Paul Van Butsele, Ronse
Mevr. Rita Van Caenegem, Maarkedal
Dokter Luc Van Coppenolle-Beeckman, Maarkedal
Dokter Eric Van Eeckhout, Maarkedal
Fam. Rudi Van Paemel, Maarkedal
Mevr. Marijke Van Welden, Maarkedal
Mevr. Paula Vander Mijnsbrugge, Maarkedal
Dhr Jean Velghe, Ronse
Fam. Marc Vuylsteke-Casteleyn, Maarkedal

STEUNENDE LEDEN :
Fam. Dirk Backeland-De Tavernier, Maarkedal
Fam. Denis Baekeland, Maarkedal
Fam. Paul Baekeland, Maarkedal
Fam. Jozef Bauters-Vindevogel, Oudenaarde
Dhr Hilaire Besard, Maarkedal

Fam. Pascal Bothuyne, Maarkedal
Fam. Marc Bourdeaud’hui, Maarkedal
Dhr Fernand Brossé, Brakel
Fam. Jean Capiau, Maarkedal
Dhr Carlo Cierkens, Maarkedal
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Amedee, de garde van de Piere Vande Kerkhove Amedee
Bermiete
Dumont Charles
Berties (te)
Roman Achiel
Boerkies (te)
Bauwens Jules
Boers Pedua
(Gyselinck ? Pedua) getrouwd met Roeland Petrus ?
Boerze-Merze Georges
Gyselinck Georges
Breivelder (den) leurder met groenten uit het Zottegemse (Breivelde)
Clemank
Lauwerier Clement, getrouwd met Camies Maria (Collet)
Cloviezen (te)
Gyselinck Clovis
Coppies (te)
Achiel Pot en Maria Coppens
Djaks (te)
De Smaele
Djaks Emilie
De Smaele Emilie
Donders hof
Van Schoorisse Maurice
Doojers (te)
DʼHaeyer Charles, getrouwd met Stockman Zoë
Goorkieze Fons
Baekeland Alphonse (zoon van Charles-Louis,
broer van Cyriel en Celesta)
Gyselinks (te)
Gyselinck Celesta, getrouwd met David De Meulemeester
Huizekieze Pee
Geenens René
Kaks Louise
Roelandt Louise
Kakskieze Richard
Vanden Abeele Richard
Keizers (te)
De Keizer Alphonse en zuster Marie,
kinderen van Pauline
Koppiezen Achiel
Pot Achiel, getrouwd met Coppens Maria
Kronks Tiele, Tiest, Rie Devos (?), dochter van een van hen: Maria
Manden David
Hybaude David
Manden Florie
Hybaude Florent
Nards Blondientje ?
moeder van Jean-Baptiste Cornil
Nardzen Tiest
Cornil Jean-Baptiste, getrouwd met Scheepies Rachel:
Devos Rachel
Noenen Marchand
Praet Victor (neef van Pretze Witten, Remi Praet,
broer van Stance Praet)
Palullen (te)
Donckerwolke (Amedé, Maurice, René)
Patriezen (te)
?
Pauwels (te)
Pauwels Marie: Lauwerier ?
Petters (te)
Donckerwolke Jules
Pijke-Fiedze Robbie
?
Pijken Vira
Verschelden Elvira, getrouwd met Foubert Remi
(Karieze Miet)
Potze Krul
Pot Victor
5

Prets Marie
Pretze Witten
Schotel
Smalen Djef
Stampers Stance
Stampers Stiene
Toonekies (te)
Toonekies Sara
Toonies (te)
Walraets Mance
Wijntze
Wijntzies Wia
Wijntzieze Miet

Van Malderghem Marie, getrouwd met Praet Remi
Praet Remi
?
De Smaele Josef
Jourquin Constance (familie van Jourquin,
boerderij aan de Gillestraat)
Vande Kerkhove Leontiene
Lauwerier Hector, kinderen: Gilbert, Robert, Denise
Monie Sara, echtgenoot: Georges Lagneau
Besard Georges (broer van Gaston enz.) Ook: Pieknijns
Walraet Emerence (?)
Verschelden Johannes
Collet Maria, getrouwd met Johannes Verschelden
Verschelden Remi

Nota: Wij doen beroep op de lezer om, indien mogelijk, ons de eigenlijke namen te
laten kennen van de mensen waarbij een vraagteken staat. Dank bij voorbaat.

Wie is wie ?
Op onderstaande foto de jeugd van Schorisse met proost E.H. Willy De Leebeck.

die echter wel een scharniermoment betekent in de Europese geschiedenis. Het is in
die context van een ingewikkeld politiek-dynastiek kluwen op het hoogste Europese
niveau en het bijhorend militair optreden dat uiteindelijk de slag bij Oudenaarde moet
gezien worden.
Het derde hoofdstuk, “De Slag bij Oudenaarde en de Spaanse Successieoorlog”, sluit
naadloos aan bij het vorige. Hierin belicht Frederik Dhondt zeer gedetailleerd het zuiver militaire aspect van de slag bij Oudenaarde, als belangrijk onderdeel in de Spaanse
Successieoorlog. Bijna dag na dag en uur na uur volgen we hier de troepenbewegingen
en de uiteindelijke krijgsverrichtingen. Enige historische kennis is voor de lezer van
het tweede en derde hoofdstuk evenwel geen overbodige luxe.
Het vierde hoofdstuk is een verrassing. Er bestaat namelijk een eigentijdse kroniek
over de slag bij Oudenaarde, vermoedelijk van de hand van Jan Loyens, een kanunnik
van de kapittelkerk van Eine. Onder de titel ”Leven langs de Schelde. Een manuscript uit Eine over de Slag bij Oudenaarde en de krijgsverrichtingen in de Spaanse
Successieoorlog (1708-1711)” wordt deze kroniek, becommentarieerd door Pieter-Jan
Lachaert, in extenso uitgegeven. Bovendien worden, dank zij het onderzoek door
Nadine Nachtergaele van het landboek van Eine uit 1687, hier voor het eerst, de in de
kroniek vermelde hoeven in Eine tot op het perceel gelokaliseerd, zelfs met de benaming van de toenmalige bewoners. Mede met behulp van kadastrale plans en hedendaagse fotoʼs lopen het verleden en het heden perfect in elkaar.
Het vijfde hoofdstuk, van de hand van Luc Van Durme en Pieter-Jan Lachaert, is
geweid aan de plaatsnamen in de buurt van het slagveld van 1708. Dan volgen nog
twee bijdragen, van Nicolas Faucherre en van Pieter-Jan Lachaert over de beroemde
maquette van Oudenaarde van 1746 (elf panelen, gezamenlijke afmetingen 5,48 meter
op 4,16 meter). Hier komen we heel wat te weten over de fortiﬁcaties van Oudenaarde
en de evolutie van de stad in de loop van de eeuwen. Ten slotte is er nog een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in en rond Oudenaarde van de
Vrede van Munster (1648) tot de Vrede van Utrecht (1714), eveneens van Pieter-Jan
Lachaert.
“Oudenaarde 1708 een stad, een koning, een veldheer”, een uitgave van het
Davidsfonds, is bovendien een prachtig kijkboek met tal van betekenisvolle afbeeldingen en fotoʼs. En dan hoort bij deze hoogstaande publicatie nog een stripalbum,
naar een scenario van Ivan Adriaenssens, met tekeningen van Stedho en met de
medewerking van onder andere 9 leerlingen (toekomstige historici ?) van het
St.-Bernarduscollege.
Voor alle geïnteresseerde inwoners van Oudenaarde en het omliggende en voor elke
historicus, die naam waardig, hoort deze publicatie in zijn of haar boekenkast.

In ons documentatiecentrum liggen honderden fotoʼs van inwoners uit één van de
vroegere deelgemeenten. Wij willen te weten komen wie er op staat en jij kan ons
wellicht helpen. Kom maar eens af naar Ter Maelsaecke op zondagvoormiddag, je zal
er niet alleen zijn.
6
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Wiene peist er vân zijn eiʼn
da ʻt ie kân meehuîʼpʼn?

Oudenaarde 1708,
een stad, een koning, een veldheer.

JOZEF EN LEEN BOURDEAUDHUI

SYLVAIN DE LANGE

Het feit dat juist 300 jaar geleden,
in 1708, een belangrijke veldslag
rond Oudenaarde heeft plaatsgegrepen, mocht niet ongemerkt voorbijgaan. Het stadsbestuur, historische
en linguïstische wetenschappers,
ook scholen, hebben naar aanleiding van deze herdenking hun beste
krachten gebundeld. En het resultaat, of beter de resultaten, mogen
er zijn.
Ik wil hier niet uitweiden over tentoonstellingen en evenementen allerhande in en rond Oudenaarde,
maar alleen over het boek “Oudenaarde 1708 een stad, een koning,
een veldheer”.
Een 7-tal wetenschappers, onder
leiding van Pieter-Jan Lachaert,
hebben hier hoogstaand historisch
werk afgeleverd. Bijzonder belangrijk aan deze publicatie is wel, dat ze veel verder
gaat dan het anekdotische verhaal over het militaire gebeuren van drie eeuwen geleden. Het boek is integendeel uitgegroeid tot een historisch werk van het hoogste niveau; we mogen ongetwijfeld zeggen tot “het standaardwerk” over Oudenaarde tijdens
het Ancien Régime.
Er is vooreerst de bijdrage “Facetten van een stadsgeschiedenis” van de hand van
Martine Vanwelden. Zoals de titel suggereert en zoals ze zelf in de inleiding schrijft
zou deze bijdrage zich beperken: “tot een beknopte geschiedenis van Oudenaarde,
noodgedwongen fragmentarisch en onvolledig”. Welnu, deze fragmentarische, onvolledige en beknopte geschiedenis is uitgegroeid tot een schitterende, vlot leesbare synthese van het verleden van Oudenaarde vanaf zijn oorsprong in de 10de - 11de eeuw tot
het begin van de 18de eeuw.
Het tweede hoofdstuk, onder de titel ”De Habsburgse Nederlanden in de overgang
van Spanje naar Oostenrijk (1692-1713)“, is van de hand van Klaas Van Gelder en
René Vermeir. Hierin analyseren de auteurs nauwgezet een periode van amper 20 jaar,

Mʼ in da oʼfabèt getuûgt ân Veronique De Tier van ʻn Unief vân Gènt; zʼ ês en specialieste vân dʼ Uûstvloomse diealèktʼn. Âchtʼr dâ mʼer veelʼ oover gebaabôʼd ôn, èn uûk
veelʼ âʼ veranderd ên, ês ʻt er nui zuû goed oʼs ʻn deeﬁenietieve vèrsie vân da oʼfabèt.
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Even een stand van zaken in verband met het Businariasproject rond de Maarkedalse
dialecten.
Om aan te tonen dat er al heel wat vordering is gemaakt en het niet gebleven is bij wat
losse ideeën, volgt hieronder een korte historiek (opgemaakt in het Etikhoofse dialect).
Er dient opgemerkt dat de schrijfwijze geen schrijfwijze is van een taal (spelling),
maar wel van een uitspraak. Normaal bestaan daar afspraakregels voor welke zijn
vastgelegd in de "fonetiek". Gezien dit vrij ingewikkeld is en wij toch een verstaanbaar
resultaat willen nastreven, werd geopteerd voor een eigen "alfabet": een afspraak hoe
de klanken van de diverse Maarkedalse dialecten worden genoteerd. Dit alfabet wordt
na de historiek bijgevoegd. De vertaling in het algemeen Nederlands van de historiek
leest U erna.
ʻN iestooriêk.
ʻt Ês gûzeekʼr bekâns eʼ joêr geleen dâ me bij Businarias peisdegen dâ me ne kîr ietske
moestʼn doen mee ʻt diealèkt vân Morkedoʼ (ês da nui iets nuue - “Maarkedal” in ʻt
Îetekoofs?). De mieseerie begôst oʼ sebiet: me nʼ een nie iên diealèkt, môr mʼinder
viere: în oes vier dûlgemintʼn -: Iêtekoove, Morke, Nuikèrke èn Schuûse - klâpʼn ze
tôch ʻn bitse anderst.
Mʼeen gevroêgt ân de meinsʼn vân Morkedoʼ om mee te doen anʼt verzoêmôʼn vân
woordʼn, uitdrûkingʼn èn gezeides in eûr eiʼn diealèkt. Bij dʼ iêste vergoêʼringe woêrʼn
me mee ne mân ôf twinteg. Vèr âleman kèndeget wuî en poêr woordʼn ôf uitdrûkingʼn
in ʻt diealèkt vân zijn dûlgeminte die zeekers moestʼn bewôrd blijvʼn. Me nʼoon aliêne
nôg niemant vân Nuikèrke. Gîʼ goestinge ginter?
Dʼr wierd âfgesprookʼn om mee ne kleinʼn up meinsʼn oes “oʼfabèt” op te stêlʼn: ʻt ês
nen ènvèntoêries gewoordʼn vân de verschîlege klènkʼn die me weûre ier beezegen, èn
iênegste dôrvân komde aliêne moêr ier teeʼn.

Mʼ inʼt ier dân uûk bijgezèt. Feitʼlijk êsʼt ezuû gemôkt da uîʼke Morkedoʼse klènke kân
opgeschreevʼn wèrdʼn mee de veurbeeldekies uit da oʼfabèt.
En nui goêʼ mʼ oes diealèktwoordʼn en -uitdrûkingʼn ezuû proobeerʼn op te schrijvʼn,
dan ze bewôrt blijvʼn veur loêter. En da nuu spuîʼ, da internèt, goêt er oes bij uîʼpʼn.
Oes Leentsje èn iêre môt Edwien, ên ne “website” gemôkt, wôr dâ uîʼk die weûʼt kân
meedoen: woordʼn èn uitdrûkingʼn in ʻt diealèkt opschrijvʼn, verdeûʼ per onderwèrp,
dûlgeminte, è zuû vûrt. ʻt Zoʼ nie lènge ne mir duurʼn dâ diene “website” deur iederîn
zoʼ kûnʼn gebeezegt wèrdʼn. Môr nui stoêt da spuîʼ nôg în zijn kinderschoenʼn môr ne
kîr dân die schuûneidsfoutʼn en kinderziektʼn wîg zijn, kân ʻt êchte wèrk begînʼn.
En nui lanceerʼn me nôg ne kîr nen oproep: wiene peist er vân zijn eiʼn da ʻt ie kân
meehuîʼpʼn ân die Morkedoʼse diealèktʼn en nen “Morkedoʼse diksjonèr”? En wiene
da ʻt er giêrʼn ne kîr wûʼ zien oe da me wèrkʼn mâg oʼtijd nor de vergoêringʼn kômʼn
vân de wèrkgroep, wôr dan der iênegste èntoesiastelingʼn de Morkedoʼse diealèkten
dierèct op de website zêtʼn (dôrveurʼn moete dân wuîʼ ne kîr nor Marc Vuylsteke
bêlʼn).
En oʼs ge da lijstsje mee klènkʼn bekèkt moei der nie schou vân zèn: ʻt zie ter moelijker
uit dân dat ês. ʻt Is aliêne en kwêstie van oefʼninge.

ʻT oʼfabèt.
a
â
aa

pakske (pakje), andoen (aandoen), aʼzêtʼn (aanzetten), lampe (lamp)
kâre (kar), zâk (zak), pâk (pak), glâs (glas), pâne (pan), zâp (sap)
paakʼn (pakken), kaane (kan), kaaﬁe (kofﬁe)

e
è
ê

de
vèrkie (varken in Etikhove), mènkʼn (manken), vènt (vent)
bêstʼn (barsten), sjampêter (champetter) (Etikhove), sampêter (champetter)
(Schorisse, Maarke), bên (ben), bêst (best), mêst (mest), êcht (echt), slêcht
(slecht), êkie (hekken), nêﬁest (naast)

ee

treeʼnt (het regent), veele (veel), sleepe (slee)

i

virkie (varken in Nukerke), wa tinkt ou (wat denkt u) (Etikhove, Schorisse,
Maarke), ... ui (Nukerke), vindʼn (vinden)
îke, îk (ik), pîke (pik)
sierk (circus), gientsje (geentje), liedsje (liedje), dzjiep(engelse jeep), vier
(vuur)

î
ie

8

Break & comeback.
Na jaren van ongekend succes vond Dion het hoog tijd om een rustpauze in te lassen.
De zangeres wilde zich graag richten op familie en vrienden, maar ze had ook al een
poos de wens om moeder te worden. Met een aantal spetterende concerten sloot ze
haar succesperiode tijdelijk af. In 1999 werd bij Dions echtgenoot René kanker geconstateerd. De zangeres wilde haar man steunen tijdens de chemoʼs die plaatsvonden
op het moment dat haar ʻbreakʼ bezig was. Uiteindelijk wist René van de ziekte te
genezen. Op 25 januari 2001 schonk Dion het leven aan een zoontje: René-Charles
Dion-Angélil. Hoewel ze had aangegeven een break te nemen van dik 2 jaar, gaf Dion
in die periode toch een aantal optredens weg. Tijdens een beneﬁetconcert om geld
in te zamelen voor de nabestaanden van de slachtoffers op 11 september 2001, zong
Dion "God Bless America". Na twee jaar stilte maakte ze opnieuw een succesvolle
comeback. Ze had nu ook een eigen show in Las vegas. Deze show, “A New Day ...”
genaamd en ontworpen door Franco Dragone, bevatte Dions grootste hits, gemixt met
prachtige decorstukken, dans en visuele effecten. Hij werd niet minder dan 600 keer
opgevoerd in de voor haar gloednieuw gebouwde zaal “The Colosseum” een gebouw
in de vorm van het Romeinse Colosseum.
Haar show in Las Vegas eindigde deﬁnitief op 15 december 2007. Op 14 februari 2008
startte Dion met een heuse wereldtournee van Canada tot Japan en van Nederland tot
Zuid-Afrika.
Céline Dion heeft meer dan 185 miljoen platen wereldwijd verkocht en kan gezien
worden als één van de succesvolste artiesten die de muziek ooit heeft voorgebracht.

5. Bronnen.
http://users.skynet.be/businarias
http://www.freepages.genealogy.rootsweb.com
http://www.genealogiequebec.info/frames.html
http://www.delmars.com/family/perrault/7028.htm
http://www.habitant.org/baillon/ﬁgure2.htm
http://www.wikipedia.be/
http://www.chez.com/oratio/Charles1er.html
http://www.celinedionusa.com
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In 1991 werd Céline Dion benaderd door de Walt Disney Studios om haar medewerking te verlenen aan de soundtrack van de speelﬁlm "The Beauty And The Beast".
Samen met zanger Peabo Bryson nam Dion de titelsong van deze Disneyﬁlm op en
eind 1991 groeide het nummer uit tot een groot succes. Het duet leverde Dion en Bryson zelfs een Academy Award op. Begin 1992 verscheen "Celine Dion", het tweede
Engelstalige album van de zangeres. Met dit album begon haar ster in de VS nog hoger
te schieten dan voorheen.

iê

niêsteg (naarstig), biêste (beest), biên (been), tiên (teen), giên (geen), giêstig
(geestig), begiênʼn (beginnen), niê (nee), miêstoʼ (meestal), ziêverʼn (zeveren), sniê (sneeuw), miêwe (meeuw)

o
oʼ
ô

sorze (saarge), slot (slot)
oʼ (al), zoʼ (zal), poʼtoo (mantel), joʼ (ja), miêstoʼ (meestal)
gebôstʼn (gebarsten), sakôse (sacoche = handtas), kôk (kok), dôm (dom),
dômpʼn (dompen), (dôampʼn in Maarke), lôchting (tuin), reutôʼn (reutelen)
sjoofâzje (chauffage) (Etikhove), soofâze (chauffage) (Schorisse, Maarke),
footoo (foto), oopʼn (open), nooinie (nooit), gooi (gaai), krooie (kraai), booi
(baai)
kwoôm (kwam), menoôdze (menage), ploôtse (plaats)

oo

Deﬁnitieve doorbraak.
Eind 1993 verscheen "The Colour Of My Love", Dions derde album met Engelstalig
materiaal. In Noord Amerika werd de eerste single "The Power Of Love" (oorspronkelijk opgenomen door Jennifer Rush) een weergaloos succes en stond weken op nr
1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In Europa behaalde de single "Think Twice"
groot succes. Het album, dat qua sound zich makkelijk kon toevoegen in het rijtje van
topzangeressen als Mariah Carey, Whitney Houston en Barbra Streisand, bezorgde
Dion de deﬁnitieve doorbraak in vrijwel alle landen van de wereld. In december 1994
trad Dion in het huwelijksbootje met René Angélil, die al jaren haar manager was. Op
Engelstalig gebied had Dion nu veel succes, maar ondanks alles bleef ze een Canadese
met Franse roots. In 1994 schreef Jean-Jacques Goldman twaalf Franse liedjes voor de
zangeres die uiteindelijk op het album "DʼEux" terecht kwamen. Die plaat kwam begin
1995 uit en bracht de hit "Pour Que Tu Mʼaimes Encore" voort. Het album groeide uit
tot het op-een-na best verkochte Franse album aller tijden, met 9 miljoen verkochte
stuks wereldwijd. (Jean-Michel Jarre verkocht tot op heden 15 miljoen stuks van zijn
album “Oxygene”).
Jaar na jaar scoorde Dion hit na hit en gaf concerten de gehele wereld rond. Met 100
uitverkochte sold-out shows en miljoenverkopen van cdʼs bleek Dion de status van
ʻsuperstarʼ te hebben verworven.
Haar deelname aan de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 1996 in
Atlanta werd door 3,5 miljard mensen op TV gevolgd, een uniek record. Artiesten als
Barbra Streisand, Luciano Pavarotti, The BeeGees, Carole King, George Martin en
Diana King leverden bijdragen aan diverse songs. "My Heart Will Go On" was de
titelsong van de speelﬁlm ʻTitanicʼ. Het werd haar best verkochte single ooit. Overal
ter wereld stond het nummer binnen no-time op nr 1 en het nummer leverde Dion
talloze onderscheidingen op, waaronder een Academy Award en enkele Grammyʼs.
Begin 2000 bleek zij een recordaantal van 140 miljoen platen wereldwijd verkocht te
hebben.
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oô
u
û
uu
uû

eu

kurt (kort)
lûcht (lucht), lûcht (licht), dûst (dorst), dûne (dun), tûrʼn (durven), mûse
(mus)
tuus (dan), uure (uur)
fuûk (voos), nuûdig (nodig), tuûʼn (tonen), muûsʼn (morsen), kuûle (kool),
uûl (van knotwilg), muûr (moor), sluûre (sloor), uûʼe (oog), duûrn (doorn),
uûre (oor), buûm (boom), tuûn (toon = muziek)

eû

deure (deur), zeurʼn (zeuren), vaʼveurʼn (van vooren = vooraan), zeune
(zoon)
zeûre (zij), weûre (wij) (Etikhove?, Nukerke?)

ei
ij

eitsje (eitje), peizʼn (peinzen), meinsʼn (mensen)
gij (gij), dijsʼndaag (dinsdag), tijd (tijd), krijʼn (krijgen), betijʼn (bijtijds)

oe
oê

broek (broek), koeke (koek)
woêter (water), poêle (paal), oêle (aal), troêe (traag), goên (gaan), oêze (haas),
koêve (kaaf = schouw), stoêsie (station)

ou
oû
oi

oust (oogst), wa tinkt ou (wat denkt u) (Etikhove, Schorisse, Maarke), koud,
kouwe (koud), tsnout (Maarke), tsnouwt (Schor) (het sneeuwt)
spoûʼn (spuwen)
tsnoit (het sneeuwt, Etikhove)

ui
uî

wa tinkt ui (Nukerke), schuite (schuit)
muîʼk (melk), zuîre (zij) (Schorisse), wuîre (wij) (Schorisse), uîʼpe (hulp)
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De historiek.
Het zal allicht een jaar geleden zijn dat bij Businarias het idee groeide om iets te doen
rond het Maarkedalse dialect. Alleen bestaat dat niet. Maarkedal bestaat immers uit
vier deelgemeenten: Etikhove, Nukerke, Schorisse en Maarke-Kerkem en eigenlijk
zijn er dus ook vier dialecten. Er moest nog begonnen worden en er was al discussie.
Een oproep naar de Maarkedalse bevolking om mee te werken aan de inventarisatie
van het “Maarkedalse” dialect resulteerde in een eerste bijeenkomst van een twintigtal
personen. Elkeen kende wel enkele woorden en/of uitdrukkingen in het dialect van een
van de deelgemeenten. Nukerke ontbrak echter. Geen belangstelling?
Er werd besloten een werkgroep op te richten, waarbij een beperkt aantal personen
om te beginnen een schrijfwijze zouden bedenken om de verschillende klanken –
waarbij er precies toch enkele vrij typisch zijn en enkel hier voorkomen – te noteren: het
alfabet.
Het alfabet werd voorgesteld aan Veronique De Tier, verbonden aan de Gentse Rijksuniversiteit en specialiste op gebied van Oost-Vlaamse dialecten. Na enkele gesprekken, en het aanbrengen van de nodige correcties, kon een nagenoeg deﬁnitieve versie
van het alfabet worden opgemaakt. Wij geven het hier in bijlage. Het is dusdanig opgemaakt dat (in principe) elke “Maarkedalse” klank kan worden genoteerd aan de hand
van de voorbeelden uit dit alfabet.
Het is nu de bedoeling om onze dialectwoorden en -uitdrukkingen te inventariseren
en te noteren. Het internet kan hierbij helpen. Ons Leentje en haar vriend Edwin hebben een website opgebouwd, waarbij eenieder die bereid is mee te werken, woorden
en uitspraken in het dialect kan noteren, ingedeeld per onderwerp, deelgemeente, enz.
Binnenkort zal deze website voor iedereen toegankelijk zijn. Nu staat hij nog in zijn
kinderschoenen, maar eenmaal de schoonheidsfouten en kinderziektes eruit gehaald,
kan het ware werk starten.
Nogmaals een oproep: wie voelt zich geroepen om in zijn “Maarkedals” dialect mee te
werken aan een “Maarkedals woordenboek”? Wie graag eens kennis neemt met onze
werking kan steeds op bezoek komen op de vergaderingen van de werkgroep, waar enkele enthousiastelingen de Maarkedalse dialecten noteren – rechtstreeks op de website
(info hieromtrent bij Marc Vuylsteke).
En als U bijgaand lijstje van klanken ziet, laat U dan niet afschrikken: het ziet er moeilijker uit dan het is. Het is alleen een kwestie van oefenen.
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19. Adhémar Dion (2/3/1923-30/11/2003). Huwt met Thérèse Tanguay op 20/06/1945
in St-Zéphirin-de-la-Tuque (Canada) (°20/3/1927). Ze hadden samen 14 kinderen
(!) waarvan Céline Dion de laatstgeborene is.
20. Céline Dion (°30/3/1968 Charlemagne). Huwt met René Angelil 17/12/1994 in
Montréal (°16/1/1942), artistiek manager.
21. René-Charles Angelil (°25/1/2001 Jupiter, Florida).
4. Céline Dion.
Céline Dion werd geboren in Charlemagne, Québec.
Zij is de jongste van veertien kinderen
uit een muzikaal katholiek gezin in een
plaatsje vlakbij het Canadese Montreal,
Quebec. Ze was een “vergissing, een
ongelukje”. Haar moeder ontdekte dat
ze opnieuw in verwachting was. Al
eerder vond ze dat ze wel kon “stoppen” met het krijgen van kinderen. Met
een indirect verzoek om anticonceptie
te mogen gebruiken, stapte ze naar de
priester van de parochie. Deze verkondigde tot woede van Celineʼs moeder
het tegenovergestelde. Celine: “Ik moet
toegeven dat ik, in zekere zin, mijn leven heb te danken aan die priester.”
Op 12-jarige leeftijd bracht haar moeder haar in contact met de manager
René Angélil, die zo in haar geloofde
dat hij een hypotheek op zijn huis nam
om haar carrière te ﬁnancieren. In 1981
kwam het eerste album van Dion uit "La Voix du Bon Dieu". Hiermee werd ze in
Québec een ster. Het jaar erop won ze de gouden medaille op het World Song Festival in Tokio. In de jaren die erop volgden bracht Dion meerdere albums uit met
Franse chansons, die veelal over het gevoelsleven van dit jonge meisje gingen. In 1987
kwam in Canada het album "Incognito" uit, het eerste echte pop-album van Dion. In
1988 deed ze namens Zwitserland mee met het Eurovisie Songfestival, dat ze won met
het liedje "Ne Partez Pas Sans Moi". Door de overwinning werd Dion al lichtelijk in
Europa bekend.
35

De Maarkebeek : verleden, heden en toekomst.

3. Stamboomonderzoek.
1. Arnould VI de Gavre, baron dʼEscornaix.
Huwt met Isabelle de Ghistelles in 1381.
2. Cathérine de Gavre dʼEscornaix.
Huwt met Guy Ier le Boutellier, seigneur de La Bouteillerie et de La Roche-Guyon
omstreeks 1425.
3. Guyon le Bouteillier (of Guy II le Boutellier), seigneur de La Bouteillerie et de
La Roche-Guyon. Huwt met Isabeau Morhier omstreeks 1450.
4. Sieur Jean LeBouteiller de la Boissière, leefde in Beauce, Frankrijk.
Huwt met Marie de Venois.
5. Dame Bénigne LeBouteiller de LaBoissière.
Huwt met Jacques de Maillard, seigneur de Champaigne in 1526.
6. Nicolas Maillard, seigneur de Boissière et de Breuil. Gestorven 1605.
Huwt met Marie Morand op 25 juni 1555.
7. Renée Maillard. Huwt met Sieur Adam Baillon de Valence.
8. Sieur Alphonse de Baillon de la Mascotterie. Gestorven 1673. Huwt met Louise
de Marle in 1640 in Montfort-LʼAmaury, Rambouillet, Yvelines, Frankrijk (°1612)

CLOTHAIRE DE DEKEN

Na de nacht van de geschiedenis en erfgoeddag waarbij de Maarkebeek in de kijker
werd gesteld door drie Maarkedalse verenigingen kwamen er heel wat reacties van
personen die een of andere verhaal over de beek kwijt wilden en die we onze lezers
niet willen onthouden.

10. Jean Miville dit Deschênes (5/9/1672 – 30/12/1711).
Huwt met Marie-Madeleine Dubé op 13/5/1691 in Notre-Dame-de-Liesse,
Rivière-Quelle, Québec, Canada.
11. Geneviève Miville dite Deschênes (°1708 Notre-Dame-de-Liesse, Rivière-Quelle,
Québec, Canada). Huwt met Joseph Lavoie op 18/5/1723 in Rivière-Quelle,
Québec, Canada (°1702).
12. Joseph Lavoie (1726 - 1764). Huwt met Marie Madeleine Michaud (°1724).
13. Josephte Lavoie (°1751). Huwt met Pierre Bernard Lévesque (°1746).
14. Geneviève Levesque (°1794). Huwt met Claude Létourneau (°1791).
15. Joseph Létourneau (°1814). Huwt met Délima Paradis.
16. Marcelline Létourneau. Huwt met Joseph-Adélard Dion op 5/2/1867
in Saint-Anne-des-Monts, Québec, Canada.
17. Adélard Dion. Huwt met Esther Levesque op 20/10/1893
in Saint-Anne-des-Monts, Québec, Canada.
18. Charles-Edouard Dion. Huwt met Ernestine Bariault op 25/4/1922 in les Méchins.

Naast de vele vangsten van stekelbaarzen die zowat iedereen in zijn jeugdjaren heeft
gedaan met de assenzeef dook hier en daar de legendarische palingvangst op.
Als er op zondag (verplichte zondagsrust werd door de kerk sterk aangeprezen) toch
niet werd gemalen trok de watermolenaar zijn schofwerk en liet het meterhoge, opgespaarde water weglopen. Nadien werden de schotten teruggeplaatst en de beek kwam
stroomafwaarts van de molen praktisch leeg te staan zodat de aldaar aanwezige palingen in de modder rondslaand gevangen konden worden. Zij verbleven daar omdat er
zeer zuurstofrijk water ontstaat als het water twee meter neervalt tijdens de normale
situatie van overloop of draaien van het waterwiel. Rekening houdend met het bekende visserslatijn ving men tijdens deze zondagnamiddagen soms "een mande vol" met
paling van wel een "kinderarm dik".
De overstromingen van de Maarkebeek die we opgetekend hebben tijdens de laatste
decade hebben veel ophef gemaakt. De villawijken, zoals de Schapendries te
Leupegem, die opgetrokken zijn in vroegere overstromings- en risicogebieden,
hadden zwaar te lijden. Ondergelopen kelders en huizen zijn "hot" nieuws en halen
de krant. We kennen de data nog uit het hoofd : augustus 1996, 12 en 14 september
1998, Kerstmis 1999 (met een dodelijk slachtoffer) januari en februari 2002, augustus 2002, jaareinde 2002. Zij volgden elkaar zodanig kort op dat de publieke opinie de hogere overheid, die de Maarkebeek onder haar toezicht heeft, dwong om in
gang te schieten. Allerlei studiebureaus werden in het leven geroepen, metingen op
grote schaal in diverse meetpunten
over de loop van de Maarkebeek
verspreid, werden geanalyseerd
en te boek gesteld. Stroommodellen werden gemaakt, milieueffecten onderzocht. Terzelfdertijd ging
ook de erosieproblematiek en de
vismigratie niet onopgemerkt voorbij. Dat alles resulteert in het plannen van 5 gecontroleerde overstromingsgebieden (G.O.Gʼs) en
1 erosiepoel.
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9. Marie-Cathérine de Baillon (°1645 in Les Layes, Essarts-le-Roi, Yvelines, France)
Zij emigreert in 1669 naar Nouvelle-France, Canada. Gestorven 1688.
Huwt met Jacques Miville dit Deschênes op 12 november 1669 in Notre-Dame,
Québec, Canada (1639-1688).
We onderbreken hier eventjes het stamboomverloop om u er op te wijzen, dat met
Marie-Cathérine de Baillon de uitwijking naar Canada een feit werd.

De erosiepoel werd aangelegd in twee delen op de wijk Rattepoel en Bogaertsveld
en mikt op het neerslaan van meegesleurde gronden. Hij is nu reeds een paar jaar in
werking en moet dus regelmatig geruimd worden waarbij de vele ladingen aarde terug
opengespreid kunnen worden over de omliggende landerijen. Hij speelt in geringe
mate ook mee als waterbuffering en beschermt de wijk Rattepoel door het water met
mondjesmaat en gespreid in de tijd te laten doorstromen.
De G.O.G.ʼs geven we hier op een rij : twee aan de Borgt- en Romansmolen, één in de
weide waar ooit het waterkasteel van de Heren van Schorisse stond, evenwijdig met de
loop van de Molenbeek aan de Kasteelwatermolen; één op de Pauwelsbeek op de wijk
Wijmier en één op de Hollebeek aan de Onderbossenaarstraat.
De problemen in verband met onteigeningen en vergoedingen aan de landbouwers
en aangelanden, de ﬁnanciering van deze werken, het trage draaien van de administratie, de vele instanties die hun zegje moeten doen, het milieueffectenrapport, de
ligging van de gebieden in hetzij natuurgebied of beschermd landschap, deden bij
de burgemeester, die letterlijk nattigheid had gevoeld bij de overstroming van het rusthuis in Puttene, een
lichtje opgaan. Hij slaagde erin het
geplande G.O.G. op de Hollebeek
uit het totale pakket te lichten en bij
voorrang te laten uitvoeren waarbij
hij, door de plaatselijke kennis van
de terreinen van de betrokken eigenaars, de procedure kon inkorten en
op een dienblaadje aan de bevoegde
instanties kon aanbieden. Al bij al is
het Rusthuis te Puttene nu door een stevige dwarsdijk op de Hollebeek beveiligd.
Het overstromingsgebied heeft zijn diensten reeds meer dan eens bewezen o.a. bij de
fameuze stortbuien van augustus 2006.

met het huis van Gavere en behoorden tot de meer beperkte kring van raadgevers van
de graven van Vlaanderen. Vooral inzake de krijgskunst verstrekten ze raad en bij alle
belangrijke krijgsevenementen zijn ze dan ook terug te vinden. De heer van Schorisse
wordt in de “Acten en Sententiën” voor het eerst vermeld op 14 december 1405 en tot
1406 zien we hem een aantal keren optreden als raadsheer. Het gaat hier om Arnould
VI de Gavre, heer van Schorisse (Escornaix).
Zijn vader, Arnould V, was raadsheer van Lodewijk van Male geweest en had zich
tijdens de woelige periode van de Gentse opstand onderscheiden tijdens het beleg van
Oudenaarde. Wanneer Filips de Stoute zijn schoonvader opvolgt als graaf van Vlaanderen en het vredesverdrag van Doornik tot stand komt, vinden we deze Arnould V ook
terug als één van de ondertekenaars ervan. Hij was gehuwd met Jenne de Roye, die
uit Frankrijk een enorme erfenis meebracht, wat het fundament werd van de macht en
rijkdom van hun zoon, Arnould VI.
In de beginperiode van de regering van Jan zonder Vrees werd deze Arnould VI onder
meer ingeschakeld om samen met Danckaert van Ogierlande de Gentse stadsmilities
naar Aardenburg te leiden om er de Engelsen te verdrijven. Deze actie is typerend voor
de heren van Schorisse: in het graafschap Vlaanderen speelden ze eerder op militair
dan op politiek vlak een invloedrijke rol. Zo is er in een rapport van Hugues de Lannoy
aan Filips de Goede, omtrent de rekrutering van troepen voor de campagne van Picardië in 1422, sprake van “ceulx dʼEscornay” en rond het midden van de 15de eeuw zien
we Arnould VIII, net als zijn overgrootvader Arnould V, op het voorplan treden tijdens
het beleg van Oudenaarde in de periode van de Gentse opstand.
Hoewel de heren van Schorisse dus hoofdzakelijk een belangrijke rol op gebied van
oorlogsvoering hadden gespeeld, trad Arnould VI soms ook op het politieke voorplan
op. Arnould VI was gehuwd met Isabella van Gistel (Isabelle de Ghistelles) en stierf
op 1 mei 1418.

Maar de overstromingen zijn voor de Maarkebeek niets nieuws. Zowat alle oudere
inwoners in de omgeving van de beek hebben hun verhaal. Een constante onder al
hun vertellingen was toch wel de overstromingen van de Kokerellestraat en de
Romansmolen. Wanneer een aantal factoren samenvielen dan was het telkens "prijs".
Als destijds na enkele dagen stevige vorst de grond een tiental cm diep muurvast zat
en nadien met een 30-tal cm sneeuw werd bedekt (de echte winters uit de tijd en niet
de winterprikjes die we nu kennen) kon het weer plots omslaan. De spreekwoordelijke
dooi "die start met regen en wind is waard dat hij begint" zorgde op korte tijd voor een
massa smelt- en regenwater. Niets ervan kon in de nog bevroren ondergrond indringen
en stroomde massaal en snel naar de beekvallei. De aanzwellende Maarkebeek kon
niet langs de te lage en te smalle duikers onder de Kokerellestraat door. (De straat werd
12
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streekse” afstammeling woont van de Heren van Schorisse ... maar wat voor iemand !
"Incroyable ... mais vrai", ware het niet dat de afstammeling “in theorie” zo maar eventjes 520.672 stamvaders heeft als we 20 generaties terugkeren, maar toch ...
Helaas, kort daarna sloeg het noodlot toe.
Ik had alle gegevens mooi op mijn laptopje staan. Tot op een mooie lenteavond, in
de buurt van het Justitiepaleis datzelfde laptopje uit mijn wagen werd gestolen. Alles
weg, ook mijn stamboomverhaal en dito opzoekingswerk. Geen backup, de shock was
dusdanig dat het verhaal van de stamboom, heel merkwaardig, ook uit mijn intern
geheugen verdween.
Tot 1 januari 2008, 1 uur in de morgen.
Rita en ik hadden besloten er een rustige ouderjaarsavond van te maken. Omstreeks 8
uur lachtte Staf Coppens op een platvloerse manier het jaar uit, maar het werd ruimschoots goedgemaakt op het moment dat we omstreeks 1 uur al zappend... en daar was
die ﬂits weer (... De Wante, Schorisse, Vuylsteke, Heeren Van Schorisse, stamboom,
Canada) ... nu maak ik er werk van dacht ik ... maar nu tot aan de ﬁnish.
Ik vertrok dus van de “Heren van Schorisse” die in de late Middeleeuwen behoorden
tot de hoogste politieke elite van het graafschap Vlaanderen.
Ik pretendeer hier niet een wetenschappelijk verantwoorde studie uitgevoerd te hebben, voorzover dit in de wereld van de stamboomkunde al mogelijk zou zijn.
Nee, beschouw het als een “kladje” van mijn opzoekingsresultaten.
Ik vermoed wel dat ik heel dicht bij de waarheid zit en laat het nu graag aan de “echte”
genealogische wetenschappers over om één en ander te veriﬁëren, bij te sturen en, dat
hoop ik althans, ... te bevestigen.

omstreeks de zeventiger jaren met 70 cm verhoogd en ook verbreed). Dit resulteerde
in overstromingen die zelfs tot aan de wijk Kabuize uitdijdden. Dat alles tot groot
jolijt van de schoolkinderen die niet naar de school konden. Men spreekt nu nog over
Kamiel De Couvreur, een bewoner van de Kokerellestraat, die lieslaarzen had gekocht
en de kinderen tot hun spijt één voor één op zijn rug overzette.
Ook de mulder van de Romansmolen, Leon Roman, had met het fenomeen van de jaarlijkse overstromingen leren leven en kende de grillen van zijn beek maar al te goed.
Zo hield hij langs een kijkgat het wassende waterpeil in de gaten en wist hij dat na een
zomers onweer over Schorisse, hij zich drie uur later aan een extra hoge waterstand
kon verwachten. Daarom trok hij bij voorbaat zijn schofwerk en wachtte zo met een
leegstaande bovenbeek op het aanstormende watergeweld. Zijn vier zonen maakten
weddingschappen over het toekomstig waterpeil of zetten stokjes tot waar het water
wel zou wassen. De volksmond vertelt dat Leon zijn biggetjes uit zijn dicht bij de beek
gelegen varkenshok preventief voor een paar uur naar zijn maalzolder verhuisde. De
hoogste waterstand, althans volgens zij die het kunnen weten, was "de stoofkom van
de Leuvense stoof", dus zowat 70 cm hoog in het woonhuis. Alle jongens van de watermolenaars en ook hun vriendjes leerden zwemmen in de bovenbeek. Er was daar
immers steeds 1,80 m waterhoogte opgespaard en dat was een gedroomde natuurlijke
zwemkom. Leon Roman zou, naar verluid, zijn belhamels een touw rond de borst hebben geknoopt, om hen zo bij hun eerste zwempogingen te begeleiden.
De aangelanden van de beek gebruikten de beek om hun mutsaarden stroomafwaarts
te laten meedrijven. Langs de beek stonden altijd wel ergens kaprijke tronken en knotwilgen. Het rijshout, voor het stoken van de bakoven was zeer gegeerd. Wie stroomafwaarts woonde liet de gebonden mutsaarden meevlotten en viste ze nadien, zo dicht
mogelijk bij zijn woning op.

2. Arnould VI de Gavre, Heer van Schorisse.

Voor de waterleiding het ganse grondgebied van Maarkedal bedeelde, rekende
de brandweer op het water van de Maarkebeek. Dit was vooral zo voor Maarke en
Schorisse. Rond 1990 oefende de brandweer zelfs nog te Maarke en simuleerde een
brand in het oude klooster op de Hasselstraat; men installeerde pompen en rolde de
slangen uit langs de Brouwerijweg tot aan de Romansmolen. Bij een eventuele brand
in de school De Wante te Schorisse kon men het water uit de Molenbeek oppompen.
De twee straatdorpen Schorisse en Maarke hadden dus door hun evenwijdige ligging
met de beek steeds voldoende water binnen bereik.

In de Middeleeuwen ressorteerde het Land van Aalst als rijksgebied rechtstreeks onder
de grafelijke macht. Het ontwikkelde een eigen bestuursvorm die, naast de magistraten
van Aalst en Geraardsbergen, uit het leenhof ten Steen te Aalst in de vorm van vijf
leden of heerlijkheden bestond: Schorisse, Boelare, Gavere, Rode en Zottegem. De heren van Schorisse (= Escornaix) waren vanaf het midden van de 11de eeuw verbonden

Er zullen ongetwijfeld nog vele weetjes en verhalen rond de Maarkebeek bestaan.
Businarias is nieuwsgierig en is bereid ze voor het nageslacht op te tekenen en te bewaren. Ondertussen stroomt de beek ongestoord verder en brengt de kleine en grote
geheimen murmelend naar Oudenaarde... en naar de vergetelheid, en juist dat willen
we voorkomen.
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De tijd zal het uitmaken ....

Het huis in de Nederholbeekstraat
en zijn bewoners.

De erfgenamen van
de “Heeren van Schoorisse”.
LUT DE JAEGHER

Op initiatief van Vormingplus, de volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender vzw,
werd het voorbije jaar een erfgoedproject rond levensverhalen van de inwoners van
onze Vlaamse Ardennen op poten gezet. "Het samenwerkingsverband van de bibliotheken Vlaamse Ardennen" was onmiddellijk bereid om eraan mee te werken, voerde
promotie en stelde lokalen ter beschikking. Wat aanvankelijk een schrijfcursus was
is echter uitgegroeid tot een echte publicatie waar opnieuw het samenwerkingsverband het voortouw nam. Sonja Fockeryn, de begeleidster van de cursus, en uiteraard
ook de schrijvers mogen terecht ﬁer zijn op hun realisatie. Eén van die auteurs is Lut
De Jaegher uit de Nederholbeekstraat te Etikhove. Zij heeft het aangedurfd om de geschiedenis van het huis met huisnummer 9 te vertellen. Marie-Paule Van Nieuwenhuyze woont
er met haar man en kinderen en kent de geschiedenis van haar woonst, kent de vroegere
bewoners en haar verhaal vertelde ze aan Lut De Jaegher. Het is een prima voorbeeld
geworden van wat mondelinge geschiedenis is.

GEERT DEVOS

Een niet-wetenschappelijk onderzoek naar de Canadese tak.

Wij kregen de toestemming van "het samenwerkingsverband van de bibliotheken Vlaamse
Ardennen" en van de auteur Lut De Jaegher om dit verhaal op te nemen in ons tijdschrift
Businarias, waarvoor onze hartelijke dank. In dit nummer alvast een eerste deel.
Het huis in de Nederholbeekstraat en zijn bewoners.
1. Voorwoord,

Het was de oude rode beuk en vooral zijn vreemde stam die me opviel, toen ik voor
het eerst door het dorp van Etikhove wandelde, lang voor ik er iemand kende. Wat een
zeldzame boom, dacht ik. Eén die tussen de huizen in de dorpskern heeft mogen overleven en niet door de mens is verjaagd. Pas toen ik hem van dichtbij bekeek, gaf hij zijn
geheim prijs. De dertig meter hoge rode beuk is niet één boom, het zijn er twee. Lang
geleden moeten ze samen zijn geplant, vlak bij elkaar. Elk ontwikkelde maar langs één
helft, de ene links, de andere rechts. Met de tijd zijn ze dichter naar elkaar gaan overhellen. Alleen wie hun verhaal kent of van dichtbij kijkt, ziet het ware gezicht van de
trouwe bewakers van het huis in de Nedeholbeekstraat.

In het voorjaar van het jaar 2005 woonde ik in De Wante te Schorisse een bijzonder
boeiende spreekbeurt bij over de “Heeren van Schorisse” door Marc Vuylsteke. Op een
bepaald moment ging hij wat dieper in op de stamboom van dit geslacht en vermelde
hij dat één van de afstammelingen uitgeweken was naar Canada. Meer had ik niet nodig. Op één of andere manier leek ik iets met Canada te hebben, feit is dat ik toen “een
spirituele en mysterieuze opdracht” kreeg, om één en ander te gaan onderzoeken...
Zo ingeﬂuisterd, zo gedaan. Na de voordracht zette ik me aan het werk.

Het huis is statig, breed en hoog. Het staat een eindje van de stoeprand en om het te bereiken ga je door een zwart, smeedijzeren hek langs een pad naar de blankhouten voordeur. De voortuin is vol geplant met kleurrijke voorjaarsbloeiers, schoenlapperskruid,
rozenstruiken en een toverhazelaar. De krokussen staan in bloei, de narcissen moeten

De start situeert zich in de late Middeleeuwen. De Heeren van Schorisse behoorden tot
de hoogste politieke elite van het graafschap Vlaanderen.
Ik "Googlede" en raadpleegde verschillende werken en stambomen en als ik 20 generaties verder zat, kwam ik tot de onthutsende vaststelling, dat er in Canada een “recht-
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Vijf penningen zonder datum :
L.V. Vleeschouwer, koning
C.L. Van Schoorisse, Kooning (dezelfde van 1843?)
F. Verpost, Kooning
F. V.P., Koning te Maerke Kerkem.
Andere medailles dateren van :
1937 Emiel De Cubber
1947 A. Van Overmeire
1948 O. Roman
1949 G. Van Helleputte
1962 André De Merlier
1971-1972 André D'Hondt
1978 G. De Merlier.
Werd het zilver onbetaalbaar? In de volgende jaren wordt de krans ver(ont)sierd en
verzwaard met opvallend blinkende en klinkende penningen in de meest diverse materialen : koper, brons, ijzer, blik, aluminium, lood. Jammer.
Nu vinden de Koningschietingen plaats op tweede Paasdag. De uittredende koning(in)
wordt afgehaald door de fanfare St.-Vincentius en wordt verondersteld het gezelschap
te trakteren op taart en drank.
Koningin Kim schreef een gedicht :
AAN MIJN DIERBAREN TE RIJK.
Er wordt gevierd een nieuw begin
met aan het hoofd, uw koningin.
Een feest van vriendschap,
strijd en dank,
gepaard met verse taart,
een scheutje drank,
daag mij uit of kom eens langs,
richt uw wapper naar de schans.
Ik groet u,
bescheiden,
koel en broos
geef u over
of raak de roos !

nog verder uit hun bollen rijzen. Negen ramen verdelen de gevel van het huis in twee
verdiepingen. Het metselwerk van rode baksteen is onder de dakrand versierd met
motieven in reliëf. Voor elk raam hangen witte, lichtdoorlatende gordijnen, allemaal
op dezelfde manier gedrapeerd, zodat ze de ramen niet volledig afdekken. Het dak, met
aan elke kant een schouw en in het midden een trapsgewijs gemetselde dakkapel, heeft
een klein torentje dat niet dadelijk opvalt. Het is gemaakt van hout, wit geschilderd en
er hangt een bronzen klok in. Boven de klok is een dakje gebouwd, waarop een kruis
staat met een glimmende koperen haan erop. Het is net een kerktorentje.
Alle kinderen uit het dorp bellen graag aan bij nummer 9 in de Nederholbeekstraat. Ze
kunnen letterlijk belleketrek doen, aan een lange metalen stang met een handvat dat de
deurbel bedient. Ik was geen kind meer toen ik er voor het eerst kwam, en toch heb ik
het ook eens geprobeerd, nu bijna vijftien jaar geleden.
Ik ga het huis langs de zijkant binnen, vlakbij de rode beuk, door een met wilde wingerd omgeven glazen deur. Alleen wie de bewoners goed kent gaat het huis zo binnen.
Deze zijdeur is nooit op slot. Toch niet als Marie-Paule Van Nieuwenhuyze, die er
sinds 1977 met haar man en kinderen woont, thuis is.
Het huis in de Nederholbeekstraat is een open huis. Marie-Paule heeft het altijd zo
gedroomd, ook voor ze er woonde en lang voor ze durfde hopen dat dit huis ooit van
haar zou zijn.
Ze ontvangt me met koekjes en verse kofﬁe, met kokend water opgegoten door een
ﬁlter. Een kofﬁezet gebruikt ze niet. Altijd is er verse taart, met fruit uit de tuin. De keuken is gezellig rommelig, geraakt nooit echt opgeruimd. Maar de tasjes, het tafelnapje,
zelfs de koekendoos, alles past perfect bij elkaar. Marie-Paule houdt van de schoonheid van details, zowel in voorwerpen als in mensen. Ze vraagt me mee naar de living.
Ze beweegt niet snel, dat kan niet meer met een lichaam dat al jaren geteisterd wordt
door reuma. Een sterk contrast met haar alerte ogen, die door de kleine glazen van een
brilmontuur heen alles zien en opnemen.
Het brede raam van de zithoek kijkt uit op de tuin, vol bomen en bloemen en een grote
vijver. De helleborus bloeit nog, al is de winter bijna voorbij, en enkele van zijn mooie
witte bloemen zie ik in een vaas op de kast staan.
Het huis en de hele omgeving ervan ademen een geschiedenis uit en dat, samen met de
warmte van de bewoners, zorgt ervoor dat ik er graag kom. Meestal zijn mijn bezoeken
zonder doel. Een rit door de dorpsstraat en het plots overvallen worden door zin om
wat bij te praten en nieuws uit te wisselen, volstaan. Dit keer is er wel iets meer dan
toeval. Ik heb een doel voor ogen.
Marie-Paule heeft al enkele keren iets verteld over de geschiedenis van haar woonst.
Haar plastische omschrijvingen brengen de bewoners, die mee het verhaal van dit gebouw hebben gemaakt, voor mijn ogen tot leven, zo echt dat ik er zelfs hun gedachten
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Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was wapenbezit verboden en werden de
kruisbogen vernietigd. Nu gebruikt men een karabijn en is de staande "perse" vervangen door een liggende.

Huis van de familie Cyriel en Marie-Paule Wieme-Van Nieuwenhuyze,
Nederholbeekstraat 9 te Etikhove

bij voel. Ik vraag haar of ik het hele verhaal mag kennen, zowel van het huis als van
zijn bewoners. En ik vertel haar dat ik alles wil vastleggen in een boek.
Marie-Paule vindt het een gek idee, maar vooral een uitdaging. En alles wat daar
iets van weg heeft, trekt haar aan. Zo starten we onze gesprekken, over bouwen en
verbouwingen, mensen en hun verhalen en gewoonten, de tijd die achter ons ligt en de
tijd van nu.
Soms heeft ze tegen mijn volgende bezoek zelf al enkele bladzijden vol geschreven, in
haar vloeiende handschrift en met een groene kogelpen. Ze is schooljuffrouw geweest
in Oudenaarde; het grootste deel van haar loopbaan stond ze in het derde leerjaar.
Andere keren heeft ze een doos met fotoʼs klaar gezet. Of toont ze een plaats in het huis
waar nog iets is terug te vinden van het verhaal dat ze vertelt.
Zo schrijven we samen een geschiedenis.
De zon schijnt en de oude bomen wiegen zacht. Ze laten hun bladeren neerdwarrelen
in de vijver. Er heerst rust in de Nederholbeekstraat.
Wat vooraf ging.
De vlucht.
1905. Petrus-Amandus Ghys trekt de deur van de pastorij van Vlekkem achter zich
dicht. De ochtendkoude wind snijdt scherp in zijn bleke gezicht. Hij spitst zijn oren.
De hoge deur valt stil in het slot. Hij heeft er altijd op gestaan dat de scharnieren en de
sloten goed geolied zijn. Ook het smeedijzeren, tweedelige poortje maakt geen geluid
16

De blauwe koningskrans is versierd met zilveren medailles, gegraveerd met de naam
van de koning :
C. Vuye, Koning den 20 Meye 1838
J. Verpost, Koning den 9 Junie 1839
Franciscus Gaudblaeme, Koninck den 26 April 1840
L. V., Koning te Marke Kerkem den 23 Meye 1841
F. Verpous, Koning te Marke Kerkem den 30 april 1842
C. L.V.S., Kooning te Maerke Kerkem den 30 april 1843
F. Verpost, Kooning te Maerke Kerkem den 8 april 1844
P.A. De Vleeschouwer, Koning te Maerke Kerkem den 30 april 1845
F. De Vleeschouwer, Koning den 14 Juny 1846
V. De Vleeschouwer, Koning den 25 april 1847
C. Provost, Koning den 30 april 1848
C. Roman, Koning 1849
P. De Vleeschouwer den 30 april 1850
J. De Vleeschouwer den 28 april 1851.
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De zilveren stichtingsmedaille
vermeldt :
De Societeyt van St Juries van
Maerke en Kerkhem
1838
(waarschijnlijk sprak men in het
dialect "Joris" uit als "Juries")
Op de keerzijde prijken de symbolen van de gilde: een kruisboog en vier pijlen. De
"perse" stond opgesteld in de boomgaard van het lokaal. Een kruisboog was een vervaarlijk wapen: er waren twee man nodig om hem op te spannen. De pijlen waren 15
cm lang met een ijzeren punt.
De statuten vermelden: "De Koningscheute is vast gesteld op den voorlaatsten zondag
der maand april om 4 uur in de namiddag. Aangezien de koningscheut ook telt voor
algemene vergadering is iedereen verplicht die bij te wonen op boete van 0,5 frank".
(Sint-Joris wordt gevierd op 23 april).

wanneer hij het opent. Het zwart geschilderde metaal glimt in de vroege ochtendzon.
Op de klokkentoren schittert de koperen haan.
Josephine en Clementine, zijn inwonende zusters, zitten al in de koets. Clementine
kijkt nog norser dan ze anders doet. De twee lijken op het eerste gezicht op elkaar,
afgezien van hun grootte. Clementine steekt met haar rijzige gestalte zelfs boven de
pastoor uit, terwijl Josephine eerder klein is. Josephine is veel jonger dan Clementine
en de pastoor, en dat is duidelijk als ze je aankijkt met haar heldere, alerte ogen... Het
lichtbruine haar van de zussen is strak opgestoken en samengebonden in een chignon.
Ze dragen een donkere platte hoed met kunstbloemen, schuin op hun hoofd. Ook de
pastoor heeft een hoed op. Josephine rilt. Ze knoopt haar driekwartmantel tot boven
dicht. De ochtend is nog koud. Clementine draagt een lange mantel, die haar zijden,
met kant afgezette bloes en haar donkere rok van zwaar chiffon verbergt. Eronder heeft
ze zwarte instapschoenen met een strikje aan. Ze vindt de ﬁjne punt en de halfhoge
hakjes veel eleganter dan die knooplaarsjes van Josephine.
Niemand zegt een woord en misschien is dat voor de pastoor wel het beste. Hij heeft
al genoeg moeten horen dat zijn zusters nooit vrijwillig hun geliefde Vlekkem en de
mooie pastorij hadden verlaten om terug te keren naar Etikhove, hun geboortedorp.
Alleen hebben de bisschop en het volk dit keer het laatste woord gehad. Pastoor PetrusAmandus is overgeplaatst en kan dat niet langer weigeren. De burgers van Vlekkem

Hoe verliep zo'n "Koningscheute"?
De zaterdag werd het feest geopend met
kanongebulder. De zondag werd de koning
met trommel en ﬂuitje aan huis afgehaald.
Vandaar ging het in stoet naar het lokaal.
Tussen trommel en ﬂuitje danste "de zot
van de perse", gekleed in een narrenpak
met belletjes. Hij verkocht vaantjes tegen 1
frank. Wie meer gaf dan 1 frank kreeg zijn
wisselgeld niet terug, want "Ne zot en kent
geen geld!".
De uittredende koning mocht driemaal
schieten, de andere leden kregen één kans.
Wie er in slaagde de pluim neer te halen
mocht deelnemen aan de volgende ronde,
tot er één schutter overbleef: de nieuwe
koning. Daarna ging het in stoet naar de
kerk voor het lof en volgde het bezoek aan
de leden herbergiers, op de kosten van de
koning.
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Georges Archie toont het kostuumpje dat tientallen jaren geleden door de "zot" van de gilde
werd gedragen.

Pastorij Vlekkem rond 1900 (foto Heemkundige Kring Erpe-Mere).
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vergeven hem niet dat hij jarenlang rijker werd op de rug van de oudjes die hij de weg
naar de hemel wees.
Het is een gedwongen vlucht, o ja, maar één met opgeheven hoofden. Clementine, de
oudste zuster, heeft aan enkele zorgvuldig uitgekozen vrouwen uit het dorp met veel
bravoure verteld hoezeer zij, haar zuster en de pastoor verlangen naar het glooiende
landschap en de mooie pastorij van Etikhove. Niemand mag beseffen dat ze nu al die
heimwee voelt naar de luxe en de schoonheid van het huis dat ze hier achterlaat. De
prachtige olmen trap, de wit porseleinen wasbak, de klokkentoren op het dak, en vooral
het binnenhuistoilet. Eén ding zal ze niet missen: de tegels met roze engeltjes die de
muren van het toilet versieren. Een folie van Josephine.
De knecht heeft vroeg in de ochtend het rijtuig uit het lage koetshuis naast de pastorij
gehaald en de paarden ingespannen. Zijn pet is diep over zijn oren getrokken, want de
kou doet zijn gezicht tintelen. De pastoor en zijn zusters wachten niet graag, weet hij.
Maar gelukkig was er niet veel bagage op te laden. Het is wel curieus dat ze het huis
bijna intact achterlaten, alsof ze van plan zijn om maar even weg te gaan en dan heel
snel terug te keren. Een deel van het huisraad zal wel toebehoren aan de kerkfabriek,
denkt hij. En de kostbare giften die de oude parochianen, vooral vrouwen, in hun laatste levensmaanden schonken, zal de pastoor nog wel laten ophalen, als het tumult rond
zijn vertrek wat geluwd is. Daar is de knecht zeker van, en dat zegden de andere mannen gisteren in het café ook al.

De Societeyt van St Juries
van Maerke en Kerkhem.

DIRK DE MERLIER

Een koningin ! Kim Vercruysse is koningin ! Uniek in de annalen van de schuttersgilde Sint Joris, gesticht in 1838. Kim
kreeg de kroon op het hoofd en rond de hals het blauwﬂuwelen
lint met de zilveren medailles van de vorige koning.
De vereniging werd gesticht in 1838. Jammer genoeg is het
archief met reglement en stichtingsakte zoek, evenals het narrenpak met de belletjes. Werd alles verbrand na de dood van
Georges Archie, lokaalhouder van "Au St Eloy" waar de schietingen plaatsvinden? Niemand die het weet. Gelukkig schreef
Geert Steurbaut in het weekblad Plus van 11 april 1985 een reportage, waarop dit
artikel is gebaseerd.

De rit verloopt in ijzige stilte. Petrus-Amandus leest en bidt, Clementine staart stuurs
voor zich uit, nijdig en ritmisch de kralen van haar rozenkrans verpakkend. Alleen
Josephine kijkt naar buiten. Ze speelt met de ketting van de hanger bezet met goud,
email, opaal en parels. Op Nieuwjaar heeft ze die van haar broer gekregen. Hij zal hem
niet echt zelf gekocht hebben, vermoedt ze nu. Ze probeert er niet al te veel bij na te
denken. Ze ziet een buizerd die verjaagd wordt door stoutmoedige kraaien, ze lacht met
de buiging die de kinderen, de meisjes met een hoofddoekje, de jongens met petten,
maken voor de koets. Dikke hoge wolken glijden voorbij, gestuwd door de wind.
Het duurt uren voor ze in het dorp van Etikhove aankomen. Hun rijtuig heeft nog
houten wielen, met tien spaken vooraan en twaalf achteraan. Clementine heeft er al
vaker op aangedrongen om een modernere koets met rubberen banden te kopen, maar
de pastoor heeft daar geen oren naar. Hij zal allicht wel van gedacht veranderen, hoopt
ze, nu de wielen zo hard dobberen over de kasseien en aarden wegen die de Aalstbaan
met Oudenaarde verbinden. Na de steile klim van de Edelareberg dalen ze via de holle
weg van Ladeuze af naar de dorpskern van Etikhove.
Als ze, ﬂink dooreengeschud, uit de koets stappen, wacht hen nog een hoogst onaangename verrassing. De pastorij is, zoals Clementine uitschreeuwt: "een varkenskot". Alleen al het feit dat ze voor de bijkeuken en het toilet door de koude naar buiten moeten,
18

Een foto daterend van 1954. Toen werd Marcel Roman de eerste keizer van Sint-Joris. Op de foto
staan v.l.n.r. Victor De Merlier, Jozef Vivez, Robert Decordier, Richard Thienpont, Romain en Germain De Vos en Georges Archie. Op de stoelen zitten Hervé De Vos, Marcel Roman en Leon Busson.
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werd Wilfried Maertens, die toen nog geen wagen bezat, in Gent afgehaald, om in het
zaaltje van Schepies Irma zaliger gedachtenis te komen spreken). In het telefoonplekske
van hetzelfde huis, gingen onze bestuursvergaderingen door. Je kon er de rook snijden,
maar dat bleek precies de ideale biotoop te zijn om dingen uit te broeden.

Pastorij te Etikhove.

De toneelbezoeken naar KVS Brussel en KNS Gent werden voor het eerst door onze
groep opgezet. Toen (in het kader van de gouwdag te Louise-Marie) de theatergroep
van Herman Bruggen optrad, in arena, in openlucht, op een moeilijk te bereiken plek,
kwamen het vele materiaal (manueel bij te zeulen) en de mankracht voor een groot stuk
vanuit onze hoek.
Als afzonderlijke groep hielden
we het maar een paar jaar vol.
De een na de ander vond een lief
en trouwde. Zo gaat dat. Voor
velen is dan het openbaar leven
gedaan, voor anderen raakt het
idealisme nooit stuk. Er werd in
elk geval in die zestiger jaren een
schwung gegeven aan het plaatselijke Davidsfonds die nog lang
bleef nadeinen.

is voor haar onoverkomelijk. De pastoor zucht. Het is onbegonnen werk om in te gaan
tegen zijn oudere zus. Hij zet zich schrap voor de aanzwellende resem verwijten die ze
hem naar het hoofd zal slingeren. Ze is ondraaglijk vernietigend in haar woede.
Josephine zondert zich voorzichtig af en wandelt naar het raam van de achterplaats.
Het huis kijkt uit op het kerkhof dat de kerk omringt. De Sint-Britiuskerk zelf staat
tegenover hun huis, en dus kan Josephine ze niet zien. De graven zijn sober, en hier
en daar liggen bloemen of zijn kleine struiken geplant. Achter het kerkhof begint een
landschap van beboste heuvels en weiden omrand met knotwilgen. Het bevalt haar wel.
Het huis is niet groot en het zijn vooral de bruingeschilderde plafonds en de donkergroene deuren die de voorplaats en de keuken somber maken, maar dat is niet moeilijk
te verhelpen. Langzaam gaat ze de trap op, weg van Clementines stemgeluid. Ze kijkt
in elke kamer, één voor één, de openstaande deuren binnen. In het kleinste kamertje,
op het einde van de gang, wordt ze verrast door het zonlicht. Als ze de deur sluit is het
er ook stil. Dit mag het mijne worden, denkt Josephine, als het mag van Clementine.
Ze opent het raam. Het is toch nog warmer geworden dan verwacht. Ergens vangt ze
de geur van gebakken wafels op, een heerlijke, zoete geur.
Terug beneden is ze net op tijd om Clementine haar tirade te horen besluiten met enkele
doorslaggevende zinnen: "Dit huis is ons absoluut niet waardig, een vochtig en donker
kot, is het. We moeten hier zo snel mogelijk weg. Hier wordt een mens neurasteniek1!".
Ziedend verlaat Clementine de woonkamer en brengt de stilte terug, de rust. De pastoor
en Josephine wisselen een blik van verstandhouding en herademen.
Josephine hoeft haar zus niet te zien om te weten wat zij nu doet: Clementine staart
met een hoogrood gezicht voor zich uit. Het resultaat van die bedrieglijke rust zal een
idee zijn, dat nu ontspruit in haar oeverloos analyserende geest en dat uitgevoerd zal
worden, zonder overleg. En zonder tegenspraak.
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MariPaule vult de koekjes aan met een lading zelf gebakken torentjes, vers uit de oven.
Je kunt bij haar niet buitenstappen zonder de zoete herinnering aan de meest heerlijke
smaken en geuren. Van op de marmeren schouw kijken een rij engeltjes ons ondeugend aan. Net zo frivool als de roze engelen op de tegeltjes bij het toilet. Die zijn oud,
heel oud. Ze dateren uit de tijd van de vroegste bewoner van dit huis, de pastoor van
Vlekkem.
"Vertel eens," vraag ik haar, "Wat weet jij over die pastoor? Hoe is die hier terechtgekomen? En waar ligt Vlekkem eigenlijk?"
Zal ik eens van mijn geboorte vertellen?
Het plan.
De volgende dag al begint Clementine met het uitvoeren van haar plan. Ze weet dat
zij zelf voor een oplossing moet zorgen. Petrus-Amandus is daar absoluut niet toe in
staat. Alles wat hij ooit al bereikt heeft in zijn leven, is haar verdienste. Dat zegt ze hem
telkens weer als ze de onmacht voelt die haar zo razend maakt.
Met minachtende blik loopt ze van de vermaledijde pastorij via de Etikhovestraat naar
het plein en van daar verder naar de Nederholbeekstraat, vlakbij de dorpskern. Ze herinnert zich nog goed hoe ze haar jeugd hier doorbracht. Veel is er niet veranderd. Van
de 2470 inwoners woont nog steeds maar een klein deel in het centrum van het dorp.
De rest leeft verspreid over de talrijke boerderijen. De landbouwgrond is goed, hier in
Etikhove. Op de velden staan tarwe, rogge, gerst, haver, vlas, paardenbonen, koolzaad
en aardappelen. Voor hooi is het land te zuur, en daarom is het van minder goede kwaliteit. Clementine knikt uit de hoogte naar de kinderen die in hun grauwe kleren naar
school lopen. Dan valt haar blik op de blonde pijpenkrullen van een elegant gekleed
meisje dat alleen achterop loopt. Ze verliest een fractie van een seconde de stuursheid
in haar ogen. Bezorgd denkt ze aan het artikel dat ze las over de vernederlandsing
van het onderwijs, waarin stond dat scholen binnenkort verplicht zullen worden om
minstens twee vakken in het Nederlands te geven. Een volstrekt ridicuul idee, vindt
Clementine. Het wordt de neergang van het volk en van de opvoeding. Haar kordate
stappen worden er nog nijdiger van. Verderop moet ze halt houden voor een kort beleefdheidsgesprek met de moeder-overste van het klooster. Dan zet ze haar wandeling
verder en gaat vastberaden op haar doel af.

Nog meer Davidsfonds.
PAUL BAEKELAND

Omdat deze vereniging ook een stuk van mijn leven is geweest, wil ik graag nog iets
toevoegen aan de bijdrage "75 jaar Davidsfonds te Maarkedal".
Op de graﬁek, bladzijde 40 van vorig nummer, is te zien hoe het ledenaantal in 1962
en 1963 in één ruk van 160 naar de absolute topper van boven de 200 wipte. Wat zou
daar toen gebeurd zijn? Ik, plus een aantal anderen (lijstje hieronder) weten het! We
hebben het niet moeten opzoeken in archieven, omdat we er maar al te zeer zelf bij
betrokken waren.
Op een bepaald moment, nu bijna een halve eeuw geleden dus, waren in Schorisse
nog welgeteld drie Davidsfondsleden: Marcel Van Nedervelde, Leon Van Haesevelde
en Denis Baeskens. Anderzijds vind ik van mijn vader alle Davidsfondsboeken van
de voorbije jaren terug. Hij was er eerder dus ook bij geweest. Ik kan getuigen dat hij
die boeken ook allemaal las, maar dat doet hier niets terzake. Contacten met Gilbert
Stockman zorgden ervoor dat ik, ﬂamingant van huis uit, op een bepaald ogenblik
actief werd in verschillende Vlaamse verenigingen. Ik richtte samen met onze groep
zowaar een eigen bestuur op, een soort satellietafdeling van het Davidsfonds EtikhoveNukerke. Resultaat: het ledenaantal steeg in één jaar tijd van drie naar een stuk in de
vijftig!
Wie waren die noeste werkers van toen?
Secretoarieze Paul
Paul Polet (tot voorzitter uitgeroepen)
Gurkieze Cyriel zijne kadee
Paul Baekeland (deed de papieren)
Boerzemerze Georges zijn dochter Adrienne Gyselinck
Champetterze Paul
Paul Van Hessche
Djouwze Chielie zijne kadee
Adrien Flamand
Kosterze Geert
Geert Van Wambeke
Kurieze Luc
Luc Deweze
Oliesloagerzen Albert zijne zeune Raf D'Holieslaeger
Oolevors Francien
Francine Odevaert
Schepiezen Urbain
Urbain Devos.

Josephine geniet van de rust zonder de aanwezigheid van Clementine. Zij heeft voorlopig geen haast om zich in het dorp te laten zien. De kerk wil ze wel zo snel mogelijk bezoeken. Ze is benieuwd hoeveel er binnenin veranderd is sinds zij hier als klein meisje
kwam bidden, met haar ouders en haar broer en zus. Ze herinnert zich nog goed hoe ze
tijdens de kerkdienst lange tijd naar de natuurstenen vloertegels kon zitten kijken, of
beter, naar wat ze daarin zag. Want zo hard waren de tegels opgeblonken dat ze haar

Een enthousiaste ploeg van tien man ontboodt om te beginnen Pater Mestdagh, om te
komen zingen in De Kring. De nokvolle zaal kraakte in al haar voegen en wie er niet
meer bij kon, bleef op de trappen staan luisteren. Een schot in de roos was dat. Meteen
hadden we een goed gevulde kas!
Wat deden we daarna? We legden een afzonderlijke autocar in naar de IJzerbedevaart
(jaren na elkaar), we richtten 11-julivieringen in. (Met de kever van vader Baekeland
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Ze zet de zilverpoets klaar en legt de doekjes netjes naast elkaar op de tafel van de
sacristie. Dan neemt ze voorzichtig een prachtig zilveren wierookvat, een zilveren
renaissancekelk, een monstrans en een misboek, gedrukt in de drukkerij Plantjn te
Antwerpen in 1762. Behoeders van de geschiedenis. Josephine koestert het oude misboek met de zilveren sloten, de kopergravures en de zilveren platen van Sint-Sebastiaan en Sint-Donatus. Voorzichtig strelend wrijft ze en blinkt ze de schatten tot ze
schitteren in de avondzon die door het sacristievenster valt. Ondertussen zinkt ze weg
in de rust van haar gedachten.
Net voor het schemerdonker komt ze thuis, in een verlaten stilte. Ze weet waar haar zus
en de pastoor naartoe zijn. Clementine heeft haar slag weer eens thuisgehaald. Alleen
weet Josephine dat niet alleen haar zus zal triomferen. Dit keer zal ook de pastoor dat
doen.
wordt vervolgd
Petrus-Amandus Ghys.

Petrus-Amandus Ghys, geboren te Etikhove op 18
janauri 1840, was eerst leraar aan het Sint-Lievencollege te Gent (25/09/1866). Hij werd priester gewijd op 21 september 1867. Twee jaar later (1869)
werd hij onderpastoor te Steendorp waar hij vijf jaar
verbleef. Daarna was hij achtereenvolgens onderpastoor te Overmeire (1874), te Wachtebeke (1877) en te
Ronse (Sint-Martinuskerk, 1880). Op 13 mei werd hij
pastoor benoemd te Vlekkem waar hij eervol ontslag
kreeg op 1 september 1905. Hij overleed te Etikhove
op 13 januari 1917.
Vlekkem is een deelgemeente van Erpe-Mere, heeft
een oppervlakte van 1,22 km2 en telt nu ongeveer 280
inwoners. Hiernaast een foto van het kleine kerkje.

1. Neurasthenie is een psychische aandoening die valt in de categorie neurotische, stress-gebonden
en somatoforme stoornissen. De naam werd in 1869 voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse
neuroloog George Miller Beard.
Er zijn twee vormen te onderscheiden die elkaar voor een groot deel overlappen. Bij de eerste vorm
bestaan klachten over vermoeidheid na geestelijke inspanning en problemen met het verrichten met
dagelijkse bezigheden en werk. Vaak is er sprake van aﬂeidende gedachten en herinneringen, concentratieproblemen en inefﬁciënt denken. Bij de tweede vorm ligt de nadruk op lichamelijke zwakte,
zoals vermoeidheid na een geringe inspanning, spierkramp en een onvermogen tot ontspanning.
Bij beide vormen komen klachten voor als duizeligheid, hoofdpijn, bezorgdheid over geestelijke en
lichamelijke gezondheid, prikkelbaarheid, depressieve verschijnselen, angst en slaapproblemen. Een
diagnostisch probleem is dat bij de aandoening culturele verschillen vaak een rol spelen.
Een ondervorm van neurasthenie is een vermoeidheidssyndroom, niet te verwarren met het chronisch
vermoeidheidssyndroom dat onder postviraal vermoeidheidssyndroom valt.
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kerkstoel en de kaarsen weerspiegelden.
Josephine zoekt in kerken niet echt naar God, of toch niet alléén naar Hem. Ze is natuurlijk vroom, dat wel. Kerken zijn voor haar echter meer: er huizen verhalen, van
eeuwen ver terug. En dat trekt haar aan.
Ze steekt het steile kasseiwegje over en gaat binnen door de openstaande zware houten deur, een poort bijna. De kerk is leeg, de stoelen staan opzij. Bijna onmiddellijk
valt haar blik op de gegraveerde letters in een grote, uitgesleten steen: een graftombe.
Vreemd. Vroeger, toen ze klein was, is die haar nooit opgevallen. Gérard de Ladeuze.
Augustus 1668 (of is het 1669?) Een Latijnse tekst waar ze met de op het pensionaat
vergaarde kennis na wat denkwerk wel wijs uit raakt, ondanks de door de tijd vervaagde letters. Hier zijn alleen de beenderen maar de ziel blijft ... een voortreffelijke
geest ... bezadigd ... edele voorouders, allemaal hier geboren ... we hopen dat ze in de
hemel zijn.
Een man met een voortreffelijke geest, denkt Josephine. En met smaak. Dromend sluit
ze haar ogen. Ze weet niet hoe lang ze daar gestaan heeft, als ze plots opgeschrikt
wordt door een geluid. Het is de koster die met zijn armen vol kaarsen uit de sacristie
komt. Hij knikt haar vriendelijk toe. Blijkbaar weet hij al wie zij is. Hij wijst naar de
steen aan haar voeten en komt vertrouwelijk dichtbij “De Heer de Ladeuze,” zegt hij
ﬂuisterend, “die bracht de grote wijngaardslakken uit Frankrijk naar hier.” “De karrekollen?” ﬂuistert Jozeﬁen terug, en ze denkt aan Slekkie die ze zich nog herinnert,
met zijn steekkar. “Nee, nee, de echte escargots de Bourgogne! Dat is nog wat anders!
De textielbaronnen van Ronse waren er ook meteen verlekkerd op...” en hij gaat de
kaarsenbak aanvullen.
Josephine glimlacht. Weer een verhaal dat ze cadeau krijgt. Zij heeft nog nooit escargots geproefd. Maar als ze van een heer met een voortreffelijke geest komen, kunnen
ze niet anders dan lekker zijn, denkt ze. Ooit kende ze een heer in Vlekkem, een verre
neef van de familie. Hij had een voortreffelijke smaak en een voortreffelijke geest. De
hebzucht van haar zuster en de onmacht van haar broer om daar tegenin te gaan, maakten alle verdere contact onmogelijk. Josephine zal hem nooit vergeten.
Clementine loopt voorbij het nieuwe gemeentehuis, dat nog maar enkele jaren voordien in Etikhove gebouwd is. Ze vertraagt en bekijkt de bouwstijl, de mooie lijnen in
het metselwerk en de doordachte symmetrie van de gevel. De materialen zien er degelijk uit. Ze ziet tevreden hoe goed alles is afgewerkt, tot in de kleinste details. Ze moet
zo snel mogelijk te weten komen wie het heeft ontworpen en gebouwd. Desnoods moet
ze Petrus-Amandus vragen haar te helpen om dat uit te zoeken.
Ze stapt verder de straat door, tot ze blijft staan bij enkele weilanden langs de straat
in het verlengde van het dorpsplein, de Nederholbeekstraat. Clementine laat haar oog
vallen op een mooi stuk grond. Het is ideaal gelegen. Geschikt als kern van een toekomstige woonplaats voor de notabelen van het dorp. Hier wil ze wonen, hier komt
het nieuwe huis van de pastoor van Vlekkem. Ze heft haar lange rokken op en gaat het
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veld in. Daar informeert ze zonder enige schroom bij een paar boerenvrouwen van wie
de gronden zijn en waar ze de eigenaar kan vinden.
Nog diezelfde dag zien ze in het dorp hoe ze haar broer bijna letterlijk meesleept naar
haar uitverkoren stuk grond.
Vanaf dat moment gaan de pastoor en Clementine dagelijks over de lippen van de
praatgrage dorpsbewoners. Ze vertellen in geuren en kleuren hoe Clementine over het
perceel dwaalt, metend, passend terwijl ze met ingehouden stem praat tegen de pastoor, die enkel gedwee knikt en achter haar aan loopt.
Wat niemand opvalt, is dat de pastoor er soms zonder haar komt. Dan wandelt hij er
mijmerend rond, met een vreemde vastberadenheid in zijn ogen.
In de cafés gonst het van de geruchten. Ook Jozef Van Nieuwenhuyze hoort ze, wanneer hij ʼs avonds nog een pint gaat pakken in het Arendshof. Hij is de zoon van
schrijnwerker-timmerman Frederik die in 1904, nadat hij de brouwerij Thienpont
bouwde, werd aangeduid om ook het nieuwe gemeentehuis “op de plaetse” te bouwen.
De plannen waren getekend door een architect uit Gent. Frederik vond het ontwerp
speciaal, maar kon zich wel vinden in het ronde torentje en de mooie trapgevel. Op één
jaar moest het gebouw klaar zijn, en dat was het ook. Het was hard zwoegen geweest,
maar anders zou Jozef's vader het niet hebben gewild. Een Van Nieuwenhuyze gaat
“altijd vooruit”.

Uiterst links café Arendshof.

Jozef praat vrolijk mee, maar houdt zich op de vlakte. Hij denkt het zijne van al die
dorpsroddels. Alleen kan hij het niet laten het hele Arendshof dooreen te laten schudden van het lachen als hij eerst Clementine nabootst, met zijn neus in de lucht en zijn
handen koket naast zich, en dan de pastoor, met zijn neus in de grond en in diep gepeins verzonken. Jozef is niet alleen een waardige opvolger van zijn vader als prima
stielman, hij is ook een getalenteerd toneelspeler en een populaire ﬁguur in het dorp.
Josephine blijft ver af van alle plannen die ze ʼs avonds, in het schemerdonker bij de
petroleumlamp hoort ontstaan. Hoe langer ze er wonen, hoe meer ze is gaan houden
van het donkere huis en de plek errond. Zelfs de soms wat wakke geur is haar bondgenoot. Dag in dag uit loopt ze de kerk binnen, langs de graftombe van de Heer de
Ladeuze, waar ze niet voorbij kan zonder de tekst te lezen. Het is haar rustpauze voor
ze verder door de kerk zwerft, om alles netjes te houden en zich te koesteren in de
verhalen.
Er branden altijd kaarsen. Een teken voor het eeuwige licht en een afsmeken van gunsten door de kerkgangers. Het liefst komt ze er als de stoelen opzij gezet zijn voor het
boenen van de vloeren. Dan is het een hoge, open ruimte die haar nog meer met ontzag
vult.
De stoelzetter is een klein verschrompeld oud mannetje met zwarte handschoenen zonder vingers die door iedereen ʻStoeltjesʼ wordt genoemd. Zijn echte naam onthoudt ze
niet, maar wel wat hij haar met zichtbaar genoegen verteld heeft. De stoelen zijn voor
310 frank aan hem verpacht. Hij zet ze telkens op hun plaats voor en na de mis of een
andere plechtigheid, en int het stoelgeld. Dat bedraagt 1 cent per stoel. Als loon krijgt
hij elke zevende penning van wat hij omhaalt tijdens de viering.
Josephine wacht tot ze er zeker van is dat er geen andere kerkgangers meer zijn.
Dan opent ze de valse deur van de sacristie. Die deur verbergt een tweede, met ijzer
beslagen deur met vier sloten. En daarachter staan de schatten van de Sint-Britiuskerk.
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stielman, hij is ook een getalenteerd toneelspeler en een populaire ﬁguur in het dorp.
Josephine blijft ver af van alle plannen die ze ʼs avonds, in het schemerdonker bij de
petroleumlamp hoort ontstaan. Hoe langer ze er wonen, hoe meer ze is gaan houden
van het donkere huis en de plek errond. Zelfs de soms wat wakke geur is haar bondgenoot. Dag in dag uit loopt ze de kerk binnen, langs de graftombe van de Heer de
Ladeuze, waar ze niet voorbij kan zonder de tekst te lezen. Het is haar rustpauze voor
ze verder door de kerk zwerft, om alles netjes te houden en zich te koesteren in de
verhalen.
Er branden altijd kaarsen. Een teken voor het eeuwige licht en een afsmeken van gunsten door de kerkgangers. Het liefst komt ze er als de stoelen opzij gezet zijn voor het
boenen van de vloeren. Dan is het een hoge, open ruimte die haar nog meer met ontzag
vult.
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Dan opent ze de valse deur van de sacristie. Die deur verbergt een tweede, met ijzer
beslagen deur met vier sloten. En daarachter staan de schatten van de Sint-Britiuskerk.
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Ze zet de zilverpoets klaar en legt de doekjes netjes naast elkaar op de tafel van de
sacristie. Dan neemt ze voorzichtig een prachtig zilveren wierookvat, een zilveren
renaissancekelk, een monstrans en een misboek, gedrukt in de drukkerij Plantjn te
Antwerpen in 1762. Behoeders van de geschiedenis. Josephine koestert het oude misboek met de zilveren sloten, de kopergravures en de zilveren platen van Sint-Sebastiaan en Sint-Donatus. Voorzichtig strelend wrijft ze en blinkt ze de schatten tot ze
schitteren in de avondzon die door het sacristievenster valt. Ondertussen zinkt ze weg
in de rust van haar gedachten.
Net voor het schemerdonker komt ze thuis, in een verlaten stilte. Ze weet waar haar zus
en de pastoor naartoe zijn. Clementine heeft haar slag weer eens thuisgehaald. Alleen
weet Josephine dat niet alleen haar zus zal triomferen. Dit keer zal ook de pastoor dat
doen.
wordt vervolgd
Petrus-Amandus Ghys.

Petrus-Amandus Ghys, geboren te Etikhove op 18
janauri 1840, was eerst leraar aan het Sint-Lievencollege te Gent (25/09/1866). Hij werd priester gewijd op 21 september 1867. Twee jaar later (1869)
werd hij onderpastoor te Steendorp waar hij vijf jaar
verbleef. Daarna was hij achtereenvolgens onderpastoor te Overmeire (1874), te Wachtebeke (1877) en te
Ronse (Sint-Martinuskerk, 1880). Op 13 mei werd hij
pastoor benoemd te Vlekkem waar hij eervol ontslag
kreeg op 1 september 1905. Hij overleed te Etikhove
op 13 januari 1917.
Vlekkem is een deelgemeente van Erpe-Mere, heeft
een oppervlakte van 1,22 km2 en telt nu ongeveer 280
inwoners. Hiernaast een foto van het kleine kerkje.

1. Neurasthenie is een psychische aandoening die valt in de categorie neurotische, stress-gebonden
en somatoforme stoornissen. De naam werd in 1869 voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse
neuroloog George Miller Beard.
Er zijn twee vormen te onderscheiden die elkaar voor een groot deel overlappen. Bij de eerste vorm
bestaan klachten over vermoeidheid na geestelijke inspanning en problemen met het verrichten met
dagelijkse bezigheden en werk. Vaak is er sprake van aﬂeidende gedachten en herinneringen, concentratieproblemen en inefﬁciënt denken. Bij de tweede vorm ligt de nadruk op lichamelijke zwakte,
zoals vermoeidheid na een geringe inspanning, spierkramp en een onvermogen tot ontspanning.
Bij beide vormen komen klachten voor als duizeligheid, hoofdpijn, bezorgdheid over geestelijke en
lichamelijke gezondheid, prikkelbaarheid, depressieve verschijnselen, angst en slaapproblemen. Een
diagnostisch probleem is dat bij de aandoening culturele verschillen vaak een rol spelen.
Een ondervorm van neurasthenie is een vermoeidheidssyndroom, niet te verwarren met het chronisch
vermoeidheidssyndroom dat onder postviraal vermoeidheidssyndroom valt.
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kerkstoel en de kaarsen weerspiegelden.
Josephine zoekt in kerken niet echt naar God, of toch niet alléén naar Hem. Ze is natuurlijk vroom, dat wel. Kerken zijn voor haar echter meer: er huizen verhalen, van
eeuwen ver terug. En dat trekt haar aan.
Ze steekt het steile kasseiwegje over en gaat binnen door de openstaande zware houten deur, een poort bijna. De kerk is leeg, de stoelen staan opzij. Bijna onmiddellijk
valt haar blik op de gegraveerde letters in een grote, uitgesleten steen: een graftombe.
Vreemd. Vroeger, toen ze klein was, is die haar nooit opgevallen. Gérard de Ladeuze.
Augustus 1668 (of is het 1669?) Een Latijnse tekst waar ze met de op het pensionaat
vergaarde kennis na wat denkwerk wel wijs uit raakt, ondanks de door de tijd vervaagde letters. Hier zijn alleen de beenderen maar de ziel blijft ... een voortreffelijke
geest ... bezadigd ... edele voorouders, allemaal hier geboren ... we hopen dat ze in de
hemel zijn.
Een man met een voortreffelijke geest, denkt Josephine. En met smaak. Dromend sluit
ze haar ogen. Ze weet niet hoe lang ze daar gestaan heeft, als ze plots opgeschrikt
wordt door een geluid. Het is de koster die met zijn armen vol kaarsen uit de sacristie
komt. Hij knikt haar vriendelijk toe. Blijkbaar weet hij al wie zij is. Hij wijst naar de
steen aan haar voeten en komt vertrouwelijk dichtbij “De Heer de Ladeuze,” zegt hij
ﬂuisterend, “die bracht de grote wijngaardslakken uit Frankrijk naar hier.” “De karrekollen?” ﬂuistert Jozeﬁen terug, en ze denkt aan Slekkie die ze zich nog herinnert,
met zijn steekkar. “Nee, nee, de echte escargots de Bourgogne! Dat is nog wat anders!
De textielbaronnen van Ronse waren er ook meteen verlekkerd op...” en hij gaat de
kaarsenbak aanvullen.
Josephine glimlacht. Weer een verhaal dat ze cadeau krijgt. Zij heeft nog nooit escargots geproefd. Maar als ze van een heer met een voortreffelijke geest komen, kunnen
ze niet anders dan lekker zijn, denkt ze. Ooit kende ze een heer in Vlekkem, een verre
neef van de familie. Hij had een voortreffelijke smaak en een voortreffelijke geest. De
hebzucht van haar zuster en de onmacht van haar broer om daar tegenin te gaan, maakten alle verdere contact onmogelijk. Josephine zal hem nooit vergeten.
Clementine loopt voorbij het nieuwe gemeentehuis, dat nog maar enkele jaren voordien in Etikhove gebouwd is. Ze vertraagt en bekijkt de bouwstijl, de mooie lijnen in
het metselwerk en de doordachte symmetrie van de gevel. De materialen zien er degelijk uit. Ze ziet tevreden hoe goed alles is afgewerkt, tot in de kleinste details. Ze moet
zo snel mogelijk te weten komen wie het heeft ontworpen en gebouwd. Desnoods moet
ze Petrus-Amandus vragen haar te helpen om dat uit te zoeken.
Ze stapt verder de straat door, tot ze blijft staan bij enkele weilanden langs de straat
in het verlengde van het dorpsplein, de Nederholbeekstraat. Clementine laat haar oog
vallen op een mooi stuk grond. Het is ideaal gelegen. Geschikt als kern van een toekomstige woonplaats voor de notabelen van het dorp. Hier wil ze wonen, hier komt
het nieuwe huis van de pastoor van Vlekkem. Ze heft haar lange rokken op en gaat het
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MariPaule vult de koekjes aan met een lading zelf gebakken torentjes, vers uit de oven.
Je kunt bij haar niet buitenstappen zonder de zoete herinnering aan de meest heerlijke
smaken en geuren. Van op de marmeren schouw kijken een rij engeltjes ons ondeugend aan. Net zo frivool als de roze engelen op de tegeltjes bij het toilet. Die zijn oud,
heel oud. Ze dateren uit de tijd van de vroegste bewoner van dit huis, de pastoor van
Vlekkem.
"Vertel eens," vraag ik haar, "Wat weet jij over die pastoor? Hoe is die hier terechtgekomen? En waar ligt Vlekkem eigenlijk?"
Zal ik eens van mijn geboorte vertellen?
Het plan.
De volgende dag al begint Clementine met het uitvoeren van haar plan. Ze weet dat
zij zelf voor een oplossing moet zorgen. Petrus-Amandus is daar absoluut niet toe in
staat. Alles wat hij ooit al bereikt heeft in zijn leven, is haar verdienste. Dat zegt ze hem
telkens weer als ze de onmacht voelt die haar zo razend maakt.
Met minachtende blik loopt ze van de vermaledijde pastorij via de Etikhovestraat naar
het plein en van daar verder naar de Nederholbeekstraat, vlakbij de dorpskern. Ze herinnert zich nog goed hoe ze haar jeugd hier doorbracht. Veel is er niet veranderd. Van
de 2470 inwoners woont nog steeds maar een klein deel in het centrum van het dorp.
De rest leeft verspreid over de talrijke boerderijen. De landbouwgrond is goed, hier in
Etikhove. Op de velden staan tarwe, rogge, gerst, haver, vlas, paardenbonen, koolzaad
en aardappelen. Voor hooi is het land te zuur, en daarom is het van minder goede kwaliteit. Clementine knikt uit de hoogte naar de kinderen die in hun grauwe kleren naar
school lopen. Dan valt haar blik op de blonde pijpenkrullen van een elegant gekleed
meisje dat alleen achterop loopt. Ze verliest een fractie van een seconde de stuursheid
in haar ogen. Bezorgd denkt ze aan het artikel dat ze las over de vernederlandsing
van het onderwijs, waarin stond dat scholen binnenkort verplicht zullen worden om
minstens twee vakken in het Nederlands te geven. Een volstrekt ridicuul idee, vindt
Clementine. Het wordt de neergang van het volk en van de opvoeding. Haar kordate
stappen worden er nog nijdiger van. Verderop moet ze halt houden voor een kort beleefdheidsgesprek met de moeder-overste van het klooster. Dan zet ze haar wandeling
verder en gaat vastberaden op haar doel af.

Nog meer Davidsfonds.
PAUL BAEKELAND

Omdat deze vereniging ook een stuk van mijn leven is geweest, wil ik graag nog iets
toevoegen aan de bijdrage "75 jaar Davidsfonds te Maarkedal".
Op de graﬁek, bladzijde 40 van vorig nummer, is te zien hoe het ledenaantal in 1962
en 1963 in één ruk van 160 naar de absolute topper van boven de 200 wipte. Wat zou
daar toen gebeurd zijn? Ik, plus een aantal anderen (lijstje hieronder) weten het! We
hebben het niet moeten opzoeken in archieven, omdat we er maar al te zeer zelf bij
betrokken waren.
Op een bepaald moment, nu bijna een halve eeuw geleden dus, waren in Schorisse
nog welgeteld drie Davidsfondsleden: Marcel Van Nedervelde, Leon Van Haesevelde
en Denis Baeskens. Anderzijds vind ik van mijn vader alle Davidsfondsboeken van
de voorbije jaren terug. Hij was er eerder dus ook bij geweest. Ik kan getuigen dat hij
die boeken ook allemaal las, maar dat doet hier niets terzake. Contacten met Gilbert
Stockman zorgden ervoor dat ik, ﬂamingant van huis uit, op een bepaald ogenblik
actief werd in verschillende Vlaamse verenigingen. Ik richtte samen met onze groep
zowaar een eigen bestuur op, een soort satellietafdeling van het Davidsfonds EtikhoveNukerke. Resultaat: het ledenaantal steeg in één jaar tijd van drie naar een stuk in de
vijftig!
Wie waren die noeste werkers van toen?
Secretoarieze Paul
Paul Polet (tot voorzitter uitgeroepen)
Gurkieze Cyriel zijne kadee
Paul Baekeland (deed de papieren)
Boerzemerze Georges zijn dochter Adrienne Gyselinck
Champetterze Paul
Paul Van Hessche
Djouwze Chielie zijne kadee
Adrien Flamand
Kosterze Geert
Geert Van Wambeke
Kurieze Luc
Luc Deweze
Oliesloagerzen Albert zijne zeune Raf D'Holieslaeger
Oolevors Francien
Francine Odevaert
Schepiezen Urbain
Urbain Devos.

Josephine geniet van de rust zonder de aanwezigheid van Clementine. Zij heeft voorlopig geen haast om zich in het dorp te laten zien. De kerk wil ze wel zo snel mogelijk bezoeken. Ze is benieuwd hoeveel er binnenin veranderd is sinds zij hier als klein meisje
kwam bidden, met haar ouders en haar broer en zus. Ze herinnert zich nog goed hoe ze
tijdens de kerkdienst lange tijd naar de natuurstenen vloertegels kon zitten kijken, of
beter, naar wat ze daarin zag. Want zo hard waren de tegels opgeblonken dat ze haar

Een enthousiaste ploeg van tien man ontboodt om te beginnen Pater Mestdagh, om te
komen zingen in De Kring. De nokvolle zaal kraakte in al haar voegen en wie er niet
meer bij kon, bleef op de trappen staan luisteren. Een schot in de roos was dat. Meteen
hadden we een goed gevulde kas!
Wat deden we daarna? We legden een afzonderlijke autocar in naar de IJzerbedevaart
(jaren na elkaar), we richtten 11-julivieringen in. (Met de kever van vader Baekeland
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werd Wilfried Maertens, die toen nog geen wagen bezat, in Gent afgehaald, om in het
zaaltje van Schepies Irma zaliger gedachtenis te komen spreken). In het telefoonplekske
van hetzelfde huis, gingen onze bestuursvergaderingen door. Je kon er de rook snijden,
maar dat bleek precies de ideale biotoop te zijn om dingen uit te broeden.

Pastorij te Etikhove.

De toneelbezoeken naar KVS Brussel en KNS Gent werden voor het eerst door onze
groep opgezet. Toen (in het kader van de gouwdag te Louise-Marie) de theatergroep
van Herman Bruggen optrad, in arena, in openlucht, op een moeilijk te bereiken plek,
kwamen het vele materiaal (manueel bij te zeulen) en de mankracht voor een groot stuk
vanuit onze hoek.
Als afzonderlijke groep hielden
we het maar een paar jaar vol.
De een na de ander vond een lief
en trouwde. Zo gaat dat. Voor
velen is dan het openbaar leven
gedaan, voor anderen raakt het
idealisme nooit stuk. Er werd in
elk geval in die zestiger jaren een
schwung gegeven aan het plaatselijke Davidsfonds die nog lang
bleef nadeinen.

is voor haar onoverkomelijk. De pastoor zucht. Het is onbegonnen werk om in te gaan
tegen zijn oudere zus. Hij zet zich schrap voor de aanzwellende resem verwijten die ze
hem naar het hoofd zal slingeren. Ze is ondraaglijk vernietigend in haar woede.
Josephine zondert zich voorzichtig af en wandelt naar het raam van de achterplaats.
Het huis kijkt uit op het kerkhof dat de kerk omringt. De Sint-Britiuskerk zelf staat
tegenover hun huis, en dus kan Josephine ze niet zien. De graven zijn sober, en hier
en daar liggen bloemen of zijn kleine struiken geplant. Achter het kerkhof begint een
landschap van beboste heuvels en weiden omrand met knotwilgen. Het bevalt haar wel.
Het huis is niet groot en het zijn vooral de bruingeschilderde plafonds en de donkergroene deuren die de voorplaats en de keuken somber maken, maar dat is niet moeilijk
te verhelpen. Langzaam gaat ze de trap op, weg van Clementines stemgeluid. Ze kijkt
in elke kamer, één voor één, de openstaande deuren binnen. In het kleinste kamertje,
op het einde van de gang, wordt ze verrast door het zonlicht. Als ze de deur sluit is het
er ook stil. Dit mag het mijne worden, denkt Josephine, als het mag van Clementine.
Ze opent het raam. Het is toch nog warmer geworden dan verwacht. Ergens vangt ze
de geur van gebakken wafels op, een heerlijke, zoete geur.
Terug beneden is ze net op tijd om Clementine haar tirade te horen besluiten met enkele
doorslaggevende zinnen: "Dit huis is ons absoluut niet waardig, een vochtig en donker
kot, is het. We moeten hier zo snel mogelijk weg. Hier wordt een mens neurasteniek1!".
Ziedend verlaat Clementine de woonkamer en brengt de stilte terug, de rust. De pastoor
en Josephine wisselen een blik van verstandhouding en herademen.
Josephine hoeft haar zus niet te zien om te weten wat zij nu doet: Clementine staart
met een hoogrood gezicht voor zich uit. Het resultaat van die bedrieglijke rust zal een
idee zijn, dat nu ontspruit in haar oeverloos analyserende geest en dat uitgevoerd zal
worden, zonder overleg. En zonder tegenspraak.
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vergeven hem niet dat hij jarenlang rijker werd op de rug van de oudjes die hij de weg
naar de hemel wees.
Het is een gedwongen vlucht, o ja, maar één met opgeheven hoofden. Clementine, de
oudste zuster, heeft aan enkele zorgvuldig uitgekozen vrouwen uit het dorp met veel
bravoure verteld hoezeer zij, haar zuster en de pastoor verlangen naar het glooiende
landschap en de mooie pastorij van Etikhove. Niemand mag beseffen dat ze nu al die
heimwee voelt naar de luxe en de schoonheid van het huis dat ze hier achterlaat. De
prachtige olmen trap, de wit porseleinen wasbak, de klokkentoren op het dak, en vooral
het binnenhuistoilet. Eén ding zal ze niet missen: de tegels met roze engeltjes die de
muren van het toilet versieren. Een folie van Josephine.
De knecht heeft vroeg in de ochtend het rijtuig uit het lage koetshuis naast de pastorij
gehaald en de paarden ingespannen. Zijn pet is diep over zijn oren getrokken, want de
kou doet zijn gezicht tintelen. De pastoor en zijn zusters wachten niet graag, weet hij.
Maar gelukkig was er niet veel bagage op te laden. Het is wel curieus dat ze het huis
bijna intact achterlaten, alsof ze van plan zijn om maar even weg te gaan en dan heel
snel terug te keren. Een deel van het huisraad zal wel toebehoren aan de kerkfabriek,
denkt hij. En de kostbare giften die de oude parochianen, vooral vrouwen, in hun laatste levensmaanden schonken, zal de pastoor nog wel laten ophalen, als het tumult rond
zijn vertrek wat geluwd is. Daar is de knecht zeker van, en dat zegden de andere mannen gisteren in het café ook al.

De Societeyt van St Juries
van Maerke en Kerkhem.

DIRK DE MERLIER

Een koningin ! Kim Vercruysse is koningin ! Uniek in de annalen van de schuttersgilde Sint Joris, gesticht in 1838. Kim
kreeg de kroon op het hoofd en rond de hals het blauwﬂuwelen
lint met de zilveren medailles van de vorige koning.
De vereniging werd gesticht in 1838. Jammer genoeg is het
archief met reglement en stichtingsakte zoek, evenals het narrenpak met de belletjes. Werd alles verbrand na de dood van
Georges Archie, lokaalhouder van "Au St Eloy" waar de schietingen plaatsvinden? Niemand die het weet. Gelukkig schreef
Geert Steurbaut in het weekblad Plus van 11 april 1985 een reportage, waarop dit
artikel is gebaseerd.

De rit verloopt in ijzige stilte. Petrus-Amandus leest en bidt, Clementine staart stuurs
voor zich uit, nijdig en ritmisch de kralen van haar rozenkrans verpakkend. Alleen
Josephine kijkt naar buiten. Ze speelt met de ketting van de hanger bezet met goud,
email, opaal en parels. Op Nieuwjaar heeft ze die van haar broer gekregen. Hij zal hem
niet echt zelf gekocht hebben, vermoedt ze nu. Ze probeert er niet al te veel bij na te
denken. Ze ziet een buizerd die verjaagd wordt door stoutmoedige kraaien, ze lacht met
de buiging die de kinderen, de meisjes met een hoofddoekje, de jongens met petten,
maken voor de koets. Dikke hoge wolken glijden voorbij, gestuwd door de wind.
Het duurt uren voor ze in het dorp van Etikhove aankomen. Hun rijtuig heeft nog
houten wielen, met tien spaken vooraan en twaalf achteraan. Clementine heeft er al
vaker op aangedrongen om een modernere koets met rubberen banden te kopen, maar
de pastoor heeft daar geen oren naar. Hij zal allicht wel van gedacht veranderen, hoopt
ze, nu de wielen zo hard dobberen over de kasseien en aarden wegen die de Aalstbaan
met Oudenaarde verbinden. Na de steile klim van de Edelareberg dalen ze via de holle
weg van Ladeuze af naar de dorpskern van Etikhove.
Als ze, ﬂink dooreengeschud, uit de koets stappen, wacht hen nog een hoogst onaangename verrassing. De pastorij is, zoals Clementine uitschreeuwt: "een varkenskot". Alleen al het feit dat ze voor de bijkeuken en het toilet door de koude naar buiten moeten,
18

Een foto daterend van 1954. Toen werd Marcel Roman de eerste keizer van Sint-Joris. Op de foto
staan v.l.n.r. Victor De Merlier, Jozef Vivez, Robert Decordier, Richard Thienpont, Romain en Germain De Vos en Georges Archie. Op de stoelen zitten Hervé De Vos, Marcel Roman en Leon Busson.
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De zilveren stichtingsmedaille
vermeldt :
De Societeyt van St Juries van
Maerke en Kerkhem
1838
(waarschijnlijk sprak men in het
dialect "Joris" uit als "Juries")
Op de keerzijde prijken de symbolen van de gilde: een kruisboog en vier pijlen. De
"perse" stond opgesteld in de boomgaard van het lokaal. Een kruisboog was een vervaarlijk wapen: er waren twee man nodig om hem op te spannen. De pijlen waren 15
cm lang met een ijzeren punt.
De statuten vermelden: "De Koningscheute is vast gesteld op den voorlaatsten zondag
der maand april om 4 uur in de namiddag. Aangezien de koningscheut ook telt voor
algemene vergadering is iedereen verplicht die bij te wonen op boete van 0,5 frank".
(Sint-Joris wordt gevierd op 23 april).

wanneer hij het opent. Het zwart geschilderde metaal glimt in de vroege ochtendzon.
Op de klokkentoren schittert de koperen haan.
Josephine en Clementine, zijn inwonende zusters, zitten al in de koets. Clementine
kijkt nog norser dan ze anders doet. De twee lijken op het eerste gezicht op elkaar,
afgezien van hun grootte. Clementine steekt met haar rijzige gestalte zelfs boven de
pastoor uit, terwijl Josephine eerder klein is. Josephine is veel jonger dan Clementine
en de pastoor, en dat is duidelijk als ze je aankijkt met haar heldere, alerte ogen... Het
lichtbruine haar van de zussen is strak opgestoken en samengebonden in een chignon.
Ze dragen een donkere platte hoed met kunstbloemen, schuin op hun hoofd. Ook de
pastoor heeft een hoed op. Josephine rilt. Ze knoopt haar driekwartmantel tot boven
dicht. De ochtend is nog koud. Clementine draagt een lange mantel, die haar zijden,
met kant afgezette bloes en haar donkere rok van zwaar chiffon verbergt. Eronder heeft
ze zwarte instapschoenen met een strikje aan. Ze vindt de ﬁjne punt en de halfhoge
hakjes veel eleganter dan die knooplaarsjes van Josephine.
Niemand zegt een woord en misschien is dat voor de pastoor wel het beste. Hij heeft
al genoeg moeten horen dat zijn zusters nooit vrijwillig hun geliefde Vlekkem en de
mooie pastorij hadden verlaten om terug te keren naar Etikhove, hun geboortedorp.
Alleen hebben de bisschop en het volk dit keer het laatste woord gehad. Pastoor PetrusAmandus is overgeplaatst en kan dat niet langer weigeren. De burgers van Vlekkem

Hoe verliep zo'n "Koningscheute"?
De zaterdag werd het feest geopend met
kanongebulder. De zondag werd de koning
met trommel en ﬂuitje aan huis afgehaald.
Vandaar ging het in stoet naar het lokaal.
Tussen trommel en ﬂuitje danste "de zot
van de perse", gekleed in een narrenpak
met belletjes. Hij verkocht vaantjes tegen 1
frank. Wie meer gaf dan 1 frank kreeg zijn
wisselgeld niet terug, want "Ne zot en kent
geen geld!".
De uittredende koning mocht driemaal
schieten, de andere leden kregen één kans.
Wie er in slaagde de pluim neer te halen
mocht deelnemen aan de volgende ronde,
tot er één schutter overbleef: de nieuwe
koning. Daarna ging het in stoet naar de
kerk voor het lof en volgde het bezoek aan
de leden herbergiers, op de kosten van de
koning.
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Georges Archie toont het kostuumpje dat tientallen jaren geleden door de "zot" van de gilde
werd gedragen.

Pastorij Vlekkem rond 1900 (foto Heemkundige Kring Erpe-Mere).

17

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was wapenbezit verboden en werden de
kruisbogen vernietigd. Nu gebruikt men een karabijn en is de staande "perse" vervangen door een liggende.

Huis van de familie Cyriel en Marie-Paule Wieme-Van Nieuwenhuyze,
Nederholbeekstraat 9 te Etikhove

bij voel. Ik vraag haar of ik het hele verhaal mag kennen, zowel van het huis als van
zijn bewoners. En ik vertel haar dat ik alles wil vastleggen in een boek.
Marie-Paule vindt het een gek idee, maar vooral een uitdaging. En alles wat daar
iets van weg heeft, trekt haar aan. Zo starten we onze gesprekken, over bouwen en
verbouwingen, mensen en hun verhalen en gewoonten, de tijd die achter ons ligt en de
tijd van nu.
Soms heeft ze tegen mijn volgende bezoek zelf al enkele bladzijden vol geschreven, in
haar vloeiende handschrift en met een groene kogelpen. Ze is schooljuffrouw geweest
in Oudenaarde; het grootste deel van haar loopbaan stond ze in het derde leerjaar.
Andere keren heeft ze een doos met fotoʼs klaar gezet. Of toont ze een plaats in het huis
waar nog iets is terug te vinden van het verhaal dat ze vertelt.
Zo schrijven we samen een geschiedenis.
De zon schijnt en de oude bomen wiegen zacht. Ze laten hun bladeren neerdwarrelen
in de vijver. Er heerst rust in de Nederholbeekstraat.
Wat vooraf ging.
De vlucht.
1905. Petrus-Amandus Ghys trekt de deur van de pastorij van Vlekkem achter zich
dicht. De ochtendkoude wind snijdt scherp in zijn bleke gezicht. Hij spitst zijn oren.
De hoge deur valt stil in het slot. Hij heeft er altijd op gestaan dat de scharnieren en de
sloten goed geolied zijn. Ook het smeedijzeren, tweedelige poortje maakt geen geluid
16

De blauwe koningskrans is versierd met zilveren medailles, gegraveerd met de naam
van de koning :
C. Vuye, Koning den 20 Meye 1838
J. Verpost, Koning den 9 Junie 1839
Franciscus Gaudblaeme, Koninck den 26 April 1840
L. V., Koning te Marke Kerkem den 23 Meye 1841
F. Verpous, Koning te Marke Kerkem den 30 april 1842
C. L.V.S., Kooning te Maerke Kerkem den 30 april 1843
F. Verpost, Kooning te Maerke Kerkem den 8 april 1844
P.A. De Vleeschouwer, Koning te Maerke Kerkem den 30 april 1845
F. De Vleeschouwer, Koning den 14 Juny 1846
V. De Vleeschouwer, Koning den 25 april 1847
C. Provost, Koning den 30 april 1848
C. Roman, Koning 1849
P. De Vleeschouwer den 30 april 1850
J. De Vleeschouwer den 28 april 1851.
29

Vijf penningen zonder datum :
L.V. Vleeschouwer, koning
C.L. Van Schoorisse, Kooning (dezelfde van 1843?)
F. Verpost, Kooning
F. V.P., Koning te Maerke Kerkem.
Andere medailles dateren van :
1937 Emiel De Cubber
1947 A. Van Overmeire
1948 O. Roman
1949 G. Van Helleputte
1962 André De Merlier
1971-1972 André D'Hondt
1978 G. De Merlier.
Werd het zilver onbetaalbaar? In de volgende jaren wordt de krans ver(ont)sierd en
verzwaard met opvallend blinkende en klinkende penningen in de meest diverse materialen : koper, brons, ijzer, blik, aluminium, lood. Jammer.
Nu vinden de Koningschietingen plaats op tweede Paasdag. De uittredende koning(in)
wordt afgehaald door de fanfare St.-Vincentius en wordt verondersteld het gezelschap
te trakteren op taart en drank.
Koningin Kim schreef een gedicht :
AAN MIJN DIERBAREN TE RIJK.
Er wordt gevierd een nieuw begin
met aan het hoofd, uw koningin.
Een feest van vriendschap,
strijd en dank,
gepaard met verse taart,
een scheutje drank,
daag mij uit of kom eens langs,
richt uw wapper naar de schans.
Ik groet u,
bescheiden,
koel en broos
geef u over
of raak de roos !

nog verder uit hun bollen rijzen. Negen ramen verdelen de gevel van het huis in twee
verdiepingen. Het metselwerk van rode baksteen is onder de dakrand versierd met
motieven in reliëf. Voor elk raam hangen witte, lichtdoorlatende gordijnen, allemaal
op dezelfde manier gedrapeerd, zodat ze de ramen niet volledig afdekken. Het dak, met
aan elke kant een schouw en in het midden een trapsgewijs gemetselde dakkapel, heeft
een klein torentje dat niet dadelijk opvalt. Het is gemaakt van hout, wit geschilderd en
er hangt een bronzen klok in. Boven de klok is een dakje gebouwd, waarop een kruis
staat met een glimmende koperen haan erop. Het is net een kerktorentje.
Alle kinderen uit het dorp bellen graag aan bij nummer 9 in de Nederholbeekstraat. Ze
kunnen letterlijk belleketrek doen, aan een lange metalen stang met een handvat dat de
deurbel bedient. Ik was geen kind meer toen ik er voor het eerst kwam, en toch heb ik
het ook eens geprobeerd, nu bijna vijftien jaar geleden.
Ik ga het huis langs de zijkant binnen, vlakbij de rode beuk, door een met wilde wingerd omgeven glazen deur. Alleen wie de bewoners goed kent gaat het huis zo binnen.
Deze zijdeur is nooit op slot. Toch niet als Marie-Paule Van Nieuwenhuyze, die er
sinds 1977 met haar man en kinderen woont, thuis is.
Het huis in de Nederholbeekstraat is een open huis. Marie-Paule heeft het altijd zo
gedroomd, ook voor ze er woonde en lang voor ze durfde hopen dat dit huis ooit van
haar zou zijn.
Ze ontvangt me met koekjes en verse kofﬁe, met kokend water opgegoten door een
ﬁlter. Een kofﬁezet gebruikt ze niet. Altijd is er verse taart, met fruit uit de tuin. De keuken is gezellig rommelig, geraakt nooit echt opgeruimd. Maar de tasjes, het tafelnapje,
zelfs de koekendoos, alles past perfect bij elkaar. Marie-Paule houdt van de schoonheid van details, zowel in voorwerpen als in mensen. Ze vraagt me mee naar de living.
Ze beweegt niet snel, dat kan niet meer met een lichaam dat al jaren geteisterd wordt
door reuma. Een sterk contrast met haar alerte ogen, die door de kleine glazen van een
brilmontuur heen alles zien en opnemen.
Het brede raam van de zithoek kijkt uit op de tuin, vol bomen en bloemen en een grote
vijver. De helleborus bloeit nog, al is de winter bijna voorbij, en enkele van zijn mooie
witte bloemen zie ik in een vaas op de kast staan.
Het huis en de hele omgeving ervan ademen een geschiedenis uit en dat, samen met de
warmte van de bewoners, zorgt ervoor dat ik er graag kom. Meestal zijn mijn bezoeken
zonder doel. Een rit door de dorpsstraat en het plots overvallen worden door zin om
wat bij te praten en nieuws uit te wisselen, volstaan. Dit keer is er wel iets meer dan
toeval. Ik heb een doel voor ogen.
Marie-Paule heeft al enkele keren iets verteld over de geschiedenis van haar woonst.
Haar plastische omschrijvingen brengen de bewoners, die mee het verhaal van dit gebouw hebben gemaakt, voor mijn ogen tot leven, zo echt dat ik er zelfs hun gedachten
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Het huis in de Nederholbeekstraat
en zijn bewoners.

De erfgenamen van
de “Heeren van Schoorisse”.
LUT DE JAEGHER

Op initiatief van Vormingplus, de volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender vzw,
werd het voorbije jaar een erfgoedproject rond levensverhalen van de inwoners van
onze Vlaamse Ardennen op poten gezet. "Het samenwerkingsverband van de bibliotheken Vlaamse Ardennen" was onmiddellijk bereid om eraan mee te werken, voerde
promotie en stelde lokalen ter beschikking. Wat aanvankelijk een schrijfcursus was
is echter uitgegroeid tot een echte publicatie waar opnieuw het samenwerkingsverband het voortouw nam. Sonja Fockeryn, de begeleidster van de cursus, en uiteraard
ook de schrijvers mogen terecht ﬁer zijn op hun realisatie. Eén van die auteurs is Lut
De Jaegher uit de Nederholbeekstraat te Etikhove. Zij heeft het aangedurfd om de geschiedenis van het huis met huisnummer 9 te vertellen. Marie-Paule Van Nieuwenhuyze woont
er met haar man en kinderen en kent de geschiedenis van haar woonst, kent de vroegere
bewoners en haar verhaal vertelde ze aan Lut De Jaegher. Het is een prima voorbeeld
geworden van wat mondelinge geschiedenis is.

GEERT DEVOS

Een niet-wetenschappelijk onderzoek naar de Canadese tak.

Wij kregen de toestemming van "het samenwerkingsverband van de bibliotheken Vlaamse
Ardennen" en van de auteur Lut De Jaegher om dit verhaal op te nemen in ons tijdschrift
Businarias, waarvoor onze hartelijke dank. In dit nummer alvast een eerste deel.
Het huis in de Nederholbeekstraat en zijn bewoners.
1. Voorwoord,

Het was de oude rode beuk en vooral zijn vreemde stam die me opviel, toen ik voor
het eerst door het dorp van Etikhove wandelde, lang voor ik er iemand kende. Wat een
zeldzame boom, dacht ik. Eén die tussen de huizen in de dorpskern heeft mogen overleven en niet door de mens is verjaagd. Pas toen ik hem van dichtbij bekeek, gaf hij zijn
geheim prijs. De dertig meter hoge rode beuk is niet één boom, het zijn er twee. Lang
geleden moeten ze samen zijn geplant, vlak bij elkaar. Elk ontwikkelde maar langs één
helft, de ene links, de andere rechts. Met de tijd zijn ze dichter naar elkaar gaan overhellen. Alleen wie hun verhaal kent of van dichtbij kijkt, ziet het ware gezicht van de
trouwe bewakers van het huis in de Nedeholbeekstraat.

In het voorjaar van het jaar 2005 woonde ik in De Wante te Schorisse een bijzonder
boeiende spreekbeurt bij over de “Heeren van Schorisse” door Marc Vuylsteke. Op een
bepaald moment ging hij wat dieper in op de stamboom van dit geslacht en vermelde
hij dat één van de afstammelingen uitgeweken was naar Canada. Meer had ik niet nodig. Op één of andere manier leek ik iets met Canada te hebben, feit is dat ik toen “een
spirituele en mysterieuze opdracht” kreeg, om één en ander te gaan onderzoeken...
Zo ingeﬂuisterd, zo gedaan. Na de voordracht zette ik me aan het werk.

Het huis is statig, breed en hoog. Het staat een eindje van de stoeprand en om het te bereiken ga je door een zwart, smeedijzeren hek langs een pad naar de blankhouten voordeur. De voortuin is vol geplant met kleurrijke voorjaarsbloeiers, schoenlapperskruid,
rozenstruiken en een toverhazelaar. De krokussen staan in bloei, de narcissen moeten

De start situeert zich in de late Middeleeuwen. De Heeren van Schorisse behoorden tot
de hoogste politieke elite van het graafschap Vlaanderen.
Ik "Googlede" en raadpleegde verschillende werken en stambomen en als ik 20 generaties verder zat, kwam ik tot de onthutsende vaststelling, dat er in Canada een “recht-
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streekse” afstammeling woont van de Heren van Schorisse ... maar wat voor iemand !
"Incroyable ... mais vrai", ware het niet dat de afstammeling “in theorie” zo maar eventjes 520.672 stamvaders heeft als we 20 generaties terugkeren, maar toch ...
Helaas, kort daarna sloeg het noodlot toe.
Ik had alle gegevens mooi op mijn laptopje staan. Tot op een mooie lenteavond, in
de buurt van het Justitiepaleis datzelfde laptopje uit mijn wagen werd gestolen. Alles
weg, ook mijn stamboomverhaal en dito opzoekingswerk. Geen backup, de shock was
dusdanig dat het verhaal van de stamboom, heel merkwaardig, ook uit mijn intern
geheugen verdween.
Tot 1 januari 2008, 1 uur in de morgen.
Rita en ik hadden besloten er een rustige ouderjaarsavond van te maken. Omstreeks 8
uur lachtte Staf Coppens op een platvloerse manier het jaar uit, maar het werd ruimschoots goedgemaakt op het moment dat we omstreeks 1 uur al zappend... en daar was
die ﬂits weer (... De Wante, Schorisse, Vuylsteke, Heeren Van Schorisse, stamboom,
Canada) ... nu maak ik er werk van dacht ik ... maar nu tot aan de ﬁnish.
Ik vertrok dus van de “Heren van Schorisse” die in de late Middeleeuwen behoorden
tot de hoogste politieke elite van het graafschap Vlaanderen.
Ik pretendeer hier niet een wetenschappelijk verantwoorde studie uitgevoerd te hebben, voorzover dit in de wereld van de stamboomkunde al mogelijk zou zijn.
Nee, beschouw het als een “kladje” van mijn opzoekingsresultaten.
Ik vermoed wel dat ik heel dicht bij de waarheid zit en laat het nu graag aan de “echte”
genealogische wetenschappers over om één en ander te veriﬁëren, bij te sturen en, dat
hoop ik althans, ... te bevestigen.

omstreeks de zeventiger jaren met 70 cm verhoogd en ook verbreed). Dit resulteerde
in overstromingen die zelfs tot aan de wijk Kabuize uitdijdden. Dat alles tot groot
jolijt van de schoolkinderen die niet naar de school konden. Men spreekt nu nog over
Kamiel De Couvreur, een bewoner van de Kokerellestraat, die lieslaarzen had gekocht
en de kinderen tot hun spijt één voor één op zijn rug overzette.
Ook de mulder van de Romansmolen, Leon Roman, had met het fenomeen van de jaarlijkse overstromingen leren leven en kende de grillen van zijn beek maar al te goed.
Zo hield hij langs een kijkgat het wassende waterpeil in de gaten en wist hij dat na een
zomers onweer over Schorisse, hij zich drie uur later aan een extra hoge waterstand
kon verwachten. Daarom trok hij bij voorbaat zijn schofwerk en wachtte zo met een
leegstaande bovenbeek op het aanstormende watergeweld. Zijn vier zonen maakten
weddingschappen over het toekomstig waterpeil of zetten stokjes tot waar het water
wel zou wassen. De volksmond vertelt dat Leon zijn biggetjes uit zijn dicht bij de beek
gelegen varkenshok preventief voor een paar uur naar zijn maalzolder verhuisde. De
hoogste waterstand, althans volgens zij die het kunnen weten, was "de stoofkom van
de Leuvense stoof", dus zowat 70 cm hoog in het woonhuis. Alle jongens van de watermolenaars en ook hun vriendjes leerden zwemmen in de bovenbeek. Er was daar
immers steeds 1,80 m waterhoogte opgespaard en dat was een gedroomde natuurlijke
zwemkom. Leon Roman zou, naar verluid, zijn belhamels een touw rond de borst hebben geknoopt, om hen zo bij hun eerste zwempogingen te begeleiden.
De aangelanden van de beek gebruikten de beek om hun mutsaarden stroomafwaarts
te laten meedrijven. Langs de beek stonden altijd wel ergens kaprijke tronken en knotwilgen. Het rijshout, voor het stoken van de bakoven was zeer gegeerd. Wie stroomafwaarts woonde liet de gebonden mutsaarden meevlotten en viste ze nadien, zo dicht
mogelijk bij zijn woning op.

2. Arnould VI de Gavre, Heer van Schorisse.

Voor de waterleiding het ganse grondgebied van Maarkedal bedeelde, rekende
de brandweer op het water van de Maarkebeek. Dit was vooral zo voor Maarke en
Schorisse. Rond 1990 oefende de brandweer zelfs nog te Maarke en simuleerde een
brand in het oude klooster op de Hasselstraat; men installeerde pompen en rolde de
slangen uit langs de Brouwerijweg tot aan de Romansmolen. Bij een eventuele brand
in de school De Wante te Schorisse kon men het water uit de Molenbeek oppompen.
De twee straatdorpen Schorisse en Maarke hadden dus door hun evenwijdige ligging
met de beek steeds voldoende water binnen bereik.

In de Middeleeuwen ressorteerde het Land van Aalst als rijksgebied rechtstreeks onder
de grafelijke macht. Het ontwikkelde een eigen bestuursvorm die, naast de magistraten
van Aalst en Geraardsbergen, uit het leenhof ten Steen te Aalst in de vorm van vijf
leden of heerlijkheden bestond: Schorisse, Boelare, Gavere, Rode en Zottegem. De heren van Schorisse (= Escornaix) waren vanaf het midden van de 11de eeuw verbonden

Er zullen ongetwijfeld nog vele weetjes en verhalen rond de Maarkebeek bestaan.
Businarias is nieuwsgierig en is bereid ze voor het nageslacht op te tekenen en te bewaren. Ondertussen stroomt de beek ongestoord verder en brengt de kleine en grote
geheimen murmelend naar Oudenaarde... en naar de vergetelheid, en juist dat willen
we voorkomen.
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De tijd zal het uitmaken ....

De erosiepoel werd aangelegd in twee delen op de wijk Rattepoel en Bogaertsveld
en mikt op het neerslaan van meegesleurde gronden. Hij is nu reeds een paar jaar in
werking en moet dus regelmatig geruimd worden waarbij de vele ladingen aarde terug
opengespreid kunnen worden over de omliggende landerijen. Hij speelt in geringe
mate ook mee als waterbuffering en beschermt de wijk Rattepoel door het water met
mondjesmaat en gespreid in de tijd te laten doorstromen.
De G.O.G.ʼs geven we hier op een rij : twee aan de Borgt- en Romansmolen, één in de
weide waar ooit het waterkasteel van de Heren van Schorisse stond, evenwijdig met de
loop van de Molenbeek aan de Kasteelwatermolen; één op de Pauwelsbeek op de wijk
Wijmier en één op de Hollebeek aan de Onderbossenaarstraat.
De problemen in verband met onteigeningen en vergoedingen aan de landbouwers
en aangelanden, de ﬁnanciering van deze werken, het trage draaien van de administratie, de vele instanties die hun zegje moeten doen, het milieueffectenrapport, de
ligging van de gebieden in hetzij natuurgebied of beschermd landschap, deden bij
de burgemeester, die letterlijk nattigheid had gevoeld bij de overstroming van het rusthuis in Puttene, een
lichtje opgaan. Hij slaagde erin het
geplande G.O.G. op de Hollebeek
uit het totale pakket te lichten en bij
voorrang te laten uitvoeren waarbij
hij, door de plaatselijke kennis van
de terreinen van de betrokken eigenaars, de procedure kon inkorten en
op een dienblaadje aan de bevoegde
instanties kon aanbieden. Al bij al is
het Rusthuis te Puttene nu door een stevige dwarsdijk op de Hollebeek beveiligd.
Het overstromingsgebied heeft zijn diensten reeds meer dan eens bewezen o.a. bij de
fameuze stortbuien van augustus 2006.

met het huis van Gavere en behoorden tot de meer beperkte kring van raadgevers van
de graven van Vlaanderen. Vooral inzake de krijgskunst verstrekten ze raad en bij alle
belangrijke krijgsevenementen zijn ze dan ook terug te vinden. De heer van Schorisse
wordt in de “Acten en Sententiën” voor het eerst vermeld op 14 december 1405 en tot
1406 zien we hem een aantal keren optreden als raadsheer. Het gaat hier om Arnould
VI de Gavre, heer van Schorisse (Escornaix).
Zijn vader, Arnould V, was raadsheer van Lodewijk van Male geweest en had zich
tijdens de woelige periode van de Gentse opstand onderscheiden tijdens het beleg van
Oudenaarde. Wanneer Filips de Stoute zijn schoonvader opvolgt als graaf van Vlaanderen en het vredesverdrag van Doornik tot stand komt, vinden we deze Arnould V ook
terug als één van de ondertekenaars ervan. Hij was gehuwd met Jenne de Roye, die
uit Frankrijk een enorme erfenis meebracht, wat het fundament werd van de macht en
rijkdom van hun zoon, Arnould VI.
In de beginperiode van de regering van Jan zonder Vrees werd deze Arnould VI onder
meer ingeschakeld om samen met Danckaert van Ogierlande de Gentse stadsmilities
naar Aardenburg te leiden om er de Engelsen te verdrijven. Deze actie is typerend voor
de heren van Schorisse: in het graafschap Vlaanderen speelden ze eerder op militair
dan op politiek vlak een invloedrijke rol. Zo is er in een rapport van Hugues de Lannoy
aan Filips de Goede, omtrent de rekrutering van troepen voor de campagne van Picardië in 1422, sprake van “ceulx dʼEscornay” en rond het midden van de 15de eeuw zien
we Arnould VIII, net als zijn overgrootvader Arnould V, op het voorplan treden tijdens
het beleg van Oudenaarde in de periode van de Gentse opstand.
Hoewel de heren van Schorisse dus hoofdzakelijk een belangrijke rol op gebied van
oorlogsvoering hadden gespeeld, trad Arnould VI soms ook op het politieke voorplan
op. Arnould VI was gehuwd met Isabella van Gistel (Isabelle de Ghistelles) en stierf
op 1 mei 1418.

Maar de overstromingen zijn voor de Maarkebeek niets nieuws. Zowat alle oudere
inwoners in de omgeving van de beek hebben hun verhaal. Een constante onder al
hun vertellingen was toch wel de overstromingen van de Kokerellestraat en de
Romansmolen. Wanneer een aantal factoren samenvielen dan was het telkens "prijs".
Als destijds na enkele dagen stevige vorst de grond een tiental cm diep muurvast zat
en nadien met een 30-tal cm sneeuw werd bedekt (de echte winters uit de tijd en niet
de winterprikjes die we nu kennen) kon het weer plots omslaan. De spreekwoordelijke
dooi "die start met regen en wind is waard dat hij begint" zorgde op korte tijd voor een
massa smelt- en regenwater. Niets ervan kon in de nog bevroren ondergrond indringen
en stroomde massaal en snel naar de beekvallei. De aanzwellende Maarkebeek kon
niet langs de te lage en te smalle duikers onder de Kokerellestraat door. (De straat werd
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De Maarkebeek : verleden, heden en toekomst.

3. Stamboomonderzoek.
1. Arnould VI de Gavre, baron dʼEscornaix.
Huwt met Isabelle de Ghistelles in 1381.
2. Cathérine de Gavre dʼEscornaix.
Huwt met Guy Ier le Boutellier, seigneur de La Bouteillerie et de La Roche-Guyon
omstreeks 1425.
3. Guyon le Bouteillier (of Guy II le Boutellier), seigneur de La Bouteillerie et de
La Roche-Guyon. Huwt met Isabeau Morhier omstreeks 1450.
4. Sieur Jean LeBouteiller de la Boissière, leefde in Beauce, Frankrijk.
Huwt met Marie de Venois.
5. Dame Bénigne LeBouteiller de LaBoissière.
Huwt met Jacques de Maillard, seigneur de Champaigne in 1526.
6. Nicolas Maillard, seigneur de Boissière et de Breuil. Gestorven 1605.
Huwt met Marie Morand op 25 juni 1555.
7. Renée Maillard. Huwt met Sieur Adam Baillon de Valence.
8. Sieur Alphonse de Baillon de la Mascotterie. Gestorven 1673. Huwt met Louise
de Marle in 1640 in Montfort-LʼAmaury, Rambouillet, Yvelines, Frankrijk (°1612)

CLOTHAIRE DE DEKEN

Na de nacht van de geschiedenis en erfgoeddag waarbij de Maarkebeek in de kijker
werd gesteld door drie Maarkedalse verenigingen kwamen er heel wat reacties van
personen die een of andere verhaal over de beek kwijt wilden en die we onze lezers
niet willen onthouden.

10. Jean Miville dit Deschênes (5/9/1672 – 30/12/1711).
Huwt met Marie-Madeleine Dubé op 13/5/1691 in Notre-Dame-de-Liesse,
Rivière-Quelle, Québec, Canada.
11. Geneviève Miville dite Deschênes (°1708 Notre-Dame-de-Liesse, Rivière-Quelle,
Québec, Canada). Huwt met Joseph Lavoie op 18/5/1723 in Rivière-Quelle,
Québec, Canada (°1702).
12. Joseph Lavoie (1726 - 1764). Huwt met Marie Madeleine Michaud (°1724).
13. Josephte Lavoie (°1751). Huwt met Pierre Bernard Lévesque (°1746).
14. Geneviève Levesque (°1794). Huwt met Claude Létourneau (°1791).
15. Joseph Létourneau (°1814). Huwt met Délima Paradis.
16. Marcelline Létourneau. Huwt met Joseph-Adélard Dion op 5/2/1867
in Saint-Anne-des-Monts, Québec, Canada.
17. Adélard Dion. Huwt met Esther Levesque op 20/10/1893
in Saint-Anne-des-Monts, Québec, Canada.
18. Charles-Edouard Dion. Huwt met Ernestine Bariault op 25/4/1922 in les Méchins.

Naast de vele vangsten van stekelbaarzen die zowat iedereen in zijn jeugdjaren heeft
gedaan met de assenzeef dook hier en daar de legendarische palingvangst op.
Als er op zondag (verplichte zondagsrust werd door de kerk sterk aangeprezen) toch
niet werd gemalen trok de watermolenaar zijn schofwerk en liet het meterhoge, opgespaarde water weglopen. Nadien werden de schotten teruggeplaatst en de beek kwam
stroomafwaarts van de molen praktisch leeg te staan zodat de aldaar aanwezige palingen in de modder rondslaand gevangen konden worden. Zij verbleven daar omdat er
zeer zuurstofrijk water ontstaat als het water twee meter neervalt tijdens de normale
situatie van overloop of draaien van het waterwiel. Rekening houdend met het bekende visserslatijn ving men tijdens deze zondagnamiddagen soms "een mande vol" met
paling van wel een "kinderarm dik".
De overstromingen van de Maarkebeek die we opgetekend hebben tijdens de laatste
decade hebben veel ophef gemaakt. De villawijken, zoals de Schapendries te
Leupegem, die opgetrokken zijn in vroegere overstromings- en risicogebieden,
hadden zwaar te lijden. Ondergelopen kelders en huizen zijn "hot" nieuws en halen
de krant. We kennen de data nog uit het hoofd : augustus 1996, 12 en 14 september
1998, Kerstmis 1999 (met een dodelijk slachtoffer) januari en februari 2002, augustus 2002, jaareinde 2002. Zij volgden elkaar zodanig kort op dat de publieke opinie de hogere overheid, die de Maarkebeek onder haar toezicht heeft, dwong om in
gang te schieten. Allerlei studiebureaus werden in het leven geroepen, metingen op
grote schaal in diverse meetpunten
over de loop van de Maarkebeek
verspreid, werden geanalyseerd
en te boek gesteld. Stroommodellen werden gemaakt, milieueffecten onderzocht. Terzelfdertijd ging
ook de erosieproblematiek en de
vismigratie niet onopgemerkt voorbij. Dat alles resulteert in het plannen van 5 gecontroleerde overstromingsgebieden (G.O.Gʼs) en
1 erosiepoel.
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9. Marie-Cathérine de Baillon (°1645 in Les Layes, Essarts-le-Roi, Yvelines, France)
Zij emigreert in 1669 naar Nouvelle-France, Canada. Gestorven 1688.
Huwt met Jacques Miville dit Deschênes op 12 november 1669 in Notre-Dame,
Québec, Canada (1639-1688).
We onderbreken hier eventjes het stamboomverloop om u er op te wijzen, dat met
Marie-Cathérine de Baillon de uitwijking naar Canada een feit werd.

De historiek.
Het zal allicht een jaar geleden zijn dat bij Businarias het idee groeide om iets te doen
rond het Maarkedalse dialect. Alleen bestaat dat niet. Maarkedal bestaat immers uit
vier deelgemeenten: Etikhove, Nukerke, Schorisse en Maarke-Kerkem en eigenlijk
zijn er dus ook vier dialecten. Er moest nog begonnen worden en er was al discussie.
Een oproep naar de Maarkedalse bevolking om mee te werken aan de inventarisatie
van het “Maarkedalse” dialect resulteerde in een eerste bijeenkomst van een twintigtal
personen. Elkeen kende wel enkele woorden en/of uitdrukkingen in het dialect van een
van de deelgemeenten. Nukerke ontbrak echter. Geen belangstelling?
Er werd besloten een werkgroep op te richten, waarbij een beperkt aantal personen
om te beginnen een schrijfwijze zouden bedenken om de verschillende klanken –
waarbij er precies toch enkele vrij typisch zijn en enkel hier voorkomen – te noteren: het
alfabet.
Het alfabet werd voorgesteld aan Veronique De Tier, verbonden aan de Gentse Rijksuniversiteit en specialiste op gebied van Oost-Vlaamse dialecten. Na enkele gesprekken, en het aanbrengen van de nodige correcties, kon een nagenoeg deﬁnitieve versie
van het alfabet worden opgemaakt. Wij geven het hier in bijlage. Het is dusdanig opgemaakt dat (in principe) elke “Maarkedalse” klank kan worden genoteerd aan de hand
van de voorbeelden uit dit alfabet.
Het is nu de bedoeling om onze dialectwoorden en -uitdrukkingen te inventariseren
en te noteren. Het internet kan hierbij helpen. Ons Leentje en haar vriend Edwin hebben een website opgebouwd, waarbij eenieder die bereid is mee te werken, woorden
en uitspraken in het dialect kan noteren, ingedeeld per onderwerp, deelgemeente, enz.
Binnenkort zal deze website voor iedereen toegankelijk zijn. Nu staat hij nog in zijn
kinderschoenen, maar eenmaal de schoonheidsfouten en kinderziektes eruit gehaald,
kan het ware werk starten.
Nogmaals een oproep: wie voelt zich geroepen om in zijn “Maarkedals” dialect mee te
werken aan een “Maarkedals woordenboek”? Wie graag eens kennis neemt met onze
werking kan steeds op bezoek komen op de vergaderingen van de werkgroep, waar enkele enthousiastelingen de Maarkedalse dialecten noteren – rechtstreeks op de website
(info hieromtrent bij Marc Vuylsteke).
En als U bijgaand lijstje van klanken ziet, laat U dan niet afschrikken: het ziet er moeilijker uit dan het is. Het is alleen een kwestie van oefenen.
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19. Adhémar Dion (2/3/1923-30/11/2003). Huwt met Thérèse Tanguay op 20/06/1945
in St-Zéphirin-de-la-Tuque (Canada) (°20/3/1927). Ze hadden samen 14 kinderen
(!) waarvan Céline Dion de laatstgeborene is.
20. Céline Dion (°30/3/1968 Charlemagne). Huwt met René Angelil 17/12/1994 in
Montréal (°16/1/1942), artistiek manager.
21. René-Charles Angelil (°25/1/2001 Jupiter, Florida).
4. Céline Dion.
Céline Dion werd geboren in Charlemagne, Québec.
Zij is de jongste van veertien kinderen
uit een muzikaal katholiek gezin in een
plaatsje vlakbij het Canadese Montreal,
Quebec. Ze was een “vergissing, een
ongelukje”. Haar moeder ontdekte dat
ze opnieuw in verwachting was. Al
eerder vond ze dat ze wel kon “stoppen” met het krijgen van kinderen. Met
een indirect verzoek om anticonceptie
te mogen gebruiken, stapte ze naar de
priester van de parochie. Deze verkondigde tot woede van Celineʼs moeder
het tegenovergestelde. Celine: “Ik moet
toegeven dat ik, in zekere zin, mijn leven heb te danken aan die priester.”
Op 12-jarige leeftijd bracht haar moeder haar in contact met de manager
René Angélil, die zo in haar geloofde
dat hij een hypotheek op zijn huis nam
om haar carrière te ﬁnancieren. In 1981
kwam het eerste album van Dion uit "La Voix du Bon Dieu". Hiermee werd ze in
Québec een ster. Het jaar erop won ze de gouden medaille op het World Song Festival in Tokio. In de jaren die erop volgden bracht Dion meerdere albums uit met
Franse chansons, die veelal over het gevoelsleven van dit jonge meisje gingen. In 1987
kwam in Canada het album "Incognito" uit, het eerste echte pop-album van Dion. In
1988 deed ze namens Zwitserland mee met het Eurovisie Songfestival, dat ze won met
het liedje "Ne Partez Pas Sans Moi". Door de overwinning werd Dion al lichtelijk in
Europa bekend.
35

In 1991 werd Céline Dion benaderd door de Walt Disney Studios om haar medewerking te verlenen aan de soundtrack van de speelﬁlm "The Beauty And The Beast".
Samen met zanger Peabo Bryson nam Dion de titelsong van deze Disneyﬁlm op en
eind 1991 groeide het nummer uit tot een groot succes. Het duet leverde Dion en Bryson zelfs een Academy Award op. Begin 1992 verscheen "Celine Dion", het tweede
Engelstalige album van de zangeres. Met dit album begon haar ster in de VS nog hoger
te schieten dan voorheen.

iê

niêsteg (naarstig), biêste (beest), biên (been), tiên (teen), giên (geen), giêstig
(geestig), begiênʼn (beginnen), niê (nee), miêstoʼ (meestal), ziêverʼn (zeveren), sniê (sneeuw), miêwe (meeuw)

o
oʼ
ô

sorze (saarge), slot (slot)
oʼ (al), zoʼ (zal), poʼtoo (mantel), joʼ (ja), miêstoʼ (meestal)
gebôstʼn (gebarsten), sakôse (sacoche = handtas), kôk (kok), dôm (dom),
dômpʼn (dompen), (dôampʼn in Maarke), lôchting (tuin), reutôʼn (reutelen)
sjoofâzje (chauffage) (Etikhove), soofâze (chauffage) (Schorisse, Maarke),
footoo (foto), oopʼn (open), nooinie (nooit), gooi (gaai), krooie (kraai), booi
(baai)
kwoôm (kwam), menoôdze (menage), ploôtse (plaats)

oo

Deﬁnitieve doorbraak.
Eind 1993 verscheen "The Colour Of My Love", Dions derde album met Engelstalig
materiaal. In Noord Amerika werd de eerste single "The Power Of Love" (oorspronkelijk opgenomen door Jennifer Rush) een weergaloos succes en stond weken op nr
1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In Europa behaalde de single "Think Twice"
groot succes. Het album, dat qua sound zich makkelijk kon toevoegen in het rijtje van
topzangeressen als Mariah Carey, Whitney Houston en Barbra Streisand, bezorgde
Dion de deﬁnitieve doorbraak in vrijwel alle landen van de wereld. In december 1994
trad Dion in het huwelijksbootje met René Angélil, die al jaren haar manager was. Op
Engelstalig gebied had Dion nu veel succes, maar ondanks alles bleef ze een Canadese
met Franse roots. In 1994 schreef Jean-Jacques Goldman twaalf Franse liedjes voor de
zangeres die uiteindelijk op het album "DʼEux" terecht kwamen. Die plaat kwam begin
1995 uit en bracht de hit "Pour Que Tu Mʼaimes Encore" voort. Het album groeide uit
tot het op-een-na best verkochte Franse album aller tijden, met 9 miljoen verkochte
stuks wereldwijd. (Jean-Michel Jarre verkocht tot op heden 15 miljoen stuks van zijn
album “Oxygene”).
Jaar na jaar scoorde Dion hit na hit en gaf concerten de gehele wereld rond. Met 100
uitverkochte sold-out shows en miljoenverkopen van cdʼs bleek Dion de status van
ʻsuperstarʼ te hebben verworven.
Haar deelname aan de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 1996 in
Atlanta werd door 3,5 miljard mensen op TV gevolgd, een uniek record. Artiesten als
Barbra Streisand, Luciano Pavarotti, The BeeGees, Carole King, George Martin en
Diana King leverden bijdragen aan diverse songs. "My Heart Will Go On" was de
titelsong van de speelﬁlm ʻTitanicʼ. Het werd haar best verkochte single ooit. Overal
ter wereld stond het nummer binnen no-time op nr 1 en het nummer leverde Dion
talloze onderscheidingen op, waaronder een Academy Award en enkele Grammyʼs.
Begin 2000 bleek zij een recordaantal van 140 miljoen platen wereldwijd verkocht te
hebben.
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oô
u
û
uu
uû

eu

kurt (kort)
lûcht (lucht), lûcht (licht), dûst (dorst), dûne (dun), tûrʼn (durven), mûse
(mus)
tuus (dan), uure (uur)
fuûk (voos), nuûdig (nodig), tuûʼn (tonen), muûsʼn (morsen), kuûle (kool),
uûl (van knotwilg), muûr (moor), sluûre (sloor), uûʼe (oog), duûrn (doorn),
uûre (oor), buûm (boom), tuûn (toon = muziek)

eû

deure (deur), zeurʼn (zeuren), vaʼveurʼn (van vooren = vooraan), zeune
(zoon)
zeûre (zij), weûre (wij) (Etikhove?, Nukerke?)

ei
ij

eitsje (eitje), peizʼn (peinzen), meinsʼn (mensen)
gij (gij), dijsʼndaag (dinsdag), tijd (tijd), krijʼn (krijgen), betijʼn (bijtijds)

oe
oê

broek (broek), koeke (koek)
woêter (water), poêle (paal), oêle (aal), troêe (traag), goên (gaan), oêze (haas),
koêve (kaaf = schouw), stoêsie (station)

ou
oû
oi

oust (oogst), wa tinkt ou (wat denkt u) (Etikhove, Schorisse, Maarke), koud,
kouwe (koud), tsnout (Maarke), tsnouwt (Schor) (het sneeuwt)
spoûʼn (spuwen)
tsnoit (het sneeuwt, Etikhove)

ui
uî

wa tinkt ui (Nukerke), schuite (schuit)
muîʼk (melk), zuîre (zij) (Schorisse), wuîre (wij) (Schorisse), uîʼpe (hulp)
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Mʼ inʼt ier dân uûk bijgezèt. Feitʼlijk êsʼt ezuû gemôkt da uîʼke Morkedoʼse klènke kân
opgeschreevʼn wèrdʼn mee de veurbeeldekies uit da oʼfabèt.
En nui goêʼ mʼ oes diealèktwoordʼn en -uitdrûkingʼn ezuû proobeerʼn op te schrijvʼn,
dan ze bewôrt blijvʼn veur loêter. En da nuu spuîʼ, da internèt, goêt er oes bij uîʼpʼn.
Oes Leentsje èn iêre môt Edwien, ên ne “website” gemôkt, wôr dâ uîʼk die weûʼt kân
meedoen: woordʼn èn uitdrûkingʼn in ʻt diealèkt opschrijvʼn, verdeûʼ per onderwèrp,
dûlgeminte, è zuû vûrt. ʻt Zoʼ nie lènge ne mir duurʼn dâ diene “website” deur iederîn
zoʼ kûnʼn gebeezegt wèrdʼn. Môr nui stoêt da spuîʼ nôg în zijn kinderschoenʼn môr ne
kîr dân die schuûneidsfoutʼn en kinderziektʼn wîg zijn, kân ʻt êchte wèrk begînʼn.
En nui lanceerʼn me nôg ne kîr nen oproep: wiene peist er vân zijn eiʼn da ʻt ie kân
meehuîʼpʼn ân die Morkedoʼse diealèktʼn en nen “Morkedoʼse diksjonèr”? En wiene
da ʻt er giêrʼn ne kîr wûʼ zien oe da me wèrkʼn mâg oʼtijd nor de vergoêringʼn kômʼn
vân de wèrkgroep, wôr dan der iênegste èntoesiastelingʼn de Morkedoʼse diealèkten
dierèct op de website zêtʼn (dôrveurʼn moete dân wuîʼ ne kîr nor Marc Vuylsteke
bêlʼn).
En oʼs ge da lijstsje mee klènkʼn bekèkt moei der nie schou vân zèn: ʻt zie ter moelijker
uit dân dat ês. ʻt Is aliêne en kwêstie van oefʼninge.

ʻT oʼfabèt.
a
â
aa

pakske (pakje), andoen (aandoen), aʼzêtʼn (aanzetten), lampe (lamp)
kâre (kar), zâk (zak), pâk (pak), glâs (glas), pâne (pan), zâp (sap)
paakʼn (pakken), kaane (kan), kaaﬁe (kofﬁe)

e
è
ê

de
vèrkie (varken in Etikhove), mènkʼn (manken), vènt (vent)
bêstʼn (barsten), sjampêter (champetter) (Etikhove), sampêter (champetter)
(Schorisse, Maarke), bên (ben), bêst (best), mêst (mest), êcht (echt), slêcht
(slecht), êkie (hekken), nêﬁest (naast)

ee

treeʼnt (het regent), veele (veel), sleepe (slee)

i

virkie (varken in Nukerke), wa tinkt ou (wat denkt u) (Etikhove, Schorisse,
Maarke), ... ui (Nukerke), vindʼn (vinden)
îke, îk (ik), pîke (pik)
sierk (circus), gientsje (geentje), liedsje (liedje), dzjiep(engelse jeep), vier
(vuur)

î
ie
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Break & comeback.
Na jaren van ongekend succes vond Dion het hoog tijd om een rustpauze in te lassen.
De zangeres wilde zich graag richten op familie en vrienden, maar ze had ook al een
poos de wens om moeder te worden. Met een aantal spetterende concerten sloot ze
haar succesperiode tijdelijk af. In 1999 werd bij Dions echtgenoot René kanker geconstateerd. De zangeres wilde haar man steunen tijdens de chemoʼs die plaatsvonden
op het moment dat haar ʻbreakʼ bezig was. Uiteindelijk wist René van de ziekte te
genezen. Op 25 januari 2001 schonk Dion het leven aan een zoontje: René-Charles
Dion-Angélil. Hoewel ze had aangegeven een break te nemen van dik 2 jaar, gaf Dion
in die periode toch een aantal optredens weg. Tijdens een beneﬁetconcert om geld
in te zamelen voor de nabestaanden van de slachtoffers op 11 september 2001, zong
Dion "God Bless America". Na twee jaar stilte maakte ze opnieuw een succesvolle
comeback. Ze had nu ook een eigen show in Las vegas. Deze show, “A New Day ...”
genaamd en ontworpen door Franco Dragone, bevatte Dions grootste hits, gemixt met
prachtige decorstukken, dans en visuele effecten. Hij werd niet minder dan 600 keer
opgevoerd in de voor haar gloednieuw gebouwde zaal “The Colosseum” een gebouw
in de vorm van het Romeinse Colosseum.
Haar show in Las Vegas eindigde deﬁnitief op 15 december 2007. Op 14 februari 2008
startte Dion met een heuse wereldtournee van Canada tot Japan en van Nederland tot
Zuid-Afrika.
Céline Dion heeft meer dan 185 miljoen platen wereldwijd verkocht en kan gezien
worden als één van de succesvolste artiesten die de muziek ooit heeft voorgebracht.

5. Bronnen.
http://users.skynet.be/businarias
http://www.freepages.genealogy.rootsweb.com
http://www.genealogiequebec.info/frames.html
http://www.delmars.com/family/perrault/7028.htm
http://www.habitant.org/baillon/ﬁgure2.htm
http://www.wikipedia.be/
http://www.chez.com/oratio/Charles1er.html
http://www.celinedionusa.com
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Wiene peist er vân zijn eiʼn
da ʻt ie kân meehuîʼpʼn?

Oudenaarde 1708,
een stad, een koning, een veldheer.

JOZEF EN LEEN BOURDEAUDHUI

SYLVAIN DE LANGE

Het feit dat juist 300 jaar geleden,
in 1708, een belangrijke veldslag
rond Oudenaarde heeft plaatsgegrepen, mocht niet ongemerkt voorbijgaan. Het stadsbestuur, historische
en linguïstische wetenschappers,
ook scholen, hebben naar aanleiding van deze herdenking hun beste
krachten gebundeld. En het resultaat, of beter de resultaten, mogen
er zijn.
Ik wil hier niet uitweiden over tentoonstellingen en evenementen allerhande in en rond Oudenaarde,
maar alleen over het boek “Oudenaarde 1708 een stad, een koning,
een veldheer”.
Een 7-tal wetenschappers, onder
leiding van Pieter-Jan Lachaert,
hebben hier hoogstaand historisch
werk afgeleverd. Bijzonder belangrijk aan deze publicatie is wel, dat ze veel verder
gaat dan het anekdotische verhaal over het militaire gebeuren van drie eeuwen geleden. Het boek is integendeel uitgegroeid tot een historisch werk van het hoogste niveau; we mogen ongetwijfeld zeggen tot “het standaardwerk” over Oudenaarde tijdens
het Ancien Régime.
Er is vooreerst de bijdrage “Facetten van een stadsgeschiedenis” van de hand van
Martine Vanwelden. Zoals de titel suggereert en zoals ze zelf in de inleiding schrijft
zou deze bijdrage zich beperken: “tot een beknopte geschiedenis van Oudenaarde,
noodgedwongen fragmentarisch en onvolledig”. Welnu, deze fragmentarische, onvolledige en beknopte geschiedenis is uitgegroeid tot een schitterende, vlot leesbare synthese van het verleden van Oudenaarde vanaf zijn oorsprong in de 10de - 11de eeuw tot
het begin van de 18de eeuw.
Het tweede hoofdstuk, onder de titel ”De Habsburgse Nederlanden in de overgang
van Spanje naar Oostenrijk (1692-1713)“, is van de hand van Klaas Van Gelder en
René Vermeir. Hierin analyseren de auteurs nauwgezet een periode van amper 20 jaar,

Mʼ in da oʼfabèt getuûgt ân Veronique De Tier van ʻn Unief vân Gènt; zʼ ês en specialieste vân dʼ Uûstvloomse diealèktʼn. Âchtʼr dâ mʼer veelʼ oover gebaabôʼd ôn, èn uûk
veelʼ âʼ veranderd ên, ês ʻt er nui zuû goed oʼs ʻn deeﬁenietieve vèrsie vân da oʼfabèt.
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Even een stand van zaken in verband met het Businariasproject rond de Maarkedalse
dialecten.
Om aan te tonen dat er al heel wat vordering is gemaakt en het niet gebleven is bij wat
losse ideeën, volgt hieronder een korte historiek (opgemaakt in het Etikhoofse dialect).
Er dient opgemerkt dat de schrijfwijze geen schrijfwijze is van een taal (spelling),
maar wel van een uitspraak. Normaal bestaan daar afspraakregels voor welke zijn
vastgelegd in de "fonetiek". Gezien dit vrij ingewikkeld is en wij toch een verstaanbaar
resultaat willen nastreven, werd geopteerd voor een eigen "alfabet": een afspraak hoe
de klanken van de diverse Maarkedalse dialecten worden genoteerd. Dit alfabet wordt
na de historiek bijgevoegd. De vertaling in het algemeen Nederlands van de historiek
leest U erna.
ʻN iestooriêk.
ʻt Ês gûzeekʼr bekâns eʼ joêr geleen dâ me bij Businarias peisdegen dâ me ne kîr ietske
moestʼn doen mee ʻt diealèkt vân Morkedoʼ (ês da nui iets nuue - “Maarkedal” in ʻt
Îetekoofs?). De mieseerie begôst oʼ sebiet: me nʼ een nie iên diealèkt, môr mʼinder
viere: în oes vier dûlgemintʼn -: Iêtekoove, Morke, Nuikèrke èn Schuûse - klâpʼn ze
tôch ʻn bitse anderst.
Mʼeen gevroêgt ân de meinsʼn vân Morkedoʼ om mee te doen anʼt verzoêmôʼn vân
woordʼn, uitdrûkingʼn èn gezeides in eûr eiʼn diealèkt. Bij dʼ iêste vergoêʼringe woêrʼn
me mee ne mân ôf twinteg. Vèr âleman kèndeget wuî en poêr woordʼn ôf uitdrûkingʼn
in ʻt diealèkt vân zijn dûlgeminte die zeekers moestʼn bewôrd blijvʼn. Me nʼoon aliêne
nôg niemant vân Nuikèrke. Gîʼ goestinge ginter?
Dʼr wierd âfgesprookʼn om mee ne kleinʼn up meinsʼn oes “oʼfabèt” op te stêlʼn: ʻt ês
nen ènvèntoêries gewoordʼn vân de verschîlege klènkʼn die me weûre ier beezegen, èn
iênegste dôrvân komde aliêne moêr ier teeʼn.

Prets Marie
Pretze Witten
Schotel
Smalen Djef
Stampers Stance
Stampers Stiene
Toonekies (te)
Toonekies Sara
Toonies (te)
Walraets Mance
Wijntze
Wijntzies Wia
Wijntzieze Miet

Van Malderghem Marie, getrouwd met Praet Remi
Praet Remi
?
De Smaele Josef
Jourquin Constance (familie van Jourquin,
boerderij aan de Gillestraat)
Vande Kerkhove Leontiene
Lauwerier Hector, kinderen: Gilbert, Robert, Denise
Monie Sara, echtgenoot: Georges Lagneau
Besard Georges (broer van Gaston enz.) Ook: Pieknijns
Walraet Emerence (?)
Verschelden Johannes
Collet Maria, getrouwd met Johannes Verschelden
Verschelden Remi

Nota: Wij doen beroep op de lezer om, indien mogelijk, ons de eigenlijke namen te
laten kennen van de mensen waarbij een vraagteken staat. Dank bij voorbaat.

Wie is wie ?
Op onderstaande foto de jeugd van Schorisse met proost E.H. Willy De Leebeck.

die echter wel een scharniermoment betekent in de Europese geschiedenis. Het is in
die context van een ingewikkeld politiek-dynastiek kluwen op het hoogste Europese
niveau en het bijhorend militair optreden dat uiteindelijk de slag bij Oudenaarde moet
gezien worden.
Het derde hoofdstuk, “De Slag bij Oudenaarde en de Spaanse Successieoorlog”, sluit
naadloos aan bij het vorige. Hierin belicht Frederik Dhondt zeer gedetailleerd het zuiver militaire aspect van de slag bij Oudenaarde, als belangrijk onderdeel in de Spaanse
Successieoorlog. Bijna dag na dag en uur na uur volgen we hier de troepenbewegingen
en de uiteindelijke krijgsverrichtingen. Enige historische kennis is voor de lezer van
het tweede en derde hoofdstuk evenwel geen overbodige luxe.
Het vierde hoofdstuk is een verrassing. Er bestaat namelijk een eigentijdse kroniek
over de slag bij Oudenaarde, vermoedelijk van de hand van Jan Loyens, een kanunnik
van de kapittelkerk van Eine. Onder de titel ”Leven langs de Schelde. Een manuscript uit Eine over de Slag bij Oudenaarde en de krijgsverrichtingen in de Spaanse
Successieoorlog (1708-1711)” wordt deze kroniek, becommentarieerd door Pieter-Jan
Lachaert, in extenso uitgegeven. Bovendien worden, dank zij het onderzoek door
Nadine Nachtergaele van het landboek van Eine uit 1687, hier voor het eerst, de in de
kroniek vermelde hoeven in Eine tot op het perceel gelokaliseerd, zelfs met de benaming van de toenmalige bewoners. Mede met behulp van kadastrale plans en hedendaagse fotoʼs lopen het verleden en het heden perfect in elkaar.
Het vijfde hoofdstuk, van de hand van Luc Van Durme en Pieter-Jan Lachaert, is
geweid aan de plaatsnamen in de buurt van het slagveld van 1708. Dan volgen nog
twee bijdragen, van Nicolas Faucherre en van Pieter-Jan Lachaert over de beroemde
maquette van Oudenaarde van 1746 (elf panelen, gezamenlijke afmetingen 5,48 meter
op 4,16 meter). Hier komen we heel wat te weten over de fortiﬁcaties van Oudenaarde
en de evolutie van de stad in de loop van de eeuwen. Ten slotte is er nog een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in en rond Oudenaarde van de
Vrede van Munster (1648) tot de Vrede van Utrecht (1714), eveneens van Pieter-Jan
Lachaert.
“Oudenaarde 1708 een stad, een koning, een veldheer”, een uitgave van het
Davidsfonds, is bovendien een prachtig kijkboek met tal van betekenisvolle afbeeldingen en fotoʼs. En dan hoort bij deze hoogstaande publicatie nog een stripalbum,
naar een scenario van Ivan Adriaenssens, met tekeningen van Stedho en met de
medewerking van onder andere 9 leerlingen (toekomstige historici ?) van het
St.-Bernarduscollege.
Voor alle geïnteresseerde inwoners van Oudenaarde en het omliggende en voor elke
historicus, die naam waardig, hoort deze publicatie in zijn of haar boekenkast.

In ons documentatiecentrum liggen honderden fotoʼs van inwoners uit één van de
vroegere deelgemeenten. Wij willen te weten komen wie er op staat en jij kan ons
wellicht helpen. Kom maar eens af naar Ter Maelsaecke op zondagvoormiddag, je zal
er niet alleen zijn.
6
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Ledenlijst 2008.

Blondientje wist te vertellen...
Maar dat zal voor de volgende keer zijn.

ERELEDEN :
Fam. Beckaert-Titeca, Maarkedal
Bibliotheek Omer Wattez, Maarkedal
Fam. Luc Bothuyne-De Maeseneire, Maarkedal
Fam. Jozef Bourdeaudhui, Maarkedal
Mevr. Helen Buys, Maarkedal
Mevr. Bernadette Casiers, Maarkedal
Fam. Romain De Bleeker-Glibert, Ronse
Fam. Geert De Geyter-Eeckhaut, Maarkedal
Dhr Philippe De Keyser, Oudenaarde
Dhr Sylvain De Lange, Brakel
Dokter Edmond De Meulemeester, Maarkedal
Mevr. Christiane de Potter d'Indoye, Maarkedal
Dhr Stan De Wolf, Ronse
Fam. Chris en Ann Delaere-Dieryckx, Maarkedal
Dhr Geert Devos, Oudergem-Brussel
Dhr Guy Duwijn, Maarkedal
Fam. Jozef Eeckhout-Batteauw, Maarkedal
Dhr Jean Foucquet, Maarkedal
Dhr Georges Gosseye, Oudenaarde
Dhr Noel Huysman, Oudenaarde
Fam. Walter Kerckhove, Maarkedal
Fam. Antoine Lefever-Baeke, Maarkedal
Fam. Fernand Maes, Maarkedal
Dhr Adelin Maheur, Ename
Geschied- en Oudheidkundige Kring Ronse, Ronse
Burgemeester Peter Thienpont, Maarkedal
Hr en Mevr. Paul Van Butsele, Ronse
Mevr. Rita Van Caenegem, Maarkedal
Dokter Luc Van Coppenolle-Beeckman, Maarkedal
Dokter Eric Van Eeckhout, Maarkedal
Fam. Rudi Van Paemel, Maarkedal
Mevr. Marijke Van Welden, Maarkedal
Mevr. Paula Vander Mijnsbrugge, Maarkedal
Dhr Jean Velghe, Ronse
Fam. Marc Vuylsteke-Casteleyn, Maarkedal

STEUNENDE LEDEN :
Fam. Dirk Backeland-De Tavernier, Maarkedal
Fam. Denis Baekeland, Maarkedal
Fam. Paul Baekeland, Maarkedal
Fam. Jozef Bauters-Vindevogel, Oudenaarde
Dhr Hilaire Besard, Maarkedal

Fam. Pascal Bothuyne, Maarkedal
Fam. Marc Bourdeaud’hui, Maarkedal
Dhr Fernand Brossé, Brakel
Fam. Jean Capiau, Maarkedal
Dhr Carlo Cierkens, Maarkedal
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Amedee, de garde van de Piere Vande Kerkhove Amedee
Bermiete
Dumont Charles
Berties (te)
Roman Achiel
Boerkies (te)
Bauwens Jules
Boers Pedua
(Gyselinck ? Pedua) getrouwd met Roeland Petrus ?
Boerze-Merze Georges
Gyselinck Georges
Breivelder (den) leurder met groenten uit het Zottegemse (Breivelde)
Clemank
Lauwerier Clement, getrouwd met Camies Maria (Collet)
Cloviezen (te)
Gyselinck Clovis
Coppies (te)
Achiel Pot en Maria Coppens
Djaks (te)
De Smaele
Djaks Emilie
De Smaele Emilie
Donders hof
Van Schoorisse Maurice
Doojers (te)
DʼHaeyer Charles, getrouwd met Stockman Zoë
Goorkieze Fons
Baekeland Alphonse (zoon van Charles-Louis,
broer van Cyriel en Celesta)
Gyselinks (te)
Gyselinck Celesta, getrouwd met David De Meulemeester
Huizekieze Pee
Geenens René
Kaks Louise
Roelandt Louise
Kakskieze Richard
Vanden Abeele Richard
Keizers (te)
De Keizer Alphonse en zuster Marie,
kinderen van Pauline
Koppiezen Achiel
Pot Achiel, getrouwd met Coppens Maria
Kronks Tiele, Tiest, Rie Devos (?), dochter van een van hen: Maria
Manden David
Hybaude David
Manden Florie
Hybaude Florent
Nards Blondientje ?
moeder van Jean-Baptiste Cornil
Nardzen Tiest
Cornil Jean-Baptiste, getrouwd met Scheepies Rachel:
Devos Rachel
Noenen Marchand
Praet Victor (neef van Pretze Witten, Remi Praet,
broer van Stance Praet)
Palullen (te)
Donckerwolke (Amedé, Maurice, René)
Patriezen (te)
?
Pauwels (te)
Pauwels Marie: Lauwerier ?
Petters (te)
Donckerwolke Jules
Pijke-Fiedze Robbie
?
Pijken Vira
Verschelden Elvira, getrouwd met Foubert Remi
(Karieze Miet)
Potze Krul
Pot Victor
5

gezegende jaar 35.
Wat ge nog niet weet, is dat we met ons historie terechtgekomen zijn te midden een
maandagmorgen van na de kermis. De trein naar de Borinage stinkt naar bier, al de
jonge gasten hebben een kop gelijk een drankbermiete en stuipwerk zal ronduit te
vermijden zijn.
Die van de steenoven hebben dat begrepen en nemen geen risicoʼs. Al van te negenen
zitten ze bij Stampers Stance hun vreselijke nadorst te lessen, terwijl Stiene nog bezig
is met volle emmers water de vuiligheid van de dag tevoren naar buiten te kletsen.
"Ge moet u genezen met hetgeen u ziek gemaakt heeft" redeneren ze.
Dat is een hele kunst, met al die soorten bier die in de koekamerse herbergen getapt worden. Brouwsels van Roman en Merchie tot De Bisschop, Liedts en Felix, van
Liefmans en Verlinden tot Thienpont en Vanderdonckt, van Vondel, Slagmuylder,
Bockbier tot Bukkens, Krüger en Cambier, ge zoudt er de tel bij kwijt geraken.
Stance zelf drinkt een Dobbelen Bruinen om te ontnuchteren. Het zal nodig zijn want
ten halven de voornoen loopt haar kraan al gelijk een fonteintje. Met maandaggasten
maakt ze haar week goed.
Goorkieze Fons was, na de steenbakkers, de eerste die binnenviel. Hij vond dat het
geen weer was om te metselen. "Het droogt te rap."
Noenen Marchand had Huizekieze Pee mee geloodst. En Pee moest trakteren. "Hij
moet maar wat meer kastanjeblaren in zijn toebak versnijden," zei Marchank, "dan
kan hij gerust heel de staminee nen demie betalen."
En dat laatste deed hij.
Het was of Amedee (dat was de garde van de Piere) en Schotel, die aan de QuatreVents woonde en gebroken Vlaams sprak, het geroken hadden. Ze kwamen juist op
tijd. Schotel was ieverst elektriek aan het placeren, waar ze geen drank in huis hadden,
zei hij.
Tegen de noen was er te Stampers meer lawijt dan in Ronse in Dopchie's fabriek. Dat
dreef dan over naar Coppies, om zich later te verspreiden naar Cloviezen en ʼt Wolfgat.
"We zullen morgen een uur langer werken, het is maar één keer in ʼt jaar kermis te
Koekamer."
In de achternoen zijn de geweldigsten natuurlijk uitgeteld, dat kunt ge wel peinzen.
Ze liggen ergens op de plankier of onder een appelboom in diepe slaap te grollen en
lelijk te doen.
Dat kan nog wel een tijd duren, daarom zal ik intussen wat meer vrouwvolk op het
theater laten verschijnen. Binst dat Wijntzies Wia en Walraets Mance bij Kaks Louise
aan hun vierde pot kofﬁe toe zijn, steekt Djaks Emilie de straat over tot bij Nards
Blondientje, die de trapjes naar de voordeur aan het dweilen is. In geen tijd staat Boers
Pedua er ook bij. Ze gingen bijkans neus tegen neus staan, om malkander het nieuws
van gisteravond te vertellen. Van de venten en de zuipers, de lieven en de vrijers. Van
de zinginge, waarbij Kootje van Ronse voor de hoge tonen bovenop de tafel was gesprongen en er in één zwier aan de andere kant weer afgetuimeld.
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ʼs Morgens, kort na de vijven, trekt Wijntje zijn venster open, kijkt naar de lucht, ziet
dat de duiven van Potze Krul al rondvliegen en schiet rap in zijn broek en zijn kloefen.
Met genoeg lawaai om zijn Wia twee keer te "omwekken", schuift hij de grendel van
voor de deur, spuwt een ﬂuim in de mestpoel en gaat in de stal staan pissen. De drie
koeien liggen nog slaapdronken te mummelen en aan het vliegen van de zwaluwen ziet
hij dat het weer een warme dag wordt.
Nu zoudt ge gaan denken dat Wijntje en Krul elke dag als eersten de vlooibak uitwipten. Steek dat uit uw hoofd want de Flamins die in Hautrage, Tertre en Baudour
de Waalse industrie deden ﬂoreren, stapten op dat eigenste moment al in Elzele op
de trein. Wijntzieze Miet, Manden David en Florie, Clemank, Smalen Djef, BoerzeMerze Georges en nog een toeveel anderen. Beestig moe – ge zult binnen een beetje
wel verstaan waarom – zakten ze vandaag elk in een hoek van het compartiment op de
houten banken, staken hun sjiek onder hun klak en vielen gelijk otters in slaap.
Ondertussen werd de Koekamer helegans wakker. Met gerinkel van melkemmers op
Donders hof, hanen die kraaiden, honden die basten en ergens een kwaad wijf dat al
aan het kijven ging. Koppiezen Achiel stond water over zijn hoofd te pompen en trok
daarna, al lelijk doen, naar zijn beesten. Prets Marie hoorde hem bezig, binst dat ze den
eetzak van hare Witten vulde. Pijken Vira en Toonekies Sara waren vroeg opgestaan
voor de wekelijkse was en te Kronks gingen Tiele, Tiest en Rie aan het tuilewuiten
over wie er de tuchtige koe naar de stier zou doen.
Eigenlijk begon, in de zomer tenminste, het leven volgens de gang van de natuur: als
de eerste vogel aansloeg, waren de mensen er ook, de hele straat door. Van te Boerkies
en te Cloviezen, tot te Gyselincks en te Keizers. Te Doojers, te Djaks, te Pijke-Fieʼs,
te Patriezen, te Pauwels, te Toonies, te Toonekies en in al de huizen en hovekies die ik
vergeet.
Peins nu niet, als ge heel die beschrijving leest, dat ons gebuurte een achtergebleven
gat was. Ik ga u meer zeggen: in die dagen waren wij van de eersten om de moderne
tijd in te luiden. Al van in het jaar negenentwintig reden ze te Berties met een autobus.
Met veel domp en geronk, maar ze reden! Te Palullen werden camions vol eieren geladen om naar Engeland uit te voeren. En van bij Petterke vertrokken hele vrachtwagens
kiekens en witloof naar Parijs. Internationaal transport vanuit de Koekamer, in ʼt jaar
vijfendertig! En gij nu!
Herbergen, winkels, koe- en paardenboeren, schrijnwerkers, een wagenmaker, een
kloefkapper, een strodekker-varkensslachter, zelfs een loodgieter-kremmarchank, een
smid-kerkmeester, een elektricien-schoteldraaier, wevers, naaisters, zelfs een toebaksnijder, een gazettenmarchank en een garde van de Piere, we hadden het allemaal op
de Koekamer. Er was in heel Ronse zoveel leven niet als bij ons!
Ziet ge den dokteur met zijn moto door de nieuw gekasseide straat vliegen? En
Bermiete met brood rondgaan? Ziet ge de scharenslijper op zijn tredmachine zitten
en de vellenmarchank "Po-o-o-de-lapins" de konijnenvellen ophalen? Ziet ge de kar
van den Breivelder met groenten en die van Kakskieze Richard met bier van deur tot
deur gaan? Ziet ge dat allemaal gebeuren? Dan zit ge op de goede golﬂengte, in het
3

Vertelsels bij de Leuvense stove.

PAUL BAEKELAND

Als tussendoortje brengen wij hieronder en ook in het volgende nummer van
Businarias een tekst die vijftien jaar
geleden in het boekje van de bekende
Koekamerfeesten (Schorisse) werd gepubliceerd en die we recent als een stukje
heemkunde herontdekten.
Het gaat over de, vanuit onze tijd bekeken, wonderbaarlijke toestanden in een
landelijke buurt in de dertiger jaren. Het
gaat over mensen die echt hebben bestaan
en die bij hun lapnaam aan bod komen
(lijst van de echte namen achteraan). De
hele sfeer is authentiek, de gebeurtenissen zelf zijn evenwel verzonnen.
We stellen de lezer gerust, met de "Vertelsels bij de Leuvense stove" gaan we later
door.
Ze ontstonden ooit, zoals u weet, uit de drang om de schat aan woorden die men in
deze contreien enkele decennia geleden nog gebruikte en die aan versneld tempo verdwijnen, minstens op papier te zetten en dat in de context van "vertelsels". Het is een
heemkundige bezigheid die de moeite loont en, bij leven en welzijn, zullen we daar dus
in de toekomst verder werk van maken.
Businarias is trouwens begonnen aan een woordenboek van de Maarkedalse dialecten,
iets waar de aparte werkgroep een paar jaren zoet zal mee zijn.

De Koekamer
1935
De geschiedenis van de Koekamer zou een dik en kleurrijk boek kunnen zijn. Het moet
alleen nog maar geschreven worden. In ongekuist Vlaams, zo stel ik me voor, zoals
het uit de mond van de ouderen zelf komt en met een scheutje eigen fantasie erbij.
Als proef richten we de schijnwerper lukraak op een zomerse dag van het jaar onzes
Heren 1935.
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