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Voorwoord.
MARC VUYLSTEKE

Een jaarwisseling betekent omkijken en vooruitblikken. 

2008 was voor Businarias een gewoon jaar maar ook een goed jaar. Traditiege-
trouw verscheen ons tijdschrift steeds stipt op tijd (begin januari, mei en september). 
De Nacht van de Geschiedenis op 18 maart, in samenwerking met het Davidsfonds 
en het Milieufront Omer Wattez, was opnieuw een schot in de roos. Hetzelfde thema, 
de Maarkebeek, werd verder uitgediept met een tentoonstelling op Erfgoeddag. 
Ook dit jaar trokken we met een volle bus op uitstap, deze keer naar Wervik, Komen 
en Wambrechies. Het documentatiecentrum in de Maalzaakstraat groeide verder aan: 
elke zondagvoormiddag mochten we gemiddeld een tiental geïnteresseerde bezoekers 
verwelkomen. Het opstarten en levendig houden van de dialectwerkgroep was de grote 
nieuwigheid voor 2008. 

Wat zal 2009 worden voor Businarias? Alle bestuursleden werken enthousiast ver-
der mee en staan er borg voor om onze Heemkundige Kring gestaag uit te bouwen. 
Het project rond de “Morkedoʼse diealèktʼn” wordt een prioriteit: we willen zoveel 
mogelijk dialectwoorden inventariseren. Daarvoor rekenen we ook op de medewer-
king van onze leden. Ook maken we werk van “Beeldig Maarkedal”: het is daar-
bij de bedoeling allerlei fotoʼs (familiefotoʼs, klasgroepen, gebeurtenissen in een 
van de Maarkedalse deelgemeenten, enz.) te ontlenen en in te scannen om ze aldus 
voor de toekomst veilig te stellen. Daartoe doen we een oproep aan al onze leden 
en aan alle inwoners van Maarkedal om ons dergelijk materiaal (eventueel ook 
andere documenten, krantenknipsels, bidprentjes, ...) in bruikleen te geven of te schen-
ken. Vroeg of laat kunnen we deze misschien gebruiken om bijdragen in ons tijdschrift 
te illustreren, tentoonstellingen te verrijken, en ook, laten we eerlijk wezen ... dergelijk 
waardevol materiaal mag toch niet verloren gaan!

Ondanks inflatie, regressie, beurscrashes, BHV, dotaties en recessie, blijft ons lid-
geld weer eens onveranderd en dit dank zij de steun van de vele ereleden en steu-
nende leden. U wilt uiteraard, en daar zijn we zeker van, graag lid blijven van 
Businarias. Indien u het gekozen bedrag (€ 7,50 gewoon lid – € 12,50 steunend lid 
– € 25 erelid) nog niet hebt overgeschreven, talm dan niet langer. 

Het bestuur wenst U een vreugdevol 2009! 

ling voor de geschiedenis van de vereniging, van de sporter en de supporter. De fotoʼs 
scannen we in en bezorgen ze binnen een paar dagen terug. Samen willen we er op 
zondag 26 april iets moois van maken. Kom eens op een zondagvoormiddag naar 
ons documentatiecentrum in de Maalzaakstraat te Etikhove voor verdere afspraken of 
neem contact op met een van de bestuursleden.
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

Djaks Emilie, Nards Blondientje en 
Boers Pedua stonden te klappen voor 
de deur van den Trapop. Het was de 
maandag van de kermis van het jaar 35 
of daaromtrent. Het was wreed warm en 
de venten die in de voornoen hun nadorst 
gulzig hadden gelest, lagen nu te snurken 
in de schoove, op de plankier of in  den 
boomgaard.
Ik heb ondertussen geprobeerd te achter-
halen wat die drie vrouwmensen daar zo 
gedreven aan het fezelen waren. Ge moet 
weten, als de wijvekies van die tijd bij-
eenstonden, op hun borstel geleund, dat 
er wellicht groot nieuws aan de orde was, 
dat het bovendien ging over dingen die 

slechts in vertrouwen en onder strikte geheimhouding konden worden medegedeeld.
Het ging in deze uiteraard over kermisgebeurtenissen, dat was aan hun mouvementen 
te zien. Het ging over de jonge gasten en hun uitspattingen en over het feit dat ze de 
dag van vandaag geen schaamte meer hadden.
ʻIn onzen tijd,  ̓zei Pedua – het mens was 76 jaar, ze sprak dus van onmogelijk lang 
geleden – ʻin onzen tijd moesten wij voor den donkeren thuis zijn, of het zou er anders 
nogal gestoven hebben!ʼ
ʻEn zoveel weken thuisblijven,  ̓voegde Emilie eraantoe, ʻvoor straffe de langen om-
weg doen, of drij paternosters lezen, zeven dagen lang.ʼ
Emilie was, om haar curieusheid te voldoen, gisterenavond een keer de Zenderdreve 
ingetrokken... Terwijl haar deze mededeling quasi achteloos ontviel, maakte ze een 
handgebaar als van spijt om haar eigen loslippigheid en beduidend dat ze het beter 
voor zich had gehouden. Nu kon ze wel niet anders dan verder vertellen.
ʻDaʼk u moest zeggen,  ̓zei ze, ʻwiens jonk daar stond te vrijen dat het schandalig was, 
achter de tronken van Pretze Witten, ge zoudt verschieten. Die snotneuze is nog maar 
half gekweekt en haar moeder zit alle zondagen op de communiebank! De vent met 
wie ze aan het palodderen was, heb ik niet kunnen herkennen. Ne froete kadee in ieder 
geval! Het zal wel uitkomen wie het was.ʼ
Toen Emilie verder vertelde dat het vrijend koppel in kwestie na een poos, niet langer 
staande maar wel neergelegen in het gras met zijn activiteit verder ging, begonnen de 
twee andere vrouwen naar hun asem te snakken van nieuwsgierigheid, over wie ze het 
wel mocht hebben.

MARC VUYLSTEKE

Erfgoeddag 2009 – 26 april.

Uit Vriendschap. 

Erfgoeddag staat in 2009 
helemaal in het teken van 
vriendschap. Ook dit jaar 
plant Businarias een ten-
toonstelling. Op zondag 26 
april 2009 willen we ieder-
een die ʻvriendschap heeft 
met het verleden  ̓ verwel-
komen. 

Deze keer is ons thema 
“Vriendschap en Sport”. Sport is de discipline bij uitstek waar de dubbelzinnigheid 
van ʻvriendschap  ̓tot uiting komt. Enerzijds vormt sport een mooie basis voor vriend-
schappen en anderzijds viert de rivaliteit tijdens het sporten hoogtij. Maar zo diep
willen wij er niet op ingaan. Wat dan wel ?

Op de tentoonstelling willen we de verschillende sportverenigingen van Maarkedal in 
de kijker plaatsen. We zijn daarom op zoek naar oude fotoʼs van allerlei sportactivitei-
ten gaande van voetbal, wielerwedstrijden, boogschieten, vinkenzetting en duivensport 
tot en met wielertoerisme, petanquen, ruitersport, schoolsport, enz. Wij mogen nu al 
rekenen op de enthousiaste medewerking van de Sportraad Maarkedal en de daarbij 

aangesloten leden.

Zo een tentoonstelling opzetten 
vraagt heel wat inspanning en het 
succes ervan hangt af van de sa-
menwerking met de vele sportver-
enigingen en sportliefhebbers van 
Maarkedal. We zoeken niet alleen 
allerlei oude fotoʼs die we, uitver-
groot, op de tentoonstelling aan de 
bezoekers willen tonen, maar we 
hebben eveneens veel belangstel-
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Bij haarzelf zat het geheim zo te branden op haar tong, dat ze het op den duur wel 
moest prijsgeven.
ʻMaar vertel het alstublieft niet voort,  ̓verzocht ze.

Vaneigen wist op-ne-niet-van-tijd heel de Koekamer, wiens dochter daar gisteren-
avond zo schabouwelijk aan het vrijen was geweest in de Zenderdreve. En nog geen 
twee uren later deed Djouws Marie met het nieuws de ronde van den Annoven.
ʻDjeermenies-maria, ge moet nu nekeer horen...ʼ
Verwacht nu niet van mij dat ik, zoveel jaren later, het meiske in kwestie bij naam ga 
vernoemen. Het was een schoon en een braaf jonk, goed besteld, verder niets op aan te 
merken. Maar de venten zijn soms bezeten. De natuur, dat kan geweldig zijn. Er moet 
trouwens die avond iets speciaals in de lucht gehangen hebben, want ik heb me laten 
wijsmaken dat er nog koppels de Zenderdreve ingetrokken waren. Op de geur van het 
hooi af, peins ik. Bedwelmd door de maneschijn.
Wat dat meiske betreft dat door Emilie betrapt werd, het kind kan gerust zijn, ik zeg 
verder niets. Trouwens ik wil mij niet verbranden aan klap van de straat. Veronderstel 
dat Emilie zich verabuseerd had, of dat Pedua en Blondientje – ze hoorden alle twee 
niet te goed meer – appels voor peren verstaan hadden... Dat zou de eerste keer niet 
zijn. En nog iets: Potze Pieterzen hond was beginnen bassen omdat Camiezen Duul 
met een kar klaver passeerde. Het lawijt van dien hond was op zijn eigen al genoeg 
om de woorden van  Emilie anders te verstaan. Als dat beest begon, dan was het om 
hoorndol van te worden. Duul was al lang met zijn getruk den Annoven in, als dat beest 
nog altijd van zijn lat stond te geven.
En onze wijvekies klaptegen voort. Over het jong volk van tegenwoordig en de deug-
nieterij die ze uithaalden.
ʻIk zie genoeg in mijne staminee!  ̓zei Blondientje. ʻDa kik moest klappen! Gisteren-
avond had er ne schavuit de lamp uitgevezen. Het was te klaar naar zijn goesting. Hij 
had dan in den donkeren een meiske vastgepakt dat van hem niet was. Het zat er daar 
in ene keer bovenhands op, er werd overhoop geroepen dat het niet schoon meer was. 
Onzen Tist heeft, met hulp van de Witten, die twee moeten buitensteken, voor dat ze 
malkander aan het gat zouden gaan.ʼ
Pedua had het lawijt gehoord, zei ze. Ze had van alles gepeinsd en ze wou daarover 
uitweiden. Maar eerst wou ze op haar gemak zitten.
ʻZet drij stoelen buiten, in de schoove tegen de muur,  ̓vroeg ze, ʻen haalt ons iets voor 
te drinken.ʼ
Dit geschiedde prompt, Blondientje deed met genoegen wat haar werd gevraagd. 
Ziezo, nu konden ze nog uren door kletsen. 
Daar waren ze volop mee bezig toen Goten Dietje (Fitrientzies dochter, uit den Berg 
ten Houte) afgestapt kwam. Ze was naar den Broeke met haar geit naar den bok 
geweest.
ʻAl den derde keer en niet vol te krijgen, de prije!  ̓zei Dietje.
Ze bleef een beetje staan klappen. En waarover klapt een mens allemaal!

“Naar het schijnt”, zegt Marie-Paule aarzelend, moet Jozef op een of andere manier 
gedacht of gewenst hebben dat ik in dit huis zou komen wonen. Martha zei dat, nadat 
we het huis gekocht hadden. Zou het waar zijn?”
Ik glimlach. In dit verhaal, in mijn verhaal over het huis in de Nederholbeekstraat en 
zijn bewoners, is het waar.

Tijden veranderen!

Thuis in de Nederholbeekstraat.

Het huis is nog steeds 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 blank-
houten voordeur. De voortuin is zoals ieder jaar volgeplant met kleurrijke voorjaars-
bloeiers, schoenlapperskruid, rozenstruiken en een toverhazelaar. De krokussen staan 
in bloei, de narcissen moeten nog verder uit hun bollen rijzen. Negen ramen verdelen 
de gevel van het huis in twee verdiepingen zoals de pastorij van Vleckem. Het met-
selwerk van rode baksteen is onder de dakrand versierd met motieven in reliëf. Goed 
werk van Frederik en Jozef. 
Het dak, met aan elke kant een schouw en in het midden een trapsgewijs gemetselde 
dakkapel, heeft een klein torentje dat niet opvalt. Het is gemaakt van hout, wit geschil-
derd en er hangt een bronzen klok in. De klok die... jawel. 
Boven de klok is een dakje gebouwd, waarop een kruis staat met een glimmende 
koperen haan erop. En als ze luidde, droeg Petrus-Amandus hier de mis op.

Ik ga het huis langs de zijkant binnen, vlakbij de rode beuk, door een met wilde 
wingerd omgeven glazen deur, zoals ik vroeger al deed. Alles is mij vertrouwder 
dan ooit: Etikhove, de familie Van Nieuwenhuyze, de Nederholbeekstraat, het huis 
en zijn bewoners. Het verhaal heeft mij de weg gewezen, het leven heeft mij erheen 
gebracht. 
Ik vond in de Nederholbeekstraat een huis om in te wonen en een toekomst. Ik ben 
thuisgekomen in een verhaal.

Nota van de redactie :
Dit verhaal is een samenvatting en een persoonlijke weergave van talrijke 
gesprekken die Lut De Jaegher had met Marie-Paule Van Nieuwenhuyze. Het 
is vanzelfsprekend geen studie gesteund op historisch onderzoek en bepaalde 
feiten kloppen niet altijd met de werkelijkheid.
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ʻZou het waar zijn,  ̓ vroeg Emilie, ʻdat er gisterenavond aan ʼt Wolfgat gevochten 
werd?ʼ
Emilie wist dat het waar was, het nieuws was al in de vroege morgen het gebuurte 
rond gegaan, maar ze wou het nog een keer horen, om zeker te zijn en meer details te 
vernemen.
ʻSiestoois Lena heeft mij verteld,  ̓zei Dietje, ʻdat twee drie pummels van Zegelsem te 
veel rond de rokken van het jong vrouwvolk hadden gedraaid en dat een toeveel man-
nen van hier bij die kadeeën waren gaan staan en hen gevraagd hadden hoe ver het wel 
was van hier naar Zegelsem en hoe zere ze wel konden lopen. Nu moet er daar toch 
enen bij geweest zijn met een grote muile, die begon tegen te knabbelen en ʼt spel was 
aan de gang.ʼ
Binst dat Dietje nog volop aan het vertellen was, kwamen Loties Margriet en 
Stockmans Zoë te naargange, bleven staan en hoorden waarover het ging. Margriet 
smeet er kort en krachtig haar staart in.
ʻZe zouden allemaal beter wat minder bier drinken,  ̓zei ze.
Meer woorden maakte ze daar niet aan vuil. Ze had geen tijd, ze moest naar de grote 
kouter, de vesperije brengen aan hare vent, die daar aan het werk was.
Dietje moest er in ene keer ook vandoor, haar geit werd ambetant.
Maar Zoë bleef staan klappen. Ze moest een kan bier hebben, voor Pauwelze Slinken 
die, in de hitte van de achternoen, op haar strodak zat reparaties te doen en te zweten 
gelijk een das. Hij zal, tussen haakjes gezegd, nog een tijdje dorst gehad hebben, peins 
ik, want Blondientje had niet subiet tijd om Zoë te bestellen en Zoë, stond intussen 
sakkerdju te vergeten waarvoor ze eigenlijk gekomen was.

Met het geklapsel, daar voor de deur van Nards Blondientje, zou een boekske vol te 
schrijven zijn, maar twee huizen verder, te Coppies, viel er intussen ook wat op te 
tekenen. Petterke en de Smed-van-ʼt Wolfgat waren er namelijk, samen op de 
resortkar, aan komen rijden. Waar die twee gezworenen opdoken, was er meestal iets 
te beleven. Wij daar dus op af. Gusta, het paard van Petterke, stond aan een muurring 
vastgebonden en de twee waren naar binnen getrokken.
Bleek nu dat er te Coppies al veel volk in huis was en het lei ernaar aan dat er voor de 
bazin des huizes die dag nog een stuiver in het laatje zou komen.
Vier manen zaten te kaarten, op de tafel te buischen en luid commentaar te geven. 
Persoontsieze Paul, Djouwze Miet, Rozen Djef en Wietsieze Monk. Aan de toog 
drumden jonge gasten bijeen, om in de schone ogen te kijken van de jonge dochters 
Georga en Jeanne. Die twee tapten bier en spoelden glazen. Ze waren schoon van hun 
eigen en hadden Soir de Paris aan hun bloes gedaan om nog meer aan te lokken. De 
potentiële vrijers aan de toog, waren in gedachten verder dan toe, maar ze hielden het 
bij klappen. Over de leute van gisterenavond, toen het orgel speelde en alleman op de 
dansvloer was, de staminee én de grote kamer stampvol. Al het jonge mannevolk van den 
Annoven, den Broeke, de Langestraat, al het schoon vrouwvolk: Wietsies Louise, 
Boerzemers Gabriël, Gijselincks Hilda, heel de fleur van die jaren.

De ketel op het houtvuur dampt. Marie-Paule vult een theebuiltje met kamille en munt 
en schenkt er het kokende water over. Ik blader door een boek met de omvangrijke 
stamboom van de familie Van Nieuwenhuyze, op zoek naar de personages die ik 
ondertussen zo goed heb leren kennen. Marie-Paule wijst me op een oude foto 
Leontine en Julia aan. Het zijn de twee jongste dochters van Frederik. Ook zij 
mochten van hun vader studeren. Hij droomde ervan dat ze allebei schooljuffrouw 
zouden worden. Dat ze daardoor voorbestemd waren om niet te trouwen, vond hij 
niet zo erg. Trouwen mocht vroeger niet als “schooljuffrouw”, vertelt Marie-Paule. Ze 
weet ook nog dat de droom van Frederik niet helemaal uit kwam. Leontine werd non, 
Julia verkoos de liefde boven de plicht en trouwde toch.

Ik vind in de stamboom ook hun broer Jozef Van Nieuwenhuyze, zoon van Frederik, 
schrijnwerker-timmerman, geboren op 3 augustus 1882. Hij trouwde op 25 april 1913 
met Marie Verdonckt. In een uittreksel uit de “Historiek van Etikhove” wordt Jozef 
omschreven als een vurig en in de streek zeer gekend toneelspeler. “In de opvoering 
van ʻDe Wonderdokterʼ, bij welke gelegenheid toeschouwers werden geweigerd – 
zij zaten reeds op biertonnen of stonden recht in de zaal – speelde Jozef 
Van Nieuwenhuyze op 89-jarige leeftijd zijn laatste rol. Hij overleed in 1976.”

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

Zittend v.l.n.r.: Joseph, vader Frederik met Julia, moeder Elisa, Martha, Maria.
Staand v.l.n.r.: Pierre, Leontine, Florent en Alphonse. (foto familiearchief)
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ʻVandaag stekezot en morgen onder de sluits,  ̓schamperde Petterke.
Hij keek de staminee rond, telde de koppen, rinkelde met het enkel geld in zijn 
broekzak.
ʻGeef ze allemaal enen op mijn kappe,  ̓beval hij. ʻEn zorg voor een bermiete water 
voor mijn Gusta.ʼ
Ze dronken op zijn gezondheid. En den enen en den anderen trakteerde terug. Coppies 
Maria blonk van opwinding en haar dochters werden, in de ogen van al dat mansvolk, 
van langsom schoner.
Er kwamen ondertussen nog veel meer maandaggasten binnen. Niets was georgani-
seerd, alles gebeurde, het bier deed zijn werk. Wanneer de Borains arriveerden, van de 
trein van Elzele, stond Wietsieze Monk bovenop een stoel te zingen. En Dories gasten, 
toevallig binnengekomen, werden te viervoete achter hun speelboek gezonden. Nog 
later op de avond geraakte het orkest helemaal compleet, met Coppieze Valère met 
zijn saxofoon en Tropke met zijn trompet. Het huis dreunde, niemand zat nog stil, de 
nacht was nog jong.
Hoe en wanneer de meesten die kermismaandag thuis geraakt zijn, weet ik niet. Een 
ding is zeker, aangezien het wel meer gebeurde dat het paard Gusta, met baasje Petter 
in slaap gevallen in de resortkar, gewoon op gevoel af naar huis stapte. Binst dat de 
polkaʼs, de mazurkaʼs en de walsen te Coppies nog volop elkaar opvolgden.

Er wordt gezegd dat iemand, te vieren van de morgen, een zo zware klop gaf op de 
grossekes, dat uit het ding op slag geen klank meer te krijgen was.
Op dat ogenblik vond Coppies Maria dat het genoeg was geweest, dat het vat af was. 
Het hoeveelste zei ze er niet bij.
Ook op dat eigenste moment kreeg Potzepieterzen hond, met zijn eeuwige bassen, een 
bermiete water over zijn kop. Of het beest dan eindelijk zweeg, zal ik u een andere 
keer vertellen.

Boerzemers Gabriël Gyselinck Gabriël
Camiezen Duul Verschelden Theodule
Coppieze Valère Coppens Valère, getrouwd met Vandenabeele Martha (Kakskies Martha)
Djouws Marie ? getrouwd met Flamand  ...
Djouwze Miet Flamand Remi, zoon van
Dories gasten Van Schoorisse Georges en Frans
Gijselincks Hilda De Meulemeester Hilda, dochter van David en Celesta Gyselinck
  Zuster van René en Albert
Goten Dietje ? getrouwd met De Buserie Edmond
Loties Margriet Van Loven Margareta, getrouwd met Gerard Besard
Nardzen Tist Cornil Jean-Baptist, getrouwd met Schepies Rachel (Devos Rachel)
Nards Bontientje Van Wijmeersch Blondine
Pauwelze Slinken Lauwerier Arthur

handen van de Duitsers. Hij begroef ze ʼs nachts diep onder de grond, waar ze de hele 
oorlog veilig bewaard bleef. Ook de klok uit het torentje van het huis in de Nederhol-
beekstraat werd toen opgeëist en is pas na de oorlog teruggeplaatst. De koperen haan 
die nu op het smeedijzeren kruis van het daktorentje staat, is nog maar een paar jaar 
geleden met de hand gemaakt en dan met een grote kraan op de toren gehesen. De 
oude haan was weg, al van in de tijd dat in het huis een doktersgezin woonde met een 
butler.
Al van in de middeleeuwen worden kerkhanen op de torens gezet. Ze geven de wind-
richting aan, en ze waren een symbool van waakzaamheid. Men geloofde dat het ge-
kraai boze geesten verdreef. De haan zorgde ook voor warmte en vruchtbaarheid bij 
de gezinnen van het dorp. 
We knijpen onze ogen toe wanneer we allebei opkijken naar de koperen haan op het 
torentje van het dak, dat glinstert in de zon.

Volwassen na de oorlog.

Het plooien van de tijd.

We kijken samen naar het doodsprentje van Petrus-Amandus. Hoe zou het geweest 
zijn als hij nog wat tijd had kunnen doorbrengen met Jozefine, onder het juk van 
Clementine vandaan? Ik vraag hoe het uiteindelijk is afgelopen met Jozefine en de 
heer van stand waar ze van droomde. Ze heeft er wel een gekend, maar ze zijn nooit 
getrouwd, jammer genoeg. Jozefine is gestorven, en liet het huis na aan een neef, 
Laurent Ghys. Die heeft er korte tijd  met zijn vrouw in gewoond, maar zij kon niet 
aarden in het dorp. Ze hield teveel van het mondaine leven in Brussel. Het platteland 
en het in haar ogen doodse dorp met zijn bekrompen mentaliteit was niets voor de 
rijke dame uit de hoofdstad, vertelt Marie-Paule. In 1956 is het huis verkocht aan een 
textielbaron. Hij is blijven aandringen tot hij het uiteindelijk mocht kopen. Hij is er 
een tijdje over de vloer blijven komen, maar echt wonen heeft ook hij hier niet gedaan. 
Over de bewoners die het huis van de textielbaron gehuurd hebben weet Marie-Paule 
niet zo veel. Behalve dat het een doktersgezin was met een butler.  
Van de dokter is altijd verteld dat hij zijn vak goed kende, in het dorp werd hij de 
“wonderdoctoor” genoemd. Maar hij had wel losse handjes. Moeders zouden er hun 
dochters nooit alleen naartoe gestuurd hebben.
De butler was tegelijk ook de klusjesman. Hij viel in het dorp heel erg op door zijn 
lengte. Een zielige man, weet Marie-Paule nog. Hij woonde in het koetshuis. Na de 
dood van de dokter hoopte de butler zelf in het huis te gaan wonen. Hij kreeg er nooit 
de kans toe. De tweede vrouw van de dokter is er blijven wonen met de dokterszoon.  
Die heeft het na de dood van zijn stiefmoeder danig laten verkommeren. Jozef wan-
delde er in die tijd dagelijks langs, met zijn zuster Martha die altijd bij hem is blijven 
wonen. Het deed hem pijn het zo te zien vervallen. Dat heeft Martha aan Marie-Paule 
verteld.
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Persoontsieze Paul Persoons Paul
Potze Pieter Pot Pieter ?
Siestoois Lena Torq Helena, getrouwd met De Ruyver Richard
Smed-van-ʼt Wolfgat De Wolf Arthur, getrouwd met Alma .?.     
Stokmans Zoë Stockman Zoë, getrouwd met DʼHaeyer Charles
Tropke  De Medts Cyriel
Wietsies Louise Lauwerier Louise ?
Wietsies Agnes Foubert Agnes ?
Wietsieze Monk Lauwerier Edmond
Wietsieze Clemank Lauwerier Clement

Buiten reeks (niet voorkomend in het verhaal en nog aan te vullen).
Berrie  Spileers Floribert getrouwd met Dikke Lenne   ...   
Djeefkies  (Verschelden ?) Albert      kinderen: Bernadette, René, Roger
Djeefs  (Verschelden ?) Orpha, dochters: Mariette en Marie-Jeanne
Fuutsieze Florank Besard Florent, getrouwd met DʼHaese Lena
Gitten Mer  Fort (?) Omer, kinderen Georgette (getrouwd met Hollander Frans) en Lucien
Kakskieze Wiet  ...   getrouwd met Fluten Irma   ...
Klonties (van) Van Haesevelde Rachel  en (voor)ouders
Koole Sies  Van Haelewijn François, getrouwd met Celesta Pot (Pots Lesta)
Nooten Miel en Cyriel Van Malderghem
Pistolen Remi Torcq Remi. Ook: den Dobbelen.  getrouwd met Marie. Zuster van Marie-Ludwine
Schoenieze Cesar Joos Cesar, getrouwd met Archie Juliette
Springer  Verbruggen Julien, getrouwd met Tanteurs Lena (Cassieres)
Tsoelie  Verhellen Gilbert
Tuutsies  Odevaert (kantonier) Remi, getrouwd met Mincke Marguerite, zoon José
Tuutsieze Charles Odevaert Charles
Van Brunoods Donckerwolke Albert, Tiest, Louise, enz.   (Bettentiesten)
Van Kamielkies   
Van Karlienen Roman Omer
Van Karools Dupont Georges
Van Loebazen Van Wijmeersch Athur, Felix, Marie.
  Theophiel was getrouwd: boerderij Devenijns en later Van Tieghem  
Van Pinten 
Van Sandersniets
Van Snuks  Germains
Zoppen Dorie Bauwens Theodoor

Peerkiezen Daniël Cornil Daniël, getrouwd met Pinten Bertha
Nooten Georges Van Malderghem Georges, getrouwd met Vanhoestjies Cyrilla
  Nooten Miel (vader van Georges)       Nooten Cyriel  (Doorn)
Coppieze Monk Edmond Coppens
Sielen Jan en Serom Delouvroy Jan & Jerome (uitspraak: Suʼen-Jan)
Demieze Pee 

Een trouwe lezer wist ons te melden dat :
Pijke-Fiedse Robbie Ysebaert Cyriel zou zijn geweest
Van Patriezen de gezusters Verschelden.
Hartelijk dank om ons dit te melden.

kelijke huis zo exact mogelijk te kopiëren, dat Martha hem al verscheidene keren zijn 
eten in de werkplaats heeft gebracht. Anders zou hij de maaltijd gewoon overslaan. 
ʼs Avonds laat, voor hij de werkplaats achter zich sluit, kan hij het niet laten de “buit” 
te overzien. De binnen- en buitendeuren liggen klaar, de ramen zijn gemaakt en 
Leenknegt uit Ronse heeft de glas-in-loodversiering gebracht. Jozef wacht nu nog op 
het smeedijzerwerk voor de ankers, de ramen en de hekkens. Ook dat heeft hij bij 
stielmannen in Ronse besteld.
Morgen kan hij eindelijk beginnen aan wat hij voor het laatst bewaard heeft: de olmen 
trap. Hij is het hout zelf gaan uitkiezen, ruim drie jaar geleden. De boom kostte hem 
6,10 frank. Een koopje. Hij wist toen nog niet wat hij er ooit mee zou maken, maar hij 
was meteen weg van de boomstam die hij bij de houthandelaar zag liggen. De boom 
was één jaar gekapt, vertelde de man van de houtzagerij. Het was zijn eerste eigen 
aankoop. Hij studeerde toen nog in het verre Doornik, waar hij bouwtekenen leerde. 

Oorlogsjaren.

De klok.

De zon verwarmt het terras bij de vijver. Ik zit met Marie-Paule buiten en snoep van 
een ijsje. Marie-Paule vertelt dat haar grootvader Jozef in de Eerste Wereldoorlog sa-
men met een vriend de bronzen klok uit de toren van de Sint-Britiuskerk redde uit de 

Twee Duitse militairen poseren vóór het huis (1914-1918).
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Uit het repertoire
van Omer De Vos.

DIRK DE MERLIER

In Louise-Marie weten ze wat kermissen is. Geen 
feest ging voorbij zonder dat Omer De Vos een lied 
ten beste gaf. Zijn repertoire was heel gevarieerd: 
droevig, stoer, plezant ... of aangebrand. Soms maakte 
hij de tekst op een bestaande melodie, soms (zoals in 
dit lied) is de "veus" een eigen compositie.

Niemand en mag ter mij hier stuur bezien
Of seffies zitte k'ik daarop met mijnen knien
En om ne keer mijn force te tugen
Ik paktege doar enen vaste en 'k smijtteg'em omhuge
En 'k doen ne doar ne kir drooien gelijk nen top
En 'k gov'em doar nen dop
en nen bok van mijnen kop.

hem met wazige ogen aan, terwijl ze de tegeltjes met de roze engeltjes in een kartonnen 
doos verhuist naar de zolder. Ze verdwijnt uit zijn gezichtsveld. Dan ziet hij een man 
en een vrouw die bij de houtkachel zitten, maar zij zien hem niet. Jozef houdt halt bij 
het vuur. De ketel sist, het water kookt. De vrouw staat moeizaam op om met het hete 
water thee te zetten, en wanneer ze langs hem loopt, voelt hij haar gedrevenheid, haar 
warmte en haar weemoed. Kent hij haar, vraagt hij zich af? Waarom is ze hier? Het 
gevoel laat hem niet los, ook niet wanneer hij uit de woonkamer weggaat en 
Clementine in de deuropening ziet staan. Ze lijkt kleiner geworden, breekbaarder ook. 
Als hij het huis verlaat, beseft hij dat er één persoon is die hij niet tegenkwam. Waarom 
was de pastoor er niet? vraagt Jozef zich af.
 

Leren en werken.

Vakmanschap en goed verstand.

Jozef en Frederik kunnen perfect samen werken. Het valt Martha altijd weer op als ze 
haar broer en haar vader bezig ziet. Soms valt er wel een vloek, maar verder hebben 
ze weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. Ze hebben elk hun specialiteit, Jozef 
het schrijnwerk en Frederik het metselen. Niet alleen om hun vakmanschap staan ze in 
het dorp bekend, ook om hun “goed verstand”. 

“1905”, schrijft Frederik met krijt op één van de eerste bakstenen die hij metselt. Hij 
steekt het krijtje terug in zijn broekzak en kijkt op naar het gemeentehuis. Van waar 
hij staat kan hij de achterkant van het gebouw waar hij zo hard aan heeft gewerkt goed 
zien. Er brandt licht in de raadzaal, ook al is het volop dag. Hij heeft zich nog maar 
net de bedenking gemaakt dat er dus een gemeenteraad aan de gang moet zijn, als hij 
vanuit de verte de hele meute raadslieden, met daarbij de burgemeester in zijn richting 
ziet komen. Bedaard werkt hij voort terwijl ze almaar naderen, tot ze eindelijk allemaal 
rond hem komen staan.
“Het gaat hem om het aantal nullen van het getal 1 miljoen,” zegt de burgemeester. Is 
dat nu zes, zeven of meer. Hij is er niet in geslaagd de hevige discussie die daarover 
ontstond tussen de raadslieden te stoppen, en in feite kon hij het juiste antwoord ook 
niet geven. Er had maar een ding opgezeten: de gemeenteraad stilleggen en met zʼn 
allen naar de bouwwerf van de  pastoor trekken. Alleen Frederik Van Nieuwenhuyze 
kan het juiste antwoord geven. “Zes”, zegt hij, zonder opkijken, en werkt verder.

Jozef is overdag nog niet veel op de bouwwerf te zien geweest. Hij is met het 
timmerwerk bezig, in het atelier achter hun huis. Hij geniet van de verfijnde en 
degelijke materialen waarmee hij kan werken voor de bouw van de pastorij. Hij is zo 
gedreven door de uitdaging om de perfectie in afwerking te bereiken, en het oorspron-
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'k Stond er over lest in ne cirke ambras
De sterktste man van de wereld die daar aan 't luteren was
Die der hem kost leggen kreeg honderd frank
Oh 'k zegge dat blageurke dat is mijnen man
Ik staptege noar dat luteurke mee vele manieren
Ik pakteg'em doar vaste en begoest ermee te zwieren
En deed 'k moar drooien gelijk nen top
'k Pakteg'em doar vaste en 'k smeet hem op de grond
De sterkste man van de wereld lag er te spartelen op de grond
De stront vloog uit zijn kont

'k Stond ook er eens te wachten naar mijn lief al op de stroat
en die verdomsche hekse was were een halfure te loate
en z'ho tuus nog d'aire van mee mij doar te lachen
maar 'k zei doar in mijn eigen ge zult ui an en wat mogen verwachten
en 'k dee ze daar ne kier drooien gelijk nen top
En 'k gove ze doar nen dop
en nen bok van mijnen kop.
'k Paktege ze doar ne keer vaste
En 'k gove ze doar ne plak
Dat ze mee er konte hing te zwieren in nen tak.

'k Ben er dan ook  noar de beestenhof gegoan
En 'k zage doar van verre zo een olifantje stoan
Da volk, da zei, pas op dat ie ui nie en bijt
Maar 'k zei van zu een biestje ben ne k'ik toch niet bened.
't staptege noar da olifantje met vele manieren
'k Pakteg'em doar ne keer aan zijn snuiterke
En begoest er mee te zwieren.
En 'k dee hem doar drooien gelijk nen top
En 'k gov'em doar nen dop
en nen bok van mijnen kop.
'k Paktege doar zijn snuiterke
En drooid'em ne keer of zesse rond
En 't olifantje lag te spartelen op de grond.

'k Stond er lest te wachten noar de elektrieken tram
De conducteur die zei dat ie gene zatlap op en nam
Och 'k zegge och gien ezel gij schavuit
Neemde gij mij hier niet op, of gen goa gij niet vooruit
Daarop begost ie hij te tieren en te bellen
Ie dachtege, ie zal hem wel opzij goan stellen

een diepe weerstand als hij één van de knechten bij het opleveren vraagt om het hout te 
bedekken met een laag loodverf. Dat zijn de mensen altijd al zo gewoon geweest.
Ten slotte is er ook nog een trap naar de kelder, waarin twee ruimtes gemaakt zijn, met 
prachtige afgeronde gewelven. De eerste ruimte dient als voorraadkamer, met handige 
planken tegen de muren. De tweede is afgesloten met een kleine massieve en vergren-
delde deur. De keukenmeid heeft de sleutel. Ze opent de deur die leidt naar een frisse 
wijnkelder vol bestofte flessen. De pastoor houdt duidelijk van de geneugten van het 
leven, en dat, denkt Frederik met een gevoel van ingehouden vrolijkheid, dat doen wij 
ook.

Als beide mannen later terug in Etikhove aankomen, verwerkt Jozef de schetsen en de 
plattegrond tot echte bouwplannen. Hij tekent uren na elkaar en grijpt af en toe terug 
naar de notaʼs die hij in het oude huis maakte. De tekeningen en de plannen maken het 
huis voor hem nu al echt. Hij kan erin rondlopen, de denkbeeldige deuren openen, de 
kamers betreden. Het huis leeft. Het verandert terwijl hij erdoor loopt. Alleen begrijpt 
hij de beelden niet die hij ziet. Jozef ziet bewoners die hij niet kent. Hij ziet een man 
en een vrouw zitten aan tafel in de eetkamer. Ze worden bediend door een lange man 
in een zwart pak. Ze staren hem nors aan. Hij voelt dat de onwil om lang bij hen te 
blijven en opent de deur naar de volgende kamer. Daar komt hij Josefine tegen. Ze kijkt 
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Maar 'k deed ik hem ne kier drooien gelijk nen top
En 'k gov'em doar ne dop
en nen bok van mijnen kop.
Och schit er toch mee uit
Maar 'k stamptege doar zijn tramke een poar honderd meters achteruit.
Tsop sprong uit zijnen snuit.

Vrienden voor het leste hetgeen ik u vertel
Ge kent er allemaal het haantje van de kerke t'Etikhove toch wel
'k Zoe da beestje van bij ne kier willen zien
ik ga doar ne kier aan schudden 't zal traf vallen misschien
En als mijneer de paster dat biestje zag balanceren
Liept ie al gauwe de politie avanteren
Maar 'k deeze doar ne kier drooien gelijk nen top
En 'k goeve doar ne dop van mijnen kop
Ze kwomen doar mee honderd maar 'k schoot er mij midden in
Moar eun ze moar mee negenennegentig geweest
Ik schuttege dat beestje toch beneen.

De Koninklijke Bierfluiters van Louise-Marie met Omer De Vos (zie pijl).

hij die in zijn handen krijgt bij het bouwen van een huis vraagt hij zich af waarom het 
negerkopjes moeten zijn. Al plaagt Frederik hem met zijn idee, volgens zijn vader zijn 
het gewoon “mensenkopkes”. Hij tekent zelfs het schoenlapperkruid, de margrieten, 
de struiken in de voortuin. 

De oude pastoorsmeid, die niet mee verhuisd is naar Etikhove, opent de hoge voordeur. 
Ze luistert knikkend naar de reden van het bezoek van de twee mannen. Dan kijkt ze 
even hemelwaarts. Ze zucht. Dit is echt iets voor Clementine. Het is ondenkbaar dat de 
Mademoiselle zich zomaar in haar nieuwe situatie zou geschikt hebben. Ze vindt wel 
dat ze de mannen die voor haar deur staan moet waarschuwen: perfectie zal nog maar 
half zijn wat Mademoiselle Clementine zal eisen. Ze merkt dat haar woorden niet echt 
raken, het lijkt eerder alsof het de uitdaging voor die twee nog groter maakt. Even later 
kijkt ze zonder haar nieuwsgierigheid en bewondering te verbergen hoe precies Jozef 
en Frederik alles opmeten, noteren en schetsen. De jongste van de twee maakt parel-
tjes van tekeningen. Dat moet ze zeker vertellen als ze morgen het dorp rondgaat om 
verslag uit te brengen van de gebeurtenissen. Er wordt al dagen druk over 
gespeculeerd. Jarenlang heeft de meid de dwang van de opgelegde discretie gevoeld, 
nu kan ze bijna niet wachten om elk nieuwtje in de hele parochie rond te bazuinen.  
Veel tijd zal ze daar vandaag niet voor hebben. Alles wat is opgetekend moet zij 
onmiddellijk inpakken in doeken, klaar om verhuisd te worden. Zo heeft Clementine 
het gevraagd in het briefje dat de mannen meebrachten.

Tegen de middag zijn ze ongeveer klaar met het gebouw en de plattegrond. Ze staan de 
indeling van de kamers boven te bestuderen, als de pastoorsmeid hen roept dat het tijd 
is om te eten. Ze schenkt koffie uit in een soepkom. Vader en zoon eten hun hompen 
brood met reuzel op. Ondertussen bestudeert Jozef het interieur. Hij schetst met losse 
hand maar heel verfijnd de exacte positie van de antieke, Delfts blauwe borden op de 
muur. Hij tekent de motieven van de vloeren in elke kamer na. 
ʼs Namiddags maakt hij schetsen van de muurschilderingen in de gang op de eerste 
verdieping. Die hebben de aanblik van het interieur van een kerk. Het is hem niet echt 
duidelijk wat de functie ervan is, maar de pastoorsmeid geeft hem gretig uitleg. Ze 
vertelt dat meneer pastoor ervan hield om, als het in hem op kwam, de heilige mis op 
te dragen in zijn eigen pastorij. Dan riep hij de gelovigen en toevallige voorbijgangers 
die wilden deelnemen op met een paar krachtige slagen van de bronzen klok. Ook dat 
klokkentorentje staat al in het schetsboek van Jozef.
Het laatst begint hij aan de trappen. Hij voelt een siddering door zijn rug lopen als hij 
de planken en de draaiende vorm ziet van de trap in de hal. Dit is een meesterwerk. De 
meeste mensen gaan voor de oerdegelijke en robuuste eik, maar niets kan voor Jozef 
de schoonheid van olmhout benaderen. Gelukkig hebben de bewoners er geen verflaag 
op aangebracht. Het hout is geboend en geloogd met een scherp naar terpentijn ruikend 
en bijtend goedje waar je best niet te lang met je handen inzit. De deuren zijn hoog en 
van pitch pine. Ook van deze houtsoort en vooral van haar kleur houdt Jozef. Hij voelt 
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Over vrijen en scharminkelen.
SYLVAIN DE LANGHE

Vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn in een versneld tempo typische streekgewoonten 
en gebruiken in Vlaanderen verwaterd en verdwenen. De verklaring ligt voor de hand. 
Door de toegenomen mobiliteit van vooral de jongste generaties is niet alleen heel 
Vlaanderen maar stilaan de hele wereld één dorp geworden. Het is een evolutie die 
niet is tegen te houden en die trouwens een rechtstreeks gevolg is van de toenemende 
mondialisering. In het licht van deze evolutie wil Businarias, als heemkundig 
tijdschrift, de gewoonten en gebruiken die er bestonden in de Vlaamse Ardennen en 
meer bepaald in Maarkedal in herinnering houden. We vonden een interessante en 
wetenschappelijk onderbouwde schat aan gegevens in een onuitgegeven studie.

Ruim dertig jaar geleden, in 1976, wijdde Marijke De Praetere uit Nukerke aan de 
universiteit van Leuven een licentiaatsverhandeling aan “Volkskundige elementen uit 
het werk van Omer Wattez”, en meer bepaald het thema “Liefde en Huwelijk”. Daarvoor 
heeft zij eerst in een aantal werken van Omer Wattez alle passages met betrekking tot 
liefde, verkering en huwelijk opgezocht en systematisch geordend. Om te weten of de 
door Wattez beschreven gewoonten in zijn werken wel degelijk hebben bestaan, heeft 
Marijke De Praetere eveneens een aantal interviews ter plaatse afgenomen. Met 
ter plaatse bedoelde de auteur de Vlaamse Ardennen, de streek die logischer wijze 
overeenkomt met de door Wattez beschreven streek.

De 32 geïnterviewde personen waren op één uitzondering na allen vóór de Eerste 
Wereldoorlog geboren (de oudste was van het jaar 1887). Zij waren afkomstig 
van Ename, Eine (2), Wortegem, Bevere, Louise-Marie, Nukerke (2), Ronse (4), 
Schorisse, Kerkem, Zegelsem, Opbrakel (2), Zulzeke, Kwaremont, Munkzwalm, Vichte, 
Grimmingen (2), Zandbergen (2), Leupegem, Oudenaarde, Geraardsbergen (3) en 
Mater. Deze personen hadden dus nog zelf de tijd en de volkse gewoonten gekend, die 
ook door Omer Wattez werden beschreven. Beide bronnen, de literaire bron Wattez, en 
de getuigenissen van de nog levende personen hebben elkaar perfect aangevuld. Deze 
studie is derhalve uitgegroeid tot een degelijk document, dat ons heel wat kan leren 
over de zeden en de gewoontes in de Vlaamse Ardennen van pakweg de jaren 1900 
tot 1930.

Voor het tijdschrift Businarias zijn uiteraard de getuigenissen uit zijn deelgemeenten 
belangrijk. Daarom stel ik die hier eerst voor:

Ilma Deveneyns: Nukerke (°1913) 
                            Huisvrouw
                            Ouders: gegoede landbouwers.

september 1867. Zachtjes in den Heer 
ontslapen te Etichove, na eene langduri-
ge ziekelijkheid den 13den januari 1917.” 
Hij heeft niet zo lang meer geleefd, in 
zijn gekopieerde pastorij. Hooguit tien 
jaar heeft hij er nog van genoten. Dat  
hopen we althans, want zijn zus 
Clementine was naar het schijnt heel 
bazig.

Schoolidyllen.

De studie.

De volgende week al reizen Frederik 
en zijn vader naar Vleckem. Ze rijden 
mee met de paardenkar van hun hout-
leverancier die toch de richting van 
Aalst uitmoest. De koetsier is een 
echte spraakwaterval, en hij slaagt 
erin het gesprek bijna de hele rit aan te 
houden. Tussen het becommentariëren 
van huizen en opbrengst van akkers en de  
politieke situatie en nog een hele resem andere onderwerpen door, polst hij naar het 
doel van hun reis. Maar daarover laten Jozef en Frederik weinig los. Ze doen er alles 
samen bijna een halve dag over om er te geraken. Gelukkig zijn ze zo vroeg vertrok-
ken, dat ze er nog een stuk voor de middag aankomen.

Frederik ziet het huis al van ver staan, Jozef recht zijn rug. Het is een groot gebouw, 
statig ook. Een klassiek ontwerp, maar met de allure van een herenboerderij. Er is ook 
een koetshuis bij, rechts aangebouwd en met twee poorten die nu openstaan. 
De bakstenen zijn rood, met een wit motief dat er doorheen is gewerkt. Ze nemen 
afscheid van de koetsier, die hen in de late namiddag terug zal ophalen. Jozef neemt 
zijn schetsboek uit zijn binnenzak. Hij heeft deze morgen de punt van zijn potloodje 
bijgewerkt met een scherp aardappelmes, schil per schil afgepeld tot het de ideale dikte 
had. Zowel Jozef als zijn vader hebben een klein potloodje, dat ze telkens weer achter 
hun rechteroor steken. Soms gaan ze er zelfs mee slapen.

Jozef tekent de gevel met de hoge ramen, de zij- en achterkant van het huis, het poortje 
met de lage muurtjes dat de voortuin afsluit. Hij vergeet geen details. Minutieus schetst 
hij de vorm van de deurklinken, de handgreep van de metalen stang van de trekbel, 
de kleine negerkopjes die de luiken tegen de muur moeten klemmen. Altijd weer als 
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Aloïs Willems: Nukerke (°1896)
                         Landbouwer op rust
                         Eenvoudige landbouwers.
Alice Portois: Schorisse (°1899)
                       Huisvrouw
                       Vader: drukker-landmeter
Marie Roos: Kerkem (°1891)
                     Huisvrouw
                     Zeer eenvoudige landbouwers.
Frans De Merlier: Louise Marie (°1906)
                     Onderwijzer op pensioen
                     Ouders : landbouwers.

Over vier van deze getuigen schreef Marijke De Praetere het volgende:
“Een bijzonder boeiend iemand was de heer Aloïs Willems uit Nukerke. Hij heeft 
feitelijk heel weinig verteld, maar wat hij vertelde, was bijzonder waardevol, 
aangezien hij telkens precies die punten aanraakte waarover de anderen meestal 
geen duidelijke gegevens verstrekt hadden. Zo differentieerde hij met een sterke over-
tuiging bepaalde gebruiken zoals ze vóór de Eerste Wereldoorlog moeten bestaan 
hebben. Vele veranderingen binnen bepaalde gebruiken hadden voor hem een sterk 
emotionele waarde, waardoor hij met een zekere nostalgie het verre verleden oprakelde. 
Dergelijke gegevens zijn dan ook zeer interessant.”

“Met Alice Portois zitten we bij een zeer goede vriendin van Omer Wattez. Zij heeft 
Wattez persoonlijk gekend, en wist eigenlijk meer te vertellen over de figuur dan over 
zijn tijd. Wat zij aanbracht, getuigde van een sociaal bewustzijn, aangezien zij had 
mogen studeren. Op een bevattelijke wijze kregen we van haar enkele gebruiken, die ze 
wist tegenover elkaar te stellen. In alle vertrouwen kregen we ook enkele brieven van 
Wattez, die ons vooral de figuur van Wattez belichtten.”

“In Kerkem troffen we een heel eigenaardige vrouw aan, Marie Roos, 85 jaar. Wat 
hier vooral belangrijk was, was het feit dat ze uit een zeer eenvoudige stand kwam, en 
zich hiermee volledig identificeerde. In haar privé-leven was ze niet bepaald gelukkig 
geweest. Een en ander kon ook uit de interviews worden opgemaakt. Vooral haar open-
heid en typische gebondenheid aan de sociale klasse leverde ons interessante dingen 
op.”

“Mevrouw De Merlier wist belangrijke gegevens te verstrekken over de huwelijks- 
gebruiken in haar moeders tijd, wat toch al een heel stukje verleden is. Het echtpaar 
De Merlier gaf vooral nuttige gegevens uit de boerenstand, waartoe ze zelf behoord 
hadden.”

in de hand, ook al is het oersterk, heeft een mooie gelige kleur, het geurt heerlijk en 
geeft aan elk voorwerp dat er uit gemaakt wordt een onweerlegbare waardigheid. Niet 
iedereen houdt ervan, weet hij, maar de échte kenner doet het met des te meer passie. 

Frederik is dan weer degene met wie over de bakstenen, de arduinen dorpels, de 
gewelven, de vloeren en de wastobben gepraat wordt. De wastobben moeten van 
wit porselein zijn, benadrukt Clementine. En de klok in het torentje op het dak van 
brons. En er moet en er zal een binnenhuistoilet komen, net zoals in de pastorij van 
Vleckem. 

Marie, die al die tijd in een hoek van de kamer is blijven staan, gruwelt bij de gedachte 
aan een toilet binnenshuis. Daar moet je echt goed zot voor zijn. Onvoorstelbaar vies, 
vindt ze dat. Nooit of te nimmer zou ze dat in haar eigen huis willen. 
Ze moet wel even lachen als Clementine met een zucht informeert bij de pastoor of hij 
opnieuw gaat toegeven aan het onnozele idee van Josefine om de WC te betegelen met 
die lelijke faiences met roze engeltjes. Die frivoliteit van Josefine waar ze elke keer als 
ze naar het toilet ging mee geconfronteerd werd, is haar in Vleckem blijven ergeren. 
De pastoor geeft echter niet toe. Hij staat er op dat Josefine haar roze engeltjes krijgt. 
Ze heeft geen enkele andere wens voor het huis, voegt hij eraan toe.

Een heilig schijthuizeke, denkt Martha, met roze engeltjes die je de hele tijd bekijken. 
Als ze daar de blote kont van Clementine bij fantaseert, moet ze er heimelijk heel erg 
om lachen. Ze voelt een diepe aversie voor die welbespraakte vrouw. Voor de andere 
zuster van de pastoor, die zich behalve in de kerk, op het kerkhof of in de bossen 
achter de pastorij, nergens laat zien, heeft ze wel sympathie. Alleen al omdat ze met 
haar engeltjes ingaat tegen de vrouw die hier nu de plak zwaait, zelfs in het bijzijn van 
haar sterke broer Jozef en haar vader waar ze zo naar opkijkt.

Marie-Paule pookt de witgeschilderde gietijzeren houtkachel op. De moor sist als het 
water kookt voor de thee. Als je toevallig even voor de middag bij haar op bezoek 
komt, schuift ze zonder er veel woorden een plat en een diep bord bij en kan je niet 
anders dan mee-eten. Eerst een krachtige geklaarde bouillon en dan eenvoudige, heer-
lijk gekruide groenten, sausen en sappig vlees. Een wijntje moet er ook bij. De flessen 
laat ze me zelf uit de wijnkelder halen. Vroeger zat er een deurtje tussen de voorraad-
kelder en de wijnkelder dat op slot kon. In de loop der jaren moet het verdwenen zijn.

Van de pastoor toont Marie-Paule nog een doodsprentje, zwart omrand en met een 
vrome tekening op de voorkant. “Die mijn vleesch eet en mijn bloed drinkt, zal het 
eeuwige leven hebben. Bidt voor de ziel van Eerwaarde Heer Petrus-Amandus Ghys, 
geboren te Etichove, den 18den januari 1840, priester gewijd te Gent, den 29sten 
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We hebben in deze studie gegrasduind en er heel wat vergeten (zeker bij de jongste 
generatie) of vaag onthouden gebruiken en gewoonten terug gevonden. We volgen de 
indeling zoals de auteur, Marijke De Praetere, die opmaakte. En die is logisch-chrono-
logisch: van de verkering tot de feestelijkheden op de huwelijksdag.

Het verwerven van de levenspartner: De verkering.

De terminologie: vrijen-beminnen.
Uit de interviews blijkt duidelijk dat de meest gebruikte term “vrijen” was. Maar in 
beschaafde kringen was “vrijen” taboe en werd het alleen bij de “gewone mensen” 
gebruikt.

Contactmogelijkheden voor de jeugd.
De kermissen waren zeer in trek. Gewoonlijk was er in elk gehuchtcafeetje wel een 
piano of een trekzak, waarop een danspasje kon worden gezet. Het “teentje tert” op 
de kermis was een poging tot contact. Rond 1920, duidelijk na de Eerste Wereld- 
oorlog, was er de danstent die de herbergfunctie overnam. Aanvankelijk waren er wel de 
waarschuwingen van de pastoor tegen het nieuwe gevaar, maar geleidelijk aan werd 
dit dé ontmoetingsplaats voor de jeugd. Op het platteland was er het landbouwleven, 
zoals de hooi- en de oogsttijd. De godsdienstige gelegenheden (lof, congregatie, 
vespers, hoogmis, processie) boden ook mooie kansen.

Motivering van de keuze.
Globaal genomen zag de standenhiërarchie er rond de jaren 1900 als volgt uit: 
drievierde werkmensen en kleine boeren, een vierde hogere stand, d.w.z. de grote 
boeren en de aristocratie en de adel. Vooral bij de boerenbevolking zou een jonge 
boerenzoon het nooit gewaagd hebben een meisje uit het werkvolk te kiezen, en het 
tegenovergestelde was ook waar. Binnen dezelfde stand blijven speelde een grote rol. 
Een tweede belangrijke factor was de buurt. “Ons buurt is dʼonze!” De buurt was een 
heilig principe. Een rivier bv. was een natuurlijke grens, die niet overschreden mocht 
worden. In Schorisse vormde de taalgrens eveneens een onoverkomelijke barrière. 
Als een jongen van een bepaald dorp naar een “vijandige” wijk durfde gaan vrijen, 
dan mocht hij in het beste geval een flinke rammeling incasseren. De stadsmen- 
taliteit was gewoonlijk verdraagzamer, al bestond toch ook een latente spanning tussen 
Oudenaarde en Ronse: Oudenaarde, de fiere burgerijstad, wilde zo weinig mogelijk 
contact met Ronse, de fabrieksstad. “ʼt Zijn weer allemaal vreemden”, was de reactie 
van de mensen, wanneer ze achteraan in de kerk de huwelijksgeboden aflazen. Deze 
uitlating was vooral vóór de Eerste Wereldoorlog schimpend bedoeld.

Contactmomenten.
Waren er vaste dagen voor huisbezoek van een jongen aan zijn meisje? Uiteraard 
was de jongen altijd wel de eerste om een bezoek bij het meisje af te leggen: “Een 
goeie koe wordt immers op stal gekocht”. In ieder geval moest de jongen eerst 
aanvaard worden bij het meisje thuis. Bij de “aanvaarding” speelde vooral de moeder een 

In de voormiddag heeft Martha de soep al gekookt in de woonkamer op de leuvense 
stoof, die ze eerst met brandhout heeft gevuld. Ze is blij dat het winter is, omdat er 
dan binnen gekookt wordt. ʼs Zomers gebeurt dat in het schotelhuis, waar het donker 
en vochtig is. Dan gebruikt ze een gasvuur. Ze krijgt koppijn van de gaslucht, al zegt 
iedereen dat het haar gedachten zijn. Het water pompt ze op in het schotelhuis, aan de 
pomp boven de blauwstenen gootsteen. Om bouillon te maken wordt water en vlees 
koud op het vuur gezet. Het vlees is van de koe, die ze elk jaar kweken en slachten. 
De zinken kuip vol gepekeld vlees begint weeral goed te minderen. Martha is best 
tevreden dat het zo snel gaat. Ze houdt niet van de zoute smaak die het vlees met 
de tijd bijna oneetbaar maakt. Volgens haar dan toch, want vader Frederik blijft het 
door de maanden heen met evenveel smaak opeten. Zodra het water kookt, moet het 
mengsel zorgvuldig afgeschuimd worden. Pas als het opnieuw aan de kook gaat, 
mogen er specerijen bij. Na ongeveer een halfuur worden de groenten toegevoegd. 
Vanaf dan mag het mengsel niet meer echt koken. Om de bouillon een mooie amber-
gele kleur te geven, voegt ze gebrande suiker toe. Zo heeft ze het van haar moeder 
geleerd.

Wanneer Martha met de zware ketel in de woonkamer komt, ziet ze Frederik en ook 
Jozef met een ernstig gezicht naar de pastoor luisteren. Ze zeggen geen woord, ze 
knikken alleen nu en dan. Clementine zit nog steeds op het tipje van haar stoel. Ze 
zegt niets, beweegt niet. Alleen haar ogen verraden hoe aandachtig en gespannen ze 
het gesprek volgt.

Jozef is de enige van haar vier broers die de passie voor het bouwen van zijn vader 
gedeeld heeft. Jozef is van 1882. Ze is nog altijd fier op die tengere jongen die op zijn 
zestiende in Doornik ging studeren. Hij leerde er plannen van huizen tekenen. Na zijn 
studie werd hij ook timmerman met zijn vader als leermeester. 

De houding van Frederik en Jozef lijkt afwijzend, maar binnenin voelen ze de uitda-
ging van de opdracht branden. Het is een ongewone opdracht, ze zouden er zelf nooit 
opgekomen zijn. Pastoor Petrus-Amandus vraagt hen om naar Vleckem af te reizen, 
daar exacte tekeningen te maken van zijn geliefde pastorij en deze dan volkomen iden-
tiek na te bouwen in de dorpskern van Etikhove. Ook het interieur moet zo exact moge-
lijk nagebouwd worden. Zelfs de sierborden moeten op dezelfde plaats en in dezelfde 
nis terecht komen. Jozef en Frederik zijn, als ze samen zijn en zaken doen, mannen van 
weinig woorden. Maar ze knikken. Dit is een opdracht voor hen.

Voor Clementine is de instemmende knik van Jozef en Frederik een teken om het 
woord te nemen. God weet wat er allemaal mis zal lopen als zij de zaken niet regelt. Ze  
discussieert over materialen, prijzen, tijdstip van aanlevering. 

Zonder dat hij het laat merken, voelt Jozef wel iets voor haar vastberadenheid, en 
vooral voor haar kennis van zaken. “Olm,” zegt ze met nadruk, “de trap moet van olm 
zijn”. Een prachtig idee. Olm is het hout waarmee hij het liefst werkt. Het ligt zacht 
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emotionele rol, terwijl de vader meestal wel de uiteindelijke toestemming moest 
geven. Als de jongen mocht binnenkomen bij het meisje, werd de verkering gewoon-
lijk als “vast” beschouwd. Het kon natuurlijk altijd gebeuren dat de jongen toch niet 
aanvaard werd, waarop gezegd werd dat “zijn pijp er zeker niet brandt”.
Dergelijke “vaste” verkering kon dan nog drie tot vier jaar aanslepen, maar als ze te 
lang aansleepte, kon de jongen het verwijt krijgen “Ge begint uw haar te verliezen”, 
wat zoveel betekende als “Het wordt tijd dat ge aan trouwen denkt”.
De vaste bezoekdagen op het platteland waren vooral de zaterdag en de donderdag, 
de “lievekesdag”. Op donderdag mocht de jongen vooral komen als er al sprake was 
van trouwen. De vrijdag was de dag van de weduwen en de weduwnaars. Waarom de 
donderdag? Voor alle zegspersonen was het een kompleet raadsel.

Toestemming van de ouders.    
Vooral bij de boeren moest de hiërarchie geëerbiedigd worden. Het was de gewoonte 
dat de oudste zoon en de oudste dochter het eerst trouwden, anders werd “de tas 
ondertrokken”. Voor degenen die deze uitdrukking niet zouden verstaan, de tas waren 
de opeengestapelde schoven graan in de schuur.

De meitak.  
Het gebruik van de meitak bestond enkel op het platteland en dan nog maar sporadisch 
en had bovendien twee uiteenlopende betekenissen. De meitak, een tak van een boom 
of van een bloeiende struik, werd op het dak, aan de haag, vooraan of achteraan het 
huis van het meisje geplaatst door vrienden of buren, maar vooral door de bekende of 
onbekende minnaar. Maar soms was er ook spot mee gemoeid. Zo kon een werkmans-
jongen, die verkering had met een boerenmeisje, een verslenste meitak krijgen. Elke 
tak had bovendien een eigen betekenis: een kersentak stond voor een meisje van het 
“vlinderachtige” type, een wilgentak was voorbestemd voor een babbelkous en een tak 
van een es werd gegeven aan een langslaper. Weinig zegspersonen evenwel kenden 
nog de specifieke betekenis van elke tak.

Het scharminkelen, lutten (tuten?) gooien, kalk of kaf strooien.
Niet elke verkering was natuurlijk succesvol en in veel gevallen reageerde dan de 
buurtgemeenschap. Wat werd er dan gezegd? “ ze zijn gescheden,  ́t is gescheden, 't is 
tʼhope gescheden, hij heeft ze laten zitten, hij (zij) heeft de bons gehad,  ́t lief is er van 
onder” maar ook “hij is in de nek gezeten” en Alice Portois kende nog de uitdrukking 
“hij heeft een blauw scheen opgelopen”. 
Bij verkeringen die afsprongen, buitenechtelijke verhoudingen, echtelijke ruzies 
of andere zware problemen binnen een koppel, reageerde de gemeenschap met te 
scharminkelen.
 “Scharminkelen”: een mooi klinkend woord dat bij de ouderen onder ons nog 
een belletje doet rinkelen, maar bij de jongeren totaal onbekend is en waarvan de 
etymologische oorsprong ons ook ontgaat. Uit de volkskundige literatuur halen we 

Het huis in de Nederholbeekstraat
en zijn bewoners. (2)

LUT  DE JAEGHER

In en om het huis.

De opdracht.

Er wordt geklopt. Marie Van Nieuwenhuyze 
laat de pastoor binnen, met Clementine 
in zijn kielzog. “Meneer pastoor”, zegt 
Frederik. Het valt Marie op dat de plotse 
houterigheid die hij aanneemt verdacht sterk 
lijkt op die van één van de typetjes die hij op 
het toneel laatst vertolkte. Ze laat haar gevoel 
van ontzag even varen voor een verholen 
binnenpretje. 

Jozef negeert Clementine. Het maakt haar 
onwennig, merkt hij. 
Maar zij laat het daar niet bij. Ze gaat zitten, 
op het tipje van de door Marie haastig bijge-
schoven beukenhouten keukenstoel. Frederik 
geeft de pastoor zijn ruwe, gekloven hand. 
Dit is dus de man die in het dorp bekend staat 
als de beste metselaar en schrijnwerker van 
de streek. En ook als de beste ontwerper van huizen, denkt Clementine. Ze observeert 
hem. Ze heeft gehoord dat hij er vreemde gedachten op na houdt. Zo laat hij zes van 
zijn acht kinderen studeren. Het verwondert haar en dat voor een eenvoudige stielman. 
Alleen zijn twee oudste dochters heeft hij thuisgehouden voor het huishouden. 
Waarschijnlijk de ene die de deur opendeed en de andere met de blauwe schort die na 
een beleefde goedendag meneer pastoor, goedendag juffrouw, snel de kamer uitging. 

Clementine laat haar blik door de kleine woonkamer glijden. De leuvense stoof gloeit, 
en twee moren verdampen hun kokende water. 

Ze worden regelmatig bijgevuld door Martha, die verder zo onzichtbaar mogelijk 
blijft. Ze houdt niet van hoog bezoek in huis. Ze verdwijnt naar de bijkeuken wanneer 
ze maar kan. Deze keer om soep te halen. 

Pastoor Petrus-Amandus Ghijs
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twee gelijkaardige beschrijvingen van het gebeuren. “Voor het huis van de bedrieger 
werd er door de gebuurte ́n zotte serenade gegeven, een hels lawaai gemaakt met 
lepels, schijven, potten en pannen; in stilte kwamen ze bijeen, met fluiten, toeters, 
emmers, ketels, kettingen en zwepen, alles waarmee lawaai kon worden gemaakt, en 
plots, op een gegeven teken, ontstak er rond het huis een hels rumoer, dat tot diep in 
de nacht voortduurde. Was hij  ́n grote snoeskop, dan werden er ruiten uitgegooid. 
Dit herhaalde zich drie avonden lang”, en “́s Avonds laat – om niet gezien te worden 
– trok de bende tuitend en schreeuwend door het dorp al scharminkelend met potten, 
ketels en schijven en al dat gerucht kon maken”. 
Wegens het nachtlawaai was het scharminkelen verboden door de wet. De plaatse-
lijke gendarmen en vooral de veldwachters waren de gevreesde vijanden. Toch wist 
men daar raad mee door zich in verschillende groepjes te verspreiden en bovendien 
gebeurde alles in het donker.
In de streek van Schorisse, Etikhove en Kerkem werd er natuurlijk ook bij typische 
gelegenheden gescharminkeld, maar de zegsvrouw uit Kerkem herinnerde zich toch 
een merkwaardig gebruik. Op de laatste dag van het scharminkelen – dat kon op de 
negende dag zijn – werden langs de straat wafels gebakken. Men liep eerst de hele 
buurt af om bloem, boter en eieren op te halen. De hoeveelheid wafels hing af van de 
buurtgemeenschap, maar gewoonlijk was dit een aanzienlijke stapel.
Een variant op het scharminkelen was “kwaaie hond of beeste jagen”. Aan de staart 
van een hond werden potten, pannen en ketels gehangen, waarna de hond werd 
opgehitst en op straat losgelaten. 
In dezelfde context werd soms een pop of een hond verbrand. Let op, let op, er werd 
geen echte hond verbrand, maar er werd mee bedoeld dat aan de woonst van het 
bewuste slachtoffer enkele bussels stro werden verbrand. De strooien poppen beston-
den uit een geraamte, dat opgevuld was met stroo en waarover hetzij een mannelijke 
kiel, hetzij typische vrouwenkleren werden gehangen.
Onze zegspersoon uit Nukerke herinnerde zich het “lutten gooien”. “Lutten” waren 
een soort fopspenen die uit een stuk brood bestonden, gewikkeld in een lapje stof en 
waarbij suiker of honig was gevoegd. Wanneer een meisje zwanger was en de jongen 
haar met het kind liet zitten, of wanneer zij zelf een buitenechtelijke verhouding had en 
er een kind bij had, werden er vaak “lutten” gegooid; deze konden ook gegooid worden 
in de straat waar de jongen woonde.
Een andere vorm ten slotte van plagerij of spot was het strooien van kalk of kaf. 
Wanneer men wist dat een meisje al verkeerd had met een andere jongen, werd in de 
beginfase van de nieuwe verkering kaf gestrooid aan het huis van het meisje. Ook in 
gevallen waarbij de jongen huwde met een ander meisje, werd op de trouwdag zelf van 
bij het meisje dat hij had laten zitten, tot aan de kerkdeur kaf gestrooid. Kalk strooien 
bestond nog in Kerkem op het ogenblik dat in 1976 Marijke De Praetere deze stu-
die maakte. Men strooide er soms kalk voor oude “jongedochters” die niet getrouwd 
raakten.

                                                                                                        (Wordt vervolgd)

Detail van de kaart van Horenbault.
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Het Van Peteghem-orgel te Maarke.
CLOTHAIRE DE DEKEN EN DIRK DE MERLIER

Sinds eeuwen wordt de eredienst ondersteund en opgeluisterd door orgelmuziek. 
Elke kerk bezit een orgel en de schoonheid, de grootsheid en de praal van beide zijn 
doorgaans aan elkaar gewaagd.

Toen op 17 mei 1774 "ten vier uren naer middagh" onder de grote belangstelling van 
de toenmalige 225 families van Maarke de eerste steen gelegd werd van de nieuwe 
kerk, was een orgel niet de eerste prioriteit. Naarmate de bouw en de afwerking 
vorderden (vloeren uit Basècles, verplaatsen van preek- en biechtstoelen uit de oude 
kerk, maken van boiserie en communiebank) werd reeds in 1777 een plan gemaakt 
voor het portaal met daarboven een plaats voor een orgelkast.

Het zou echter nog duren tot 1806 vooraleer overgegaan werd tot de aankoop van 
een orgel. De onderhandelingen van de toenmalige pastoor Jean-Baptiste Van der 
Gauwen1 met de kerkfabriek van de St.-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen 
mondden uit in de aankoop van een orgel voor de som van 350 gulden vlaams.

OVER HET ORGEL.

Het orgel noemt men "de koning" der instrumenten. Het is ook een ongelooflijk 
ingewikkeld en complex instrument. Orgelbouwers worden niet beschouwd als vaklui, 
maar als kunstenaars. Om de complexiteit van het instrument te illustreren leggen we 
summier uit hoe het orgel werkt.

Het orgel is een blaasinstrument: de toon ontstaat door het in trilling brengen van de 
luchtkolom die zich in een pijp bevindt. Er bestaan verschillende soorten orgelpijpen:
- labiaalpijpen, waar de toon wordt voortgebracht zoals op een blokfluit; de pijpen 
kunnen open, gedekt (of gesloten) of half-gedekt zijn (bij een gesloten pijp klinkt de 
toon een octaaf lager, probeer het maar met een eindje plasticbuis).
- linguaalpijpen, waarbij de luchtkolom trilt door middel van een metalen plaatje, te 
vergelijken met het riet van de klarinet of de saxofoon.

1. Jean-Baptiste Van der Gauwen (broer van Sœur Placide, zie Businarias Nr 5, mei 1998), geboren te 
Etikhove op 15 maart 1763 en overleden te Maarke op 3 oktober 1838. Zijn gedenksteen bevindt zich naast 
de kerkdeur. Hij was pastoor te Maarke van 25 mei 1803 tot aan zijn overlijden.

Dit proces werd gevoerd en uitgesproken te Melden "...aldus gheprononceert ende 
ghewesen up de onbehuysde hofstede van de wwe van jan backereel liggende in de 
prochie van Melden neffens de steenbrughe..."

De uitspraak werd bekend gemaakt "... ter mannynghe van jacques Bailliu deser met 
ende de hoochbailliu van der Baronnye van pamele ende vanden lande van tusschen 
marcke ende Rosne ende bij wysdomme van jo(nker) philips buridaen jo(nker) Jan 
van lummene heer van Baveghem Willem van coye, Mr Willem de moor, frans de 
ketelboetere, Mr Joos van coppenholle ende Adriaen Werniers man(n)en van 
Leene van den voorn(oemde) Lande van tussche marcke ende Rosne..." op datum van 
"den 13den Marty xvC zessenenghentich" (1596)

 
De uitvoering van de straf had dezelfde dag plaats op de Caudenberg te Nukerke, 
dicht bij de Kruissens, waarschijnlijk op het galgenveld "ten selve daghe executie 
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De vorm van de pijp (cylindrisch of conisch) en het materiaal (tin of hout) beïnvloeden 
in hoge mate toon, klankkleur en volume.
Hoe langer de pijp, hoe lager de toon; hoe korter, hoe hoger de toon. Traditioneel drukt 
men die lengte in voet uit. Een 32-voets pijp kan 11 m lang zijn, het kleinste pijpje 
heeft een lengte van 5 mm.

Eigenlijk bestaat een orgel uit 
een verzameling van verschil-
lende blaasinstrumenten, met elk 
hun eigen specifieke klankkleur: 
dit zijn de registers. Elk register 
bevat dus een vijftigtal pijpen 
met hetzelfde karakter, en krijgt 
de naam van een instrument, bv. 
bourdon, fluit, trompet, claron, 
cromhoorn, enz...

Het orgel van Maarke bezit 
11 registers en ± 500 pijpen 
(het grootste orgel telt 33.056 
pijpen!) Het is de taak van de 
organist de juiste registers te 

Daarbij heeft hij Jan Van Der Bosschellen, waarschijnlijk hare vrijer, opgewacht en 
doodgeschoten. "...bovendien dat ghij up St Symoens ende Judas dach (28 oktober) 
lestleden met upghesetten wille hebt gewacht jan vander Bosschelen ende den selve 
met roer gheladen met drye looden geschoten dat hij danoff der werelt overleden es 
commiterende alzo dootslach ende hommicidie..."
Daarbij worden hem nog allerlei andere misdrijven ten laste gelegd, "...mitsgaders dat 
ghij benempt zijt van noch ander onbehoorlijke faicten ghecomitteert thebbene..."

Om al deze redenen veroordeelden "de mannen van Leene van mijn heer den Baron 
van Pamele van syne Lande van tusschen marcke ende Rosne" hem om "ghexecuteert 
te zijne metten sweerde ende datter de doot naar volght ende u lichaem ghestelt up een 
radt ende dhoeft onder den stake...". Verder legden ze beslag op al zijn eigendommen 
"...verclaeren voorts alle uwe goedinghe tzij leen erfve ofte catheel waer die ghestaen 
ofte gheleghen zijn gheconfis(ceert) sheeren prouffyte..."
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combineren om een beoogd effect te bereiken. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een 
groot orgel met bv. 42 registers heeft rekenkundig 242 - 1 = 4.398.046.511.103 ver-
schillende mogelijkheden! In de praktijk echter volstaan een honderdtal combinaties.

Een orgel kan meer dan één klavier 
hebben: een met de hand bespeeld 
is een manuaal, met de voeten een 
pedaal. Een druk op de toets opent 
het ventiel naar de pijp (in het 
orgel van Maarke mechanisch via de 
zogenaamde "abstracten" of houten 
latten, bij moderne orgels pneuma-
tisch of elektrisch).
Het orgel wordt van lucht voorzien 
door blaasbalgen die werden bediend 
door "orgeltrappers". Tegenwoordig hebben alle orgels elektrische luchttoevoer.

HET ORGEL VAN MAARKE.

- 7 februari 1980: bij Koninklijk Besluit wordt het orgel beschermd monument 
verklaard (de kerk zelf is niet beschermd).

- 16 april 1984: tussen de kerkfabriek (voorzitter Xavier d'Hoop, secretaris Mark 
Didier) en de orgeldeskundige Gabriël Lonque wordt een contract gesloten voor het 
opmaken van een restauratieontwerp.

- 24 maart 1994: uit het verslag van Gabriël Lonque: "Het orgel is in toestand van 
groot verval en is niet meer te herstellen. Het pijpwerk is erg beschadigd door 
steminsnijdingen en inkortingen .... heel wat pijpwerk is verdwenen. In origine was 
dit een krachtig klinkend orgel dat, 
alhoewel klein van bezetting aan 
spelen, toch goed moet geharmo- 
nieerd hebben in deze kerk, die een 
zeer goede muzikale akoestiek bezit. 
De restauratiekosten worden 
geschat op 5.550.000 Fr".

- 4 mei 2005: de restauratie wordt 
toegewezen aan de firma "Lapon 
Orgelbouw" uit Diksmuide voor de 
som van 176.708,15 euro.

Hubrecht De Crits uit Nukerke.
MARC VUYLSTEKE

Op 13 maart 1596 werd Hubrecht De Crits uit Nukerke onthoofd. In de tekst staat 
"ghexecuteert te zijne metten sweerde ende datter de dood naar volgt". 

Een kort relaas van dit proces1 vinden we in boek nr 19, f° 66 van het Leenhof van de 
baronie van Pamele (Stadsarchief Oudenaarde).

Wie Hubrecht De Crits is en wanneer hij werd geboren is niet meer te achterhalen. 
De doopregisters van de parochie Nukerke beginnen slechts op 12 oktober 1603. 
Op die dag werd een Judocus Cruypeninck, zoon van Egidius en Ermete De Donder 
gedoopt. De familienaam De Crits komt in dat doopregister slechts drie keer voor. 
Joannes De Crits werd op 21 september 1606 gedoopt, Hermine op 2 juni 1658 en 
Joannes Baptiste op 30 april 1773.

Wat heeft onze Hubrecht misdaan om die zware straf te krijgen ?

Ten eerste heeft hij Janneken vanden Berghe verkracht. "Omme die wille dat ghij 
hubrecht decrits fs Gheraerts gheboren in Nukercke u vervordert hebt met dreeghe-
menten ende ghevouch met fortse Janneken vanden Berghe fia Loys jonghe dochtere 
met u vleeschelick te converseren jeghens heuren dancke ende wille..."

1. Dank aan Gerard Van de Meulebroucke en aan Paul Van Butsele voor de hulp bij het lezen van dit 
document.
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WAT EEN ORGEL LIJDEN KAN !

In 1806 koopt de kerkfabriek van Maarke, met als voorzitter meier Jean-Ignace 
Thienpont, het orgel van de parochiekerk van Geraardsbergen voor 350 gulden. 
Jacobus Hubeau, smid te Nukerke en blijkbaar verstand hebbende van orgels 
(het orgel te Volkegem is door hem gebouwd) repareert en stelt het instrument 
(109 gulden), Charles Van der Beken, orgelmaker uit Gent krijgt 14 gulden "over een 
voyage tot het examineren derselve". De orgelkast wordt geschilderd en gevernist 
(54 gulden), er wordt getimmerd en gemetseld, en uiteindelijk loopt de rekening op tot 
560 gulden, 9 stuivers, 6 deniers, waarvan de parochianen 490 gulden inbrengen; het 
saldo betaalt de kerkfabriek.
Uit het historisch onderzoek van Gabriël Lonque blijkt dat het orgel oorspronkelijk 
gebouwd werd door Louis (?) de la Hayes (°Chièvres, †Gent 1725): zijn naam komt 
voor op een paar orgelpijpen.
In 1808 volgen nog uitgaven voor een beschermkas rond de blaasbalgen, en in 
1810 voor hout "voor de trophees van d'orgelkasse", i.c. de twee vlampotten en de 
geschilderde ornamenten op de balustrade.
Was het kerkbestuur gelukkig met het orgel? Blijkbaar niet, want in 1813 wordt 
Pierre-Charles Van Peteghem aangesteld om het instrument te veranderen en te  
vernieuwen.
Het orgel wordt naar Gent verscheept (er wordt nl. betaald om het naar Leupegem te 
vervoeren) en teruggebracht, waarvoor L. Van Wanzeele 31 gulden krijgt. Hout tot 
het verhogen van het orgel kost 208 gulden, en A.L. Ghyselinck rekent 30 gulden aan 
"voor eeten en drinken van den knecht van Mr Van Peteghem".
Na de werkzaamheden reist Van Peteghem door naar de kapel van Kerselare en naar 
Elst want "voor transport der koffer tot Kerselaere over vandaer naar Elst te vertrans-
porteren" kost 10 stuivers.
De rekening van Van Peteghem bedraagt 1.147 gulden, 13 stuivers, 6 deniers.



20 25

In 1817 en in 1818 komt Van Peteghem het orgel visiteren en stellen voor telkens 
6 gulden.
In 1822 krijgen Pierre-Charles en zijn broer Lambert-Corneille 46 gulden voor "het 
vernieuwen van orgel voor logiest, eeten en drank".
In 1824, voor reparatie en stellen van een nieuw register betaalt men 94 gulden.
In 1832 komt Van Peteghem nog eens het orgel stellen en nog eens in 1856 en 1877.

Verder gebeurt er niets tot 1898: Fr. Joris uit Ronse plaatst een nieuwe blaasbalg voor 
250 frank.
In 1913 en 1914 betaalt men 160 fr en 25 fr aan Mr Godefroid uit Oudenaarde.
In 1926 herstelt orgelmaker Daem uit Appelterre het instrument, Godefroid in 1942 en 
Paul Anneesens uit Menen in 1975 en 1978.
Met de komst van E.H. Raepsaet, de nieuwe pastoor, zal er te Maarke heel wat 
bewegen. Dankzij hem wordt de Sint-Vincentiuskapel beschermd en gerestaureerd. 
Hij zal zich ook inzetten voor de klassering en restauratie van het orgel, en met succes: 
in 1980 wordt het orgel geklasseerd.

DE RESTAURATIE.

Het orgel van Maarke is dus een 18de eeuws instrument dat in de 19de eeuw grondig 
werd verbouwd. Dan staat de restaurateur voor een dilemma: teruggaan naar het orgel 
van Louis de la Hayes of dat van Van Peteghem? Men opteert voor de verbouwing van 
Van Peteghem: latere wijzigingen worden verwijderd, sommige registers worden op 
hun oorspronkelijke plaats teruggezet, ontbrekende stukken worden gekopieerd naar 
een bestaand Van Peteghem-orgel.

Het klavier is niet meer origineel. Er wordt een nieuw gemaakt naar het model van 
het orgel van de kapel te Millegem. Blaasbalg en ventilator zijn versleten en aan 
vervanging toe. Het orgelmeubel wordt hersteld, gedecapeerd en gevernist met 
schellak. Defecte pijpen worden hersteld of vernieuwd (vijf bladzijden uiterst 
technische specificaties) en verguld (eerst mengsel van konijnenlijm met krijt, in 5 tot 
8 lagen, telkens opschuren, daarna polijsten, vervolgens 4 lagen rode bolus, polijsten, 
tenslotte aanbrengen van bladgoud en polijsten met de agaatsteen!).
De kleppen worden bekleed met schaapsleder (gewonnen uit het crouponstuk!) 
leerpoppen daarentegen worden gemaakt uit het buikstukschapenleer. Opgelet! De 
boorden van het leer moeten geschalmd worden, en het leer mag niet in aanraking 
komen met metaal. De windlade wordt winddicht gemaakt met perkament (vroeger 
werden daarvoor kostbare boeken kapotgesneden!).
Het bovenstaande om de complexiteit aan te tonen van een goed uitgevoerde restau-
ratie. Daarbij wordt geen detail uit het oog verloren! Een voorbeeld: de registerna-
men zullen worden geschreven op etiketten van handgeschept papier, in donkere inkt 

Reeds in de 14de eeuw maakte de lakennijverheid de rijkdom van Komen uit, dat toen 
op de twee oevers van de Leie was gelegen. Nu nog alleen aan de Franstalige zijde. Het 
museum beschrijft de geschiedenis van de lintweverij van 1700 tot op heden. Vandaag 
de dag draaien nog enkele machines. Het was een enorme revelatie voor iedereen.

Rond 17u00 reden we naar “La Distillerie” de Wambrechies over de “schreve”. Een 
gids begeleidde ons door de ambachtelijke jeneverstokerij en daarna konden we 
genieten van een “proefsessie”. Of we genoten hebben!

En  via een korte stop “In den Grooten Moriaen” te Wervik, waar we echt nagenoten, 
waren we op het geplande uur thuis.
Alvast afspraak voor een nieuwe ontdekking  in 2009.
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volgens het lettertype "humanistisch schrift begin 19de eeuw",  geschreven met bister, 
daarna gefixeerd ...
Ook nog: "ten behoeve van de orgelstemmer zal een ladder van 2 m lang en 30 cm 
breed in de orgelkast of op het doksaal opgeborgen worden. De ladder wordt gemerkt 
"ORGEL"', evenals de loopplank. Niet vergeten: de kaarspan te behandelen met een 
roestomvormend middel".

Het orgel is gerestaureerd en opgeleverd. Het valt op dat de Maarkenaren van de 
19de eeuw zorg droegen voor het orgel: meerdere malen werd het gestemd en waar 
nodig hersteld. Het verval begon in de 20ste eeuw: van 1905 tot 1978 werden 7.908,25 
armzalige franken aan het orgel besteed! Die mentaliteit is gelukkig veranderd.
In mei 2009 komt de kers op de taart: niemand minder dan Stanislas De Riemaeker, 
ere-titularis van de kathedraal van Antwerpen, zal het orgel is zijn nieuwe glorie laten 
klinken !

In het nabijgelegen restaurant “Albarello” werd er tijdens het middagmaal nog veel 
nagepraat over “het sjieken, snuiven en roken”.

Rond 14u30 reden we naar “Le Musée de la Rubanerie” in Komen en we dachten:  
“Wat is er daar in godsnaam te zien?”

Het oude houtenbeeld van Koning David
in het restauratieatelier van de

Firma Lapon.

De orgelkast
in het restauratieatelier van de

Firma Lapon.
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PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Onze jaarlijkse uitstap
Wervik, Komen en Wambrechies.

Op zaterdag 30 augustus 2008 reden we met een volle bus met zowel leden van 
V.V.F.-Vlaamse Ardennen als van Businarias, naar voor velen onbekende oorden langs 
de “Blauwersroute”.

Aangekomen in Wervik, ”de tabaksstad uit onze kinderjaren” wachtte ons een leuke 
opwarming met koffie en een versnapering in de retro-herberg van het vernieuwde 
Nationaal Tabaksmuseum. Daarna leidde de gids ons op een ludieke manier binnen in 
de wereld van het snuiven, spuwen, kauwen en roken.

Een detail van de orgelkast in het restauratieatelier van de Firma Lapon.

Het gerestaureerde orgel wordt teruggebracht naar de kerk.

Foto's : Carlo Cierkens
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zeer goede muzikale akoestiek bezit. 
De restauratiekosten worden 
geschat op 5.550.000 Fr".

- 4 mei 2005: de restauratie wordt 
toegewezen aan de firma "Lapon 
Orgelbouw" uit Diksmuide voor de 
som van 176.708,15 euro.

Hubrecht De Crits uit Nukerke.
MARC VUYLSTEKE

Op 13 maart 1596 werd Hubrecht De Crits uit Nukerke onthoofd. In de tekst staat 
"ghexecuteert te zijne metten sweerde ende datter de dood naar volgt". 

Een kort relaas van dit proces1 vinden we in boek nr 19, f° 66 van het Leenhof van de 
baronie van Pamele (Stadsarchief Oudenaarde).

Wie Hubrecht De Crits is en wanneer hij werd geboren is niet meer te achterhalen. 
De doopregisters van de parochie Nukerke beginnen slechts op 12 oktober 1603. 
Op die dag werd een Judocus Cruypeninck, zoon van Egidius en Ermete De Donder 
gedoopt. De familienaam De Crits komt in dat doopregister slechts drie keer voor. 
Joannes De Crits werd op 21 september 1606 gedoopt, Hermine op 2 juni 1658 en 
Joannes Baptiste op 30 april 1773.

Wat heeft onze Hubrecht misdaan om die zware straf te krijgen ?

Ten eerste heeft hij Janneken vanden Berghe verkracht. "Omme die wille dat ghij 
hubrecht decrits fs Gheraerts gheboren in Nukercke u vervordert hebt met dreeghe-
menten ende ghevouch met fortse Janneken vanden Berghe fia Loys jonghe dochtere 
met u vleeschelick te converseren jeghens heuren dancke ende wille..."

1. Dank aan Gerard Van de Meulebroucke en aan Paul Van Butsele voor de hulp bij het lezen van dit 
document.
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De vorm van de pijp (cylindrisch of conisch) en het materiaal (tin of hout) beïnvloeden 
in hoge mate toon, klankkleur en volume.
Hoe langer de pijp, hoe lager de toon; hoe korter, hoe hoger de toon. Traditioneel drukt 
men die lengte in voet uit. Een 32-voets pijp kan 11 m lang zijn, het kleinste pijpje 
heeft een lengte van 5 mm.

Eigenlijk bestaat een orgel uit 
een verzameling van verschil-
lende blaasinstrumenten, met elk 
hun eigen specifieke klankkleur: 
dit zijn de registers. Elk register 
bevat dus een vijftigtal pijpen 
met hetzelfde karakter, en krijgt 
de naam van een instrument, bv. 
bourdon, fluit, trompet, claron, 
cromhoorn, enz...

Het orgel van Maarke bezit 
11 registers en ± 500 pijpen 
(het grootste orgel telt 33.056 
pijpen!) Het is de taak van de 
organist de juiste registers te 

Daarbij heeft hij Jan Van Der Bosschellen, waarschijnlijk hare vrijer, opgewacht en 
doodgeschoten. "...bovendien dat ghij up St Symoens ende Judas dach (28 oktober) 
lestleden met upghesetten wille hebt gewacht jan vander Bosschelen ende den selve 
met roer gheladen met drye looden geschoten dat hij danoff der werelt overleden es 
commiterende alzo dootslach ende hommicidie..."
Daarbij worden hem nog allerlei andere misdrijven ten laste gelegd, "...mitsgaders dat 
ghij benempt zijt van noch ander onbehoorlijke faicten ghecomitteert thebbene..."

Om al deze redenen veroordeelden "de mannen van Leene van mijn heer den Baron 
van Pamele van syne Lande van tusschen marcke ende Rosne" hem om "ghexecuteert 
te zijne metten sweerde ende datter de doot naar volght ende u lichaem ghestelt up een 
radt ende dhoeft onder den stake...". Verder legden ze beslag op al zijn eigendommen 
"...verclaeren voorts alle uwe goedinghe tzij leen erfve ofte catheel waer die ghestaen 
ofte gheleghen zijn gheconfis(ceert) sheeren prouffyte..."



16 29

Het Van Peteghem-orgel te Maarke.
CLOTHAIRE DE DEKEN EN DIRK DE MERLIER

Sinds eeuwen wordt de eredienst ondersteund en opgeluisterd door orgelmuziek. 
Elke kerk bezit een orgel en de schoonheid, de grootsheid en de praal van beide zijn 
doorgaans aan elkaar gewaagd.

Toen op 17 mei 1774 "ten vier uren naer middagh" onder de grote belangstelling van 
de toenmalige 225 families van Maarke de eerste steen gelegd werd van de nieuwe 
kerk, was een orgel niet de eerste prioriteit. Naarmate de bouw en de afwerking 
vorderden (vloeren uit Basècles, verplaatsen van preek- en biechtstoelen uit de oude 
kerk, maken van boiserie en communiebank) werd reeds in 1777 een plan gemaakt 
voor het portaal met daarboven een plaats voor een orgelkast.

Het zou echter nog duren tot 1806 vooraleer overgegaan werd tot de aankoop van 
een orgel. De onderhandelingen van de toenmalige pastoor Jean-Baptiste Van der 
Gauwen1 met de kerkfabriek van de St.-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen 
mondden uit in de aankoop van een orgel voor de som van 350 gulden vlaams.

OVER HET ORGEL.

Het orgel noemt men "de koning" der instrumenten. Het is ook een ongelooflijk 
ingewikkeld en complex instrument. Orgelbouwers worden niet beschouwd als vaklui, 
maar als kunstenaars. Om de complexiteit van het instrument te illustreren leggen we 
summier uit hoe het orgel werkt.

Het orgel is een blaasinstrument: de toon ontstaat door het in trilling brengen van de 
luchtkolom die zich in een pijp bevindt. Er bestaan verschillende soorten orgelpijpen:
- labiaalpijpen, waar de toon wordt voortgebracht zoals op een blokfluit; de pijpen 
kunnen open, gedekt (of gesloten) of half-gedekt zijn (bij een gesloten pijp klinkt de 
toon een octaaf lager, probeer het maar met een eindje plasticbuis).
- linguaalpijpen, waarbij de luchtkolom trilt door middel van een metalen plaatje, te 
vergelijken met het riet van de klarinet of de saxofoon.

1. Jean-Baptiste Van der Gauwen (broer van Sœur Placide, zie Businarias Nr 5, mei 1998), geboren te 
Etikhove op 15 maart 1763 en overleden te Maarke op 3 oktober 1838. Zijn gedenksteen bevindt zich naast 
de kerkdeur. Hij was pastoor te Maarke van 25 mei 1803 tot aan zijn overlijden.

Dit proces werd gevoerd en uitgesproken te Melden "...aldus gheprononceert ende 
ghewesen up de onbehuysde hofstede van de wwe van jan backereel liggende in de 
prochie van Melden neffens de steenbrughe..."

De uitspraak werd bekend gemaakt "... ter mannynghe van jacques Bailliu deser met 
ende de hoochbailliu van der Baronnye van pamele ende vanden lande van tusschen 
marcke ende Rosne ende bij wysdomme van jo(nker) philips buridaen jo(nker) Jan 
van lummene heer van Baveghem Willem van coye, Mr Willem de moor, frans de 
ketelboetere, Mr Joos van coppenholle ende Adriaen Werniers man(n)en van 
Leene van den voorn(oemde) Lande van tussche marcke ende Rosne..." op datum van 
"den 13den Marty xvC zessenenghentich" (1596)

 
De uitvoering van de straf had dezelfde dag plaats op de Caudenberg te Nukerke, 
dicht bij de Kruissens, waarschijnlijk op het galgenveld "ten selve daghe executie 
ghedaen binnen de prochie van Nukercke ter plaetsen daer ment heet den kaudenbergh 
ter cruysen jeghens overt gherechte van Ronsse an deen zijde ende an een ander zijde 
tgherechte van jeumont pres(en)t Bailliu ende man(n)en voorn(oemd)."

De terechtstelling met het zwaard zal waarschijnlijk plaatsgevonden hebben op 
het galgenveld van Nukerke. Dit veld waarop de galg stond lag op de hoek van de 
Rijksweg en de Ommegangstraat. Meestal werd een galg opgesteld op een opvallende 
plek aan de rand van de plaats of van het rechtsgebied. Het was een stellage waar-
mee men veroordeelden door middel van ophanging ter dood bracht. Op de kaart van 
Horenbault zien we in de onmiddellijke omgeving van de Kruissens drie galgen 
getekend staan. De ene galg is van "gherechte van Ronsse" (1) (die plek is nog 
onbebouwd), de andere van Nukerke (2) en tussen de huidige Zandstraat en Zeelstraat 
stond die van Zulzeke (3) (zie kaart volgende bladzijde).
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twee gelijkaardige beschrijvingen van het gebeuren. “Voor het huis van de bedrieger 
werd er door de gebuurte ́n zotte serenade gegeven, een hels lawaai gemaakt met 
lepels, schijven, potten en pannen; in stilte kwamen ze bijeen, met fluiten, toeters, 
emmers, ketels, kettingen en zwepen, alles waarmee lawaai kon worden gemaakt, en 
plots, op een gegeven teken, ontstak er rond het huis een hels rumoer, dat tot diep in 
de nacht voortduurde. Was hij  ́n grote snoeskop, dan werden er ruiten uitgegooid. 
Dit herhaalde zich drie avonden lang”, en “́s Avonds laat – om niet gezien te worden 
– trok de bende tuitend en schreeuwend door het dorp al scharminkelend met potten, 
ketels en schijven en al dat gerucht kon maken”. 
Wegens het nachtlawaai was het scharminkelen verboden door de wet. De plaatse-
lijke gendarmen en vooral de veldwachters waren de gevreesde vijanden. Toch wist 
men daar raad mee door zich in verschillende groepjes te verspreiden en bovendien 
gebeurde alles in het donker.
In de streek van Schorisse, Etikhove en Kerkem werd er natuurlijk ook bij typische 
gelegenheden gescharminkeld, maar de zegsvrouw uit Kerkem herinnerde zich toch 
een merkwaardig gebruik. Op de laatste dag van het scharminkelen – dat kon op de 
negende dag zijn – werden langs de straat wafels gebakken. Men liep eerst de hele 
buurt af om bloem, boter en eieren op te halen. De hoeveelheid wafels hing af van de 
buurtgemeenschap, maar gewoonlijk was dit een aanzienlijke stapel.
Een variant op het scharminkelen was “kwaaie hond of beeste jagen”. Aan de staart 
van een hond werden potten, pannen en ketels gehangen, waarna de hond werd 
opgehitst en op straat losgelaten. 
In dezelfde context werd soms een pop of een hond verbrand. Let op, let op, er werd 
geen echte hond verbrand, maar er werd mee bedoeld dat aan de woonst van het 
bewuste slachtoffer enkele bussels stro werden verbrand. De strooien poppen beston-
den uit een geraamte, dat opgevuld was met stroo en waarover hetzij een mannelijke 
kiel, hetzij typische vrouwenkleren werden gehangen.
Onze zegspersoon uit Nukerke herinnerde zich het “lutten gooien”. “Lutten” waren 
een soort fopspenen die uit een stuk brood bestonden, gewikkeld in een lapje stof en 
waarbij suiker of honig was gevoegd. Wanneer een meisje zwanger was en de jongen 
haar met het kind liet zitten, of wanneer zij zelf een buitenechtelijke verhouding had en 
er een kind bij had, werden er vaak “lutten” gegooid; deze konden ook gegooid worden 
in de straat waar de jongen woonde.
Een andere vorm ten slotte van plagerij of spot was het strooien van kalk of kaf. 
Wanneer men wist dat een meisje al verkeerd had met een andere jongen, werd in de 
beginfase van de nieuwe verkering kaf gestrooid aan het huis van het meisje. Ook in 
gevallen waarbij de jongen huwde met een ander meisje, werd op de trouwdag zelf van 
bij het meisje dat hij had laten zitten, tot aan de kerkdeur kaf gestrooid. Kalk strooien 
bestond nog in Kerkem op het ogenblik dat in 1976 Marijke De Praetere deze stu-
die maakte. Men strooide er soms kalk voor oude “jongedochters” die niet getrouwd 
raakten.

                                                                                                        (Wordt vervolgd)

Detail van de kaart van Horenbault.

Zondag 26 april 2009
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emotionele rol, terwijl de vader meestal wel de uiteindelijke toestemming moest 
geven. Als de jongen mocht binnenkomen bij het meisje, werd de verkering gewoon-
lijk als “vast” beschouwd. Het kon natuurlijk altijd gebeuren dat de jongen toch niet 
aanvaard werd, waarop gezegd werd dat “zijn pijp er zeker niet brandt”.
Dergelijke “vaste” verkering kon dan nog drie tot vier jaar aanslepen, maar als ze te 
lang aansleepte, kon de jongen het verwijt krijgen “Ge begint uw haar te verliezen”, 
wat zoveel betekende als “Het wordt tijd dat ge aan trouwen denkt”.
De vaste bezoekdagen op het platteland waren vooral de zaterdag en de donderdag, 
de “lievekesdag”. Op donderdag mocht de jongen vooral komen als er al sprake was 
van trouwen. De vrijdag was de dag van de weduwen en de weduwnaars. Waarom de 
donderdag? Voor alle zegspersonen was het een kompleet raadsel.

Toestemming van de ouders.    
Vooral bij de boeren moest de hiërarchie geëerbiedigd worden. Het was de gewoonte 
dat de oudste zoon en de oudste dochter het eerst trouwden, anders werd “de tas 
ondertrokken”. Voor degenen die deze uitdrukking niet zouden verstaan, de tas waren 
de opeengestapelde schoven graan in de schuur.

De meitak.  
Het gebruik van de meitak bestond enkel op het platteland en dan nog maar sporadisch 
en had bovendien twee uiteenlopende betekenissen. De meitak, een tak van een boom 
of van een bloeiende struik, werd op het dak, aan de haag, vooraan of achteraan het 
huis van het meisje geplaatst door vrienden of buren, maar vooral door de bekende of 
onbekende minnaar. Maar soms was er ook spot mee gemoeid. Zo kon een werkmans-
jongen, die verkering had met een boerenmeisje, een verslenste meitak krijgen. Elke 
tak had bovendien een eigen betekenis: een kersentak stond voor een meisje van het 
“vlinderachtige” type, een wilgentak was voorbestemd voor een babbelkous en een tak 
van een es werd gegeven aan een langslaper. Weinig zegspersonen evenwel kenden 
nog de specifieke betekenis van elke tak.

Het scharminkelen, lutten (tuten?) gooien, kalk of kaf strooien.
Niet elke verkering was natuurlijk succesvol en in veel gevallen reageerde dan de 
buurtgemeenschap. Wat werd er dan gezegd? “ ze zijn gescheden,  ́t is gescheden, 't is 
tʼhope gescheden, hij heeft ze laten zitten, hij (zij) heeft de bons gehad,  ́t lief is er van 
onder” maar ook “hij is in de nek gezeten” en Alice Portois kende nog de uitdrukking 
“hij heeft een blauw scheen opgelopen”. 
Bij verkeringen die afsprongen, buitenechtelijke verhoudingen, echtelijke ruzies 
of andere zware problemen binnen een koppel, reageerde de gemeenschap met te 
scharminkelen.
 “Scharminkelen”: een mooi klinkend woord dat bij de ouderen onder ons nog 
een belletje doet rinkelen, maar bij de jongeren totaal onbekend is en waarvan de 
etymologische oorsprong ons ook ontgaat. Uit de volkskundige literatuur halen we 

Het huis in de Nederholbeekstraat
en zijn bewoners. (2)

LUT  DE JAEGHER

In en om het huis.

De opdracht.

Er wordt geklopt. Marie Van Nieuwenhuyze 
laat de pastoor binnen, met Clementine 
in zijn kielzog. “Meneer pastoor”, zegt 
Frederik. Het valt Marie op dat de plotse 
houterigheid die hij aanneemt verdacht sterk 
lijkt op die van één van de typetjes die hij op 
het toneel laatst vertolkte. Ze laat haar gevoel 
van ontzag even varen voor een verholen 
binnenpretje. 

Jozef negeert Clementine. Het maakt haar 
onwennig, merkt hij. 
Maar zij laat het daar niet bij. Ze gaat zitten, 
op het tipje van de door Marie haastig bijge-
schoven beukenhouten keukenstoel. Frederik 
geeft de pastoor zijn ruwe, gekloven hand. 
Dit is dus de man die in het dorp bekend staat 
als de beste metselaar en schrijnwerker van 
de streek. En ook als de beste ontwerper van huizen, denkt Clementine. Ze observeert 
hem. Ze heeft gehoord dat hij er vreemde gedachten op na houdt. Zo laat hij zes van 
zijn acht kinderen studeren. Het verwondert haar en dat voor een eenvoudige stielman. 
Alleen zijn twee oudste dochters heeft hij thuisgehouden voor het huishouden. 
Waarschijnlijk de ene die de deur opendeed en de andere met de blauwe schort die na 
een beleefde goedendag meneer pastoor, goedendag juffrouw, snel de kamer uitging. 

Clementine laat haar blik door de kleine woonkamer glijden. De leuvense stoof gloeit, 
en twee moren verdampen hun kokende water. 

Ze worden regelmatig bijgevuld door Martha, die verder zo onzichtbaar mogelijk 
blijft. Ze houdt niet van hoog bezoek in huis. Ze verdwijnt naar de bijkeuken wanneer 
ze maar kan. Deze keer om soep te halen. 

Pastoor Petrus-Amandus Ghijs
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We hebben in deze studie gegrasduind en er heel wat vergeten (zeker bij de jongste 
generatie) of vaag onthouden gebruiken en gewoonten terug gevonden. We volgen de 
indeling zoals de auteur, Marijke De Praetere, die opmaakte. En die is logisch-chrono-
logisch: van de verkering tot de feestelijkheden op de huwelijksdag.

Het verwerven van de levenspartner: De verkering.

De terminologie: vrijen-beminnen.
Uit de interviews blijkt duidelijk dat de meest gebruikte term “vrijen” was. Maar in 
beschaafde kringen was “vrijen” taboe en werd het alleen bij de “gewone mensen” 
gebruikt.

Contactmogelijkheden voor de jeugd.
De kermissen waren zeer in trek. Gewoonlijk was er in elk gehuchtcafeetje wel een 
piano of een trekzak, waarop een danspasje kon worden gezet. Het “teentje tert” op 
de kermis was een poging tot contact. Rond 1920, duidelijk na de Eerste Wereld- 
oorlog, was er de danstent die de herbergfunctie overnam. Aanvankelijk waren er wel de 
waarschuwingen van de pastoor tegen het nieuwe gevaar, maar geleidelijk aan werd 
dit dé ontmoetingsplaats voor de jeugd. Op het platteland was er het landbouwleven, 
zoals de hooi- en de oogsttijd. De godsdienstige gelegenheden (lof, congregatie, 
vespers, hoogmis, processie) boden ook mooie kansen.

Motivering van de keuze.
Globaal genomen zag de standenhiërarchie er rond de jaren 1900 als volgt uit: 
drievierde werkmensen en kleine boeren, een vierde hogere stand, d.w.z. de grote 
boeren en de aristocratie en de adel. Vooral bij de boerenbevolking zou een jonge 
boerenzoon het nooit gewaagd hebben een meisje uit het werkvolk te kiezen, en het 
tegenovergestelde was ook waar. Binnen dezelfde stand blijven speelde een grote rol. 
Een tweede belangrijke factor was de buurt. “Ons buurt is dʼonze!” De buurt was een 
heilig principe. Een rivier bv. was een natuurlijke grens, die niet overschreden mocht 
worden. In Schorisse vormde de taalgrens eveneens een onoverkomelijke barrière. 
Als een jongen van een bepaald dorp naar een “vijandige” wijk durfde gaan vrijen, 
dan mocht hij in het beste geval een flinke rammeling incasseren. De stadsmen- 
taliteit was gewoonlijk verdraagzamer, al bestond toch ook een latente spanning tussen 
Oudenaarde en Ronse: Oudenaarde, de fiere burgerijstad, wilde zo weinig mogelijk 
contact met Ronse, de fabrieksstad. “ʼt Zijn weer allemaal vreemden”, was de reactie 
van de mensen, wanneer ze achteraan in de kerk de huwelijksgeboden aflazen. Deze 
uitlating was vooral vóór de Eerste Wereldoorlog schimpend bedoeld.

Contactmomenten.
Waren er vaste dagen voor huisbezoek van een jongen aan zijn meisje? Uiteraard 
was de jongen altijd wel de eerste om een bezoek bij het meisje af te leggen: “Een 
goeie koe wordt immers op stal gekocht”. In ieder geval moest de jongen eerst 
aanvaard worden bij het meisje thuis. Bij de “aanvaarding” speelde vooral de moeder een 

In de voormiddag heeft Martha de soep al gekookt in de woonkamer op de leuvense 
stoof, die ze eerst met brandhout heeft gevuld. Ze is blij dat het winter is, omdat er 
dan binnen gekookt wordt. ʼs Zomers gebeurt dat in het schotelhuis, waar het donker 
en vochtig is. Dan gebruikt ze een gasvuur. Ze krijgt koppijn van de gaslucht, al zegt 
iedereen dat het haar gedachten zijn. Het water pompt ze op in het schotelhuis, aan de 
pomp boven de blauwstenen gootsteen. Om bouillon te maken wordt water en vlees 
koud op het vuur gezet. Het vlees is van de koe, die ze elk jaar kweken en slachten. 
De zinken kuip vol gepekeld vlees begint weeral goed te minderen. Martha is best 
tevreden dat het zo snel gaat. Ze houdt niet van de zoute smaak die het vlees met 
de tijd bijna oneetbaar maakt. Volgens haar dan toch, want vader Frederik blijft het 
door de maanden heen met evenveel smaak opeten. Zodra het water kookt, moet het 
mengsel zorgvuldig afgeschuimd worden. Pas als het opnieuw aan de kook gaat, 
mogen er specerijen bij. Na ongeveer een halfuur worden de groenten toegevoegd. 
Vanaf dan mag het mengsel niet meer echt koken. Om de bouillon een mooie amber-
gele kleur te geven, voegt ze gebrande suiker toe. Zo heeft ze het van haar moeder 
geleerd.

Wanneer Martha met de zware ketel in de woonkamer komt, ziet ze Frederik en ook 
Jozef met een ernstig gezicht naar de pastoor luisteren. Ze zeggen geen woord, ze 
knikken alleen nu en dan. Clementine zit nog steeds op het tipje van haar stoel. Ze 
zegt niets, beweegt niet. Alleen haar ogen verraden hoe aandachtig en gespannen ze 
het gesprek volgt.

Jozef is de enige van haar vier broers die de passie voor het bouwen van zijn vader 
gedeeld heeft. Jozef is van 1882. Ze is nog altijd fier op die tengere jongen die op zijn 
zestiende in Doornik ging studeren. Hij leerde er plannen van huizen tekenen. Na zijn 
studie werd hij ook timmerman met zijn vader als leermeester. 

De houding van Frederik en Jozef lijkt afwijzend, maar binnenin voelen ze de uitda-
ging van de opdracht branden. Het is een ongewone opdracht, ze zouden er zelf nooit 
opgekomen zijn. Pastoor Petrus-Amandus vraagt hen om naar Vleckem af te reizen, 
daar exacte tekeningen te maken van zijn geliefde pastorij en deze dan volkomen iden-
tiek na te bouwen in de dorpskern van Etikhove. Ook het interieur moet zo exact moge-
lijk nagebouwd worden. Zelfs de sierborden moeten op dezelfde plaats en in dezelfde 
nis terecht komen. Jozef en Frederik zijn, als ze samen zijn en zaken doen, mannen van 
weinig woorden. Maar ze knikken. Dit is een opdracht voor hen.

Voor Clementine is de instemmende knik van Jozef en Frederik een teken om het 
woord te nemen. God weet wat er allemaal mis zal lopen als zij de zaken niet regelt. Ze  
discussieert over materialen, prijzen, tijdstip van aanlevering. 

Zonder dat hij het laat merken, voelt Jozef wel iets voor haar vastberadenheid, en 
vooral voor haar kennis van zaken. “Olm,” zegt ze met nadruk, “de trap moet van olm 
zijn”. Een prachtig idee. Olm is het hout waarmee hij het liefst werkt. Het ligt zacht 
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Aloïs Willems: Nukerke (°1896)
                         Landbouwer op rust
                         Eenvoudige landbouwers.
Alice Portois: Schorisse (°1899)
                       Huisvrouw
                       Vader: drukker-landmeter
Marie Roos: Kerkem (°1891)
                     Huisvrouw
                     Zeer eenvoudige landbouwers.
Frans De Merlier: Louise Marie (°1906)
                     Onderwijzer op pensioen
                     Ouders : landbouwers.

Over vier van deze getuigen schreef Marijke De Praetere het volgende:
“Een bijzonder boeiend iemand was de heer Aloïs Willems uit Nukerke. Hij heeft 
feitelijk heel weinig verteld, maar wat hij vertelde, was bijzonder waardevol, 
aangezien hij telkens precies die punten aanraakte waarover de anderen meestal 
geen duidelijke gegevens verstrekt hadden. Zo differentieerde hij met een sterke over-
tuiging bepaalde gebruiken zoals ze vóór de Eerste Wereldoorlog moeten bestaan 
hebben. Vele veranderingen binnen bepaalde gebruiken hadden voor hem een sterk 
emotionele waarde, waardoor hij met een zekere nostalgie het verre verleden oprakelde. 
Dergelijke gegevens zijn dan ook zeer interessant.”

“Met Alice Portois zitten we bij een zeer goede vriendin van Omer Wattez. Zij heeft 
Wattez persoonlijk gekend, en wist eigenlijk meer te vertellen over de figuur dan over 
zijn tijd. Wat zij aanbracht, getuigde van een sociaal bewustzijn, aangezien zij had 
mogen studeren. Op een bevattelijke wijze kregen we van haar enkele gebruiken, die ze 
wist tegenover elkaar te stellen. In alle vertrouwen kregen we ook enkele brieven van 
Wattez, die ons vooral de figuur van Wattez belichtten.”

“In Kerkem troffen we een heel eigenaardige vrouw aan, Marie Roos, 85 jaar. Wat 
hier vooral belangrijk was, was het feit dat ze uit een zeer eenvoudige stand kwam, en 
zich hiermee volledig identificeerde. In haar privé-leven was ze niet bepaald gelukkig 
geweest. Een en ander kon ook uit de interviews worden opgemaakt. Vooral haar open-
heid en typische gebondenheid aan de sociale klasse leverde ons interessante dingen 
op.”

“Mevrouw De Merlier wist belangrijke gegevens te verstrekken over de huwelijks- 
gebruiken in haar moeders tijd, wat toch al een heel stukje verleden is. Het echtpaar 
De Merlier gaf vooral nuttige gegevens uit de boerenstand, waartoe ze zelf behoord 
hadden.”

in de hand, ook al is het oersterk, heeft een mooie gelige kleur, het geurt heerlijk en 
geeft aan elk voorwerp dat er uit gemaakt wordt een onweerlegbare waardigheid. Niet 
iedereen houdt ervan, weet hij, maar de échte kenner doet het met des te meer passie. 

Frederik is dan weer degene met wie over de bakstenen, de arduinen dorpels, de 
gewelven, de vloeren en de wastobben gepraat wordt. De wastobben moeten van 
wit porselein zijn, benadrukt Clementine. En de klok in het torentje op het dak van 
brons. En er moet en er zal een binnenhuistoilet komen, net zoals in de pastorij van 
Vleckem. 

Marie, die al die tijd in een hoek van de kamer is blijven staan, gruwelt bij de gedachte 
aan een toilet binnenshuis. Daar moet je echt goed zot voor zijn. Onvoorstelbaar vies, 
vindt ze dat. Nooit of te nimmer zou ze dat in haar eigen huis willen. 
Ze moet wel even lachen als Clementine met een zucht informeert bij de pastoor of hij 
opnieuw gaat toegeven aan het onnozele idee van Josefine om de WC te betegelen met 
die lelijke faiences met roze engeltjes. Die frivoliteit van Josefine waar ze elke keer als 
ze naar het toilet ging mee geconfronteerd werd, is haar in Vleckem blijven ergeren. 
De pastoor geeft echter niet toe. Hij staat er op dat Josefine haar roze engeltjes krijgt. 
Ze heeft geen enkele andere wens voor het huis, voegt hij eraan toe.

Een heilig schijthuizeke, denkt Martha, met roze engeltjes die je de hele tijd bekijken. 
Als ze daar de blote kont van Clementine bij fantaseert, moet ze er heimelijk heel erg 
om lachen. Ze voelt een diepe aversie voor die welbespraakte vrouw. Voor de andere 
zuster van de pastoor, die zich behalve in de kerk, op het kerkhof of in de bossen 
achter de pastorij, nergens laat zien, heeft ze wel sympathie. Alleen al omdat ze met 
haar engeltjes ingaat tegen de vrouw die hier nu de plak zwaait, zelfs in het bijzijn van 
haar sterke broer Jozef en haar vader waar ze zo naar opkijkt.

Marie-Paule pookt de witgeschilderde gietijzeren houtkachel op. De moor sist als het 
water kookt voor de thee. Als je toevallig even voor de middag bij haar op bezoek 
komt, schuift ze zonder er veel woorden een plat en een diep bord bij en kan je niet 
anders dan mee-eten. Eerst een krachtige geklaarde bouillon en dan eenvoudige, heer-
lijk gekruide groenten, sausen en sappig vlees. Een wijntje moet er ook bij. De flessen 
laat ze me zelf uit de wijnkelder halen. Vroeger zat er een deurtje tussen de voorraad-
kelder en de wijnkelder dat op slot kon. In de loop der jaren moet het verdwenen zijn.

Van de pastoor toont Marie-Paule nog een doodsprentje, zwart omrand en met een 
vrome tekening op de voorkant. “Die mijn vleesch eet en mijn bloed drinkt, zal het 
eeuwige leven hebben. Bidt voor de ziel van Eerwaarde Heer Petrus-Amandus Ghys, 
geboren te Etichove, den 18den januari 1840, priester gewijd te Gent, den 29sten 
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Over vrijen en scharminkelen.
SYLVAIN DE LANGHE

Vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn in een versneld tempo typische streekgewoonten 
en gebruiken in Vlaanderen verwaterd en verdwenen. De verklaring ligt voor de hand. 
Door de toegenomen mobiliteit van vooral de jongste generaties is niet alleen heel 
Vlaanderen maar stilaan de hele wereld één dorp geworden. Het is een evolutie die 
niet is tegen te houden en die trouwens een rechtstreeks gevolg is van de toenemende 
mondialisering. In het licht van deze evolutie wil Businarias, als heemkundig 
tijdschrift, de gewoonten en gebruiken die er bestonden in de Vlaamse Ardennen en 
meer bepaald in Maarkedal in herinnering houden. We vonden een interessante en 
wetenschappelijk onderbouwde schat aan gegevens in een onuitgegeven studie.

Ruim dertig jaar geleden, in 1976, wijdde Marijke De Praetere uit Nukerke aan de 
universiteit van Leuven een licentiaatsverhandeling aan “Volkskundige elementen uit 
het werk van Omer Wattez”, en meer bepaald het thema “Liefde en Huwelijk”. Daarvoor 
heeft zij eerst in een aantal werken van Omer Wattez alle passages met betrekking tot 
liefde, verkering en huwelijk opgezocht en systematisch geordend. Om te weten of de 
door Wattez beschreven gewoonten in zijn werken wel degelijk hebben bestaan, heeft 
Marijke De Praetere eveneens een aantal interviews ter plaatse afgenomen. Met 
ter plaatse bedoelde de auteur de Vlaamse Ardennen, de streek die logischer wijze 
overeenkomt met de door Wattez beschreven streek.

De 32 geïnterviewde personen waren op één uitzondering na allen vóór de Eerste 
Wereldoorlog geboren (de oudste was van het jaar 1887). Zij waren afkomstig 
van Ename, Eine (2), Wortegem, Bevere, Louise-Marie, Nukerke (2), Ronse (4), 
Schorisse, Kerkem, Zegelsem, Opbrakel (2), Zulzeke, Kwaremont, Munkzwalm, Vichte, 
Grimmingen (2), Zandbergen (2), Leupegem, Oudenaarde, Geraardsbergen (3) en 
Mater. Deze personen hadden dus nog zelf de tijd en de volkse gewoonten gekend, die 
ook door Omer Wattez werden beschreven. Beide bronnen, de literaire bron Wattez, en 
de getuigenissen van de nog levende personen hebben elkaar perfect aangevuld. Deze 
studie is derhalve uitgegroeid tot een degelijk document, dat ons heel wat kan leren 
over de zeden en de gewoontes in de Vlaamse Ardennen van pakweg de jaren 1900 
tot 1930.

Voor het tijdschrift Businarias zijn uiteraard de getuigenissen uit zijn deelgemeenten 
belangrijk. Daarom stel ik die hier eerst voor:

Ilma Deveneyns: Nukerke (°1913) 
                            Huisvrouw
                            Ouders: gegoede landbouwers.

september 1867. Zachtjes in den Heer 
ontslapen te Etichove, na eene langduri-
ge ziekelijkheid den 13den januari 1917.” 
Hij heeft niet zo lang meer geleefd, in 
zijn gekopieerde pastorij. Hooguit tien 
jaar heeft hij er nog van genoten. Dat  
hopen we althans, want zijn zus 
Clementine was naar het schijnt heel 
bazig.

Schoolidyllen.

De studie.

De volgende week al reizen Frederik 
en zijn vader naar Vleckem. Ze rijden 
mee met de paardenkar van hun hout-
leverancier die toch de richting van 
Aalst uitmoest. De koetsier is een 
echte spraakwaterval, en hij slaagt 
erin het gesprek bijna de hele rit aan te 
houden. Tussen het becommentariëren 
van huizen en opbrengst van akkers en de  
politieke situatie en nog een hele resem andere onderwerpen door, polst hij naar het 
doel van hun reis. Maar daarover laten Jozef en Frederik weinig los. Ze doen er alles 
samen bijna een halve dag over om er te geraken. Gelukkig zijn ze zo vroeg vertrok-
ken, dat ze er nog een stuk voor de middag aankomen.

Frederik ziet het huis al van ver staan, Jozef recht zijn rug. Het is een groot gebouw, 
statig ook. Een klassiek ontwerp, maar met de allure van een herenboerderij. Er is ook 
een koetshuis bij, rechts aangebouwd en met twee poorten die nu openstaan. 
De bakstenen zijn rood, met een wit motief dat er doorheen is gewerkt. Ze nemen 
afscheid van de koetsier, die hen in de late namiddag terug zal ophalen. Jozef neemt 
zijn schetsboek uit zijn binnenzak. Hij heeft deze morgen de punt van zijn potloodje 
bijgewerkt met een scherp aardappelmes, schil per schil afgepeld tot het de ideale dikte 
had. Zowel Jozef als zijn vader hebben een klein potloodje, dat ze telkens weer achter 
hun rechteroor steken. Soms gaan ze er zelfs mee slapen.

Jozef tekent de gevel met de hoge ramen, de zij- en achterkant van het huis, het poortje 
met de lage muurtjes dat de voortuin afsluit. Hij vergeet geen details. Minutieus schetst 
hij de vorm van de deurklinken, de handgreep van de metalen stang van de trekbel, 
de kleine negerkopjes die de luiken tegen de muur moeten klemmen. Altijd weer als 
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Maar 'k deed ik hem ne kier drooien gelijk nen top
En 'k gov'em doar ne dop
en nen bok van mijnen kop.
Och schit er toch mee uit
Maar 'k stamptege doar zijn tramke een poar honderd meters achteruit.
Tsop sprong uit zijnen snuit.

Vrienden voor het leste hetgeen ik u vertel
Ge kent er allemaal het haantje van de kerke t'Etikhove toch wel
'k Zoe da beestje van bij ne kier willen zien
ik ga doar ne kier aan schudden 't zal traf vallen misschien
En als mijneer de paster dat biestje zag balanceren
Liept ie al gauwe de politie avanteren
Maar 'k deeze doar ne kier drooien gelijk nen top
En 'k goeve doar ne dop van mijnen kop
Ze kwomen doar mee honderd maar 'k schoot er mij midden in
Moar eun ze moar mee negenennegentig geweest
Ik schuttege dat beestje toch beneen.

De Koninklijke Bierfluiters van Louise-Marie met Omer De Vos (zie pijl).

hij die in zijn handen krijgt bij het bouwen van een huis vraagt hij zich af waarom het 
negerkopjes moeten zijn. Al plaagt Frederik hem met zijn idee, volgens zijn vader zijn 
het gewoon “mensenkopkes”. Hij tekent zelfs het schoenlapperkruid, de margrieten, 
de struiken in de voortuin. 

De oude pastoorsmeid, die niet mee verhuisd is naar Etikhove, opent de hoge voordeur. 
Ze luistert knikkend naar de reden van het bezoek van de twee mannen. Dan kijkt ze 
even hemelwaarts. Ze zucht. Dit is echt iets voor Clementine. Het is ondenkbaar dat de 
Mademoiselle zich zomaar in haar nieuwe situatie zou geschikt hebben. Ze vindt wel 
dat ze de mannen die voor haar deur staan moet waarschuwen: perfectie zal nog maar 
half zijn wat Mademoiselle Clementine zal eisen. Ze merkt dat haar woorden niet echt 
raken, het lijkt eerder alsof het de uitdaging voor die twee nog groter maakt. Even later 
kijkt ze zonder haar nieuwsgierigheid en bewondering te verbergen hoe precies Jozef 
en Frederik alles opmeten, noteren en schetsen. De jongste van de twee maakt parel-
tjes van tekeningen. Dat moet ze zeker vertellen als ze morgen het dorp rondgaat om 
verslag uit te brengen van de gebeurtenissen. Er wordt al dagen druk over 
gespeculeerd. Jarenlang heeft de meid de dwang van de opgelegde discretie gevoeld, 
nu kan ze bijna niet wachten om elk nieuwtje in de hele parochie rond te bazuinen.  
Veel tijd zal ze daar vandaag niet voor hebben. Alles wat is opgetekend moet zij 
onmiddellijk inpakken in doeken, klaar om verhuisd te worden. Zo heeft Clementine 
het gevraagd in het briefje dat de mannen meebrachten.

Tegen de middag zijn ze ongeveer klaar met het gebouw en de plattegrond. Ze staan de 
indeling van de kamers boven te bestuderen, als de pastoorsmeid hen roept dat het tijd 
is om te eten. Ze schenkt koffie uit in een soepkom. Vader en zoon eten hun hompen 
brood met reuzel op. Ondertussen bestudeert Jozef het interieur. Hij schetst met losse 
hand maar heel verfijnd de exacte positie van de antieke, Delfts blauwe borden op de 
muur. Hij tekent de motieven van de vloeren in elke kamer na. 
ʼs Namiddags maakt hij schetsen van de muurschilderingen in de gang op de eerste 
verdieping. Die hebben de aanblik van het interieur van een kerk. Het is hem niet echt 
duidelijk wat de functie ervan is, maar de pastoorsmeid geeft hem gretig uitleg. Ze 
vertelt dat meneer pastoor ervan hield om, als het in hem op kwam, de heilige mis op 
te dragen in zijn eigen pastorij. Dan riep hij de gelovigen en toevallige voorbijgangers 
die wilden deelnemen op met een paar krachtige slagen van de bronzen klok. Ook dat 
klokkentorentje staat al in het schetsboek van Jozef.
Het laatst begint hij aan de trappen. Hij voelt een siddering door zijn rug lopen als hij 
de planken en de draaiende vorm ziet van de trap in de hal. Dit is een meesterwerk. De 
meeste mensen gaan voor de oerdegelijke en robuuste eik, maar niets kan voor Jozef 
de schoonheid van olmhout benaderen. Gelukkig hebben de bewoners er geen verflaag 
op aangebracht. Het hout is geboend en geloogd met een scherp naar terpentijn ruikend 
en bijtend goedje waar je best niet te lang met je handen inzit. De deuren zijn hoog en 
van pitch pine. Ook van deze houtsoort en vooral van haar kleur houdt Jozef. Hij voelt 
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'k Stond er over lest in ne cirke ambras
De sterktste man van de wereld die daar aan 't luteren was
Die der hem kost leggen kreeg honderd frank
Oh 'k zegge dat blageurke dat is mijnen man
Ik staptege noar dat luteurke mee vele manieren
Ik pakteg'em doar vaste en begoest ermee te zwieren
En deed 'k moar drooien gelijk nen top
'k Pakteg'em doar vaste en 'k smeet hem op de grond
De sterkste man van de wereld lag er te spartelen op de grond
De stront vloog uit zijn kont

'k Stond ook er eens te wachten naar mijn lief al op de stroat
en die verdomsche hekse was were een halfure te loate
en z'ho tuus nog d'aire van mee mij doar te lachen
maar 'k zei doar in mijn eigen ge zult ui an en wat mogen verwachten
en 'k dee ze daar ne kier drooien gelijk nen top
En 'k gove ze doar nen dop
en nen bok van mijnen kop.
'k Paktege ze doar ne keer vaste
En 'k gove ze doar ne plak
Dat ze mee er konte hing te zwieren in nen tak.

'k Ben er dan ook  noar de beestenhof gegoan
En 'k zage doar van verre zo een olifantje stoan
Da volk, da zei, pas op dat ie ui nie en bijt
Maar 'k zei van zu een biestje ben ne k'ik toch niet bened.
't staptege noar da olifantje met vele manieren
'k Pakteg'em doar ne keer aan zijn snuiterke
En begoest er mee te zwieren.
En 'k dee hem doar drooien gelijk nen top
En 'k gov'em doar nen dop
en nen bok van mijnen kop.
'k Paktege doar zijn snuiterke
En drooid'em ne keer of zesse rond
En 't olifantje lag te spartelen op de grond.

'k Stond er lest te wachten noar de elektrieken tram
De conducteur die zei dat ie gene zatlap op en nam
Och 'k zegge och gien ezel gij schavuit
Neemde gij mij hier niet op, of gen goa gij niet vooruit
Daarop begost ie hij te tieren en te bellen
Ie dachtege, ie zal hem wel opzij goan stellen

een diepe weerstand als hij één van de knechten bij het opleveren vraagt om het hout te 
bedekken met een laag loodverf. Dat zijn de mensen altijd al zo gewoon geweest.
Ten slotte is er ook nog een trap naar de kelder, waarin twee ruimtes gemaakt zijn, met 
prachtige afgeronde gewelven. De eerste ruimte dient als voorraadkamer, met handige 
planken tegen de muren. De tweede is afgesloten met een kleine massieve en vergren-
delde deur. De keukenmeid heeft de sleutel. Ze opent de deur die leidt naar een frisse 
wijnkelder vol bestofte flessen. De pastoor houdt duidelijk van de geneugten van het 
leven, en dat, denkt Frederik met een gevoel van ingehouden vrolijkheid, dat doen wij 
ook.

Als beide mannen later terug in Etikhove aankomen, verwerkt Jozef de schetsen en de 
plattegrond tot echte bouwplannen. Hij tekent uren na elkaar en grijpt af en toe terug 
naar de notaʼs die hij in het oude huis maakte. De tekeningen en de plannen maken het 
huis voor hem nu al echt. Hij kan erin rondlopen, de denkbeeldige deuren openen, de 
kamers betreden. Het huis leeft. Het verandert terwijl hij erdoor loopt. Alleen begrijpt 
hij de beelden niet die hij ziet. Jozef ziet bewoners die hij niet kent. Hij ziet een man 
en een vrouw zitten aan tafel in de eetkamer. Ze worden bediend door een lange man 
in een zwart pak. Ze staren hem nors aan. Hij voelt dat de onwil om lang bij hen te 
blijven en opent de deur naar de volgende kamer. Daar komt hij Josefine tegen. Ze kijkt 
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Uit het repertoire
van Omer De Vos.

DIRK DE MERLIER

In Louise-Marie weten ze wat kermissen is. Geen 
feest ging voorbij zonder dat Omer De Vos een lied 
ten beste gaf. Zijn repertoire was heel gevarieerd: 
droevig, stoer, plezant ... of aangebrand. Soms maakte 
hij de tekst op een bestaande melodie, soms (zoals in 
dit lied) is de "veus" een eigen compositie.

Niemand en mag ter mij hier stuur bezien
Of seffies zitte k'ik daarop met mijnen knien
En om ne keer mijn force te tugen
Ik paktege doar enen vaste en 'k smijtteg'em omhuge
En 'k doen ne doar ne kir drooien gelijk nen top
En 'k gov'em doar nen dop
en nen bok van mijnen kop.

hem met wazige ogen aan, terwijl ze de tegeltjes met de roze engeltjes in een kartonnen 
doos verhuist naar de zolder. Ze verdwijnt uit zijn gezichtsveld. Dan ziet hij een man 
en een vrouw die bij de houtkachel zitten, maar zij zien hem niet. Jozef houdt halt bij 
het vuur. De ketel sist, het water kookt. De vrouw staat moeizaam op om met het hete 
water thee te zetten, en wanneer ze langs hem loopt, voelt hij haar gedrevenheid, haar 
warmte en haar weemoed. Kent hij haar, vraagt hij zich af? Waarom is ze hier? Het 
gevoel laat hem niet los, ook niet wanneer hij uit de woonkamer weggaat en 
Clementine in de deuropening ziet staan. Ze lijkt kleiner geworden, breekbaarder ook. 
Als hij het huis verlaat, beseft hij dat er één persoon is die hij niet tegenkwam. Waarom 
was de pastoor er niet? vraagt Jozef zich af.
 

Leren en werken.

Vakmanschap en goed verstand.

Jozef en Frederik kunnen perfect samen werken. Het valt Martha altijd weer op als ze 
haar broer en haar vader bezig ziet. Soms valt er wel een vloek, maar verder hebben 
ze weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. Ze hebben elk hun specialiteit, Jozef 
het schrijnwerk en Frederik het metselen. Niet alleen om hun vakmanschap staan ze in 
het dorp bekend, ook om hun “goed verstand”. 

“1905”, schrijft Frederik met krijt op één van de eerste bakstenen die hij metselt. Hij 
steekt het krijtje terug in zijn broekzak en kijkt op naar het gemeentehuis. Van waar 
hij staat kan hij de achterkant van het gebouw waar hij zo hard aan heeft gewerkt goed 
zien. Er brandt licht in de raadzaal, ook al is het volop dag. Hij heeft zich nog maar 
net de bedenking gemaakt dat er dus een gemeenteraad aan de gang moet zijn, als hij 
vanuit de verte de hele meute raadslieden, met daarbij de burgemeester in zijn richting 
ziet komen. Bedaard werkt hij voort terwijl ze almaar naderen, tot ze eindelijk allemaal 
rond hem komen staan.
“Het gaat hem om het aantal nullen van het getal 1 miljoen,” zegt de burgemeester. Is 
dat nu zes, zeven of meer. Hij is er niet in geslaagd de hevige discussie die daarover 
ontstond tussen de raadslieden te stoppen, en in feite kon hij het juiste antwoord ook 
niet geven. Er had maar een ding opgezeten: de gemeenteraad stilleggen en met zʼn 
allen naar de bouwwerf van de  pastoor trekken. Alleen Frederik Van Nieuwenhuyze 
kan het juiste antwoord geven. “Zes”, zegt hij, zonder opkijken, en werkt verder.

Jozef is overdag nog niet veel op de bouwwerf te zien geweest. Hij is met het 
timmerwerk bezig, in het atelier achter hun huis. Hij geniet van de verfijnde en 
degelijke materialen waarmee hij kan werken voor de bouw van de pastorij. Hij is zo 
gedreven door de uitdaging om de perfectie in afwerking te bereiken, en het oorspron-
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Persoontsieze Paul Persoons Paul
Potze Pieter Pot Pieter ?
Siestoois Lena Torq Helena, getrouwd met De Ruyver Richard
Smed-van-ʼt Wolfgat De Wolf Arthur, getrouwd met Alma .?.     
Stokmans Zoë Stockman Zoë, getrouwd met DʼHaeyer Charles
Tropke  De Medts Cyriel
Wietsies Louise Lauwerier Louise ?
Wietsies Agnes Foubert Agnes ?
Wietsieze Monk Lauwerier Edmond
Wietsieze Clemank Lauwerier Clement

Buiten reeks (niet voorkomend in het verhaal en nog aan te vullen).
Berrie  Spileers Floribert getrouwd met Dikke Lenne   ...   
Djeefkies  (Verschelden ?) Albert      kinderen: Bernadette, René, Roger
Djeefs  (Verschelden ?) Orpha, dochters: Mariette en Marie-Jeanne
Fuutsieze Florank Besard Florent, getrouwd met DʼHaese Lena
Gitten Mer  Fort (?) Omer, kinderen Georgette (getrouwd met Hollander Frans) en Lucien
Kakskieze Wiet  ...   getrouwd met Fluten Irma   ...
Klonties (van) Van Haesevelde Rachel  en (voor)ouders
Koole Sies  Van Haelewijn François, getrouwd met Celesta Pot (Pots Lesta)
Nooten Miel en Cyriel Van Malderghem
Pistolen Remi Torcq Remi. Ook: den Dobbelen.  getrouwd met Marie. Zuster van Marie-Ludwine
Schoenieze Cesar Joos Cesar, getrouwd met Archie Juliette
Springer  Verbruggen Julien, getrouwd met Tanteurs Lena (Cassieres)
Tsoelie  Verhellen Gilbert
Tuutsies  Odevaert (kantonier) Remi, getrouwd met Mincke Marguerite, zoon José
Tuutsieze Charles Odevaert Charles
Van Brunoods Donckerwolke Albert, Tiest, Louise, enz.   (Bettentiesten)
Van Kamielkies   
Van Karlienen Roman Omer
Van Karools Dupont Georges
Van Loebazen Van Wijmeersch Athur, Felix, Marie.
  Theophiel was getrouwd: boerderij Devenijns en later Van Tieghem  
Van Pinten 
Van Sandersniets
Van Snuks  Germains
Zoppen Dorie Bauwens Theodoor

Peerkiezen Daniël Cornil Daniël, getrouwd met Pinten Bertha
Nooten Georges Van Malderghem Georges, getrouwd met Vanhoestjies Cyrilla
  Nooten Miel (vader van Georges)       Nooten Cyriel  (Doorn)
Coppieze Monk Edmond Coppens
Sielen Jan en Serom Delouvroy Jan & Jerome (uitspraak: Suʼen-Jan)
Demieze Pee 

Een trouwe lezer wist ons te melden dat :
Pijke-Fiedse Robbie Ysebaert Cyriel zou zijn geweest
Van Patriezen de gezusters Verschelden.
Hartelijk dank om ons dit te melden.

kelijke huis zo exact mogelijk te kopiëren, dat Martha hem al verscheidene keren zijn 
eten in de werkplaats heeft gebracht. Anders zou hij de maaltijd gewoon overslaan. 
ʼs Avonds laat, voor hij de werkplaats achter zich sluit, kan hij het niet laten de “buit” 
te overzien. De binnen- en buitendeuren liggen klaar, de ramen zijn gemaakt en 
Leenknegt uit Ronse heeft de glas-in-loodversiering gebracht. Jozef wacht nu nog op 
het smeedijzerwerk voor de ankers, de ramen en de hekkens. Ook dat heeft hij bij 
stielmannen in Ronse besteld.
Morgen kan hij eindelijk beginnen aan wat hij voor het laatst bewaard heeft: de olmen 
trap. Hij is het hout zelf gaan uitkiezen, ruim drie jaar geleden. De boom kostte hem 
6,10 frank. Een koopje. Hij wist toen nog niet wat hij er ooit mee zou maken, maar hij 
was meteen weg van de boomstam die hij bij de houthandelaar zag liggen. De boom 
was één jaar gekapt, vertelde de man van de houtzagerij. Het was zijn eerste eigen 
aankoop. Hij studeerde toen nog in het verre Doornik, waar hij bouwtekenen leerde. 

Oorlogsjaren.

De klok.

De zon verwarmt het terras bij de vijver. Ik zit met Marie-Paule buiten en snoep van 
een ijsje. Marie-Paule vertelt dat haar grootvader Jozef in de Eerste Wereldoorlog sa-
men met een vriend de bronzen klok uit de toren van de Sint-Britiuskerk redde uit de 

Twee Duitse militairen poseren vóór het huis (1914-1918).
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ʻVandaag stekezot en morgen onder de sluits,  ̓schamperde Petterke.
Hij keek de staminee rond, telde de koppen, rinkelde met het enkel geld in zijn 
broekzak.
ʻGeef ze allemaal enen op mijn kappe,  ̓beval hij. ʻEn zorg voor een bermiete water 
voor mijn Gusta.ʼ
Ze dronken op zijn gezondheid. En den enen en den anderen trakteerde terug. Coppies 
Maria blonk van opwinding en haar dochters werden, in de ogen van al dat mansvolk, 
van langsom schoner.
Er kwamen ondertussen nog veel meer maandaggasten binnen. Niets was georgani-
seerd, alles gebeurde, het bier deed zijn werk. Wanneer de Borains arriveerden, van de 
trein van Elzele, stond Wietsieze Monk bovenop een stoel te zingen. En Dories gasten, 
toevallig binnengekomen, werden te viervoete achter hun speelboek gezonden. Nog 
later op de avond geraakte het orkest helemaal compleet, met Coppieze Valère met 
zijn saxofoon en Tropke met zijn trompet. Het huis dreunde, niemand zat nog stil, de 
nacht was nog jong.
Hoe en wanneer de meesten die kermismaandag thuis geraakt zijn, weet ik niet. Een 
ding is zeker, aangezien het wel meer gebeurde dat het paard Gusta, met baasje Petter 
in slaap gevallen in de resortkar, gewoon op gevoel af naar huis stapte. Binst dat de 
polkaʼs, de mazurkaʼs en de walsen te Coppies nog volop elkaar opvolgden.

Er wordt gezegd dat iemand, te vieren van de morgen, een zo zware klop gaf op de 
grossekes, dat uit het ding op slag geen klank meer te krijgen was.
Op dat ogenblik vond Coppies Maria dat het genoeg was geweest, dat het vat af was. 
Het hoeveelste zei ze er niet bij.
Ook op dat eigenste moment kreeg Potzepieterzen hond, met zijn eeuwige bassen, een 
bermiete water over zijn kop. Of het beest dan eindelijk zweeg, zal ik u een andere 
keer vertellen.

Boerzemers Gabriël Gyselinck Gabriël
Camiezen Duul Verschelden Theodule
Coppieze Valère Coppens Valère, getrouwd met Vandenabeele Martha (Kakskies Martha)
Djouws Marie ? getrouwd met Flamand  ...
Djouwze Miet Flamand Remi, zoon van
Dories gasten Van Schoorisse Georges en Frans
Gijselincks Hilda De Meulemeester Hilda, dochter van David en Celesta Gyselinck
  Zuster van René en Albert
Goten Dietje ? getrouwd met De Buserie Edmond
Loties Margriet Van Loven Margareta, getrouwd met Gerard Besard
Nardzen Tist Cornil Jean-Baptist, getrouwd met Schepies Rachel (Devos Rachel)
Nards Bontientje Van Wijmeersch Blondine
Pauwelze Slinken Lauwerier Arthur

handen van de Duitsers. Hij begroef ze ʼs nachts diep onder de grond, waar ze de hele 
oorlog veilig bewaard bleef. Ook de klok uit het torentje van het huis in de Nederhol-
beekstraat werd toen opgeëist en is pas na de oorlog teruggeplaatst. De koperen haan 
die nu op het smeedijzeren kruis van het daktorentje staat, is nog maar een paar jaar 
geleden met de hand gemaakt en dan met een grote kraan op de toren gehesen. De 
oude haan was weg, al van in de tijd dat in het huis een doktersgezin woonde met een 
butler.
Al van in de middeleeuwen worden kerkhanen op de torens gezet. Ze geven de wind-
richting aan, en ze waren een symbool van waakzaamheid. Men geloofde dat het ge-
kraai boze geesten verdreef. De haan zorgde ook voor warmte en vruchtbaarheid bij 
de gezinnen van het dorp. 
We knijpen onze ogen toe wanneer we allebei opkijken naar de koperen haan op het 
torentje van het dak, dat glinstert in de zon.

Volwassen na de oorlog.

Het plooien van de tijd.

We kijken samen naar het doodsprentje van Petrus-Amandus. Hoe zou het geweest 
zijn als hij nog wat tijd had kunnen doorbrengen met Jozefine, onder het juk van 
Clementine vandaan? Ik vraag hoe het uiteindelijk is afgelopen met Jozefine en de 
heer van stand waar ze van droomde. Ze heeft er wel een gekend, maar ze zijn nooit 
getrouwd, jammer genoeg. Jozefine is gestorven, en liet het huis na aan een neef, 
Laurent Ghys. Die heeft er korte tijd  met zijn vrouw in gewoond, maar zij kon niet 
aarden in het dorp. Ze hield teveel van het mondaine leven in Brussel. Het platteland 
en het in haar ogen doodse dorp met zijn bekrompen mentaliteit was niets voor de 
rijke dame uit de hoofdstad, vertelt Marie-Paule. In 1956 is het huis verkocht aan een 
textielbaron. Hij is blijven aandringen tot hij het uiteindelijk mocht kopen. Hij is er 
een tijdje over de vloer blijven komen, maar echt wonen heeft ook hij hier niet gedaan. 
Over de bewoners die het huis van de textielbaron gehuurd hebben weet Marie-Paule 
niet zo veel. Behalve dat het een doktersgezin was met een butler.  
Van de dokter is altijd verteld dat hij zijn vak goed kende, in het dorp werd hij de 
“wonderdoctoor” genoemd. Maar hij had wel losse handjes. Moeders zouden er hun 
dochters nooit alleen naartoe gestuurd hebben.
De butler was tegelijk ook de klusjesman. Hij viel in het dorp heel erg op door zijn 
lengte. Een zielige man, weet Marie-Paule nog. Hij woonde in het koetshuis. Na de 
dood van de dokter hoopte de butler zelf in het huis te gaan wonen. Hij kreeg er nooit 
de kans toe. De tweede vrouw van de dokter is er blijven wonen met de dokterszoon.  
Die heeft het na de dood van zijn stiefmoeder danig laten verkommeren. Jozef wan-
delde er in die tijd dagelijks langs, met zijn zuster Martha die altijd bij hem is blijven 
wonen. Het deed hem pijn het zo te zien vervallen. Dat heeft Martha aan Marie-Paule 
verteld.
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ʻZou het waar zijn,  ̓ vroeg Emilie, ʻdat er gisterenavond aan ʼt Wolfgat gevochten 
werd?ʼ
Emilie wist dat het waar was, het nieuws was al in de vroege morgen het gebuurte 
rond gegaan, maar ze wou het nog een keer horen, om zeker te zijn en meer details te 
vernemen.
ʻSiestoois Lena heeft mij verteld,  ̓zei Dietje, ʻdat twee drie pummels van Zegelsem te 
veel rond de rokken van het jong vrouwvolk hadden gedraaid en dat een toeveel man-
nen van hier bij die kadeeën waren gaan staan en hen gevraagd hadden hoe ver het wel 
was van hier naar Zegelsem en hoe zere ze wel konden lopen. Nu moet er daar toch 
enen bij geweest zijn met een grote muile, die begon tegen te knabbelen en ʼt spel was 
aan de gang.ʼ
Binst dat Dietje nog volop aan het vertellen was, kwamen Loties Margriet en 
Stockmans Zoë te naargange, bleven staan en hoorden waarover het ging. Margriet 
smeet er kort en krachtig haar staart in.
ʻZe zouden allemaal beter wat minder bier drinken,  ̓zei ze.
Meer woorden maakte ze daar niet aan vuil. Ze had geen tijd, ze moest naar de grote 
kouter, de vesperije brengen aan hare vent, die daar aan het werk was.
Dietje moest er in ene keer ook vandoor, haar geit werd ambetant.
Maar Zoë bleef staan klappen. Ze moest een kan bier hebben, voor Pauwelze Slinken 
die, in de hitte van de achternoen, op haar strodak zat reparaties te doen en te zweten 
gelijk een das. Hij zal, tussen haakjes gezegd, nog een tijdje dorst gehad hebben, peins 
ik, want Blondientje had niet subiet tijd om Zoë te bestellen en Zoë, stond intussen 
sakkerdju te vergeten waarvoor ze eigenlijk gekomen was.

Met het geklapsel, daar voor de deur van Nards Blondientje, zou een boekske vol te 
schrijven zijn, maar twee huizen verder, te Coppies, viel er intussen ook wat op te 
tekenen. Petterke en de Smed-van-ʼt Wolfgat waren er namelijk, samen op de 
resortkar, aan komen rijden. Waar die twee gezworenen opdoken, was er meestal iets 
te beleven. Wij daar dus op af. Gusta, het paard van Petterke, stond aan een muurring 
vastgebonden en de twee waren naar binnen getrokken.
Bleek nu dat er te Coppies al veel volk in huis was en het lei ernaar aan dat er voor de 
bazin des huizes die dag nog een stuiver in het laatje zou komen.
Vier manen zaten te kaarten, op de tafel te buischen en luid commentaar te geven. 
Persoontsieze Paul, Djouwze Miet, Rozen Djef en Wietsieze Monk. Aan de toog 
drumden jonge gasten bijeen, om in de schone ogen te kijken van de jonge dochters 
Georga en Jeanne. Die twee tapten bier en spoelden glazen. Ze waren schoon van hun 
eigen en hadden Soir de Paris aan hun bloes gedaan om nog meer aan te lokken. De 
potentiële vrijers aan de toog, waren in gedachten verder dan toe, maar ze hielden het 
bij klappen. Over de leute van gisterenavond, toen het orgel speelde en alleman op de 
dansvloer was, de staminee én de grote kamer stampvol. Al het jonge mannevolk van den 
Annoven, den Broeke, de Langestraat, al het schoon vrouwvolk: Wietsies Louise, 
Boerzemers Gabriël, Gijselincks Hilda, heel de fleur van die jaren.

De ketel op het houtvuur dampt. Marie-Paule vult een theebuiltje met kamille en munt 
en schenkt er het kokende water over. Ik blader door een boek met de omvangrijke 
stamboom van de familie Van Nieuwenhuyze, op zoek naar de personages die ik 
ondertussen zo goed heb leren kennen. Marie-Paule wijst me op een oude foto 
Leontine en Julia aan. Het zijn de twee jongste dochters van Frederik. Ook zij 
mochten van hun vader studeren. Hij droomde ervan dat ze allebei schooljuffrouw 
zouden worden. Dat ze daardoor voorbestemd waren om niet te trouwen, vond hij 
niet zo erg. Trouwen mocht vroeger niet als “schooljuffrouw”, vertelt Marie-Paule. Ze 
weet ook nog dat de droom van Frederik niet helemaal uit kwam. Leontine werd non, 
Julia verkoos de liefde boven de plicht en trouwde toch.

Ik vind in de stamboom ook hun broer Jozef Van Nieuwenhuyze, zoon van Frederik, 
schrijnwerker-timmerman, geboren op 3 augustus 1882. Hij trouwde op 25 april 1913 
met Marie Verdonckt. In een uittreksel uit de “Historiek van Etikhove” wordt Jozef 
omschreven als een vurig en in de streek zeer gekend toneelspeler. “In de opvoering 
van ʻDe Wonderdokterʼ, bij welke gelegenheid toeschouwers werden geweigerd – 
zij zaten reeds op biertonnen of stonden recht in de zaal – speelde Jozef 
Van Nieuwenhuyze op 89-jarige leeftijd zijn laatste rol. Hij overleed in 1976.”

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

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



4 41

Bij haarzelf zat het geheim zo te branden op haar tong, dat ze het op den duur wel 
moest prijsgeven.
ʻMaar vertel het alstublieft niet voort,  ̓verzocht ze.

Vaneigen wist op-ne-niet-van-tijd heel de Koekamer, wiens dochter daar gisteren-
avond zo schabouwelijk aan het vrijen was geweest in de Zenderdreve. En nog geen 
twee uren later deed Djouws Marie met het nieuws de ronde van den Annoven.
ʻDjeermenies-maria, ge moet nu nekeer horen...ʼ
Verwacht nu niet van mij dat ik, zoveel jaren later, het meiske in kwestie bij naam ga 
vernoemen. Het was een schoon en een braaf jonk, goed besteld, verder niets op aan te 
merken. Maar de venten zijn soms bezeten. De natuur, dat kan geweldig zijn. Er moet 
trouwens die avond iets speciaals in de lucht gehangen hebben, want ik heb me laten 
wijsmaken dat er nog koppels de Zenderdreve ingetrokken waren. Op de geur van het 
hooi af, peins ik. Bedwelmd door de maneschijn.
Wat dat meiske betreft dat door Emilie betrapt werd, het kind kan gerust zijn, ik zeg 
verder niets. Trouwens ik wil mij niet verbranden aan klap van de straat. Veronderstel 
dat Emilie zich verabuseerd had, of dat Pedua en Blondientje – ze hoorden alle twee 
niet te goed meer – appels voor peren verstaan hadden... Dat zou de eerste keer niet 
zijn. En nog iets: Potze Pieterzen hond was beginnen bassen omdat Camiezen Duul 
met een kar klaver passeerde. Het lawijt van dien hond was op zijn eigen al genoeg 
om de woorden van  Emilie anders te verstaan. Als dat beest begon, dan was het om 
hoorndol van te worden. Duul was al lang met zijn getruk den Annoven in, als dat beest 
nog altijd van zijn lat stond te geven.
En onze wijvekies klaptegen voort. Over het jong volk van tegenwoordig en de deug-
nieterij die ze uithaalden.
ʻIk zie genoeg in mijne staminee!  ̓zei Blondientje. ʻDa kik moest klappen! Gisteren-
avond had er ne schavuit de lamp uitgevezen. Het was te klaar naar zijn goesting. Hij 
had dan in den donkeren een meiske vastgepakt dat van hem niet was. Het zat er daar 
in ene keer bovenhands op, er werd overhoop geroepen dat het niet schoon meer was. 
Onzen Tist heeft, met hulp van de Witten, die twee moeten buitensteken, voor dat ze 
malkander aan het gat zouden gaan.ʼ
Pedua had het lawijt gehoord, zei ze. Ze had van alles gepeinsd en ze wou daarover 
uitweiden. Maar eerst wou ze op haar gemak zitten.
ʻZet drij stoelen buiten, in de schoove tegen de muur,  ̓vroeg ze, ʻen haalt ons iets voor 
te drinken.ʼ
Dit geschiedde prompt, Blondientje deed met genoegen wat haar werd gevraagd. 
Ziezo, nu konden ze nog uren door kletsen. 
Daar waren ze volop mee bezig toen Goten Dietje (Fitrientzies dochter, uit den Berg 
ten Houte) afgestapt kwam. Ze was naar den Broeke met haar geit naar den bok 
geweest.
ʻAl den derde keer en niet vol te krijgen, de prije!  ̓zei Dietje.
Ze bleef een beetje staan klappen. En waarover klapt een mens allemaal!

“Naar het schijnt”, zegt Marie-Paule aarzelend, moet Jozef op een of andere manier 
gedacht of gewenst hebben dat ik in dit huis zou komen wonen. Martha zei dat, nadat 
we het huis gekocht hadden. Zou het waar zijn?”
Ik glimlach. In dit verhaal, in mijn verhaal over het huis in de Nederholbeekstraat en 
zijn bewoners, is het waar.

Tijden veranderen!

Thuis in de Nederholbeekstraat.

Het huis is nog steeds 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 blank-
houten voordeur. De voortuin is zoals ieder jaar volgeplant met kleurrijke voorjaars-
bloeiers, schoenlapperskruid, rozenstruiken en een toverhazelaar. De krokussen staan 
in bloei, de narcissen moeten nog verder uit hun bollen rijzen. Negen ramen verdelen 
de gevel van het huis in twee verdiepingen zoals de pastorij van Vleckem. Het met-
selwerk van rode baksteen is onder de dakrand versierd met motieven in reliëf. Goed 
werk van Frederik en Jozef. 
Het dak, met aan elke kant een schouw en in het midden een trapsgewijs gemetselde 
dakkapel, heeft een klein torentje dat niet opvalt. Het is gemaakt van hout, wit geschil-
derd en er hangt een bronzen klok in. De klok die... jawel. 
Boven de klok is een dakje gebouwd, waarop een kruis staat met een glimmende 
koperen haan erop. En als ze luidde, droeg Petrus-Amandus hier de mis op.

Ik ga het huis langs de zijkant binnen, vlakbij de rode beuk, door een met wilde 
wingerd omgeven glazen deur, zoals ik vroeger al deed. Alles is mij vertrouwder 
dan ooit: Etikhove, de familie Van Nieuwenhuyze, de Nederholbeekstraat, het huis 
en zijn bewoners. Het verhaal heeft mij de weg gewezen, het leven heeft mij erheen 
gebracht. 
Ik vond in de Nederholbeekstraat een huis om in te wonen en een toekomst. Ik ben 
thuisgekomen in een verhaal.

Nota van de redactie :
Dit verhaal is een samenvatting en een persoonlijke weergave van talrijke 
gesprekken die Lut De Jaegher had met Marie-Paule Van Nieuwenhuyze. Het 
is vanzelfsprekend geen studie gesteund op historisch onderzoek en bepaalde 
feiten kloppen niet altijd met de werkelijkheid.
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

Djaks Emilie, Nards Blondientje en 
Boers Pedua stonden te klappen voor 
de deur van den Trapop. Het was de 
maandag van de kermis van het jaar 35 
of daaromtrent. Het was wreed warm en 
de venten die in de voornoen hun nadorst 
gulzig hadden gelest, lagen nu te snurken 
in de schoove, op de plankier of in  den 
boomgaard.
Ik heb ondertussen geprobeerd te achter-
halen wat die drie vrouwmensen daar zo 
gedreven aan het fezelen waren. Ge moet 
weten, als de wijvekies van die tijd bij-
eenstonden, op hun borstel geleund, dat 
er wellicht groot nieuws aan de orde was, 
dat het bovendien ging over dingen die 

slechts in vertrouwen en onder strikte geheimhouding konden worden medegedeeld.
Het ging in deze uiteraard over kermisgebeurtenissen, dat was aan hun mouvementen 
te zien. Het ging over de jonge gasten en hun uitspattingen en over het feit dat ze de 
dag van vandaag geen schaamte meer hadden.
ʻIn onzen tijd,  ̓zei Pedua – het mens was 76 jaar, ze sprak dus van onmogelijk lang 
geleden – ʻin onzen tijd moesten wij voor den donkeren thuis zijn, of het zou er anders 
nogal gestoven hebben!ʼ
ʻEn zoveel weken thuisblijven,  ̓voegde Emilie eraantoe, ʻvoor straffe de langen om-
weg doen, of drij paternosters lezen, zeven dagen lang.ʼ
Emilie was, om haar curieusheid te voldoen, gisterenavond een keer de Zenderdreve 
ingetrokken... Terwijl haar deze mededeling quasi achteloos ontviel, maakte ze een 
handgebaar als van spijt om haar eigen loslippigheid en beduidend dat ze het beter 
voor zich had gehouden. Nu kon ze wel niet anders dan verder vertellen.
ʻDaʼk u moest zeggen,  ̓zei ze, ʻwiens jonk daar stond te vrijen dat het schandalig was, 
achter de tronken van Pretze Witten, ge zoudt verschieten. Die snotneuze is nog maar 
half gekweekt en haar moeder zit alle zondagen op de communiebank! De vent met 
wie ze aan het palodderen was, heb ik niet kunnen herkennen. Ne froete kadee in ieder 
geval! Het zal wel uitkomen wie het was.ʼ
Toen Emilie verder vertelde dat het vrijend koppel in kwestie na een poos, niet langer 
staande maar wel neergelegen in het gras met zijn activiteit verder ging, begonnen de 
twee andere vrouwen naar hun asem te snakken van nieuwsgierigheid, over wie ze het 
wel mocht hebben.

MARC VUYLSTEKE

Erfgoeddag 2009 – 26 april.

Uit Vriendschap. 

Erfgoeddag staat in 2009 
helemaal in het teken van 
vriendschap. Ook dit jaar 
plant Businarias een ten-
toonstelling. Op zondag 26 
april 2009 willen we ieder-
een die ʻvriendschap heeft 
met het verleden  ̓ verwel-
komen. 

Deze keer is ons thema 
“Vriendschap en Sport”. Sport is de discipline bij uitstek waar de dubbelzinnigheid 
van ʻvriendschap  ̓tot uiting komt. Enerzijds vormt sport een mooie basis voor vriend-
schappen en anderzijds viert de rivaliteit tijdens het sporten hoogtij. Maar zo diep
willen wij er niet op ingaan. Wat dan wel ?

Op de tentoonstelling willen we de verschillende sportverenigingen van Maarkedal in 
de kijker plaatsen. We zijn daarom op zoek naar oude fotoʼs van allerlei sportactivitei-
ten gaande van voetbal, wielerwedstrijden, boogschieten, vinkenzetting en duivensport 
tot en met wielertoerisme, petanquen, ruitersport, schoolsport, enz. Wij mogen nu al 
rekenen op de enthousiaste medewerking van de Sportraad Maarkedal en de daarbij 

aangesloten leden.

Zo een tentoonstelling opzetten 
vraagt heel wat inspanning en het 
succes ervan hangt af van de sa-
menwerking met de vele sportver-
enigingen en sportliefhebbers van 
Maarkedal. We zoeken niet alleen 
allerlei oude fotoʼs die we, uitver-
groot, op de tentoonstelling aan de 
bezoekers willen tonen, maar we 
hebben eveneens veel belangstel-
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Voorwoord.
MARC VUYLSTEKE

Een jaarwisseling betekent omkijken en vooruitblikken. 

2008 was voor Businarias een gewoon jaar maar ook een goed jaar. Traditiege-
trouw verscheen ons tijdschrift steeds stipt op tijd (begin januari, mei en september). 
De Nacht van de Geschiedenis op 18 maart, in samenwerking met het Davidsfonds 
en het Milieufront Omer Wattez, was opnieuw een schot in de roos. Hetzelfde thema, 
de Maarkebeek, werd verder uitgediept met een tentoonstelling op Erfgoeddag. 
Ook dit jaar trokken we met een volle bus op uitstap, deze keer naar Wervik, Komen 
en Wambrechies. Het documentatiecentrum in de Maalzaakstraat groeide verder aan: 
elke zondagvoormiddag mochten we gemiddeld een tiental geïnteresseerde bezoekers 
verwelkomen. Het opstarten en levendig houden van de dialectwerkgroep was de grote 
nieuwigheid voor 2008. 

Wat zal 2009 worden voor Businarias? Alle bestuursleden werken enthousiast ver-
der mee en staan er borg voor om onze Heemkundige Kring gestaag uit te bouwen. 
Het project rond de “Morkedoʼse diealèktʼn” wordt een prioriteit: we willen zoveel 
mogelijk dialectwoorden inventariseren. Daarvoor rekenen we ook op de medewer-
king van onze leden. Ook maken we werk van “Beeldig Maarkedal”: het is daar-
bij de bedoeling allerlei fotoʼs (familiefotoʼs, klasgroepen, gebeurtenissen in een 
van de Maarkedalse deelgemeenten, enz.) te ontlenen en in te scannen om ze aldus 
voor de toekomst veilig te stellen. Daartoe doen we een oproep aan al onze leden 
en aan alle inwoners van Maarkedal om ons dergelijk materiaal (eventueel ook 
andere documenten, krantenknipsels, bidprentjes, ...) in bruikleen te geven of te schen-
ken. Vroeg of laat kunnen we deze misschien gebruiken om bijdragen in ons tijdschrift 
te illustreren, tentoonstellingen te verrijken, en ook, laten we eerlijk wezen ... dergelijk 
waardevol materiaal mag toch niet verloren gaan!

Ondanks inflatie, regressie, beurscrashes, BHV, dotaties en recessie, blijft ons lid-
geld weer eens onveranderd en dit dank zij de steun van de vele ereleden en steu-
nende leden. U wilt uiteraard, en daar zijn we zeker van, graag lid blijven van 
Businarias. Indien u het gekozen bedrag (€ 7,50 gewoon lid – € 12,50 steunend lid 
– € 25 erelid) nog niet hebt overgeschreven, talm dan niet langer. 

Het bestuur wenst U een vreugdevol 2009! 

ling voor de geschiedenis van de vereniging, van de sporter en de supporter. De fotoʼs 
scannen we in en bezorgen ze binnen een paar dagen terug. Samen willen we er op 
zondag 26 april iets moois van maken. Kom eens op een zondagvoormiddag naar 
ons documentatiecentrum in de Maalzaakstraat te Etikhove voor verdere afspraken of 
neem contact op met een van de bestuursleden.
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Dinsdag 24 maart 2009 om 20 uur.
Bovenzaal Administratief Centrum Valerius de Sadeleer

«Nacht van de Geschiedenis» 

De geschiedenis van de Geuzenhoek in Horebeke
en de protestantse gemeenschap in onze regio

door predikant Freek-Jan Daane.

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

Powerpoint-presentatie. Beslist de moeite waard ! Niet te missen.



38
05/09

Ledenblad Heemkundige Kring «BUSINARIAS» Maarkedal.
Ver. uitg.: Marc VUYLSTEKE - e-mail: ter.maelsaecke@skynet.be
Redactie: Rijksweg 125 - 9681 Maarkedal - Tel. 055 21 68 27
Bankrekening: 747-5160450-77  •  Dertiende jaargang.
website: http://users.skynet.be/businarias.
Documentatiecentrum open alle zondagen van 9 tot 12u. - Gesloten van 15/07 tot 15/08 & op feestdagen.
Niets uit deze uitgave mag geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden 
zonder de toelating van de uitgever.

144

HET BESTUUR
  Voorzitter:    Marc VUYLSTEKE

  Ondervoorzitter:    Jozef BOURDEAUDHUI
  Secretaris:    Paula VANDER MIJNSBRUGGE
  Schatbewaarder:    Antoine LEFEVER
  Archiefverantwoordelijke:   Roger LODENS
Leden: Paul BAEKELAND, Jean CAPIAU, Bernadette CASIERS, Clothaire DE DEKEN, 
Dirk DE MERLIER, Edmond DE MEULEMEESTER, Roger DE TAVERNIER, Peter 
THIENPONT, Paul VANDER LINDEN, Johan VANHUFFEL en Rudi VAN PAEMEL.

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

INHOUDSTAFEL
Inhoudstafel 1
Vertelsels bij de Leuvense stove 2
Echt gebeurd 8
Nacht van de Geschiedenis 10
Een huis aan de Nederholbeekstraat en zijn bewoners 12
Over vrijen en scharminkelen 14
Uit het repertoire van Omer De Vos 19
Onze jaarlijkse uitstap 21
Het klooster “De Wante” in Schorisse
tijdens de oorlog 1914-18. 22

Sacramentsprocessie te Schorisse rond 1980. 34

Het Hof te Maarke 38

Dank aan ...

Businarias bedankt de sportraad Maarkedal, KSVMaarkedal en VV Etikhove, Denis 
Capiau en Maurice Vandendaele, de “coureurs” van vroeger, de families Decubber-
Daneels, Dewolf-Devoet, Devoet-Vercruysse, Vercruysse-De Maeseneire, en tal van 
anderen.

Zonder hun medewerking was de tentoonstelling van Erfgoeddag “Vriendschap en 
Sport” op 26 april laatstleden niet mogelijk geweest.
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

In de twee vorige nummers brachten wij 
u fictieve verhalen, over de Koekamer 
in de jaren dertig en waarbij mensen die 
echt hebben bestaan hun rol speelden. 
Het kwam erop neer achter de ʻlapna-
men  ̓van toen, de officiële namen terug 
te vinden. Dat was niet altijd gemakke-
lijk. Gelukkig hebben lezers ons hierbij 
geholpen, waarvoor onze welgemeende 
dank.

Hieronder nog een paar weggewerkte 
vraagtekens omtrent lapnamen uit het 
lijstje van januari jl.
Smed-van-'t Wolfgat / Arthur De Wolf, 
vrouw: Alma Valepijn.
De dochter van ʻGitten Mer  ̓Omer Fort, 

kinderen Georgette (getrouwd met Frans Van Campenhout (Nederlander) en Lucien 
(broer van Georgette).
Dikke Lenne heette bij de burgerlijke stand: Helena Landries.
Van Djeefkies waren Albert Delanghe, getrouwd met Marie Verschelden en kinderen 
Bernadette, René en Roger.
Tanteurs Lena was Hélène Casières.
Van Pinten: Vandendorpe.
Van Sandersniets: Emilie en Germaine Laemont.

De Fransmans

Dit is een fictief verhaal, dat 12 jaar geleden verscheen en nogal past bij voorgaande 
twee bijdragen, niet om de lapnamen, die zijn er nauwelijks, maar ... u ziet wel.

Ze zijn alledrie allang dood, Gustie, Wardie en Juul, maar in ʼt jaar tien waren ze in 
hun beste tijd. ʻFransmansʼ. Taaie werkers om den brode. Ze woonden in schamele 
huisjes op de Koekamer. Of liever, daar kwamen ze maar even, tussen de campagnes 
in, om hun zuur verdiende duiten af te geven, met ʻhet wijf  ̓de vlooibak in te duiken, 
de resultaten van voorgaande stootpartijen met steelse vertedering te aanschouwen en 
met gemengde gevoelens op te tellen.

SCHETS VANUIT HET ZUIDEN VAN HET HOF OMSTREEKS 1780.

1. Woonhuis / 2. Dwarsschuur met schilddaken, poort in de erfgevel en opklimmende 
dakramen / 3. Bakhuis / 4. Ast / 5. Walput / 6. Koeienstal / 7. Paardenstal met dak-
raam naar hooizolder / 8. Moestuin / 9. Schelven met nog te dorsen graan / 10. Beke 
ten Houtte / 11. Elzenbosjes / 12. Partijen natte weide / 13. Afwateringsgrachten / 
14. Doorgang beek.
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Ze hadden in de eindeloze Franse vlakte de bieten gezet en later het graan gepikt. Van 
de morgen tot de avond met hun kop naar de grond, onder de zinderende zon. Klei-
ne Vlaamse wroeters, die pruimend hun heimwee verwerkten en ʼs avonds, in muffe 
schelven, waar ook ongedierte huisde, doodmoe meteen in slaap vielen. De godganse 
zomer door hetzelfde ritueel. Om hun kinderen thuis de mond open te houden en de 
schulden af te betalen, die o.a. bij de kruidenier ʻop de spiegel  ̓geschreven stonden.
Op een laatzomerse vrijdag van ʼt jaar tien kwamen ze naar huis, met de trage stoom-
trein, die zijn sliert rammelende, doorrookte, houten wagons door de vlakte sleurde. 
Gustie, de oudste, een stuk in de veertig, een pezige vent, Wardie, in de fleur van zijn 
leven, vader van drie snotneuzen plus een schreeuwer in de wieg en een vijfde op 
komst, en Juul, de jongste, die een lief had in 't Bosgat en eentje tegen Parijs, maar in 
14-18 zou sneuvelen aan de IJzer.

De hele lange reis hadden ze geslapen of zwijgend op hun ʻsjieke  ̓gekauwd. Daarbij 
het reglement ʻDéfense de cracher  ̓genegeerd, want ze konden niet lezen. Ze peinsden 
aan thuis. Soms haalden ze een knoest brood uit hun ʻbezoodzeʼ, die ze met een slok 
koffie uit hun pul naar binnen werkten.

Toen ze in het station van Louise uit de trein stapten werden ze ineens nerveus. Ze 
roken de stal en ... de kermis te Koekamer. Ze hadden in geen eeuwigheid nog bier 
gedronken, hoogstens wat fletse Franse wijn, waar je ʼt schijt van kreeg.

ʻIk trakteer in ʼt Wolfgat,  ̓zei Gustie. Daarna zouden ze naar De Klokke trekken en 
naar Den Trap Op, om in De Zwaan de laatste man zijn zak op te geven.

Het verliep anders deze keer.

Van daar ergens aan Den Antrop hoorden ze gedruis. Een soort muziek dat ze nog 
nooit hadden gehoord en dat aangroeide naarmate ze dichterbij kwamen. En plotseling 
schrokken ze zich een malheur, toen ineens – het was al bijna donker – straffe lichten 
als de bliksem aanflitsten, vanuit lichtbakken die om de vijftig stappen, aan hoge palen, 
langs de straat waren opgesteld. Ze dachten dat het spookte. En toen ze verbouwereerd 
om zich heen keken, herkenden ze de omgeving nog nauwelijks. Het was of ze in een 
vreemde parochie waren terechtgekomen. De kasseistenen onder hun voeten waren 
verdwenen. De grond waarop ze liepen was als van gesteven pek. En wat voor geluid 
ze hoorden, dat hen in vlagen tegemoet waaide, daar konden ze geen kop aan vinden. 
Het was geen muziek van draaiorgels, het had niets te maken met wals of mazurka, 
God nee, het was ketelmuziek, dof gebonk op gebarsten tonnen en daarbij geschreeuw 
alsof de wereld verging.

Toen plotseling een zelfrijdend tuig met vreselijke snelheid vanuit Louise opdook en 
hen luid ronkend voorbij snorde, sprongen ze in doodsangst de gracht in. Vlak onder 

zelfs ooit de regionale televisie AVS. Sommige grote koeien moesten wel “heropge-
voed” worden om de duiker zonder schaafwonden aan de rug te nemen.

Toen de familie Julien Van Quickelberghe in 1970 de hoevegebouwen kon kopen 
werd zeer snel werk gemaakt om het oude woonhuis te slopen en te vervangen door 
een dubbelwoonst die omstreeks 1973 kon betrokken worden. Ondertussen waren de 
strodaken reeds geruime tijd verwijderd en vervangen door eternit golfplaten. Van de 
oude gebouwen rest nu nog dicht bij de steenweg de “ast” en het bakhuis onder twee 
zadeldaken en overgroeid door een zeer oude klimopplant. De oude paardenstal is 
ingebouwd in een nieuw en groter complex. De vroegere koeienstal heeft nog zijn 
vuurrode bakstenen zijgevel, richting steenweg, behouden.

In verschillende oude gedeelten zijn de troggewelven gesteund door overhoeks lig-
gende kinderbalken.

Businarias heeft hierbij gepoogd de geschiedenis van  deze eeuwenoude site wat nader 
toe te lichten. Dit kan de aanzet worden om ook andere oude landbouwnederzettingen 
zoals het Hof ter Dont, het Hof ten Bogaerde en het Hof te Lummene aan een nader 
onderzoek te onderwerpen.
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zoʼn lichtbak was dat. Ze dachten dat hun laatste uur gekomen was. Lijkbleek hielden 
ze alledrie mekaar vast. Hun bezoodze lag op de grond gekwakt.

ʻEr zaten mensen in dat ding, hebt geʼt gezien?  ̓kirde Juul.

Hij was de eerste die zijn adem weervond.
Ze wisten dat er automobielen bestonden. De rijke barons in Brussel en Parijs lieten 
zich daarin rijden. Maar dit hier moest een spooktuig geweest zijn. Goddomme zo 
rap!

ʻScheelt er wat?  ̓riep iemand. Een velorijder met rare kleren aan en zijn haar als van 
een meisje. Hij was van zijn velo gesprongen en stond hen aan te kijken alsof ze 
Laplanders waren.

ʻGe zoudt u dedju de kloefen vanonder uw gat verschieten,  ̓ zei Wardie. Zijn stem 
piepte van alteratie.

Er snorden weer autoʼs voorbij, drie achtereen, rakelings langs de velorijder, maar die 
vent keek er niet eens voor achterom. Gustie, Wardie en Juul dachten dat ze droomden. 
Wat zij meemaakten, dat kon je aan geen wijze mens vertellen. Hun wijf zou hen zat 
of zot verklaren. Het mens zou geloven dat ze te lang onder de Franse zon hadden 
gelopen.

Schichtig als schooljongens die bang zijn voor het donker, kwamen ze wat later aan 
ʼt Wolfgat terecht. Daar maakten ze een regelrechte cultuurschok door. De blinkende 
tuigen op wielen, die overal aan de kant stonden of die aan- en afreden, de nieuwe 
bakstenen huizen, de honderden lichtjes in alle kleuren, die aan draden over de straat 
hingen, zo ver je kon kijken, het was allemaal te veel. Dit moest de hemel zijn, ware 
het niet van die vreemdsoortige muziek, die helemaal niet als van engelen kwam, maar 
dreunde uit toeters die aan palen ophingen.

Uit de herberg zelf, die ze niet herkenden met al dat kwistig licht op de buitenmuren 
en het kaberdoesachtige daarbinnen, kwam een golf van lawaai en bierlucht. Er liep 
volk in en uit, in rare, dure kleren, meisjes in schandalig korte rokjes en schandalig 
lichte bloesjes.

ʻGoddomme, waar zijn wij beland?ʼ

Ze bekeken mekaar, hun ongeschoren, bezwete gezichten, hun gelapte kleren. Gustie 
kauwde op zijn sjiek en spuwde op de grond. En dan vergaapten ze zich alledrie weer 
aan het volk rondom, aan de meisjes vooral. Juul werd er ongemakkelijk van. Zijn jong 
bloed ging jagen als zot.

naar de hoeve nemen en de grachten en wal stonden vol regenwater. Het was even 
wennen aan het reliëf van de Vlaamse Ardennen en de problemen van hellende kouters 
en de nabijheid van de Pauwelsbeek. Achiel liet zijn gezin in de bevolkingsregisters 
inschrijven op 4 januari 1929. Twee dagen voordien was hij met twee volgeladen wa-
gens en zes paarden van Zevergem gekomen, tevens een verhuiswagen met huisraad  
die de jongste kinderen aan boord had. Pastoor Clement Ameels, zelf een boerenzoon 
kwam veel aan huis en zag graag de reeks van acht kinderen die nog hun Plechtige 
Communie moesten doen. Hij zou altijd goede contacten met de familie onderhouden 
en zoon Julien zou geruime tijd zijn misdienaar zijn. Als de draagtijd van een merrie 
ten einde liep kwam hij dikwijls in de paardenstal binnen en voorspelde de geboorte 
van het veulen.

Met man en macht en hulp van buren werden akkers en pachthof gesaneerd: onkruid 
werd manueel uitgetrokken, de grachten rond het hof gereinigd en er werd voor goe-
de afwatering gezorgd. Op de begeleidende “caerte” die hoger genoemde “terrier” 
vergezelt vinden we de grachtjes en de elzenbosjes rond het hof. Allicht hebben de 
opeenvolgende pachters zoveel mogelijk en met wisselend succes de strijd tegen het 
water aangebonden en in sommige pachtovereenkomsten werd zelfs het aantal lopende 
meter aangegeven dat door de pachter op zijn kosten moest gedolven, uitgediept of 
onderhouden worden.

De familie van Saceghem zal allicht de gewoontes in verband met pachtovereenkom-
sten, die ze in Kluizen en op hun goed te Oudenvoorde aldaar hanteerden, ook te 
Maarke hebben toegepast en doorgevoerd. Zo was er in verband met de strodaken en 
het onderhoud ervan heel wat vastgelegd. De grote schuur met twee schilddaken die nu 
nog op het Hof te Maarke aanwezig is moest “onderhauden sijn van vorsten, houcken 
en hoorenboomen” op eigen kosten van de pachter. Bij overname werd de toestand van 
de daken een sterk meespelende factor in de prijs.

Ondertussen is de familie Van Quickelberghe reeds meer dan 80 jaar en drie generaties 
van vader op zoon met de hoeve verbonden en hebben er hun stempel op gedrukt. 
Vooral de doorgevoerde ruilverkaveling (1974) herverdeelde en vergrootte veel perce-
len. Ingrijpend was de verlegging van de Pauwelsbeek van de west- naar de oostzijde 
van de hoeve. De oude bedding werd opgevuld en het tracé door het Rosierebos viel 
droog. Tijdens regenrijke winters is de loop nog goed merkbaar maar bij elke hoge 
waterstand zoals we die in de negentiger jaren hebben gekend wordt telkens wat slib 
opgestuwd en de verlanding gaat haar gang. Op luchtfotoʼs van 2006 is de oude loop 
nog goed zichtbaar.

De gemetste duiker van de beek onder de steenweg door kwam vrij en hij kon gebruikt 
worden om het vee naar de melkstal door te laten zonder gevaar. Deze situatie haalde 
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Opeens was daar weer de jongen met zijn velo. Hij moest het een of het ander bekok-
stoofd hebben.

ʻUit de weg, mensen,  ̓riep hij.

In zijn kielzog had hij een suite mee van heren in pitteleer en hoge hoed, gevolgd door 
dansende reuzen en zowaar een heel muziek van accordeons en trommels. En volk! 
Miljard zoveel volk! Ze zongen allemaal samen van ʻop de Koekamer is het steeds 
plezantʼ.

Gustie, Wardie en Juul voelden de kriebels om mee te zingen. Eventjes maar want ze 
konden onmogelijk geloven dat het allemaal echt was. Ineens werden ze omringd door 
andere Fransmans, maar dan in zondagskostuum, met bolletjeszakdoek om de hals en 
bezoodze over de schouder. En vrouwvolk met lange rokken aan en rieten ponders aan 
de hand. Ze betrouwden het zaakje niet, het scheen gemaakt spel, die lieden waren 
allemaal te welgedaan, precies rijk volk dat voor de gelegenheid de kleren van werk-
mensen hadden aangetrokken.

Voor ze het goed en wel wisten waren ze niettemin, midden het gewoel, mee aan het 
opstappen, onder de feestelijke lichtjes door, op maat van de marsmuziek van trom-
mels en accordeons, tot aan een gebouw zo groot als een Franse boerenschuur, maar 
veel schoner.

Daarbinnen krioelde het van de mensen, die aan lange tafels met wel duizend bijeen-
zaten en bier dronken.

ʻKoekamerbier,  ̓legde een van de pitteleers uit. ʻGoudbergʼ.

Ze hadden nooit anders dan Liefmans en Roman, Thienpont en Bisschop gedronken. 
Koekamerbier, goddomme! En het smaakte! Ze kikkerden ervan op.

Maar veel tijd om te drinken kregen ze niet. Ze werden op een verhoog gesleurd, waar 
ze onder verblindend licht als konijnen in de strop zaten.

Iemand die een kleine bol aan een draad voor zijn mond hield, begon in dat ding te 
brullen, het klonk als in een helmende lege ton maar duizend keer luider, in een schoon 
Vlaams dat geleek op dat van de pastoor op zijn preekstoel.

ʻDames en heren, dit is nu nog nooit gebeurd op onze feesten, maar in ons midden 
begroeten we vanavond...ʼ

Gustie, Wardie en Juul stonden daar met hun vingers te draaien en te peinzen dat ze 
een slag van de molen gekregen hadden en dat daardoor de stomste fantasieën door 
hun kop schoten.

de Stampkotmolen ook samen met de boerderij verpacht waren en dat Charles-Louis 
dus ontelbare keren het voetweggetje genomen heeft, ”noesch doore lopend en drij 
voet breed”: de kortste weg dwars door het onderste "hoogboschveld" naar de molen. 
Op 65 jaar stopte Hanssens de arbeid op het hof.

Het bevolkingsregister acteert hun vertrek uit Maarke op 14 februari 1900, terug naar 
het geboortedorp van de vrouw en vergezeld door een zoon Jules die ze op latere 
leeftijd nog gekregen hadden (°Maarke-Kerkem, 11 januari 1882). Wellicht hebben 
de banden met Kaster ertoe bijgedragen dat de volgende pachter ook uit die gemeente 
kwam.

Omstreeks 1895 wass het Yvo Blyau die op het hof kwam boeren. Afkomstig uit Kaster, 
en hoofd van een gezin met vier aankomende zonen, de oudste 16, zag hij de toekomst 
op een grote boerderij zonder vrees tegemoet. Gedurende twee decennia ging het boe-
renleven, het oogsten en het zaaien, het overwinteren zijn gang doch kort na nieuwjaar 
1912 werd pastoor Henri Van der Linden voorafgegaan door een bellende misdienaar 
met lantaarn op het hof gezien om de boerin Hortence Debosschere te “berechten”. Zij 
overleed op 18 januari, amper 62. De kinderen gingen hun eigen weg. Leopold werd 
27 en huwde in 1914, Florent in 1925, Marie twee jaar later. Ondertussen overleed 
de boer Yvo in 1922. Hij was er 66 maar maakte het trouwfeest van zoon Victor, een 
maand voordien, nog mee. De boerderij bleef wat verweesd achter met twee jong-
gezellen en een jonge dochter: Henri (32), Maurice (28) en Melanie (37). Het gebrek 
aan een leidende hand liet zich langzaam voelen. Omdat de drie geen directe toekomst 
zagen werd er nog enkele jaren zowat “voortgeboerd” en men zocht een overnemer. 
De overlevering laat verstaan dat de landerijen zienderogen in waarde daalden door 
overwoekerend onkruid zodat de “presei” navenant zal geweest zijn.

De geschiedenis herhaalde zich. Weerom was er een landbouwer die expansie zocht 
en mogelijkheden, verscholen in opgroeiende zonen, wou benutten. Het landbouwers-
gezin Achiel Van Quickelberghe en Leonie Van Haute, in Nazareth getrouwd in 1910 
hadden er 12 kinderen op rij zien geboren worden. Boerend op zowat 5 ha zandgrond 
en wat bijverdienend met 5 koeien en het zwengelen van vlas tijdens de winterda-
gen wist hij dat “overschelde” stevige landbouwgrond lag en zocht aldaar een groter 
bedrijf. Het Hof te Maarke met 25 ha bekoorde hem en het nogal drassige karakter van 
sommige percelen aan de Pauwelsbeek en van de hoeve zelf nam hij, wat tegen zijn 
zin, erbij. Hij had immers zes zonen, de oudste reeds 18 jaar. Met nieuwjaar 1929 ging 
de pacht in. Zoon Firmin, amper 6 jaar, beschreef later wat hij zich over de verhuis 
herinnerde.

De oude pachters waren nog niet helemaal verhuisd zodat de meegebrachte dieren met 
moeite een onderkomen vonden tijdens de winterse dagen. De stallen lagen nog vol 
mest. Gewoon aan het vlakke land in Zevergem moest men hier wel een steile inrit 
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Vanuit het begin van de meest tumultueuze eeuw ooit, pardoes in onze tijd van melk en 
honing terechtgekomen, stonden ze daar op dat podium, in hun werkmanskleren onder 
die geweldige schijnwerpers. Ze werden gevierd en begrepen niet waarom, ze waren  
daar helemaal niet op ingesteld, ze waren daar niet op gekleed. Maar dat hoefde niet, 
zoals ze waren, zo waren ze goed. De helden van de dag.

Van een schoon vrouwmens met diepe decolleté kregen ze elk een boekee en drie toot-
sies. Wat bij al dat gedoe in hun simpele zielen omging, is moeilijk onder woorden te 
brengen. Pas na meerdere kroezen Goudbergbier, viel elke weerstand weg, vergaten 
ze de campagne in Frankrijk en al de miserie van hun arme mensenleven. Ze vergaten 
zelfs hun ʻwijf  ̓dat thuis zat te wachten naar hun kluiten en zich klaar had gemaakt om 
achterover te gaan liggen.

Eigenlijk is het maar goed dat ze alledrie al lang dood zijn. De jongste onder hen zelfs 
in de Grote Oorlog van 14-18. God hebbe zijn ziel. Ook zijn liefjes, dat van 't Bosgat 
en dat van tegen Parijs, treuren al lang niet meer om hem. Misschien komt er zelfs geen 
treuren aan te pas, want ginder boven duurt de liefde eindeloos. En moeten er geen 
bieten worden gezet en geen koren gepikt.

Of daar Goudberg geschonken wordt, dat weet geen mens.

De gepensioneerdenbond van Schorisse 1966

Van het ogenblik dat iets meer dan veertig jaar geleden gebeurd is en in de loop der 
jaren enige betekenis heeft gehad, waarvan bovendien de mensen in kwestie nage-
noeg allemaal dood zijn, kan het zeker stof zijn voor een artikeltje in ons heemkundig 
tijdschrift.

Iemand steekt mij onlangs een gestencild blaadje in de hand, gedateerd 3 oktober 1966. 
Een oproep naar gepensioneerden toe, om aanwezig te zijn op een stichtingsvergade-
ring van de Bond van Gepensioneerden in "De Kring" te Schorisse.

Over het waarom van een gepensioneerdenbond en over de pensioenwetgeving van 
dat moment, zouden Jan Herreman uit Oudenaarde en Denis Baeskens uit Schorisse de 
nodige toelichting geven. Koffietafel, gezellig onderonsje en kaartspel waren verder 
de lokmiddels.

Jozef Bernardus was gehuwd met de dochter van Francies-Louis Baut een grootgrond-
bezitter te Kluizen en Doornzele. Alle eigendommen zowat 120 ha, werden bij diens 
overlijden door zijn weduwe  Marie-Pieternelle De Kimpe aan de dochter Anna-Maria 
geschonken op 25 februari 1775.

Uit zijn huwelijk met Anna-Maria Baut zijn drie kinderen gesproten : Frans Jozef († 23 
november 1764) en Maria-Colleta († 10 december 1769) overleden zeer jong en de over-
levende zoon Thadeus van Saceghem erfde alles in 1800. Zijn huwelijk met dame Ma-
ria-Barbe Colette Ghislena de Pottere dʼIndoye bleef kinderloos en zo kwamen de eigen-
dommen gedeeltelijk in handen van deze laatste familie. Hijzelf overleed in het Kasteel te 
Kluizen op 19 mei 1852 in de ouderdom van 84 jaar en 7 maand.

Thadeus liet een “terrier” maken van al zijn goederen die hij bezat te Maercke, te 
Edelaere en Leupegem. Alles werd in kaart gebracht, gemeten en beschreven door de 
beëedigde landmeter Francies Joseph Dominique Van Huffel. Hij steunde hiervoor op 
een vroeger landboek van Maarke en verwijst telkens voor elk perceel naar dit land-
boek. Hij leverde zijn werk af op 11 april 1808 en het terrier bestrijkt een oppervlakte 
van 48 bunder, 1 dagwand en 67,5 roeden. Hierin was 11 bunder, 3 dw, 58,5 r. verpacht 
aan weduwe Frans Roman, dan pachteres van ʼt Hof te Maarke.

Veelzeggend is de toenmalige beschrijving van het "behuysde pachthof met eene mote 
en vervolde wallen, mitsgaders omgrachte partijkens geweed en elsbosch". Hieruit 
blijkt dat de hoeve ietwat verhoogd in een drassige omgeving lag en mede door de 
nabijheid van de Pauwelsbeek in de natste wintermaanden steeds met wateroverlast 
te maken had.

De twee watermolens,ʼt Stampkot en de watermolen aan de kerk waren op dat moment 
verpacht aan molenaarsfamilie Van Wetter: de eerste aan Pieter Joseph en de tweede 
aan Philippe. Zij behoorden ook tot hetzelfde grondbezit. Het hof bleef tot 1970 in 
handen van de erfgenamen de Pottere.

De pachters na weduwe Francies Roman waren in 1825 Francies De Temmerman en 
in 1836 zijn weduwe en de kinderen. Nadien vonden we Charles-Livin Van der Cleyen 
(°Maarke-Kerkem, 12 januari 1790). Deze was naast boer op het hof ook een leidende 
figuur in het dorp en nam een taak als eerste schepen van Maarke ter harte sinds zijn 
aanstelling op 19 augustus 1822. Hij overleed “schielijk” op 18 maart 1867 doch is dan 
wel al 77. Zijn kinderen zetten het bedrijf verder.

Nieuwe pachters deden hun intrede op het hof: Armand Hanssens (°Harelbeke 1830) 
en zijn echtgenote Marie Van Tiehem (°Kaster 1841). Zij waren omringd door drie 
dienstmeiden en vier knechten. Een ervan was Charles-Louis Callewier uit Zwevegem 
afkomstig en aangeworven als werkman en olieslager. We mogen veronderstellen dat 
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Namens de inrichters tekende Z.E.H. Polfliet, pastoor. 

Hoeveel mensen daarop afkwamen is mij niet bekend.

Over de samenstelling van het allereerste bestuur, kreeg ik een handgeschreven 
lijstje:

- Eerwaarde Heer pastoor Polfliet, Dorp 21. Proost.
 (Van die man herinner ik mij de uitspraak: ʻIk ben de grootste herenboer van 
 de gemeenteʼ).
- Firmin De Smet, Langestraat 159. Secretaris.
    (Hij was een bekend toneelspeler, hij kon op scène wenen met echte tranen).
- Arthur Boelaert, Bovenstraat 125.
     (Alias Boelordzen Tuur. Mij persoonlijk niet zo van nabij bekend).
- Oscar Persoons, Annoven 251. Ondervoorzitter.
    (Zoon van Persuuntjieze Paul, vandaar: Poolzen Oskar. Een sympathieke
    volksmens. In die tijd hadden ze nog de tijd om een druppelke te drinken en 
 een klapke te doen).
-  Mevrouw Vlerick-Dhaeyer, Bovenstraat 130. 
    (Vinnig, diep christelijk vrouwtje, moeder van Raf).
- Dr. Michel Van Ongevalle, Hofveld 104. Voorzitter.
 (Den dokteur. ʻDe Schuusenirreʼ, later ʻDen ouwen Schuusenirreʼ. Gemoto- 
 riseerd. Dag en nacht in de weer. Hij had zijn eigen apotheek steeds bij de 
 hand, dat mocht nog in die tijd. Tanden trekken, kwetsuren toenaaien en kin- 
 deren op de wereld brengen, deed hij geregeld zelf. En als ge dan toch naar de 
 kliniek moest voor een operatie, dan ging hij mee, dat was geruststellend! Zeg 
 nu zelf: dat waren nog dokteurs in die tijd!  Ze schreven wel geen briefjes 
 voor de ziekenkas. De rekening van zijn opeenvolgende huisbezoeken, 
 presenteerde den dokteur nadat de patiënt genezen was. Bij arme sukkels zag 
 hij een stuk door de vingers. We zwijgen erover).
- Marcel Vlerick, Bovenstraat 130. Schatbewaarder.
 (Hij telde de centen met vaderlijke zorg).
- Georges Donckerwolke uit 't Bosgat.
 (Werd achteraf aan het lijstje toegevoegd. Ik herinner mij zijn doorrookte 
 koolputtersstem. Verhalen verzinnen – sommigen noemen dat liegen – was 
 zijn specialiteit. Serieus kijken en liefst nog eens inschenken, was de 
 boodschap).

Ziezo, dat waren ze dan, de pioniers van die ʻoude garde in bewegingʼ. Ze waren toen 
nog allemaal in de fleur van hun sleet, nu liggen ze vredig onder de zoden. Tenzij ... 
zou die pastoor van toen nog leven? 
 

Het Hof te Maarke.
CLOTHAIRE DE DEKEN

Het Hof te Maarke kijkt terug op een door geschriften, kaarten en akten bewezen ge-
schiedenis van meer dan 500 jaar. Het boek van Daniel Wieme “Maarke-Kerkem in 
de maalstroom der tijden” (2002) maakt op verschillende plaatsen gewag van dit hof 
en wellicht was het verantwoord deze gegevens eens te bundelen en daar waar aanvul-
lingen mogelijk waren, wat dieper te gaan spitten in allerlei bronnen.

De eerste sporen van het Hof te Maarke vinden we in de pachtcontracten van de nabij-
gelegen Stampkotmolen. De toenmalige edele heer van Maercke verpachtte aan “Raes 
Peyte den oliemolen van Maercke met vijver, land en t̓ meerschelken achter t̓ Hof te 
Maercke voor negen jaar aan 93 lb tournois s̓jaers op den 12 meie 1486". De pacht-
termijnen van drie, zes of negen jaar hielden destijds verband met en zijn ontstaan uit 
het drieslagstelsel dat in de landbouw heerste. De kaart van het Land van Aalst uit 
A. Sanderus, gedateerd 1641, toont het ”hoff te Marcke”.

In archiefstukken van de Abdij van Ename uit 1499 wordt het hof ook vermeld en 
ook in 1629 werd aldaar een nieuw woonhuis opgetrokken door Georges Lambert 
Adornes, heer van Maarke samen met zijn moeder Anna de Bracle. Het hof en an-
dere eigendommen komen door overerving aan zijn dochter Genoveva, getrouwd met 
Michael de Wignancourt. Hun zoon Dionisius en later Balthazar Felix en de laat-
ste Balthazar Phillipe Emmanuel sluiten de rij van de Wignancourts als Heren van 
Maercke en eigenaars van het hof vóór de Franse revolutie.

Immers op 11 mei 1789 verkocht deze laatste de heerlijkheid Maercke aan Jonkheer 
en meester Jozef Bernardus van Saceghem, advocaat van de Raad van Vlaanderen die 
11 jaar later zal overlijden (17 februari 1800). De verkoop werd geacteerd door notaris 
J.B. De Vreese en geschiedde pas na drie openbare zittingen in het Gildenhof van Sint-
Anthonius te Gent. De koopsom beliep 8583 ponden, zes schelen en acht groten. Tus-
sen alle andere goederen staat het hof beschreven als "Goed te Maercke met huizingen, 
stallingen en voordere groene en droge catheilen, daer op staende, met boomgaert, 
lochtinck en meersch, samen groot twee bunders, twee dachwand en 62 roeden, alsook 
nog zes bunders twee dachwand en 42 roeden land, genaamd hoogbosch paelende aan 
t̓ voorgaende". De pachter was toen Francies Roman die de kerstdagpacht van 318 
gulden, jaarlijks te betalen had. Bij het betalen van de pachtgelden was het gebruikelijk 
en bijna vanzelfsprekend ook kalkoenen of kapoenen (gecastreerde hanen) of kraaiers 
(jonge haantjes) ”gepluimd, gereinigd en gebrand met stro” als toemaat aan de heer te 
bezorgen. Deze gebruiken werden ook nog lange tijd op het Hof te Maarke toegepast, 
zelfs tot halverwege vorige eeuw (1950).
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Êcht gebeurt.
JOZEF EN LEEN BOURDEAUDHUI

Oes mâ Paula koest veel iestorekies vertêlʼn vâ vroeʼere, vlak veur nʼoorloôg, uitʼn tijt 
dâ se nôg nie getrout wâs èn op de “stoêsie” weundege. De “stoêsie” ês dʼn oʼnvierông 
vân de Needʼroʼbêkstroête, woêr dâ nui de Stoêsiebèrg ês. Eûr uis, ne winkô – de 
lôtste die ter weundege wâs ir zeûster, Lieske Nienuize – ês înegste joêrʼn geleen âfge-
brookʼn. ʼT stônt o  ̓de rêgterkant êr dâj  ̓rêgs indroôit nor de stoêsie vân Iêtekoove.

ʼT Wâs in den tijt dâ Pitse Veriêkʼn ne kîr vriê  ̓ zîk wâs. Dokteur Verdônk wierter 
bijgôʼt. Pitse Veriêkʼn:” Menir ʻn dokteur, îk ee ziêr â  ̓mènʼn buik, bên opgezwôlʼn, 
è  ̓ken kân nie âfgoên...” Den dokteur onderzoekt Pitse Veriêkʼn è zêgt: “Tês nie zuû 
èrg.” Ie gift êm twie pîlekies: “Pak vaʼnoêvʼn e pîleke è moorʼnneûgtʼn tander. ʻK so  ̓
moorʼn nô  ̓ne kîr kômʼn èn tuus zoʼt o  ̓wuî beetʼr zijn.”
Tsanderdoêgs komt ʼn dokteur weere èn vroêgt: “Pitse Veriêkʼn, ètʼo  ̓ nor de koer 
kûnʼn goên?” èn Pitse Veriêkʼn antwoort: “Îke? Baniênek menir ʼn dokteur, bêne kîke 
nie nor de koer geweest”. Den dokteur zêgt doêrôp: “Pitse Veriêkʼn, ʻk goê ou en 
strâver meedikamènt geevʼn. Vandʼnoêvʼn pakt ou en pîle âchter ou eetʼn. Moorʼn 
kômek âchter de noene nô ne kîr âf.” 
En ezuû gebeuret. ʼn Dâg derâchter komt ʼn dokteur Verdônk weere èn vroêgt: “Ewuî, 
Pitse Veriêkʼn, ète  ̓nui o  ̓nor de koer kûnʼn goên?” En Pitse Veriêkʼn antwoort: “Îke? 
Baniênek menir ʼn dokteur, bêne kîke nie nor de koer geweest”.  Den dokteur verstoêt 
er èm nie ân èn prebeert nôg iets anders: “Pitse Veriêkʼn, ʻk goê ou en êcht pèrdere-
meedie geevʼn. Iêne soepleepo  ̓iervân âchter ou eetʼn vandʼnoêvʼn, èn tuus moet o  ̓
goekômʼn.”
Den dâg derâchter ês den dokteur dôr weere èn vroêgt ie: “En, Pitse Veriêkʼn, ète nui o  ̓
nor de koer kûnʼn goên?” En Pitse Veriêkʼn antwoort weere: “Îke? Baniênek menir ʼn 
dokteur, bêne kîke nie nor de koer geweest. Wôrveurʼn?” En nui voʼt den dokteur zijne 
frèng èn ie vroêgt: “Pitse Veriêkʼn, ète gij o  ̓kûnnʼn schijtʼn?”. “Môr menir ʼn dokteur, 
schijtʼn menir ʼn dokteur, schijtʼn, ... toories uûe è pèrsʼn vêre!”

En dees iestori ês êgt gebeurt, want oes mâ Paula iʼt fertuîʼt.

Hierna volgt de ABN versie.

Waar gebeurd.

Ons moeder Paula kon veel verhalen vertellen van vroeger, vlak vóór de oorlog, uit de 
tijd dat ze nog niet getrouwd was en op de “statie” woonde. De “statie” is de omgeving 
van de Nederholbeekstraat te Etikhove, ter hoogte van de huidige Stationsberg. Het 

T. Van Schoorisse stapte de groep met de kleine lantaarns: P. Besard, E. Vanderstraeten, 
F. Opsomer, P. Decraeye, F. Vandeputte, H. Vandenbroecke, K. Gossye, M. Chevalier, 
B. Vanwijmeersch, I.C. en F. Vandermassen e.a. De grote lantaarns werden gedragen 
door R. Verbeurgt, Joz. Detandt, L. Desmaele en M. Dhaeyer. Rond het baldakijn stap-
ten dan ook nog de dragers van de wierookvaten en bellen: J.P. Bauters, P. Bockstael, 
B. en S.Vlerick, Joh. Detandt, M. Van Immerzeele en H. Van Frachen.

De dragers van de grote beelden losten elkaar af bij de drie voorziene haltes. Daar 
zegende de priester de biddende gelovigen.

Rustplaats in de Colpaertstraat aan het huis van Maurice Aelvoet, nu bewoond door Anne-Marie 
Aelvoet. V.l.n.r.: Maurice Aelvoet, Georgette Ramsdam, Anna Dhayer, Mariette Ramsdam, Anne- 
Marie Aelvoet, Marcel Vlerick, Maria Verbruggen en Maria Ramsdam.

De hoogmis starte om 9u30 en onmiddellijk daarna (rond 10 uur) vertrok de processie 
in de Essestraat en via de Zottegemstraat, het Hofveld en de Bovenstraat trok men naar 
De Wante. Rond 11u30 dankte de pastoor Jean Vanderstuyft alle deelnemers voor die 
openlijke blijk van gelovigheid. 
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huis, een kruidenierswinkel, laatst bewoond door haar zuster Elisabeth Van Nieuwen-
huyze, is enkele jaren geleden afgebroken en bevond zich rechts van de Nederhol-
beekstraat, voor er afgedraaid werd naar rechts naar het station van Etikhove.

Het was in die tijd dat Peetje Vereecke eens zwaar ziek was. Dokter Verdonckt werd bij 
hem geroepen. Peetje Vereecke:” Mijnheer den dokter, ik heb buikpijn,ʼk voel mij zo 
opgezwollen, en ik kan niet afgaan...” De dokter onderzoekt Peetje Vereecke en zegt: 
“Zo erg is het niet.”. Hij geeft hem twee pilletjes: “Neem vanavond een pilleke en mor-
genvroeg het andere. Ik kom morgen nog eens langs en dan zal het wel beter zijn.” 
ʼs Anderendaags komt de dokter terug en vraagt: “Peetje Vereecke, heb je al naar de 
koer kunnen gaan?”, waarop Peetje Vereecke antwoord: “Ikke, ba nee mijnheer de 
dokter, ik ben niet naar de koer geweest”. Daarop zegt de dokter: “Peetje Vereecke, ik 
ga je een sterker medicament geven. Vanavond neemt ge een pil na je eten. Ik kom dan 
morgen na de middag langs”.
En zo geschiedt. De volgende dag komt dokter Verdonckt terug en vraagt:” Hewel Pee-
tje Vereecke  heb je nu al naar de koer kunnen gaan?”.  En Peetje Vereecke antwoordt: 
“Ikke, ba nee mijnheer de dokter, ik ben niet naar de koer geweest.” De dokter begrijpt 
er niets van en doet nog een poging: “Peetje Vereecke ik ga je een echt paardenmiddel 
geven. Eén soeplepel hiervan na je eten vanavond, en nu moet alles in orde komen.”
De volgende dag is de dokter er weer en opnieuw vraagt hij: :” En Peetje Vereecke 
heb je nu al naar de koer kunnen gaan?”.  En Peetje Vereecke antwoordt opnieuw: 
“Ikke, ba nee mijnheer de dokter, ik ben niet naar de koer geweest. Waarom?” En nu 
valt de frank van de dokter en hij vraagt: “Peetje Vereecke, hebt ge nu al kunnen schij-
ten?”. “Maar mijnheer de dokter, schijten, meneer de dokter, schijten? Torens hoog en 
persen(1) ver!”.

En dat verhaal is echt gebeurd, want moeder Paula heeft het verteld.
De ruiters openden de optocht, de baljuw (B. De Geyter), de Kruiskandelaars gedra-
gen door J. Opsomer, E. De Smaele en R. Cruypeninck volgden met daarna alle le-
den van KBG-KWB, KVLV, Landelijke Gilde en H.-Hartbonden samen met hun vlag. 
Na het beeld van St.-Jozef, gedragen door V. Geenens, J.M. Dhondt, A. Detandt en 
B. Detandt volgde het vaandel van St.-Franciscus gedragen door A. Vanwymeersch. 
Het beeld van Franciscus werd gedragen door P. Desmaele, J.P. Bauters, J.C. Detandt en 
E. Pollentier en M. Walraet, M. Vandevijver, S. Vanderdonckt en L. Vanwijmeersch 
droegen het  beeld van St.-Aloysius. De leerlingen van de school stapten mee op rond de 
“Maria Koningin” en sommigen droegen reuze-paternosters. D. Devriendt, K. Besard, 
I. Vanderdonckt, K. Lenvain, R. Detandt, C. Chevalier, K. Dhaeyer en M. Vanden-
broeke waren aangesteld om het O.-L.-Vrouwbeeld te dragen terwijl de jonge Plech-
tige Communicanten van 1980 het beeld van het Kind Jezus van Praag droegen. Het 
waren: P. Dumont, M. Delongie, K. Spileers, J.J. Decoudin, D. Dholieslager, J. en W. 
Schiettecatte, K. Roman, J. Clepkens, P. Marist, M. Vanschoorisse en D. Coessens. 
Hierna volgde het St.-Gregoriuszangkoor, de leden van de gemeente- en kerkraad. 
De groep “Jezus, de Kindervriend” stapte op juist voor de St.-Ceciliafanfare uit 
Nukerke. Vóór het baldakijn, gedragen door R. Bauwens, L. De Steur, R. Dhont en 1. "persen" van het franse "perche", lange stokken.

Basiel De Geyter (suisse), Jean-Piere De Smaele, Andre De Cubber en Jozef Dhaeyer.
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Nacht van de Geschiedenis.
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

In het kader van de zevende “Nacht van de Geschiedenis” had, in samenwerking met 
het Davidsfonds Maarkedal, een voordracht plaats op 24 maart 2009 in de bovenzaal 
van het Administratief Centrum Valerius De Saedeleer te Etikhove met als onderwerp 
“De geschiedenis van de Geuzenhoek in Horebeke en de Protestantse gemeenschap in 
onze regio”.
Na een korte verwelkoming door Fernand Maes, voorzitter van het Davidsfonds, was 
het woord aan predikant Freek-Jan Daane, die aan de hand van een power-point voor-
stelling een historisch overzicht gaf.
 
• Hoe is het protestantisme in Horebeke terechtgekomen?
Het begon met Maarten Luther (16de eeuw) die de grote hervormer was. Het protes-
tantisme was vooreerst ontstaan als reactie tegen talrijke misbruiken, niet alleen in 
de katholieke kerk maar ook op sociaal-economisch vlak. De basisgegevens van het 
protestantisme zijn: alleen Christus (dus geen heiligen), de Bijbel en het geloof en de 
genade. De Lutherse beweging was echter een kort leven in Vlaanderen beschoren.
 
• Wat gebeurde er in Horebeke?
Jacob Blommaert (16de eeuw) was een welstellende tapijtwever uit Oudenaarde. Door 
zijn handelsreizen kwam hij in contact met de ideeën van Calvijn (16de eeuw) die van-
uit Genève over Noord-Frankrijk onze streken bereikten. In opdracht van Willem van 
Oranje (16de eeuw) nam Blommaert samen met ongeveer 400 man de stad Oudenaarde 
in, in 1572. Hij wilde van Oudenaarde een calvinistische stad maken. Dit lukte niet 
door de sterke tegenkanting zodat hij met enkele medewerkers gedwongen werd te 
vluchten en zo in de Vlaamse Ardennen terecht kwam. 
In Horebeke vergaderden de calvinisten stie-
kem in kleine huisjes, alsook in Mater, getuige 
nog hiervan de “Tempelstraat”. De Geuzen van 
Horebeke, bouwden in 1795 hun eerste kerk, 
volgens de richtlijnen van Jozef II (18de eeuw – 
Keizer-Koster): een kerk zonder toren, geen kerk-
klokken, ver van de straat en aangebouwd tegen 
een bestaande woning. In 1819 werd de protes-
tantse lagere school opgericht die pas afgeschaft 
werd in 1982, nu omgevormd tot het protestants 
Historisch Museum Abraham Hans. Pas in 1824 
werden de protestanten begraven in een protes-
tantse begraafplaats, voordien werden de doden in 

De instelling van Sacramentsdag gaat terug op de visioenen van de Luikse augustines 
Juliana van het klooster Mont Cornillon. Vanaf 1209 had deze non mystieke ervarin-
gen. Zij beweerde dat Christus aan haar verschenen was en haar had opgedragen zich 
in te spannen voor de instelling van Sacramentsdag. De bisschop van Luik geloofde 
haar en stelde in 1248 dit feest in zijn bisdom in. Paus Urbanus legde in 1264 de datum 
van het feest vast op de tweede donderdag na Pinksteren. Het feestelijk vieren op Witte 
Donderdag was omwille van het boetekarakter van die week niet aangewezen.

De processie te Schorisse.

De H.-Sacramentsprocessie te Schoris-
se had jaarlijks plaats op tweede zon-
dag na Pinksteren. Een van de laatste 
keren gebeurde dit op 8 juni 1980. Pas-
toor Jean Vanderstuyft nodigde o.a. per 
brief alle parochianen en parochiale 
verenigingen er op uit en vroeg om een 
“actieve deelname, d.w.z. MEE OP-
STAPPEN met de Heer in fiere bidden-
de houding”. De verenigingsvlaggen 
mochten natuurlijk niet ontbreken. Al-
les was tot in de puntjes georganiseerd, 
de taken waren verdeeld. Er moesten 
dragers zijn voor het St.-Jozefbeeld, 
het vaandel van St.-Franciscus, het 
beeld van St.-Franciscus, flambeeuwen, 
toortsen en de hemel. De jongens die in 
dit jaar hun Plechtige Communie had-
den gedaan mochten het beeld van het 
Kind Jezus dragen. Onderweg moest er 
regelmatig afgelost worden en iedereen 
moest mee opstappen rond het beeldje. 
De meisjes mochten het gerestaureerde 
Mariabeeld dragen. Alle andere school-
kinderen, jonger of ouder dan 12 jaar 
werden eveneens verwacht. Ze kregen dan andere taken toebedeeld: vaandels, borden 
of reuze-paternosters dragen. De deelnemers aan de processie moesten ofwel de vroeg-
mis of de avondmis bijwonen, want iedereen moest zich tijdens de hoogmis opstellen 
in de Essestraat en dit in de juiste volgorde. De gelovigen die de hoogmis bijwoonden 
sloten zich na het slotgebed aan achter het Allerheiligst Sacrament.

v.l.n. r. : Ursmarine De Geyter, Francine Odevaert 
en S. Orins.
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de tuin begraven. In 1872 werd de nieuwe protestantse kerk gebouwd, een neogotisch 
bouwwerk gelegen aan de straat. 
De eerste protestantse kerk in Vlaanderen werd evenwel in Etikhove in de Neder-
holbeekstraat omstreeks 1780 gebouwd. Hiervan zijn er nog enkele restanten te zien 
achter het huis nummer 162.

• Waar komt de naam “Geuzenhoek” vandaan?
Op 5 april 1566 (het jaar van de Beeldenstorm, begonnen in Steenvoorde), vroegen 
500 leden van de lagere adel aan de landvoogdes Margaretha van Parma in Brussel 
in een “smeekschrift” om een einde te maken aan de vervolging van de protestanten. 
Haar raadsheer Berlaymont fluisterde “Nʼayez pas peur, Madame, ce ne sont que “des 
gueux“ (= Geen angst, Vrouwe, het zijn maar “schooiers – bedelaars”). De naam was 
gegeven!
Tot besluit nodigde Freek-Jan Daane ons uit naar de Geuzenfeesten in (Sint)-Maria-
Horebeke op 15 en 16 augustus 2009. Dankzij deze zeer gestructureerde en bijzonder 
boeidende voordracht, zijn we dan ook nieuwsgierig naar deze festiviteiten.

Sacramentsprocessie te Schorisse rond 1980.
MARC VUYLSTEKE

Vele jaren geleden trok, in elke parochie, op Sacramentsdag een processie door het 
dorp. Sacramentsdag is een feest in de katholieke kerk dat gevierd wordt op de tweede 
donderdag na Pinksteren, (tien dagen na Pinksteren) een gebeuren waar men vooral de 
eerbied voor de geconsacreerde hostie wil benadrukken. Het is eigenlijk een opnieuw 
vieren van Witte Donderdag maar nu ligt de klemtoon meer op het katholieke dogma 
van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de gedaante van brood en wijn 
in de Eucharistie (de Transsubstantie). Het was en blijft één van de essentiële ge-
loofsverschilpunten tussen katholieken en protestanten die niet geloven in de lijfelijke 
aanwezigheid van Christus in de hostie. De geconsacreerde hostie wordt bewaard in 
het tabernakel en in een monstrans. Na de misviering, op de zondag die volgt op Sa-
cramentsdag, draagt de priester de geconsacreerde hostie, die in een monstrans werd 
geplaatst, in een processie door de straten van het dorp. De priester stapte onder het 
baldakijn gedragen door enkele notabelen van het dorp. Hij was vergezeld van de mis-
dienaars, de leerlingen van de school, afgevaardigden van de plaatselijke verenigin-
gen, een grote groep biddende gelovigen en om alles nog wat meer luister te bezorgen 
speelde een fanfare. Dit gebeuren is nu in de meeste streken in onbruik geraakt.

Processie door de velden in Schorisse (± 1950).
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"Het huis in de Nederholbeekstraat
en zijn bewoners”
en mondelinge geschiedenis.

DIRK DE MERLIER

In de vorige twee nummers publiceerde Businarias een verhaal van Lut De Jaegher 
uit Maarkedal : “Het huis in de Nederholbeekstraat en zijn bewoners”. Het komt uit 
de bundel “Manshemden, kabuizen en andere marchandise”, een erfgoedproject rond 
levensverhalen uit de Vlaamse Ardennen en uitgewerkt door Vormingplus  in 2004. De 
begeleiding en de eindredactie waren in handen van Sonja Focketyn. In 2008 werd het 
boek uitgegeven (en is inmiddels uitverkocht) door Bibliotheken Vlaamse Ardennen, 
i.s.m. Vormingplus en de provincie Oost-Vlaanderen. Van Lut De Jaegher kreeg 
Businarias de toelating om haar verhaal te publiceren, waarvoor onze hartelijke dank.
Met de publicatie van het verhaal hadden wij een viervoudig doel :
- het boek bekend maken bij onze lezers, daar het aansluit bij de doelstellingen van 
Businarias;
- de auteur een zekere bekendheid geven en stimuleren om  op de ingeslagen weg 
verder te gaan;
- anderen aanzetten tot het schrijven van dergelijke verhalen;
- het belang aantonen van “mondelinge geschiedenis”.

Wat is “mondelinge geschiedenis” ?
“Mondelinge geschiedenis is het interviewen van getuigen om het verleden te 
(re)construeren en alles wat daarbij komt kijken: het zoeken van potentiële getui-
gen, het selecteren en contacteren van informanten, het opstellen van een vragenlijst, 
themalijst en contract,  het interviewen, het uitschrijven of transcriptie.”
Iedereen weet nu bij ondervinding hoe een gebeurtenis wordt aangedikt, gewijzigd 
en soms verdraaid wanneer ze wordt doorverteld. De nodige omzichtigheid is dus 
geboden. Het is dus van belang de mondelinge bronnen te confronteren met andere  
bronnen (archief, fotoʼs, objecten).
Keren we terug naar het verhaal van “Het huis in de Nederholbeekstraat en haar 
bewoners”, dan stellen we vast dat de schrijfster de nog bestaande sporen uit het 
verleden niet heeft opgezocht. Ze schreef het verhaal neer aan de hand van de 
vertellingen  en anekdotes van haar zegspersoon, Marie-Paule Van Nieuwenhuyze en 
nam de artistieke vrijheid het verhaal te kleuren, te kruiden en aan te vullen dankzij 
haar rijke verbeelding en inlevingsvermogen.  Het was immers niet de bedoeling een 
historisch verantwoorde publicatie te maken over het huis en zijn bewoners. 
Laten wij nu proberen het verhaal te toetsen aan de historische werkelijkheid. Dit is 
geen kritiek op het werk van Lut De Jaegher. Wij willen alleen fictie en historische 
werkelijkheid scheiden, aan de hand van drie voorbeelden.

Grafiek 2 : gemiddelde leeftijd van de kloosterzusters die in De Wante verbleven.

Inhuldiging van de grot in 1924.
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Het grafmonument van de heer van Ladeuze.
In de muur voor het linker zijaltaar van de Sint-Britiuskerk van Etikhove is het graf-
monument verankerd (dus niet in de vloer) van Gerardus van Ladeuze.  Het monument 
is merkwaardig : het beeldt de baron af in zijn kleurrijke 17de eeuwse kledij en de tekst 
(met woordspelingen) wijkt af van de stereotiepe grafteksten. Er staat :

Aan de edelman Gerard van Ladeuze
Zoon van de heer Franciscus en edelvrouw Agnes de la Hamaide

Ik vergis mij : hier liggen slechts zijn beenderen, zijn geest blijft leven.
Hij was heer van Ladeuze, ten Berghe en wat nog meer (?)

Hij bereikte een hoge leeftijd en had veel deugden.
Maar helaas:  hij was de laatste van een aanzienlijke familie

onder de edelste riddergeslachten van Henegouwen.
Zoals alle mensen geboren worden om heen te gaan, verschijnen om te verdwijnen

Stierf hij als vrijgezel, of liever, hij ging heen (woordspeling :  obiit/abiit)
12 augustus 1669.
Hij ruste in vrede.

Pastoor Ghijs.
Kwam met zijn meid Emma Van Royenakkers naar Etikhove wonen, dus niet met 
zijn zusters. Wel was het zijn nicht Irma Ghijs die bij hem inwoonde. Elektriciteit  en 
gas waren toen nog een verre toekomstdroom. In de villa was er een kapel, waarin de 
pastoor dagelijks de mis opdroeg.
Na de dood van de pastoor kwam zijn neef Arthur Ghijs, gehuwd met Clementine 
Blommaert, er wonen. Daarna namen twee zusters van Arthur er hun intrek:  Marie- 
Alyse (1879-1943) en Marie-Louise (1875-1946) Ghijs, met een huishoudster. In de 
bevolkingsregisters staan ze beiden vermeld als “bijzondere”,  waarmee men een ren-
tenierster bedoelde. Na hun dood  kwam hun neef Laurent Ghijs er wonen, en daarna 
het doktersgezin Maes.

De “butler”.
De butler uit het verhaal was Omer  De Temmerman, vroeger knecht in het Ouden-
aardse college, en daarna man voor allerlei karweitjes bij dokter Maes. Hij huwde 
later met Madeleine De Voet (Voeties Lenne), dochter van Zulma Paeme, (weduwe 
van François De Voet) en uitbaatster van het café “Sjuule” (thans kapperssalon) op het 
dorpsplein te Etikhove, waar in 1972 de muurschilderingen uit de periode van Valerius 
De Saedeleer werden “herontdekt”. Omer  mocht van zijn schoonmoeder nu en dan 
tijdens die hectische periode in 1972  helpen tappen en opdienen in het café, waarbij 
hij dikwijls aanleiding gaf tot allerlei hilarische taferelen en toestanden.

Tot slot ... Nogmaals willen wij beklemtonen dat wij met dit artikel geenszins afbreuk 
doen aan de verdiensten van Lut De Jaegher, wel integendeel.
Misschien inspireert het haar tot het schrijven van nieuwe verhalen !
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Over vrijen en scharminkelen (vervolg).
SYLVAIN DE LANGE

De verloving.
Het woord “verloving” bestond niet. De uitdrukking “verloofd zijn” kende verschei-
dene varianten in de volkstaal: “hij of zij loopt met”, “hij vrijt er mee”, “hij heeft er 
kennis mee”, “hij gaat er mee uit”, “dat is zijn (haar) aanstaande of toekomstige”. Een 
verkering werd als vast beschouwd, als de jongen aan huis kwam bij het meisje. Bij de 
gewone buiten- en stadsmensen was er van een speciaal feest helemaal geen sprake. 
In de gegoede standen was er wel meestal een “verlovingsfeest”, wat er vooral op neer 
kwam dat de schoonouders vroegen of er mocht getrouwd worden. Gewoonlijk volgde 
er dan een bespreking van het huwelijksfeest. Bij de grotere boeren en de burgerij was 
het financiële aspect heel belangrijk. Men besprak de “overname” en de bruidsschat. 
In die gegoede standen gaven de verloofden elkaar een ring. Dergelijk verlovingsfeest 
greep ongeveer drie maanden vóór het huwelijk plaats. Besluitend kan men zeggen dat 
de verloving als zodanig geen echt volksgebruik was.

De ondertrouw.
Tot 1950 bestond het gebruik nog dat de toekomstige trouwers hun gebeden moesten 
kennen en dat ze verplicht waren dat te bewijzen bij de pastoor. De ondertrouw, of het 
“bij de pastoor gaan voor de ondervraging” was een belangrijke gebeurtenis voor de 
verloofden. Ze werden er ondervraagd over de catechismus, de gebeden, de sacramen-
ten, met de nadruk vooral op het huwelijk en het doopsel. Als één van de partners of 
als ze zelfs allebei niet voldeden kon het gebeuren dat ze op een latere datum moesten 
terugkeren. Uiteraard hing heel veel af van de persoonlijkheid van de pastoor en kon 
de ondertrouw soms alleen maar een gezellig babbeltje zijn.
Het was wel opvallend dat er bij de zegspersonen enige verwarring bestond rond de 
term “ondertrouw”. Omzeggens alle zegspersonen hadden het over het “naar de pas-
toor gaan”.

Het roepen.
Het roepen of de officiële bekendmaking van het aanstaande huwelijk had steeds 
plaats na de ondertrouw. Vele zegspersonen kenden nog de exacte formulering van de 
bekendmaking op de preekstoel: “Geboden van de huwelijken staat, eerste gebod: 
Mejuffer A wonende te B met meneer Y wonende te Z”. Zoals er een eerste gebod 
was, bestond er ook een tweede en derde gebod. Deze formule werd drie weken lang 
uitsluitend tijdens de zondagse hoogmis na het evangelie afgeroepen. Naast deze 
mondelinge bekendmaking werden de namen van het koppel ook achteraan in de kerk 
uitgehangen. Volgens Alice Portois kon het ook wel eens gebeuren dat de pastoor de 
geboden in de vroegmis voorlas.

Augusta Suys, geboren te Lokeren op 13 november 1882. De kloosterzuster-onder-
wijzeres kwam in Schorisse aan op 18 augustus 1914 en vertrok naar Gullegem op 16 
september 1920.

Joanna Cesarina Flamand, geboren te Rijsel op 16 oktober 1885. Ze kwam in  
Schorisse aan op 27 januari 1917 en vertrokt naar Landskouter op 15 oktober 1919.

Maria Renée Benedicta Van Lierde, geboren te Sint-Niklaas op 14 maart 1881. Ze 
kwam van het klooster in Temse naar Schorisse en werd ingeschreven in de bevolkings- 
register op 15 juli 1909. Midden de oorlog verliet ze Schorisse op 20 augustus 1916.
Maria Cecilia Tips, geboren te Temse op 14 november 1882. Ze kwam naar “De Wan-
te” op 28 september 1912 en verliet Schorisse op 3 juli 1915
Lijst van de kloosterzusters die in “De Wante” verbleven tijdens de Eerste Wereld-
oorlog en kort daarna (tot 1920). Kolom 2 geeft de geboorteplaats van de zuster. Ko-
lommen 3 en 4 vermelden de dag waarop de zusters in Schorisse zijn aangekomen en 
wanneer ze er opnieuw vertrokken (of er overleden waren).
In de volgende kolommen staat de leeftijd van de zuster genoteerd.
Tijdens de oorlog verbleven er 11 tot 13 zusters in het klooster.
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Soms werd dispensatie verleend en was één gebod voldoende. Dat gebeurde als 
“́t vlug moest gaan”, bij voorbeeld als het meisje in verwachting was, of kort voor de 
vastenperiode.
Het roepen kende in de volkstaal vele uitdrukkingen: “ze zijn afgerold van de preek-
stoel” of “ze zijn van de preekstoel gevallen” of “ze zijn in de geboden”.
Waarom werd er “geroepen”? Bedoeling was eventuele beletsels, o.a. in zake bloed-
verwantschap, op te sporen. Men moet immers bedenken dat in de gesloten dorpsge-
meenschappen iedereen min of meer dichte of verre familie was van elkaar. Zo kende 
een zegspersoon een geval van een vader die met zijn eigen dochter zou getrouwd zijn, 
als er geen beletsels ingediend waren geweest.

Keuze van de huwelijksdag.
Bij het werkvolk en de stadsburgerij was er geen voorkeurseizoen maar de boeren 
stelden om praktische redenen de huwelijken uit tot na het werkseizoen, namelijk de 
periode tussen het voorjaar en de oogst. Ook de voorkeursdagen waren louter praktisch 
bepaald: de zaterdag was duidelijk de meest geschikte dag. De donderdag was voor de 
grote boeren ook een ideale dag: de eerste drie dagen van de week konden ze alles in 
gereedheid brengen en op de vrijdag en de zaterdag werden de laatste feestrestanten 
opgeruimd en het overschot aan eten (vaak taarten) verbruikt. De meest gegoede stand, 
vooral de adel, zou vooral binnen de week trouwen, op dinsdag of op donderdag.
Wanneer werd niet getrouwd?
Op vrijdag werd er nooit aan trouwen gedacht, vermits men op die dag geen vlees 
mocht eten, en een bruiloftsmaal zonder vlees was gewoon ondenkbaar. In de vasten 
werd normaliter ook niet getrouwd, behalve bij de wezen, weduwen en weduwnaars. 
Als er dan toch een huwelijk in de vasten viel, gebeurde dat met dispensatie; kritiek en 
roddel deden dan hun ronde.

De bruidsschat.
De bruidsschatkwestie was heel sterk afhankelijk van de sociale factoren. Bij de min-
der gegoede standen was er zelden een bruidsschat, hoogstens een beetje uitzet in 
natura: voor het meisje een matras, een deken, wat kousen, hemden, rokken en wat 
zelf geweven lijnwaad, wat huisgerief. Vele zegspersonen herinnerden zich nog dat 
ze in de periode vóór het huwelijk een deel van het vlas kregen om er zelf enkele 
kledingstukken van te weven. In sommige gevallen werd zelfs het overschot van het 
ontbijt meegegeven. Heel arme mensen kregen een beddenzak mee om met kaf of stro 
te vullen. Velen begonnen dus met lege handen.
Bij de gegoede boeren verkochten de ouders meestal een koe kort vóór het huwelijk en 
het geld werd dan meegegeven aan de aanstaande trouwer. Soms kreeg men een stuk 
vee mee, of een lapje grond.
In de Vlaamse Ardennen, maar vooral dicht bij de taalgrens, gebeurde het regelmatig 
dat de jongen, ongeveer een jaar vóór hij trouwde, naar Frankrijk op “campagne” ging. 

Wie waren de kloosterzusters die tijdens de Eerste Wereldoorlog
in “De Wante” verbleven ?

De bevolkingsregisters van Schorisse 1910-1920 geven ons een antwoord. 

Eugenie Haelewijck, geboren te Gent op 29 mei 1844, was overste bij het uitbreken 
van de oorlog. Ze overleed te Schorisse op 4 maart 1915.

Maria Rateau, geboren te Deftinge op 1 april 1833, overleed te Schorisse op 16 januari 
1915.

Philome Standaert, geboren te Steenhuyze op 12 april 1842, overleed te Schorisse op 
21 februari 1919.

Clementine Heyrbaut, geboren te Temse op 16 januari 1864. Ze verliet Schorisse op 
15 oktober 1919.

Mathilde Cant, geboren te Temse op 7 maart 1864. Ze verliet Schorisse op 15 oktober 
1919.

Renilde Stevens, geboren te Deftinge op 5 januari 1874. Ze verliet Schorisse op 15 
oktober 1919.

Maria Elisa Verschaete, geboren te Gullegem op 29 januari 1881. Ze kwam in 
Schorisse aan rond 1915 en vertrok naar Vosselare op 13 september 1923.

Emma Catharina Tips, geboren te Tielrode op 22 februari 1882. Als kloosterzuster-
onderwijzers kwam ze in Schorisse toe op 7 oktober 1913 en vertok naar Meigem op 
22 augustus 1952.

Marie-Therese Stevens, geboren te Deftinge op 13 augustus 1883. Ze werd in de bevol-
kingsregister ingeschreven op 22 december 1913 en vertrok op 15 oktober 1919.

Marie-Therese Desmet, geboren te Gent op 15 oktober 1886. Ze werd in de bevol-
kingsregister ingeschreven op 18 december 1913 en vertrok op 24 september 1921.

Elisa Joanna Pyl, geboren te Temse op 25 augustus 1891. Ze kwam naar Schorisse op 
20 september 1915 en vertrok naar Gullegem op 10 januari 1923.

Maria Amelberga Verschoore, geboren te Temse op 6 mei 1894. Ze kwam naar 
Schorisse op 14 augustus 1916 en vertrokt naar het klooster van Overboelare op 
2 januari 1917.
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Voor het zware werk werden ze goed betaald en er kon van gespaard worden voor zijn 
uitzet. Het meisje bleef intussen thuis.

De versiering met een erepoort, sparren planten.
Uit de interviews blijkt dat de erepoort, de zegepoort of de ark, zoals deze versiering 
wel eens aangeduid werd, omzeggens alleen voorkwam bij de meest gegoede boeren-
stand. Deze erepoort bestond uit een paar palen met bovenaan een horizontale plank, 
of een boogvormige ijzerdraad, waaraan bloemen, groen, fruit, palmtakken, papieren 
slingers en dikwijls een of ander opschrift werden bevestigd.
Marie Roos uit Kerkem vertelde hierover een eigenaardigheid. Volgens haar werd aan 
de zegepoort, gewoonlijk met bloemen versierd, door de buren een fles wijn gehangen. 
Deze werd dan uitgedronken aan de zegepoort tijdens de huwelijksmaaltijd ́s mid-
dags. Bedoeling van de buren was natuurlijk zelf eens flink getrakteerd te worden. 
De zegepoort werd gewoonlijk aan de nieuwe woonst van het koppel geplaatst of aan 
het ouderlijk huis van het meisje, waar het feest plaatsgreep.
Het planten van sparren kwam ook alleen voor bij de meest gegoeden. De sparren kon-
den geplant worden vóór het huis van het meisje, waar de feestelijkheden doorgingen, 
en het aantal kon variëren van twee tot verscheidene rijen bij de heel rijke mensen. 
Bij de kasteelheren werd een haag sparren geplant van de kerk tot de plaats waar de 
koetsen stonden. Ook Alice Portois uit Schorisse heeft dat gebruik gekend. Meestal 
werden die sparren de dag vóór het huwelijk door de pachters, en eigenlijk door de hele 
dorpsgemeenschap, geplant. Het merkwaardige was, dat, als het feest in het kasteel-
park, waar het hele dorp kon geïnviteerd worden, afgelopen was, de mensen een spar 
naar huis konden meenemen. Deze spar was dan een “souvenir” van de heren van het 
kasteel en werd vaak in de eigen tuin geplant.

Het schieten.
Uit de interviews is gebleken dat dit gebruik zeer frequent was, behalve natuurlijk in 
de stadskernen. Er werd geschoten met een soort kanonnetjes en met “voetzoekertjes”. 
Dat dit gevaarlijk kon zijn, bewijzen de verhalen van mensen die zich verbrandden of 
zelfs doof werden. Volgens Aloïs Willems uit Nukerke werd vóór de Eerste Wereldoor-
log vooral met geweren geschoten, terwijl de kanonnetjes een moderner verschijnsel 
waren.
De schutters waren buren, soms de hele straatgemeenschap, en goede vrienden, en dik-
wijls werden “beroepsschieters” gevraagd tegen traktatie met bier. Het schieten begon 
op zijn vroegst een week vóór het huwelijk, soms drie dagen op voorhand. Schoten op 
de dag vóór het huwelijk waren wel het meest frequent.
Samen met het schieten was er de avond vóór het huwelijk dikwijls een feestje; dan 
werd “de broek verbrand”. Het was een braspartij waarop de nieuwe buren ingehul-
digd werden.
Op de huwelijksdag zelf kon er de hele voormiddag geschoten worden, of bij het ver-
trek naar de kerk of het gemeentehuis. “Het aantal salvoʼs varieerde van drie voor de 

De eerste hoofdverbandplaats schoof nu hoger op om de afrukkende troepen te kunnen 
plaatsen, maar dat waren geen mensen meer, neen. Ze handelden als dieren, drie da-
gen en drie nachten aanhoudend gerots en gerij dat het huis daverde op zijn vestingen 
en rooven en stelen al wat hun onder de handen viel met een getier gelijkend op dat 
van wilde dieren.

Wanneer zou er een einde aan komen, vroegen we ons af. ʻs Zondag, 10 november gin-
gen we zoo, ʻt hart benepen, vermoeid door den last en ʻt lawaai ter kerk. Al met eens, 
gedurende ʻt laatste Evangelie galmden in de gewijde gewelven de blijde tonen onzer 
brabançonne. Iedereen kijkt met verbazing, met blijdschap met bewondering om. De 
koster komt vooraan en roept: “De Franschen zijn daar!”  Na een weinig te bezin-
ning gekomen te zijn, rukken allen buiten. Men roept, men weent, men lacht, men klapt 
de handen, men galmt : “bienvenus ! bienvenus !” Om 8 uur staat de dichtgepakte 
menigte nog ter plaatse. Neen ze kunnen hunne oogen niet gelooven, ze zijn daar, de 
verbondenen. “We zijn  verlost”, roept iedereen, “we zijn verlost”. Een zware steen 
is van ʻt herte gerukt, iedereen voelt zich herleven. O ...  dat was een blijdschap. Den 
ganschen dag door galmde de blijde tone van het “Te Deum”. Fransche en Engelsche 
legers reden met rasschen tred aan. Tegen de avond was ons klooster zoo vol bezet 
dat het de manschappen niet kon herbergen, ze sliepen overal... op de kamers, op de 
gangen, in de scholen, in de spreekplaatsen, overal. Twee telefoons werden geplaatst 
en druk werd er zonder een oogenblik rust aanhoudend gesproken. O daar moest wat 
bezonders ophanden zijn... inderdaad. ʻs Anderendaags werd de wapenstilstand ge-
teekend. De klokken kondigden dit blijde nieuws aan en de muziek en vreugdezangen 
der soldaten lieten ook hun blijdschap kennen. “On peut se promener en ville ! On 
peut se promener en ville” was het gedurig met een kreet van voldoening. Na aan den 
belgische taalman bij de engelschen in dienst ons leed zoo wat te hebben geklaagd 
beloofde deze ons dat we voortaan geen soldaten meer te herbergen zouden gehad 
hebben. Aldus werden we voorgoed van ons kazerneleven ontslagen en terwijl gansch 
de parochie krioelde van engelsche leefde wij gerust en vrij en in stille ingetogenheid 
met den Heer! We danken Hem omdat Hij ons zoo goed gespaard had, zoo naar ziel als 
naar lichaam, in den moeilijken tijd dien we doorworsteld hadden en beloofden Hem, 
met nieuwen ijver ons op de kloosterlijke deugden toe te leggen.

We vroegen Hem die gratie door de machtige voorspraak onze lieve Moeder Maria die 
we nog dagelijks door den Rozenkrans gedurende een geheel jaar groetten, de Rozen-
krans die voorzeker ons reddingsplan in ʻt gevaar heeft geweest.

Schoorisse 27-08-1920
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gewone mensen tot zes voor de meer gegoede standen”, wist Aloïs Willems te vertel-
len. Soms werd ook ́s avonds tijdens het feest nog geschoten.

Het afhalen van de bruid, de stoet naar de kerk.
Op de trouwdag ging de bruidegom te voet, of in de beste gevallen per koets, naar het 
huis van de bruid, om dan samen naar de kerk te gaan. De bruid was gewoonlijk ver-
gezeld van de “trouwknecht” of mannelijke getuige.
Bij de gewone werkmensen had de jongen geen ruikertje bloemen of bruidsboeketje 
mee voor het meisje. De rijkere standen, zoals de gegoede boerenklasse, kenden wel 
het gebruik van bloemen; vooral lelies, anjers, rozen en margrieten waren in de mode. 
En deze waren altijd wit; ze accentueerden de maagdelijkheid van de bruid; gekleurde 
bloemen zouden “schandalig” geweest zijn.
Bij de gewone mensen kon men niet van een stoet gewagen, alleen de getuigen en de 
trouwers, en soms de ouders, trokken samen naar de kerk. De meer gegoede standen 
trouwden later in de voormiddag en dan vergezelden de ouders, de getuigen, goede 
vrienden en familieleden het paar naar de mis. Dit gebeurde met koetsen en “voitures”. 
Bij de adel was er een echte “suite” met familieleden, eredames, kennissen, vrienden 
en buren. De kijklustigen waren dan gewoonlijk veel talrijker dan de suite zelf.
Pas na de Eerste Wereldoorlog begonnen de lagere standen de voorbeelden van de 
gegoeden over te nemen.

De kerkelijke plechtigheid.
Het uur van de mis hing af van de rijkdom van de trouwers. Heel vroeg in de morgen, 
rond zes uur, was voorbehouden voor de armsten. De eigenlijke huwelijksmissen kon-
den immers oplopen tot 4,5 fr., wat voor velen te duur was. Zeven uur was voor de 
relatief minder gegoede stand of in de gevallen waar “een vlekje aan was”. Van acht tot 
tien huwde de gegoede stadsburgerij en na tien uur was alles voorbehouden voor de 
adel.
De eigenlijke kerkelijke huwelijksinzegening, het sacrament van het huwelijk, had 
vóór de mis plaats, vroeger was men dus getrouwd vóór de mis. 
“Een ring, dat was volgens de portemonnee”, wat aantoont dat niet iedereen zich een 
ring kon veroorloven. De vrouw had wel een ring, ook in de minder gegoede standen. 
Dat verschijnsel kan ook liturgisch verklaard worden, alleen de ring van de bruid werd 
immers gezegend. De jongen had toen meestal geen ring, aangezien die niet strikt no-
dig was. Pas sedert 1920 werd het algemeen dat ook de man een trouwring droeg.
In de armere klasse kwam het regelmatig voor, dat de ring geleend werd bij een juwe-
lier of een buur of een familielid; na de plechtigheid werd hij dan teruggegeven.
Bij de adel ging de kerkelijke dienst er natuurlijk heel plechtig aan toe. Vaak werd 
een haag gevormd door de schoolkinderen, het orgel speelde een verzorgde “entrée” 
en “sortie”. Na de dienst werd iedereen dan mild beloond voor de moeite en de eerbe-
tuigingen. Alice Portois herinnerde zich dat het koppel van het kasteel chocolade en 
pralines wierp naar de kinderen, toen ze wegreden naar het kasteel.

18-19 te beginnen. Ras werden de kinderen geplaatst - de school begon. Maar om 
1 uur kwam een snelschrift : “doet de kinderen huiswaarts keeren en bereid de scholen 
voor om 3000 Fransche opgeeischten te ontvangen om 4 uur. Alles werd weer uit de 
school gesleept, de vloer werd met strooi belegd. ̒ t Eten gereed gemaakt voor de 3000. 
O ! wat hadden we ʻt druk, wat was ʻt een ellende, gansch den nacht soep gekookt, 
boterhammen gesneden en uitgedeeld, de wonden verzorgd, ʻt ontbrekende gegeven 
en gewaakt bij een erg ziek opgeeischte. ʻs Anderendaags werden ze vervangen door 
anderen en zoo was ʻt dag in, dag uit. Tot de 24 of 25ste Oktober als wanneer een 
wilde woeste bende duitsche sanitaires ons huis bestormden en de scholen binnentrok-
ken, de vluchtelingen wegjoegen en roofden al wat ze maar meekreeg. Een andere 
Frontbende die wij “blauwbroek” heetten kwamen nu ook ras aan en “nu gaat de 
oorlog voor u beginnen” sprak hij met een spotlach toen hij binnentrad. De armoede, 
ʻt gebrek stond op hun aangezicht te lezen. Nu hadden we zelfs de stal niet meer vrij 
- hun koeien waren bij de onze. Een gedurige wacht was noodig, overal, en in alle 
hoeken en kanten en nog waren we bestolen. Was me dat een leventje. In de dag kon 
men niet naar buiten kijken wegens al dat krijgersrot, en ʻs nachts werd men door dat 
zwaar frontkanon aanhoudend opgewipt en wakker geschud. De lucht was één vuur 
en geleek aan een brandende bakkersoven, boven ons gedurig dat gezoef van obussen 
en kogels en vliegers.

En daarbij het oorverdoovend gebulder der andere schiettuigen. Neen, het front was 
niet ver van hier. Dagelijks zagen we een deel der soldaten naar ʻt front trekken en 
door andere vervangen worden. Doch ons lijden was nog niet tot zijn toppunt geste-
gen. De gezonde soldaten moesten nu ook op de parochie een onderkomen vinden, 
ze moesten plaats maken voor de gekwetsten. Ja, we moesten uit het klooster en in 
ʻt hospitaal onze intrek nemen. Doch, door schoon spreken, het smeeken, mochten 
we toch nog in den refter en in één slaapplaats blijven. De andere zalen, de zolders, 
de kamers, de keuken, alles moest te hunnen dienste staan en ʻt mobilier verbruikt 
worden. En of we dan nog vrij waren? Gelukkig trachtten we, benevens de doktoors, 
apothekers, domine s̓, ook altijd katholieke priesters te hebben om in nood - zooals het 
meer dan eens gebeurde - aan hun nog een woordje te mogen vragen. Zoo was ʻt aan 
een hunner te danken dat de kapel onaangeroerd werd, dat scheldwoorden en driftige 
handelingen van soldaten ophielden enz. Maar ʻt was hier een plaats van ellende 
geworden, een gekerm van gekwetsten, een gezoef van auto s̓, gerucht van karren, 
koetsen, rijwielen - dag en nacht en dat gedurig trap op trap af der brancardiers met 
hun loodzware botten, dat ons belette 5 minuten te rusten ... Wat smachtten we toch 
naar verlossing. Buiten, al bloed, menschenbloed, gekwetsten, dooden die in regen en 
zonneschijn bleven staan, tot moeder de soldaten verplichtte ze weg te doen. Vuilnis, 
dekens druipende van ʻt bloed en wat weet ik al. (want weinig of niet keken we door 
ʻt venster) Voeg daarbij die onmenschelijke behandelingen der brancandiers, zoo ten 
opzichte van eigen verwondenen als tegenover de engelsche of civiele gekwetsten. Ja, 
we smachtten naar hun afreis, naar de vrije zuivere lucht  van ʻt vredelievend België 
van weleer.
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Een speciaal gebruik was de brooduitdeling ter gelegenheid van een “rijk” huwelijk. 
Soms gebeurde dat direct na de mis, maar een week later kon het soms ook nog. Aloïs 
Willems uit Nukerke herinnerde zich nog dat de mensen, die naar de mis waren ge-
weest, een bonnetje kregen, waarmee ze bij de bakker een brood konden halen.

Het stroppen.
Het stroppen kwam alleen voor op het platteland. Twee personen gingen elk aan een 
kant van de weg staan en spanden een touw over de weg, soms versierd met bloemen 
of vlaggetjes, zodat bruid en bruidegom halt moesten houden. Ze werden pas doorge-
laten als ze wat drinkgeld hadden gegeven. De plaats van het stroppen kon variëren. 
Men kon beginnen aan de kerkdeur, wanneer het koppel en eventueel de stoet de kerk 
verlieten. Meestal waren het hier de misdienaars, die stropten. Buiten het kerkportaal 
konden de kinderen uit de buurt het paar tegenhouden. Ilma Devenyns uit Nukerke 
herinnerde zich nog dat het zakgeld, dat de trouwers op deze wijze moesten uitdelen 
hoog kon oplopen, zelfs tot zes frank, wat een hele som betekende voor arme mensen.
                                                                                       

 (wordt vervolgd) 

we in de refter. Toen we “Gloria Patri” zeiden en volgens ʻt ceremonieel bogen kwam 
juist de andere binnen en, denkend dat we hem groetten nam hij eerbiedig de muts 
voor ons af. Of we pret hadden. “Nu naar de hoeve ... een ladder, ik wil hier arbeiden” 
schreeuwde de tweede. “Arbeid maar” antwoordde moeder “ge zult niets vinden”. Er 
lag veel graan van een gebuur onder ʻt strooi verborgen, zonder moeders weten. Ge-
lukkig hebben ze ʻt niet gevonden. Doch bij de zwijnen lag er wat gruis. “Ach, ge hebt 
een handmolen” zei hij maar na een herhaaldelijk loochenen en met de bedriegelijke 
vleitaal het over den Duitsche zegepraal te hebben verlieten de grijzen ons. Ja, we 
hadden zeker een handmolen en graan en wol en kaas en eiers, en koper en wat weet 
ik al ... maar 't zat allemaal goed weg. Ze hadden het toch niet gevonden. Wederom een 
steen van ʻt hart.

Hoelang zouden we nu kalm en gerust kunnen leven ? Ach, eenige weken maar ... 
Voorposten kwamen wederom aanbellen bij ʻt begin van Juni ʻ18 en wat we zeiden of 
uitvonden ... ze buiten houden kon niet meer. Ze schreven op de deur 70 man en officier, 
terwijl ze het hospitaal voor hun “Rivier” zeer beschikbaar vonden. Gelukkiglijk, de 
aangekondigde manschappen in ʻt klooster kwamen niet aan - of ze wellicht omkwa-
men, vermoeden we, want sedert eenige dagen was er verandering, meer beweging 
aan ʻt front. De Amerikaan was afgezakt en daartegen, O, konden ze niet op ! Wat de 
“Rivier” betreft, deze werd druk bezocht door de in de parochie rustende troepen: ge-
kneusden, verzwerende, gekwetsten, zelfs zware lijders aan spaansche ziekte, vonden 
er hun toevlucht en wachtten met ongeduld hun beurt af in de poort of buiten op een 
bank. ʻt Was zekers niet best dat tafereeltje van die oorlogsmannen, die in den krieg 
aan alle vrijheden gewoon waren, hier af te schilderen. Ook bleven we stil binnen onze 
kloostermuren gedurende gansch dien tijd en bezochten het hospitaal niet meer. Een 
broeder van Joannes de Deo, een echte kloosterling - ʻt zij te zijner eer gezeid - als 
brancardier dienst doende, hield een oog in ʻt zeil en zoo mochten we toch min of meer 
gerust zijn - niettegenstaande er toen veel van onzer aardappelen, zoowel te velde als 
uit den hof geklauwd werden. Na een maand zagen we eindelijk die troepen oprukken. 
We ademden weerom vrij, doch slechts voor enkele uren, en dit om weer ʻt kazernele-
ven in den volsten zin des woords te beginnen tot zelfs na den wapenstilstand. ʻt Was 
een aanhoudend komen en gaan van grijze benden, zoodat we recht moe werden. Niet-
tegenstaande hun ligging hier ter parochie verstoutten zich de Fransche spioenen hier 
in ʻt dorp om ʻs vijands macht te onderzoeken en hun moed te benemen door valsche 
briefjes. Dagelijks regende het hier van die vreemdsoortige papiertjes, men vond ze 
overal in de boomgaard en in de tuin, aan de boomen en hagen. Of ze hun doel bereik-
ten moet men besluiten hieruit, dat ze al degenen die er mede bevonden werden, geboet 
werden. Ook wij hebben een Franschen spioen in huis gehad en hem de weg gewezen 
naar La Houppe waar hij moest door een vlieger omhoog getrokken worden.

ʻt Was nu 1 Oktober, de weinige verlofdagen hadden ons juist de tijd gegeven om de 
schoollokalen te reinigen en alles in gereedheid te brengen om met moed ʻt schooljaar 
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Uit het repertoire
van Omer De Vos.

DIRK DE MERLIER

Dit lied is een parodie op het bekende succes van 
Bob Scholte “Ik ben in Parijs geweest”. Bob Scholte 
(1902-1983) was immens populair in de dertiger ja-
ren. Tijdens de oorlog kwamen zijn vrouw en zijn 
twee kinderen om in Duitse kampen. Hijzelf overleef-
de (Scholte was Jood). Na de oorlog probeerde hij zijn 
carrière verder te zetten, maar vrolijke liedjes zingen 
lukte niet meer na de oorlogstragedie. De melodie is 
genoegzaam bekend (ook Eddy Wally zingt het), maar 
de tekst is puur van “Vos”. Ik heb de melodie niet ge-
noteerd, ze is genoeg bekend, en bovendien interpre-
teert Omer de zanglijn heel vrij.

   
Ik lig in mijn droom op sterven
den engel Gabriël
nam er mij in zijn armen
en ʻk zweefdege mee hem zo snel 
en ʻk zweefdege van zonden vrij
recht nor den emel blij
en zonder verzinen en mee plezier
kwamekik terecht bij sinte Pier

En ie sprak er van “Vriend, ʻt is echt,
wʼhebben wij juist vandoene ne knecht
en de deure  ging open en ʻk zag alras
daʼk in den emel was.
Ja ʻk moest dor beginnen werken
van os ek dor binnen was
Allee, mokt dor de beddies en doe ʻt eten in den baak
van sint Antonius zijn verkie en veur den bok van Isaac
en veur den ond van Rochus een biefstuk beste maat
Allee Vos, blaast de zonne ne kier uit
en deelt de rijspap uit

stilaan gewend en bekreunden er ons nog weinig mede. We leefden weer voor de lieve 
oudjes en brave kinderen. Kwamen er troepen op kwartier, we trachtten ze stillekens de 
buitenwacht te geven, en werkten stil voort.

Ik zeg “tamelijk rustig” want hier, zoowel als elders werden we aanhoudend geplaagd 
door opeischingen van graan, van hooi, van aardappelen, van koper, van tin, van wol, 
van wat weet ik al ... Vandaag was het dit verbergen, morgen een plaatsje te maken om 
dat aan de zoekers te onttrekken ... zelfs hebben we een ganschen dag vuur gemaakt in 
de drie stoven met de wol der priesters en van ons. Die wol was reeds sedert een week 
in den grond van onzen koer verborgen, maar onaangename geruchten en straffen joe-
gen den schrik aan. De schat werd opgedolven en eerst op den zolder gesleurd om te la-
ten drogen, daarna, liever dan hem aan den vijand te geven, als brandstof doen dienen, 
niettegenstaand de grijzen dien dag naarstig op zoek waren op onze gemeente. ʻt Was 
toch erg, zoo iets kostelijks te moeten vernietigen, en toch, wat was er anders mede te 
doen ? De gestelde datum der levering waren sinds lang verstreken, aan beter verber-
gen kon men niet meer denken, de zoekers waren nabij. Of we schrik afgezien hebben ? 
De reuk verraadde ons tot ver in de straat. Eenige dagen later krijgen de grijze gendar-
men van Oudenaarde het alopeens in ʻt hoofd, in de kerk van Schoorisse opzoekingen 
te doen? Na er ʻt een en ʻt ander ontdekt te hebben, zakten ze hier bij ons af. ʻt Was 
een bijhoorigheid der kerk, dachten ze, en wie weet... ʻt Was middagrecreatie op het 
einde van de winter van ʻ18, de kerkhofdeur stond open, gezellig koutten we rond ons 
vuur gezeten over ditjes en datjes, over koster, pastoor en kerk en gendarmen. En zooal 
opeens een zwaren stap in den kloostergang, een verraderlijk geschuifel, ʻt drong door 
tot in ons ziele. Ah, ze waren daar... Een man van reuzengestalte verscheen. “Ik kom 
uw haus afzien”, riep hij met donderende stem. “Ja, mijnheer, waar gaan we begin-
nen?” klonk zacht en kalm moeders stemme hem tegen. “Allen hier blijven, ... tien, alte 
en jonge” zeide hij daarna en werd bleek tot achter de ooren. Wat had hem getroffen ? 
Niemand weet het en toch was hij zienlijk aangedaan ... en getemd. Ondertusschen 
werd de overschot van wol in de zakken, ook in doosjes en hoekjes van den refter, on-
der den voorschoot enz. verborgen. Het moest treffen dat we juist dien dag druk bezig 
waren met wol te verbreien voor de particulieren die het ons hadden gevraagd. Een 
onzer liep ras boven en schreef op de deur van ʻt kamertjes onzer voorraadberging : 
“soepschool”. ʻt Zij hier terloops gezeid, dat we voor de schoolkinderen soep en cacao 
maakten, namens het comiteit. We hoorden de zware stappen van den Pruis boven ons 
en zaten op afwachting of ons schatten al of niet zouden ontdekt worden. Aan de zoo-
geschrevene soepschool aangekomen opende moeder kalm de deur: neen, neen, riep 
de gendarm, scholen genoeg gezien !”. Wat we moeten peinzen weten we niet, of het de 
Heer was die den grijzen blindmaakte, ofwel, of hij niet wilde zien - hij had toch de vele 
zakken graan die op onzen zolder bloot lagen niet gezien. Aldus was het boven gelukkig 
afgeloopen en dan wast den kelder. Licht was er noodig, hij moest zien. Ondertusschen 
was er een tweede, slechter dan de eerste bijgekomen, hij wandelde tot dan op den koer. 
De tijd om de vespers te bidden was daar en om alle achterdenken te vermijden baden 
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doe dʼenglen slapen want  ʻt is al zo laat.
Brengt dor wa sterren en verlicht er de straat
als er ouwe schoenen zijn
brengt ze naar sint Crispijn
Brandt er wa wierook en omsteekt nen bougie
veur zuster Pelagie.

Ja ʻk moestege zakken plakken
sint Niklaas die ging op zijn ree
Zijnen ezel en wildege nie trekken
allee Vos, trekt toch een beetse mee.
We dregen water buiten
en ledigden piespotten vrij
en omsteekt dor ne kier de weerlicht
en doet er wa donder bij.

Alle Vos, mokt dor een beetse wind
da gij in ʻt  vagevuur vindt
Omsteekt er het vuur van sint Elooi
gaat er om kolen bij sint Benooi
Maak Lazarus zijn broek
Maar ik hoordege juist geroep
ʻt was mijn vrouwe die riep om op te staan
ʻt was mee mijnen droom gedaan !

plettering van ʻt Duitsch leger. Doch terwijl we zoo langs ʻt hospitaal met verdriet 
die keurbenden zagen voorbijtrekken kwam men ons verwittigen dat manschappen te 
paard langs de twee schoolpoortjes en de kloosterpoort, onder bevel van den kolonel 
en 10 andere officieren de schoolkoer kwamen opgereden. We snelden toe en zagen 
met verwondering den ganschen koer zoo zeer met paarden en mannen bezet, dat het 
onmogelijk was er nog een weg door te banen. En toch moesten we naar ʻt wasch-
huis  want daar we juist den grooten wasch deden lag het linnen al op den bleek. Het 
moest binnengehaald voor dat de paarden en de mannen den boomgaard optrokken. 
Goddank, de kolonel zag onze verlegenheid en door een laatste gevoel van mensch-
lievendheid bewogen droeg hij zelf de manden. Nu begonnen voor ons eenige dagen 
kazerneleven. O ʻt was zoo vreemd, al dat gedruisch binnen en buiten, dat stampen 
en getrappel der paarden, dat geroep der krijgers dat aanhoudend en luid bevel der 
overheden. Gansch het huis en de scholen waren bezet, slechts de refter bleef ons over 
waar we dan nog geen minuut vrijdom hadden. Koken, dat konden we in de keuken ook 
niet meer, ze was ingepalmd door de koks der officieren waar ze brasten en verkwist-
ten zooveel ze maar konden dat het een vet was. We zagen ons verplicht ons eten op 
een stoofje te verwarmen. “Als we braaf waren, mochten we bij hen inwonen” zeiden 
ze. Ja, ʻt was droef genoeg. Gelukkig was de kolonel tamelijk fatsoenlijk en liet zoo 
zijn manschappen ons geen leed doen. Ze hadden zelfs medelijden met onze groote 
armoede en riepen altijd : “Arme Schwesters, geen bier, geen wijn, geen vleesch, geen 
dweil, niets ...” Zij wilden ons eten en andere benoodigdheden mededeelen, maar wij 
waren te fier om ze van onze vijanden te aanvaarden. Na eenige dagen verblijf ver-
trok de bende en mochten we hun ʻgeluk op hun reis wenschen !” Natuurlijk dient er 
niet bijgevoegd hoe het overal gesteld was toen ze hier ʻde gaten uit  ̓waren, want die 
ooit dat volk in huis gehad heeft weet wel wat ze zooal meebrachten en als geschenk 
overlieten. En toch waren we blij, we waren er van verlost. Maanden verliepen en 
intusschen hadden de oudste zusters van Deftinge, hier ter verzekering gezonden een 
minzaam onthaal genoten totdat de goede overste van ʻt moederhuis het goedvond 
die steunpilaren onzer gemeente terug naar de lieve bakermat te voeren. De scholen 
heropenden sedert eenigentijd moesten des winters ter oorzake van den kolennood 
gesloten zijn. Aan ʻt Westerfront bulderde het oorverdovend kanon nog immer voort, 
en viel een granaatregen. Honderden vliegtuigen van verschillenden aard en afkomst 
zoefden immer voorbij en nog was het nakend einde der ramp nog niet te bemerken. 
ʻt Harte dreigde soms den moed op te geven maar door standvastig rozenkransgebed 
werd het immer gesterkt. Een nieuwe beproeving wachtte ons. Onze dierbare moeder 
Magdalena was reeds bij ʻt begin van deze droeve tijd aan onze liefde ontrukt, Moeder 
Ursmara, trouw de voetstappen drukkend harer voorzate, verving ze zoo goed en werd 
op ʻt onverwachts naar Temsche geroepen. Zware beproeving voor haar en voor die ze 
nalieten. De hartewonde pas genezen, was weer opgereten. Nochtans, laat het ons hier 
bekennen, God handelt altijd als Vader, en zalft terwijl hj slaat, want hij deed ons een 
moeder weervinden in den persoon onzer goede zuster Flavie. Tamelijk rustig sleten 
we weer onze dagen, aan gewoel en troepenvoorbijtrekken, aan vliegtuigen werden we 
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JAARLIJKSE UITSTAP
  in samenwerking met V.V.F.-Vlaamse Ardenen.

NOORD-FRANKRIJK

Het Historisch Mijncentrum in Lewarde.  

Kennismaking met Douai, een Hanse-stad

Noteer alvast die datum in uw agenda.
Praktische informatie wordt per brief verstrekt.

op ʻt veld of in een verloren hoekje lag te sterven. Aan wie ons verdriet, ons hartepijn 
dan blootgelegd in dit bange uur ? Wien om leniging onzer smarten gevraagd ? Wien 
om hulp in deze zoo groote ramp gesmeekt ? Och wien ? Ons harte toonde Hem, en als 
dartele wichtjes bij ʻt zien van een dreigend gevaar, zich schuilen onder moeders man-
tel. Zoo gingen zoo vloogen we allen naar ons lief kapelletje, naar den voet des altaars, 
naar ʻt mooie Maria ʻs beeld om zoo, door Haar beschermd, met meer gerustheid onze 
bede te richten tot den rechtvaardigen, verbolgen God, zoozeer door de zonden be-
leedigd.  De poorten onzer kleine kapel werden geopend en een gansche dicht gepakte 
schare stroomde binnen, weenend, biddend en smeekend om ʻt einde der ramp. O wat 
was hij vurig gebeden den rozenkrans welke er dagelijks voorgelezen werd. Hoe stil, 
ingetogen was de menigte, hoe volharden om het dagelijks gebed. Jezus zelf, scheen 
die massa medelijdend te aanschouwen, ja, want voor ze heen gingen, die menschen, 
gewaardigde Hij ze iedere maal zijn Goddelijke zegen te schenken, terwijl ze luid hun 
klaagtonen -zoo als voor eeuwen Jeremias- in heur liederen vertolkten; O dat gebed... 
zoete herinnering blijft me daarvan nog bij ... neen, het geloof in Vlaanderen en was in 
Vlaanderen niet dood, het sluimerde in, en Jezus kwam om het op te wekken.

“Na verloop van weinige weken zal de oorlog gedaan zijn” zoo dacht men algemeen. 
Daarom beval de gemeenteoverheid onzer scholen te sluiten. Naarstig werd bij de boe-
ren hier stroo gesneden ten einde het lazaret van Oudenaarde toe te laten aan kranke 
en gewonde soldaten slaping te geven. Voor de strijdende werd gebreid, genaaid, rond 
gehaald. Allen werkten mee om soldaten en Vaderland te helpen. Ook wij waren geluk-
kig het onze bij te dragen om België en zijn heldhaftige verdedigers te steunen. Zoo 
waren we naarstig bezig binnen onze kloostermuren toen al opeen een lawaai in de 
Kerkstraat en op de Plaats opsteeg. Wat nu ? We bezagen mekaar en luisterden bang 
en baden vuriger... Daar werd de schoolpoort driftig geopend, mannen vergezeld van 
hun kleinen verschenen met verwilderd gelaat en riepen ons toe : “Zorgt gij er nu 
voor, ik moet weg. Hun lievelingen lieten ze achter. We verstonden op ʻt gerucht dat 
alle mannelijke personen medegevoerd werden maar alle Schoorissenaars namen de 
vlucht, het bosch in.... O die “Vliegende Maandag”. Iedereen herinnert er zich nu 
met vreugde aan, maar toen, hoeveel vreemde tooneelen bracht die algemeene schrik 
niet te weeg. We bleven dus met die weenende kinderen zitten. Na ze wat getroost 
en aangemoedigd te hebben, werden die kindertraantjes algauw afgedroogd en wa-
ren al goed aan ʻt spelen. Tegen de avond kwamen gelukkig de vluchtelingen om hun 
kinderen weer.

Op 8 september kregen we de eerste Uhlanen in ʻt zicht. Wat wreed uitzicht hadden 
die mannen, met hun lange, scherpe lansen, hun zwaar harnas, hun benauwd en ver-
wilderd gelaat. Al de menschen sloten hier hun vensterluiken en wij ook, wij volgden 
die algemeenen drang? Weinige dagen later zag men hier gansche legerafdeelingen 
manschappen voorbij trekken, ʻt was als een grijze wolk die zich naar ʻt Noord-Wes-
ten richtte. We moesten ʻt gelooven: Antwerpen, het sterke Antwerpen, Belgiës hoop, 
was gevallen en vuriger dan ooit baden we om redding voor ʻt Vaderland, om ver-
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Het klooster “De Wante” in Schorisse
tijdens de oorlog 1914-18.

MARC VUYLSTEKE

Enkele jaren geleden kreeg ik het verhaal over het oorlogsgebeuren tijdens de Wereld-
oorlog I te Schorisse en meer speciaal in het klooster De Wante. Ik weet niet meer wie 
het mij bezorgde, ik vermoed dat ik het kreeg van de zusters uit het moederklooster 
van Deftinge. Wie de schrijver of schrijfster ervan is, is evenmin bekend. Het sierlijke 
handschrift is van een van de kloosterzusters. Onderaan het dagboek staat “Schoorisse, 
27-08-1920”. Zoals we op bijgevoegde tabel kunnen vaststellen zijn er een aantal zus-
ters die hiervoor in aanmerking komen. Het zijn : Mathilde Cant, Marie-Therese Des-
met, Clementine Heyrbaut, Maria Rateau, Marie-Therese Stevens en Augusta Suys.

“De geschiedenis van het klooster te Schoorisse - tijdperk 1914-1918” werd opgete-
kend in een “Cahier de classe patriotiques - Patriotieke schrijfboeken”; afmetingen 
h 205mm - br 165 mm). Hiernaast een afbeelding van het schrift.

We leefden er zoo veilig, zoo kalm in Gods vrije, rijke natuur, in ʻt enge dal van Vlaan-
deren Zwitsergouwen; zoo gerust, zoo tevreden, zoo gelukkig, slechts de glorie van 
God en der zielen zaligheid betrachtende, slechts bezig met Gods lof te zingen, of met 
het leed, de hartepijn van den afgesloofden grijsaard te verzachten, of met het hart de 
ziel van de vurige, speelzieke jeugd tot eer en deugd te vormen onder de liefdevolle 
leiding onzer dierbare moeder Magdalena !(1)

Doch, een zwarte, dikke mist overtrok plots de kalme, hemelblauwe lucht van ons ge-
liefd Vaderland ! Dikke, zwarte wolken stegen op langs den Oosterkant van België ʻs 
gezichteinder, in de verte gromde plots de stem van een nakend onweer !.... Verbazing, 
angstvolle afwachting beklemde aller borst, maar plots ... een hevig gekraak ... een 
oorverdoovend gebulder !... wat was ʻt ?... het woedend oorlogsorkaan steeg loeiend 
op uit ʻt Pruisische gebergte ! Mannen, vrouwen, kinderen, allen liepen verward door-
een, teneergeslagen, zenuwachtig, benard. Aan de hoeken der straten zag men troepjes 
staan, zoo geheimzinnig, zoo wantrouwig praatten ze. De manschappen worden spoe-
dig ingevraagd, de noodklok roept ze nog dezelfden nacht, de kloeke zonen van België 

samen, en herinnert hun luid aan hun grooten burgerlijken plicht ! ʻt Is oorlog, ja, 
we worden aangevallen, we moeten ons verdedigen - en terwijl de man moedig grijpt 
naar ̒ t harnas en ̒ t geweer, trekken vrouwen, moeders van zooveel kleine kinderen met 
hun lievelingen bidden ter kerke en vragen den dierbare strijders om verlossing van ʻt 
heilig Vaderland.

Ook bij ons, binnen onze gewijde muren, werd de zware schok diep gevoeld. Ook wij 
kregen het bang om ʻt hart en menigen traan blonk is ons oog als we dachten aan een 
dierbaren neef, een broeder, een vader die ginder ver als een leeuw tegen den pruisi-
sche arend vocht, en die misschien reeds verlaten, hijgend en kermend aan den kant, 

1.  Zuster Magdalena (Eugenie Haelewijck) geboren te Gent op 29 mei 1844. Ze kwam naar  
     Schorisse op 2 oktober 1869 en stierf er op 4 maart 1915. 
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Noteer alvast die datum in uw agenda.
Praktische informatie wordt per brief verstrekt.

op ʻt veld of in een verloren hoekje lag te sterven. Aan wie ons verdriet, ons hartepijn 
dan blootgelegd in dit bange uur ? Wien om leniging onzer smarten gevraagd ? Wien 
om hulp in deze zoo groote ramp gesmeekt ? Och wien ? Ons harte toonde Hem, en als 
dartele wichtjes bij ʻt zien van een dreigend gevaar, zich schuilen onder moeders man-
tel. Zoo gingen zoo vloogen we allen naar ons lief kapelletje, naar den voet des altaars, 
naar ʻt mooie Maria ʻs beeld om zoo, door Haar beschermd, met meer gerustheid onze 
bede te richten tot den rechtvaardigen, verbolgen God, zoozeer door de zonden be-
leedigd.  De poorten onzer kleine kapel werden geopend en een gansche dicht gepakte 
schare stroomde binnen, weenend, biddend en smeekend om ʻt einde der ramp. O wat 
was hij vurig gebeden den rozenkrans welke er dagelijks voorgelezen werd. Hoe stil, 
ingetogen was de menigte, hoe volharden om het dagelijks gebed. Jezus zelf, scheen 
die massa medelijdend te aanschouwen, ja, want voor ze heen gingen, die menschen, 
gewaardigde Hij ze iedere maal zijn Goddelijke zegen te schenken, terwijl ze luid hun 
klaagtonen -zoo als voor eeuwen Jeremias- in heur liederen vertolkten; O dat gebed... 
zoete herinnering blijft me daarvan nog bij ... neen, het geloof in Vlaanderen en was in 
Vlaanderen niet dood, het sluimerde in, en Jezus kwam om het op te wekken.

“Na verloop van weinige weken zal de oorlog gedaan zijn” zoo dacht men algemeen. 
Daarom beval de gemeenteoverheid onzer scholen te sluiten. Naarstig werd bij de boe-
ren hier stroo gesneden ten einde het lazaret van Oudenaarde toe te laten aan kranke 
en gewonde soldaten slaping te geven. Voor de strijdende werd gebreid, genaaid, rond 
gehaald. Allen werkten mee om soldaten en Vaderland te helpen. Ook wij waren geluk-
kig het onze bij te dragen om België en zijn heldhaftige verdedigers te steunen. Zoo 
waren we naarstig bezig binnen onze kloostermuren toen al opeen een lawaai in de 
Kerkstraat en op de Plaats opsteeg. Wat nu ? We bezagen mekaar en luisterden bang 
en baden vuriger... Daar werd de schoolpoort driftig geopend, mannen vergezeld van 
hun kleinen verschenen met verwilderd gelaat en riepen ons toe : “Zorgt gij er nu 
voor, ik moet weg. Hun lievelingen lieten ze achter. We verstonden op ʻt gerucht dat 
alle mannelijke personen medegevoerd werden maar alle Schoorissenaars namen de 
vlucht, het bosch in.... O die “Vliegende Maandag”. Iedereen herinnert er zich nu 
met vreugde aan, maar toen, hoeveel vreemde tooneelen bracht die algemeene schrik 
niet te weeg. We bleven dus met die weenende kinderen zitten. Na ze wat getroost 
en aangemoedigd te hebben, werden die kindertraantjes algauw afgedroogd en wa-
ren al goed aan ʻt spelen. Tegen de avond kwamen gelukkig de vluchtelingen om hun 
kinderen weer.

Op 8 september kregen we de eerste Uhlanen in ʻt zicht. Wat wreed uitzicht hadden 
die mannen, met hun lange, scherpe lansen, hun zwaar harnas, hun benauwd en ver-
wilderd gelaat. Al de menschen sloten hier hun vensterluiken en wij ook, wij volgden 
die algemeenen drang? Weinige dagen later zag men hier gansche legerafdeelingen 
manschappen voorbij trekken, ʻt was als een grijze wolk die zich naar ʻt Noord-Wes-
ten richtte. We moesten ʻt gelooven: Antwerpen, het sterke Antwerpen, Belgiës hoop, 
was gevallen en vuriger dan ooit baden we om redding voor ʻt Vaderland, om ver-
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doe dʼenglen slapen want  ʻt is al zo laat.
Brengt dor wa sterren en verlicht er de straat
als er ouwe schoenen zijn
brengt ze naar sint Crispijn
Brandt er wa wierook en omsteekt nen bougie
veur zuster Pelagie.

Ja ʻk moestege zakken plakken
sint Niklaas die ging op zijn ree
Zijnen ezel en wildege nie trekken
allee Vos, trekt toch een beetse mee.
We dregen water buiten
en ledigden piespotten vrij
en omsteekt dor ne kier de weerlicht
en doet er wa donder bij.

Alle Vos, mokt dor een beetse wind
da gij in ʻt  vagevuur vindt
Omsteekt er het vuur van sint Elooi
gaat er om kolen bij sint Benooi
Maak Lazarus zijn broek
Maar ik hoordege juist geroep
ʻt was mijn vrouwe die riep om op te staan
ʻt was mee mijnen droom gedaan !

plettering van ʻt Duitsch leger. Doch terwijl we zoo langs ʻt hospitaal met verdriet 
die keurbenden zagen voorbijtrekken kwam men ons verwittigen dat manschappen te 
paard langs de twee schoolpoortjes en de kloosterpoort, onder bevel van den kolonel 
en 10 andere officieren de schoolkoer kwamen opgereden. We snelden toe en zagen 
met verwondering den ganschen koer zoo zeer met paarden en mannen bezet, dat het 
onmogelijk was er nog een weg door te banen. En toch moesten we naar ʻt wasch-
huis  want daar we juist den grooten wasch deden lag het linnen al op den bleek. Het 
moest binnengehaald voor dat de paarden en de mannen den boomgaard optrokken. 
Goddank, de kolonel zag onze verlegenheid en door een laatste gevoel van mensch-
lievendheid bewogen droeg hij zelf de manden. Nu begonnen voor ons eenige dagen 
kazerneleven. O ʻt was zoo vreemd, al dat gedruisch binnen en buiten, dat stampen 
en getrappel der paarden, dat geroep der krijgers dat aanhoudend en luid bevel der 
overheden. Gansch het huis en de scholen waren bezet, slechts de refter bleef ons over 
waar we dan nog geen minuut vrijdom hadden. Koken, dat konden we in de keuken ook 
niet meer, ze was ingepalmd door de koks der officieren waar ze brasten en verkwist-
ten zooveel ze maar konden dat het een vet was. We zagen ons verplicht ons eten op 
een stoofje te verwarmen. “Als we braaf waren, mochten we bij hen inwonen” zeiden 
ze. Ja, ʻt was droef genoeg. Gelukkig was de kolonel tamelijk fatsoenlijk en liet zoo 
zijn manschappen ons geen leed doen. Ze hadden zelfs medelijden met onze groote 
armoede en riepen altijd : “Arme Schwesters, geen bier, geen wijn, geen vleesch, geen 
dweil, niets ...” Zij wilden ons eten en andere benoodigdheden mededeelen, maar wij 
waren te fier om ze van onze vijanden te aanvaarden. Na eenige dagen verblijf ver-
trok de bende en mochten we hun ʻgeluk op hun reis wenschen !” Natuurlijk dient er 
niet bijgevoegd hoe het overal gesteld was toen ze hier ʻde gaten uit  ̓waren, want die 
ooit dat volk in huis gehad heeft weet wel wat ze zooal meebrachten en als geschenk 
overlieten. En toch waren we blij, we waren er van verlost. Maanden verliepen en 
intusschen hadden de oudste zusters van Deftinge, hier ter verzekering gezonden een 
minzaam onthaal genoten totdat de goede overste van ʻt moederhuis het goedvond 
die steunpilaren onzer gemeente terug naar de lieve bakermat te voeren. De scholen 
heropenden sedert eenigentijd moesten des winters ter oorzake van den kolennood 
gesloten zijn. Aan ʻt Westerfront bulderde het oorverdovend kanon nog immer voort, 
en viel een granaatregen. Honderden vliegtuigen van verschillenden aard en afkomst 
zoefden immer voorbij en nog was het nakend einde der ramp nog niet te bemerken. 
ʻt Harte dreigde soms den moed op te geven maar door standvastig rozenkransgebed 
werd het immer gesterkt. Een nieuwe beproeving wachtte ons. Onze dierbare moeder 
Magdalena was reeds bij ʻt begin van deze droeve tijd aan onze liefde ontrukt, Moeder 
Ursmara, trouw de voetstappen drukkend harer voorzate, verving ze zoo goed en werd 
op ʻt onverwachts naar Temsche geroepen. Zware beproeving voor haar en voor die ze 
nalieten. De hartewonde pas genezen, was weer opgereten. Nochtans, laat het ons hier 
bekennen, God handelt altijd als Vader, en zalft terwijl hj slaat, want hij deed ons een 
moeder weervinden in den persoon onzer goede zuster Flavie. Tamelijk rustig sleten 
we weer onze dagen, aan gewoel en troepenvoorbijtrekken, aan vliegtuigen werden we 
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Uit het repertoire
van Omer De Vos.

DIRK DE MERLIER

Dit lied is een parodie op het bekende succes van 
Bob Scholte “Ik ben in Parijs geweest”. Bob Scholte 
(1902-1983) was immens populair in de dertiger ja-
ren. Tijdens de oorlog kwamen zijn vrouw en zijn 
twee kinderen om in Duitse kampen. Hijzelf overleef-
de (Scholte was Jood). Na de oorlog probeerde hij zijn 
carrière verder te zetten, maar vrolijke liedjes zingen 
lukte niet meer na de oorlogstragedie. De melodie is 
genoegzaam bekend (ook Eddy Wally zingt het), maar 
de tekst is puur van “Vos”. Ik heb de melodie niet ge-
noteerd, ze is genoeg bekend, en bovendien interpre-
teert Omer de zanglijn heel vrij.

   
Ik lig in mijn droom op sterven
den engel Gabriël
nam er mij in zijn armen
en ʻk zweefdege mee hem zo snel 
en ʻk zweefdege van zonden vrij
recht nor den emel blij
en zonder verzinen en mee plezier
kwamekik terecht bij sinte Pier

En ie sprak er van “Vriend, ʻt is echt,
wʼhebben wij juist vandoene ne knecht
en de deure  ging open en ʻk zag alras
daʼk in den emel was.
Ja ʻk moest dor beginnen werken
van os ek dor binnen was
Allee, mokt dor de beddies en doe ʻt eten in den baak
van sint Antonius zijn verkie en veur den bok van Isaac
en veur den ond van Rochus een biefstuk beste maat
Allee Vos, blaast de zonne ne kier uit
en deelt de rijspap uit

stilaan gewend en bekreunden er ons nog weinig mede. We leefden weer voor de lieve 
oudjes en brave kinderen. Kwamen er troepen op kwartier, we trachtten ze stillekens de 
buitenwacht te geven, en werkten stil voort.

Ik zeg “tamelijk rustig” want hier, zoowel als elders werden we aanhoudend geplaagd 
door opeischingen van graan, van hooi, van aardappelen, van koper, van tin, van wol, 
van wat weet ik al ... Vandaag was het dit verbergen, morgen een plaatsje te maken om 
dat aan de zoekers te onttrekken ... zelfs hebben we een ganschen dag vuur gemaakt in 
de drie stoven met de wol der priesters en van ons. Die wol was reeds sedert een week 
in den grond van onzen koer verborgen, maar onaangename geruchten en straffen joe-
gen den schrik aan. De schat werd opgedolven en eerst op den zolder gesleurd om te la-
ten drogen, daarna, liever dan hem aan den vijand te geven, als brandstof doen dienen, 
niettegenstaand de grijzen dien dag naarstig op zoek waren op onze gemeente. ʻt Was 
toch erg, zoo iets kostelijks te moeten vernietigen, en toch, wat was er anders mede te 
doen ? De gestelde datum der levering waren sinds lang verstreken, aan beter verber-
gen kon men niet meer denken, de zoekers waren nabij. Of we schrik afgezien hebben ? 
De reuk verraadde ons tot ver in de straat. Eenige dagen later krijgen de grijze gendar-
men van Oudenaarde het alopeens in ʻt hoofd, in de kerk van Schoorisse opzoekingen 
te doen? Na er ʻt een en ʻt ander ontdekt te hebben, zakten ze hier bij ons af. ʻt Was 
een bijhoorigheid der kerk, dachten ze, en wie weet... ʻt Was middagrecreatie op het 
einde van de winter van ʻ18, de kerkhofdeur stond open, gezellig koutten we rond ons 
vuur gezeten over ditjes en datjes, over koster, pastoor en kerk en gendarmen. En zooal 
opeens een zwaren stap in den kloostergang, een verraderlijk geschuifel, ʻt drong door 
tot in ons ziele. Ah, ze waren daar... Een man van reuzengestalte verscheen. “Ik kom 
uw haus afzien”, riep hij met donderende stem. “Ja, mijnheer, waar gaan we begin-
nen?” klonk zacht en kalm moeders stemme hem tegen. “Allen hier blijven, ... tien, alte 
en jonge” zeide hij daarna en werd bleek tot achter de ooren. Wat had hem getroffen ? 
Niemand weet het en toch was hij zienlijk aangedaan ... en getemd. Ondertusschen 
werd de overschot van wol in de zakken, ook in doosjes en hoekjes van den refter, on-
der den voorschoot enz. verborgen. Het moest treffen dat we juist dien dag druk bezig 
waren met wol te verbreien voor de particulieren die het ons hadden gevraagd. Een 
onzer liep ras boven en schreef op de deur van ʻt kamertjes onzer voorraadberging : 
“soepschool”. ʻt Zij hier terloops gezeid, dat we voor de schoolkinderen soep en cacao 
maakten, namens het comiteit. We hoorden de zware stappen van den Pruis boven ons 
en zaten op afwachting of ons schatten al of niet zouden ontdekt worden. Aan de zoo-
geschrevene soepschool aangekomen opende moeder kalm de deur: neen, neen, riep 
de gendarm, scholen genoeg gezien !”. Wat we moeten peinzen weten we niet, of het de 
Heer was die den grijzen blindmaakte, ofwel, of hij niet wilde zien - hij had toch de vele 
zakken graan die op onzen zolder bloot lagen niet gezien. Aldus was het boven gelukkig 
afgeloopen en dan wast den kelder. Licht was er noodig, hij moest zien. Ondertusschen 
was er een tweede, slechter dan de eerste bijgekomen, hij wandelde tot dan op den koer. 
De tijd om de vespers te bidden was daar en om alle achterdenken te vermijden baden 
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Een speciaal gebruik was de brooduitdeling ter gelegenheid van een “rijk” huwelijk. 
Soms gebeurde dat direct na de mis, maar een week later kon het soms ook nog. Aloïs 
Willems uit Nukerke herinnerde zich nog dat de mensen, die naar de mis waren ge-
weest, een bonnetje kregen, waarmee ze bij de bakker een brood konden halen.

Het stroppen.
Het stroppen kwam alleen voor op het platteland. Twee personen gingen elk aan een 
kant van de weg staan en spanden een touw over de weg, soms versierd met bloemen 
of vlaggetjes, zodat bruid en bruidegom halt moesten houden. Ze werden pas doorge-
laten als ze wat drinkgeld hadden gegeven. De plaats van het stroppen kon variëren. 
Men kon beginnen aan de kerkdeur, wanneer het koppel en eventueel de stoet de kerk 
verlieten. Meestal waren het hier de misdienaars, die stropten. Buiten het kerkportaal 
konden de kinderen uit de buurt het paar tegenhouden. Ilma Devenyns uit Nukerke 
herinnerde zich nog dat het zakgeld, dat de trouwers op deze wijze moesten uitdelen 
hoog kon oplopen, zelfs tot zes frank, wat een hele som betekende voor arme mensen.
                                                                                       

 (wordt vervolgd) 

we in de refter. Toen we “Gloria Patri” zeiden en volgens ʻt ceremonieel bogen kwam 
juist de andere binnen en, denkend dat we hem groetten nam hij eerbiedig de muts 
voor ons af. Of we pret hadden. “Nu naar de hoeve ... een ladder, ik wil hier arbeiden” 
schreeuwde de tweede. “Arbeid maar” antwoordde moeder “ge zult niets vinden”. Er 
lag veel graan van een gebuur onder ʻt strooi verborgen, zonder moeders weten. Ge-
lukkig hebben ze ʻt niet gevonden. Doch bij de zwijnen lag er wat gruis. “Ach, ge hebt 
een handmolen” zei hij maar na een herhaaldelijk loochenen en met de bedriegelijke 
vleitaal het over den Duitsche zegepraal te hebben verlieten de grijzen ons. Ja, we 
hadden zeker een handmolen en graan en wol en kaas en eiers, en koper en wat weet 
ik al ... maar 't zat allemaal goed weg. Ze hadden het toch niet gevonden. Wederom een 
steen van ʻt hart.

Hoelang zouden we nu kalm en gerust kunnen leven ? Ach, eenige weken maar ... 
Voorposten kwamen wederom aanbellen bij ʻt begin van Juni ʻ18 en wat we zeiden of 
uitvonden ... ze buiten houden kon niet meer. Ze schreven op de deur 70 man en officier, 
terwijl ze het hospitaal voor hun “Rivier” zeer beschikbaar vonden. Gelukkiglijk, de 
aangekondigde manschappen in ʻt klooster kwamen niet aan - of ze wellicht omkwa-
men, vermoeden we, want sedert eenige dagen was er verandering, meer beweging 
aan ʻt front. De Amerikaan was afgezakt en daartegen, O, konden ze niet op ! Wat de 
“Rivier” betreft, deze werd druk bezocht door de in de parochie rustende troepen: ge-
kneusden, verzwerende, gekwetsten, zelfs zware lijders aan spaansche ziekte, vonden 
er hun toevlucht en wachtten met ongeduld hun beurt af in de poort of buiten op een 
bank. ʻt Was zekers niet best dat tafereeltje van die oorlogsmannen, die in den krieg 
aan alle vrijheden gewoon waren, hier af te schilderen. Ook bleven we stil binnen onze 
kloostermuren gedurende gansch dien tijd en bezochten het hospitaal niet meer. Een 
broeder van Joannes de Deo, een echte kloosterling - ʻt zij te zijner eer gezeid - als 
brancardier dienst doende, hield een oog in ʻt zeil en zoo mochten we toch min of meer 
gerust zijn - niettegenstaande er toen veel van onzer aardappelen, zoowel te velde als 
uit den hof geklauwd werden. Na een maand zagen we eindelijk die troepen oprukken. 
We ademden weerom vrij, doch slechts voor enkele uren, en dit om weer ʻt kazernele-
ven in den volsten zin des woords te beginnen tot zelfs na den wapenstilstand. ʻt Was 
een aanhoudend komen en gaan van grijze benden, zoodat we recht moe werden. Niet-
tegenstaande hun ligging hier ter parochie verstoutten zich de Fransche spioenen hier 
in ʻt dorp om ʻs vijands macht te onderzoeken en hun moed te benemen door valsche 
briefjes. Dagelijks regende het hier van die vreemdsoortige papiertjes, men vond ze 
overal in de boomgaard en in de tuin, aan de boomen en hagen. Of ze hun doel bereik-
ten moet men besluiten hieruit, dat ze al degenen die er mede bevonden werden, geboet 
werden. Ook wij hebben een Franschen spioen in huis gehad en hem de weg gewezen 
naar La Houppe waar hij moest door een vlieger omhoog getrokken worden.

ʻt Was nu 1 Oktober, de weinige verlofdagen hadden ons juist de tijd gegeven om de 
schoollokalen te reinigen en alles in gereedheid te brengen om met moed ʻt schooljaar 
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gewone mensen tot zes voor de meer gegoede standen”, wist Aloïs Willems te vertel-
len. Soms werd ook ́s avonds tijdens het feest nog geschoten.

Het afhalen van de bruid, de stoet naar de kerk.
Op de trouwdag ging de bruidegom te voet, of in de beste gevallen per koets, naar het 
huis van de bruid, om dan samen naar de kerk te gaan. De bruid was gewoonlijk ver-
gezeld van de “trouwknecht” of mannelijke getuige.
Bij de gewone werkmensen had de jongen geen ruikertje bloemen of bruidsboeketje 
mee voor het meisje. De rijkere standen, zoals de gegoede boerenklasse, kenden wel 
het gebruik van bloemen; vooral lelies, anjers, rozen en margrieten waren in de mode. 
En deze waren altijd wit; ze accentueerden de maagdelijkheid van de bruid; gekleurde 
bloemen zouden “schandalig” geweest zijn.
Bij de gewone mensen kon men niet van een stoet gewagen, alleen de getuigen en de 
trouwers, en soms de ouders, trokken samen naar de kerk. De meer gegoede standen 
trouwden later in de voormiddag en dan vergezelden de ouders, de getuigen, goede 
vrienden en familieleden het paar naar de mis. Dit gebeurde met koetsen en “voitures”. 
Bij de adel was er een echte “suite” met familieleden, eredames, kennissen, vrienden 
en buren. De kijklustigen waren dan gewoonlijk veel talrijker dan de suite zelf.
Pas na de Eerste Wereldoorlog begonnen de lagere standen de voorbeelden van de 
gegoeden over te nemen.

De kerkelijke plechtigheid.
Het uur van de mis hing af van de rijkdom van de trouwers. Heel vroeg in de morgen, 
rond zes uur, was voorbehouden voor de armsten. De eigenlijke huwelijksmissen kon-
den immers oplopen tot 4,5 fr., wat voor velen te duur was. Zeven uur was voor de 
relatief minder gegoede stand of in de gevallen waar “een vlekje aan was”. Van acht tot 
tien huwde de gegoede stadsburgerij en na tien uur was alles voorbehouden voor de 
adel.
De eigenlijke kerkelijke huwelijksinzegening, het sacrament van het huwelijk, had 
vóór de mis plaats, vroeger was men dus getrouwd vóór de mis. 
“Een ring, dat was volgens de portemonnee”, wat aantoont dat niet iedereen zich een 
ring kon veroorloven. De vrouw had wel een ring, ook in de minder gegoede standen. 
Dat verschijnsel kan ook liturgisch verklaard worden, alleen de ring van de bruid werd 
immers gezegend. De jongen had toen meestal geen ring, aangezien die niet strikt no-
dig was. Pas sedert 1920 werd het algemeen dat ook de man een trouwring droeg.
In de armere klasse kwam het regelmatig voor, dat de ring geleend werd bij een juwe-
lier of een buur of een familielid; na de plechtigheid werd hij dan teruggegeven.
Bij de adel ging de kerkelijke dienst er natuurlijk heel plechtig aan toe. Vaak werd 
een haag gevormd door de schoolkinderen, het orgel speelde een verzorgde “entrée” 
en “sortie”. Na de dienst werd iedereen dan mild beloond voor de moeite en de eerbe-
tuigingen. Alice Portois herinnerde zich dat het koppel van het kasteel chocolade en 
pralines wierp naar de kinderen, toen ze wegreden naar het kasteel.

18-19 te beginnen. Ras werden de kinderen geplaatst - de school begon. Maar om 
1 uur kwam een snelschrift : “doet de kinderen huiswaarts keeren en bereid de scholen 
voor om 3000 Fransche opgeeischten te ontvangen om 4 uur. Alles werd weer uit de 
school gesleept, de vloer werd met strooi belegd. ̒ t Eten gereed gemaakt voor de 3000. 
O ! wat hadden we ʻt druk, wat was ʻt een ellende, gansch den nacht soep gekookt, 
boterhammen gesneden en uitgedeeld, de wonden verzorgd, ʻt ontbrekende gegeven 
en gewaakt bij een erg ziek opgeeischte. ʻs Anderendaags werden ze vervangen door 
anderen en zoo was ʻt dag in, dag uit. Tot de 24 of 25ste Oktober als wanneer een 
wilde woeste bende duitsche sanitaires ons huis bestormden en de scholen binnentrok-
ken, de vluchtelingen wegjoegen en roofden al wat ze maar meekreeg. Een andere 
Frontbende die wij “blauwbroek” heetten kwamen nu ook ras aan en “nu gaat de 
oorlog voor u beginnen” sprak hij met een spotlach toen hij binnentrad. De armoede, 
ʻt gebrek stond op hun aangezicht te lezen. Nu hadden we zelfs de stal niet meer vrij 
- hun koeien waren bij de onze. Een gedurige wacht was noodig, overal, en in alle 
hoeken en kanten en nog waren we bestolen. Was me dat een leventje. In de dag kon 
men niet naar buiten kijken wegens al dat krijgersrot, en ʻs nachts werd men door dat 
zwaar frontkanon aanhoudend opgewipt en wakker geschud. De lucht was één vuur 
en geleek aan een brandende bakkersoven, boven ons gedurig dat gezoef van obussen 
en kogels en vliegers.

En daarbij het oorverdoovend gebulder der andere schiettuigen. Neen, het front was 
niet ver van hier. Dagelijks zagen we een deel der soldaten naar ʻt front trekken en 
door andere vervangen worden. Doch ons lijden was nog niet tot zijn toppunt geste-
gen. De gezonde soldaten moesten nu ook op de parochie een onderkomen vinden, 
ze moesten plaats maken voor de gekwetsten. Ja, we moesten uit het klooster en in 
ʻt hospitaal onze intrek nemen. Doch, door schoon spreken, het smeeken, mochten 
we toch nog in den refter en in één slaapplaats blijven. De andere zalen, de zolders, 
de kamers, de keuken, alles moest te hunnen dienste staan en ʻt mobilier verbruikt 
worden. En of we dan nog vrij waren? Gelukkig trachtten we, benevens de doktoors, 
apothekers, domine s̓, ook altijd katholieke priesters te hebben om in nood - zooals het 
meer dan eens gebeurde - aan hun nog een woordje te mogen vragen. Zoo was ʻt aan 
een hunner te danken dat de kapel onaangeroerd werd, dat scheldwoorden en driftige 
handelingen van soldaten ophielden enz. Maar ʻt was hier een plaats van ellende 
geworden, een gekerm van gekwetsten, een gezoef van auto s̓, gerucht van karren, 
koetsen, rijwielen - dag en nacht en dat gedurig trap op trap af der brancardiers met 
hun loodzware botten, dat ons belette 5 minuten te rusten ... Wat smachtten we toch 
naar verlossing. Buiten, al bloed, menschenbloed, gekwetsten, dooden die in regen en 
zonneschijn bleven staan, tot moeder de soldaten verplichtte ze weg te doen. Vuilnis, 
dekens druipende van ʻt bloed en wat weet ik al. (want weinig of niet keken we door 
ʻt venster) Voeg daarbij die onmenschelijke behandelingen der brancandiers, zoo ten 
opzichte van eigen verwondenen als tegenover de engelsche of civiele gekwetsten. Ja, 
we smachtten naar hun afreis, naar de vrije zuivere lucht  van ʻt vredelievend België 
van weleer.
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Voor het zware werk werden ze goed betaald en er kon van gespaard worden voor zijn 
uitzet. Het meisje bleef intussen thuis.

De versiering met een erepoort, sparren planten.
Uit de interviews blijkt dat de erepoort, de zegepoort of de ark, zoals deze versiering 
wel eens aangeduid werd, omzeggens alleen voorkwam bij de meest gegoede boeren-
stand. Deze erepoort bestond uit een paar palen met bovenaan een horizontale plank, 
of een boogvormige ijzerdraad, waaraan bloemen, groen, fruit, palmtakken, papieren 
slingers en dikwijls een of ander opschrift werden bevestigd.
Marie Roos uit Kerkem vertelde hierover een eigenaardigheid. Volgens haar werd aan 
de zegepoort, gewoonlijk met bloemen versierd, door de buren een fles wijn gehangen. 
Deze werd dan uitgedronken aan de zegepoort tijdens de huwelijksmaaltijd ́s mid-
dags. Bedoeling van de buren was natuurlijk zelf eens flink getrakteerd te worden. 
De zegepoort werd gewoonlijk aan de nieuwe woonst van het koppel geplaatst of aan 
het ouderlijk huis van het meisje, waar het feest plaatsgreep.
Het planten van sparren kwam ook alleen voor bij de meest gegoeden. De sparren kon-
den geplant worden vóór het huis van het meisje, waar de feestelijkheden doorgingen, 
en het aantal kon variëren van twee tot verscheidene rijen bij de heel rijke mensen. 
Bij de kasteelheren werd een haag sparren geplant van de kerk tot de plaats waar de 
koetsen stonden. Ook Alice Portois uit Schorisse heeft dat gebruik gekend. Meestal 
werden die sparren de dag vóór het huwelijk door de pachters, en eigenlijk door de hele 
dorpsgemeenschap, geplant. Het merkwaardige was, dat, als het feest in het kasteel-
park, waar het hele dorp kon geïnviteerd worden, afgelopen was, de mensen een spar 
naar huis konden meenemen. Deze spar was dan een “souvenir” van de heren van het 
kasteel en werd vaak in de eigen tuin geplant.

Het schieten.
Uit de interviews is gebleken dat dit gebruik zeer frequent was, behalve natuurlijk in 
de stadskernen. Er werd geschoten met een soort kanonnetjes en met “voetzoekertjes”. 
Dat dit gevaarlijk kon zijn, bewijzen de verhalen van mensen die zich verbrandden of 
zelfs doof werden. Volgens Aloïs Willems uit Nukerke werd vóór de Eerste Wereldoor-
log vooral met geweren geschoten, terwijl de kanonnetjes een moderner verschijnsel 
waren.
De schutters waren buren, soms de hele straatgemeenschap, en goede vrienden, en dik-
wijls werden “beroepsschieters” gevraagd tegen traktatie met bier. Het schieten begon 
op zijn vroegst een week vóór het huwelijk, soms drie dagen op voorhand. Schoten op 
de dag vóór het huwelijk waren wel het meest frequent.
Samen met het schieten was er de avond vóór het huwelijk dikwijls een feestje; dan 
werd “de broek verbrand”. Het was een braspartij waarop de nieuwe buren ingehul-
digd werden.
Op de huwelijksdag zelf kon er de hele voormiddag geschoten worden, of bij het ver-
trek naar de kerk of het gemeentehuis. “Het aantal salvoʼs varieerde van drie voor de 

De eerste hoofdverbandplaats schoof nu hoger op om de afrukkende troepen te kunnen 
plaatsen, maar dat waren geen mensen meer, neen. Ze handelden als dieren, drie da-
gen en drie nachten aanhoudend gerots en gerij dat het huis daverde op zijn vestingen 
en rooven en stelen al wat hun onder de handen viel met een getier gelijkend op dat 
van wilde dieren.

Wanneer zou er een einde aan komen, vroegen we ons af. ʻs Zondag, 10 november gin-
gen we zoo, ʻt hart benepen, vermoeid door den last en ʻt lawaai ter kerk. Al met eens, 
gedurende ʻt laatste Evangelie galmden in de gewijde gewelven de blijde tonen onzer 
brabançonne. Iedereen kijkt met verbazing, met blijdschap met bewondering om. De 
koster komt vooraan en roept: “De Franschen zijn daar!”  Na een weinig te bezin-
ning gekomen te zijn, rukken allen buiten. Men roept, men weent, men lacht, men klapt 
de handen, men galmt : “bienvenus ! bienvenus !” Om 8 uur staat de dichtgepakte 
menigte nog ter plaatse. Neen ze kunnen hunne oogen niet gelooven, ze zijn daar, de 
verbondenen. “We zijn  verlost”, roept iedereen, “we zijn verlost”. Een zware steen 
is van ʻt herte gerukt, iedereen voelt zich herleven. O ...  dat was een blijdschap. Den 
ganschen dag door galmde de blijde tone van het “Te Deum”. Fransche en Engelsche 
legers reden met rasschen tred aan. Tegen de avond was ons klooster zoo vol bezet 
dat het de manschappen niet kon herbergen, ze sliepen overal... op de kamers, op de 
gangen, in de scholen, in de spreekplaatsen, overal. Twee telefoons werden geplaatst 
en druk werd er zonder een oogenblik rust aanhoudend gesproken. O daar moest wat 
bezonders ophanden zijn... inderdaad. ʻs Anderendaags werd de wapenstilstand ge-
teekend. De klokken kondigden dit blijde nieuws aan en de muziek en vreugdezangen 
der soldaten lieten ook hun blijdschap kennen. “On peut se promener en ville ! On 
peut se promener en ville” was het gedurig met een kreet van voldoening. Na aan den 
belgische taalman bij de engelschen in dienst ons leed zoo wat te hebben geklaagd 
beloofde deze ons dat we voortaan geen soldaten meer te herbergen zouden gehad 
hebben. Aldus werden we voorgoed van ons kazerneleven ontslagen en terwijl gansch 
de parochie krioelde van engelsche leefde wij gerust en vrij en in stille ingetogenheid 
met den Heer! We danken Hem omdat Hij ons zoo goed gespaard had, zoo naar ziel als 
naar lichaam, in den moeilijken tijd dien we doorworsteld hadden en beloofden Hem, 
met nieuwen ijver ons op de kloosterlijke deugden toe te leggen.

We vroegen Hem die gratie door de machtige voorspraak onze lieve Moeder Maria die 
we nog dagelijks door den Rozenkrans gedurende een geheel jaar groetten, de Rozen-
krans die voorzeker ons reddingsplan in ʻt gevaar heeft geweest.

Schoorisse 27-08-1920
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Soms werd dispensatie verleend en was één gebod voldoende. Dat gebeurde als 
“́t vlug moest gaan”, bij voorbeeld als het meisje in verwachting was, of kort voor de 
vastenperiode.
Het roepen kende in de volkstaal vele uitdrukkingen: “ze zijn afgerold van de preek-
stoel” of “ze zijn van de preekstoel gevallen” of “ze zijn in de geboden”.
Waarom werd er “geroepen”? Bedoeling was eventuele beletsels, o.a. in zake bloed-
verwantschap, op te sporen. Men moet immers bedenken dat in de gesloten dorpsge-
meenschappen iedereen min of meer dichte of verre familie was van elkaar. Zo kende 
een zegspersoon een geval van een vader die met zijn eigen dochter zou getrouwd zijn, 
als er geen beletsels ingediend waren geweest.

Keuze van de huwelijksdag.
Bij het werkvolk en de stadsburgerij was er geen voorkeurseizoen maar de boeren 
stelden om praktische redenen de huwelijken uit tot na het werkseizoen, namelijk de 
periode tussen het voorjaar en de oogst. Ook de voorkeursdagen waren louter praktisch 
bepaald: de zaterdag was duidelijk de meest geschikte dag. De donderdag was voor de 
grote boeren ook een ideale dag: de eerste drie dagen van de week konden ze alles in 
gereedheid brengen en op de vrijdag en de zaterdag werden de laatste feestrestanten 
opgeruimd en het overschot aan eten (vaak taarten) verbruikt. De meest gegoede stand, 
vooral de adel, zou vooral binnen de week trouwen, op dinsdag of op donderdag.
Wanneer werd niet getrouwd?
Op vrijdag werd er nooit aan trouwen gedacht, vermits men op die dag geen vlees 
mocht eten, en een bruiloftsmaal zonder vlees was gewoon ondenkbaar. In de vasten 
werd normaliter ook niet getrouwd, behalve bij de wezen, weduwen en weduwnaars. 
Als er dan toch een huwelijk in de vasten viel, gebeurde dat met dispensatie; kritiek en 
roddel deden dan hun ronde.

De bruidsschat.
De bruidsschatkwestie was heel sterk afhankelijk van de sociale factoren. Bij de min-
der gegoede standen was er zelden een bruidsschat, hoogstens een beetje uitzet in 
natura: voor het meisje een matras, een deken, wat kousen, hemden, rokken en wat 
zelf geweven lijnwaad, wat huisgerief. Vele zegspersonen herinnerden zich nog dat 
ze in de periode vóór het huwelijk een deel van het vlas kregen om er zelf enkele 
kledingstukken van te weven. In sommige gevallen werd zelfs het overschot van het 
ontbijt meegegeven. Heel arme mensen kregen een beddenzak mee om met kaf of stro 
te vullen. Velen begonnen dus met lege handen.
Bij de gegoede boeren verkochten de ouders meestal een koe kort vóór het huwelijk en 
het geld werd dan meegegeven aan de aanstaande trouwer. Soms kreeg men een stuk 
vee mee, of een lapje grond.
In de Vlaamse Ardennen, maar vooral dicht bij de taalgrens, gebeurde het regelmatig 
dat de jongen, ongeveer een jaar vóór hij trouwde, naar Frankrijk op “campagne” ging. 

Wie waren de kloosterzusters die tijdens de Eerste Wereldoorlog
in “De Wante” verbleven ?

De bevolkingsregisters van Schorisse 1910-1920 geven ons een antwoord. 

Eugenie Haelewijck, geboren te Gent op 29 mei 1844, was overste bij het uitbreken 
van de oorlog. Ze overleed te Schorisse op 4 maart 1915.

Maria Rateau, geboren te Deftinge op 1 april 1833, overleed te Schorisse op 16 januari 
1915.

Philome Standaert, geboren te Steenhuyze op 12 april 1842, overleed te Schorisse op 
21 februari 1919.

Clementine Heyrbaut, geboren te Temse op 16 januari 1864. Ze verliet Schorisse op 
15 oktober 1919.

Mathilde Cant, geboren te Temse op 7 maart 1864. Ze verliet Schorisse op 15 oktober 
1919.

Renilde Stevens, geboren te Deftinge op 5 januari 1874. Ze verliet Schorisse op 15 
oktober 1919.

Maria Elisa Verschaete, geboren te Gullegem op 29 januari 1881. Ze kwam in 
Schorisse aan rond 1915 en vertrok naar Vosselare op 13 september 1923.

Emma Catharina Tips, geboren te Tielrode op 22 februari 1882. Als kloosterzuster-
onderwijzers kwam ze in Schorisse toe op 7 oktober 1913 en vertok naar Meigem op 
22 augustus 1952.

Marie-Therese Stevens, geboren te Deftinge op 13 augustus 1883. Ze werd in de bevol-
kingsregister ingeschreven op 22 december 1913 en vertrok op 15 oktober 1919.

Marie-Therese Desmet, geboren te Gent op 15 oktober 1886. Ze werd in de bevol-
kingsregister ingeschreven op 18 december 1913 en vertrok op 24 september 1921.

Elisa Joanna Pyl, geboren te Temse op 25 augustus 1891. Ze kwam naar Schorisse op 
20 september 1915 en vertrok naar Gullegem op 10 januari 1923.

Maria Amelberga Verschoore, geboren te Temse op 6 mei 1894. Ze kwam naar 
Schorisse op 14 augustus 1916 en vertrokt naar het klooster van Overboelare op 
2 januari 1917.
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Over vrijen en scharminkelen (vervolg).
SYLVAIN DE LANGE

De verloving.
Het woord “verloving” bestond niet. De uitdrukking “verloofd zijn” kende verschei-
dene varianten in de volkstaal: “hij of zij loopt met”, “hij vrijt er mee”, “hij heeft er 
kennis mee”, “hij gaat er mee uit”, “dat is zijn (haar) aanstaande of toekomstige”. Een 
verkering werd als vast beschouwd, als de jongen aan huis kwam bij het meisje. Bij de 
gewone buiten- en stadsmensen was er van een speciaal feest helemaal geen sprake. 
In de gegoede standen was er wel meestal een “verlovingsfeest”, wat er vooral op neer 
kwam dat de schoonouders vroegen of er mocht getrouwd worden. Gewoonlijk volgde 
er dan een bespreking van het huwelijksfeest. Bij de grotere boeren en de burgerij was 
het financiële aspect heel belangrijk. Men besprak de “overname” en de bruidsschat. 
In die gegoede standen gaven de verloofden elkaar een ring. Dergelijk verlovingsfeest 
greep ongeveer drie maanden vóór het huwelijk plaats. Besluitend kan men zeggen dat 
de verloving als zodanig geen echt volksgebruik was.

De ondertrouw.
Tot 1950 bestond het gebruik nog dat de toekomstige trouwers hun gebeden moesten 
kennen en dat ze verplicht waren dat te bewijzen bij de pastoor. De ondertrouw, of het 
“bij de pastoor gaan voor de ondervraging” was een belangrijke gebeurtenis voor de 
verloofden. Ze werden er ondervraagd over de catechismus, de gebeden, de sacramen-
ten, met de nadruk vooral op het huwelijk en het doopsel. Als één van de partners of 
als ze zelfs allebei niet voldeden kon het gebeuren dat ze op een latere datum moesten 
terugkeren. Uiteraard hing heel veel af van de persoonlijkheid van de pastoor en kon 
de ondertrouw soms alleen maar een gezellig babbeltje zijn.
Het was wel opvallend dat er bij de zegspersonen enige verwarring bestond rond de 
term “ondertrouw”. Omzeggens alle zegspersonen hadden het over het “naar de pas-
toor gaan”.

Het roepen.
Het roepen of de officiële bekendmaking van het aanstaande huwelijk had steeds 
plaats na de ondertrouw. Vele zegspersonen kenden nog de exacte formulering van de 
bekendmaking op de preekstoel: “Geboden van de huwelijken staat, eerste gebod: 
Mejuffer A wonende te B met meneer Y wonende te Z”. Zoals er een eerste gebod 
was, bestond er ook een tweede en derde gebod. Deze formule werd drie weken lang 
uitsluitend tijdens de zondagse hoogmis na het evangelie afgeroepen. Naast deze 
mondelinge bekendmaking werden de namen van het koppel ook achteraan in de kerk 
uitgehangen. Volgens Alice Portois kon het ook wel eens gebeuren dat de pastoor de 
geboden in de vroegmis voorlas.

Augusta Suys, geboren te Lokeren op 13 november 1882. De kloosterzuster-onder-
wijzeres kwam in Schorisse aan op 18 augustus 1914 en vertrok naar Gullegem op 16 
september 1920.

Joanna Cesarina Flamand, geboren te Rijsel op 16 oktober 1885. Ze kwam in  
Schorisse aan op 27 januari 1917 en vertrokt naar Landskouter op 15 oktober 1919.

Maria Renée Benedicta Van Lierde, geboren te Sint-Niklaas op 14 maart 1881. Ze 
kwam van het klooster in Temse naar Schorisse en werd ingeschreven in de bevolkings- 
register op 15 juli 1909. Midden de oorlog verliet ze Schorisse op 20 augustus 1916.
Maria Cecilia Tips, geboren te Temse op 14 november 1882. Ze kwam naar “De Wan-
te” op 28 september 1912 en verliet Schorisse op 3 juli 1915
Lijst van de kloosterzusters die in “De Wante” verbleven tijdens de Eerste Wereld-
oorlog en kort daarna (tot 1920). Kolom 2 geeft de geboorteplaats van de zuster. Ko-
lommen 3 en 4 vermelden de dag waarop de zusters in Schorisse zijn aangekomen en 
wanneer ze er opnieuw vertrokken (of er overleden waren).
In de volgende kolommen staat de leeftijd van de zuster genoteerd.
Tijdens de oorlog verbleven er 11 tot 13 zusters in het klooster.
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Het grafmonument van de heer van Ladeuze.
In de muur voor het linker zijaltaar van de Sint-Britiuskerk van Etikhove is het graf-
monument verankerd (dus niet in de vloer) van Gerardus van Ladeuze.  Het monument 
is merkwaardig : het beeldt de baron af in zijn kleurrijke 17de eeuwse kledij en de tekst 
(met woordspelingen) wijkt af van de stereotiepe grafteksten. Er staat :

Aan de edelman Gerard van Ladeuze
Zoon van de heer Franciscus en edelvrouw Agnes de la Hamaide

Ik vergis mij : hier liggen slechts zijn beenderen, zijn geest blijft leven.
Hij was heer van Ladeuze, ten Berghe en wat nog meer (?)

Hij bereikte een hoge leeftijd en had veel deugden.
Maar helaas:  hij was de laatste van een aanzienlijke familie

onder de edelste riddergeslachten van Henegouwen.
Zoals alle mensen geboren worden om heen te gaan, verschijnen om te verdwijnen

Stierf hij als vrijgezel, of liever, hij ging heen (woordspeling :  obiit/abiit)
12 augustus 1669.
Hij ruste in vrede.

Pastoor Ghijs.
Kwam met zijn meid Emma Van Royenakkers naar Etikhove wonen, dus niet met 
zijn zusters. Wel was het zijn nicht Irma Ghijs die bij hem inwoonde. Elektriciteit  en 
gas waren toen nog een verre toekomstdroom. In de villa was er een kapel, waarin de 
pastoor dagelijks de mis opdroeg.
Na de dood van de pastoor kwam zijn neef Arthur Ghijs, gehuwd met Clementine 
Blommaert, er wonen. Daarna namen twee zusters van Arthur er hun intrek:  Marie- 
Alyse (1879-1943) en Marie-Louise (1875-1946) Ghijs, met een huishoudster. In de 
bevolkingsregisters staan ze beiden vermeld als “bijzondere”,  waarmee men een ren-
tenierster bedoelde. Na hun dood  kwam hun neef Laurent Ghijs er wonen, en daarna 
het doktersgezin Maes.

De “butler”.
De butler uit het verhaal was Omer  De Temmerman, vroeger knecht in het Ouden-
aardse college, en daarna man voor allerlei karweitjes bij dokter Maes. Hij huwde 
later met Madeleine De Voet (Voeties Lenne), dochter van Zulma Paeme, (weduwe 
van François De Voet) en uitbaatster van het café “Sjuule” (thans kapperssalon) op het 
dorpsplein te Etikhove, waar in 1972 de muurschilderingen uit de periode van Valerius 
De Saedeleer werden “herontdekt”. Omer  mocht van zijn schoonmoeder nu en dan 
tijdens die hectische periode in 1972  helpen tappen en opdienen in het café, waarbij 
hij dikwijls aanleiding gaf tot allerlei hilarische taferelen en toestanden.

Tot slot ... Nogmaals willen wij beklemtonen dat wij met dit artikel geenszins afbreuk 
doen aan de verdiensten van Lut De Jaegher, wel integendeel.
Misschien inspireert het haar tot het schrijven van nieuwe verhalen !

B
ijv

oe
gs

el
 :

G
ra

fie
k 

1:
 a

an
ta

l k
lo

os
te

rz
us

te
rs

 in
 D

e 
W

an
te

 si
nd

s h
et

 o
nt

st
aa

n 
va

n 
he

t k
lo

os
te

r.



3312

"Het huis in de Nederholbeekstraat
en zijn bewoners”
en mondelinge geschiedenis.

DIRK DE MERLIER

In de vorige twee nummers publiceerde Businarias een verhaal van Lut De Jaegher 
uit Maarkedal : “Het huis in de Nederholbeekstraat en zijn bewoners”. Het komt uit 
de bundel “Manshemden, kabuizen en andere marchandise”, een erfgoedproject rond 
levensverhalen uit de Vlaamse Ardennen en uitgewerkt door Vormingplus  in 2004. De 
begeleiding en de eindredactie waren in handen van Sonja Focketyn. In 2008 werd het 
boek uitgegeven (en is inmiddels uitverkocht) door Bibliotheken Vlaamse Ardennen, 
i.s.m. Vormingplus en de provincie Oost-Vlaanderen. Van Lut De Jaegher kreeg 
Businarias de toelating om haar verhaal te publiceren, waarvoor onze hartelijke dank.
Met de publicatie van het verhaal hadden wij een viervoudig doel :
- het boek bekend maken bij onze lezers, daar het aansluit bij de doelstellingen van 
Businarias;
- de auteur een zekere bekendheid geven en stimuleren om  op de ingeslagen weg 
verder te gaan;
- anderen aanzetten tot het schrijven van dergelijke verhalen;
- het belang aantonen van “mondelinge geschiedenis”.

Wat is “mondelinge geschiedenis” ?
“Mondelinge geschiedenis is het interviewen van getuigen om het verleden te 
(re)construeren en alles wat daarbij komt kijken: het zoeken van potentiële getui-
gen, het selecteren en contacteren van informanten, het opstellen van een vragenlijst, 
themalijst en contract,  het interviewen, het uitschrijven of transcriptie.”
Iedereen weet nu bij ondervinding hoe een gebeurtenis wordt aangedikt, gewijzigd 
en soms verdraaid wanneer ze wordt doorverteld. De nodige omzichtigheid is dus 
geboden. Het is dus van belang de mondelinge bronnen te confronteren met andere  
bronnen (archief, fotoʼs, objecten).
Keren we terug naar het verhaal van “Het huis in de Nederholbeekstraat en haar 
bewoners”, dan stellen we vast dat de schrijfster de nog bestaande sporen uit het 
verleden niet heeft opgezocht. Ze schreef het verhaal neer aan de hand van de 
vertellingen  en anekdotes van haar zegspersoon, Marie-Paule Van Nieuwenhuyze en 
nam de artistieke vrijheid het verhaal te kleuren, te kruiden en aan te vullen dankzij 
haar rijke verbeelding en inlevingsvermogen.  Het was immers niet de bedoeling een 
historisch verantwoorde publicatie te maken over het huis en zijn bewoners. 
Laten wij nu proberen het verhaal te toetsen aan de historische werkelijkheid. Dit is 
geen kritiek op het werk van Lut De Jaegher. Wij willen alleen fictie en historische 
werkelijkheid scheiden, aan de hand van drie voorbeelden.

Grafiek 2 : gemiddelde leeftijd van de kloosterzusters die in De Wante verbleven.

Inhuldiging van de grot in 1924.
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de tuin begraven. In 1872 werd de nieuwe protestantse kerk gebouwd, een neogotisch 
bouwwerk gelegen aan de straat. 
De eerste protestantse kerk in Vlaanderen werd evenwel in Etikhove in de Neder-
holbeekstraat omstreeks 1780 gebouwd. Hiervan zijn er nog enkele restanten te zien 
achter het huis nummer 162.

• Waar komt de naam “Geuzenhoek” vandaan?
Op 5 april 1566 (het jaar van de Beeldenstorm, begonnen in Steenvoorde), vroegen 
500 leden van de lagere adel aan de landvoogdes Margaretha van Parma in Brussel 
in een “smeekschrift” om een einde te maken aan de vervolging van de protestanten. 
Haar raadsheer Berlaymont fluisterde “Nʼayez pas peur, Madame, ce ne sont que “des 
gueux“ (= Geen angst, Vrouwe, het zijn maar “schooiers – bedelaars”). De naam was 
gegeven!
Tot besluit nodigde Freek-Jan Daane ons uit naar de Geuzenfeesten in (Sint)-Maria-
Horebeke op 15 en 16 augustus 2009. Dankzij deze zeer gestructureerde en bijzonder 
boeidende voordracht, zijn we dan ook nieuwsgierig naar deze festiviteiten.

Sacramentsprocessie te Schorisse rond 1980.
MARC VUYLSTEKE

Vele jaren geleden trok, in elke parochie, op Sacramentsdag een processie door het 
dorp. Sacramentsdag is een feest in de katholieke kerk dat gevierd wordt op de tweede 
donderdag na Pinksteren, (tien dagen na Pinksteren) een gebeuren waar men vooral de 
eerbied voor de geconsacreerde hostie wil benadrukken. Het is eigenlijk een opnieuw 
vieren van Witte Donderdag maar nu ligt de klemtoon meer op het katholieke dogma 
van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de gedaante van brood en wijn 
in de Eucharistie (de Transsubstantie). Het was en blijft één van de essentiële ge-
loofsverschilpunten tussen katholieken en protestanten die niet geloven in de lijfelijke 
aanwezigheid van Christus in de hostie. De geconsacreerde hostie wordt bewaard in 
het tabernakel en in een monstrans. Na de misviering, op de zondag die volgt op Sa-
cramentsdag, draagt de priester de geconsacreerde hostie, die in een monstrans werd 
geplaatst, in een processie door de straten van het dorp. De priester stapte onder het 
baldakijn gedragen door enkele notabelen van het dorp. Hij was vergezeld van de mis-
dienaars, de leerlingen van de school, afgevaardigden van de plaatselijke verenigin-
gen, een grote groep biddende gelovigen en om alles nog wat meer luister te bezorgen 
speelde een fanfare. Dit gebeuren is nu in de meeste streken in onbruik geraakt.

Processie door de velden in Schorisse (± 1950).
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Nacht van de Geschiedenis.
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

In het kader van de zevende “Nacht van de Geschiedenis” had, in samenwerking met 
het Davidsfonds Maarkedal, een voordracht plaats op 24 maart 2009 in de bovenzaal 
van het Administratief Centrum Valerius De Saedeleer te Etikhove met als onderwerp 
“De geschiedenis van de Geuzenhoek in Horebeke en de Protestantse gemeenschap in 
onze regio”.
Na een korte verwelkoming door Fernand Maes, voorzitter van het Davidsfonds, was 
het woord aan predikant Freek-Jan Daane, die aan de hand van een power-point voor-
stelling een historisch overzicht gaf.
 
• Hoe is het protestantisme in Horebeke terechtgekomen?
Het begon met Maarten Luther (16de eeuw) die de grote hervormer was. Het protes-
tantisme was vooreerst ontstaan als reactie tegen talrijke misbruiken, niet alleen in 
de katholieke kerk maar ook op sociaal-economisch vlak. De basisgegevens van het 
protestantisme zijn: alleen Christus (dus geen heiligen), de Bijbel en het geloof en de 
genade. De Lutherse beweging was echter een kort leven in Vlaanderen beschoren.
 
• Wat gebeurde er in Horebeke?
Jacob Blommaert (16de eeuw) was een welstellende tapijtwever uit Oudenaarde. Door 
zijn handelsreizen kwam hij in contact met de ideeën van Calvijn (16de eeuw) die van-
uit Genève over Noord-Frankrijk onze streken bereikten. In opdracht van Willem van 
Oranje (16de eeuw) nam Blommaert samen met ongeveer 400 man de stad Oudenaarde 
in, in 1572. Hij wilde van Oudenaarde een calvinistische stad maken. Dit lukte niet 
door de sterke tegenkanting zodat hij met enkele medewerkers gedwongen werd te 
vluchten en zo in de Vlaamse Ardennen terecht kwam. 
In Horebeke vergaderden de calvinisten stie-
kem in kleine huisjes, alsook in Mater, getuige 
nog hiervan de “Tempelstraat”. De Geuzen van 
Horebeke, bouwden in 1795 hun eerste kerk, 
volgens de richtlijnen van Jozef II (18de eeuw – 
Keizer-Koster): een kerk zonder toren, geen kerk-
klokken, ver van de straat en aangebouwd tegen 
een bestaande woning. In 1819 werd de protes-
tantse lagere school opgericht die pas afgeschaft 
werd in 1982, nu omgevormd tot het protestants 
Historisch Museum Abraham Hans. Pas in 1824 
werden de protestanten begraven in een protes-
tantse begraafplaats, voordien werden de doden in 

De instelling van Sacramentsdag gaat terug op de visioenen van de Luikse augustines 
Juliana van het klooster Mont Cornillon. Vanaf 1209 had deze non mystieke ervarin-
gen. Zij beweerde dat Christus aan haar verschenen was en haar had opgedragen zich 
in te spannen voor de instelling van Sacramentsdag. De bisschop van Luik geloofde 
haar en stelde in 1248 dit feest in zijn bisdom in. Paus Urbanus legde in 1264 de datum 
van het feest vast op de tweede donderdag na Pinksteren. Het feestelijk vieren op Witte 
Donderdag was omwille van het boetekarakter van die week niet aangewezen.

De processie te Schorisse.

De H.-Sacramentsprocessie te Schoris-
se had jaarlijks plaats op tweede zon-
dag na Pinksteren. Een van de laatste 
keren gebeurde dit op 8 juni 1980. Pas-
toor Jean Vanderstuyft nodigde o.a. per 
brief alle parochianen en parochiale 
verenigingen er op uit en vroeg om een 
“actieve deelname, d.w.z. MEE OP-
STAPPEN met de Heer in fiere bidden-
de houding”. De verenigingsvlaggen 
mochten natuurlijk niet ontbreken. Al-
les was tot in de puntjes georganiseerd, 
de taken waren verdeeld. Er moesten 
dragers zijn voor het St.-Jozefbeeld, 
het vaandel van St.-Franciscus, het 
beeld van St.-Franciscus, flambeeuwen, 
toortsen en de hemel. De jongens die in 
dit jaar hun Plechtige Communie had-
den gedaan mochten het beeld van het 
Kind Jezus dragen. Onderweg moest er 
regelmatig afgelost worden en iedereen 
moest mee opstappen rond het beeldje. 
De meisjes mochten het gerestaureerde 
Mariabeeld dragen. Alle andere school-
kinderen, jonger of ouder dan 12 jaar 
werden eveneens verwacht. Ze kregen dan andere taken toebedeeld: vaandels, borden 
of reuze-paternosters dragen. De deelnemers aan de processie moesten ofwel de vroeg-
mis of de avondmis bijwonen, want iedereen moest zich tijdens de hoogmis opstellen 
in de Essestraat en dit in de juiste volgorde. De gelovigen die de hoogmis bijwoonden 
sloten zich na het slotgebed aan achter het Allerheiligst Sacrament.

v.l.n. r. : Ursmarine De Geyter, Francine Odevaert 
en S. Orins.
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huis, een kruidenierswinkel, laatst bewoond door haar zuster Elisabeth Van Nieuwen-
huyze, is enkele jaren geleden afgebroken en bevond zich rechts van de Nederhol-
beekstraat, voor er afgedraaid werd naar rechts naar het station van Etikhove.

Het was in die tijd dat Peetje Vereecke eens zwaar ziek was. Dokter Verdonckt werd bij 
hem geroepen. Peetje Vereecke:” Mijnheer den dokter, ik heb buikpijn,ʼk voel mij zo 
opgezwollen, en ik kan niet afgaan...” De dokter onderzoekt Peetje Vereecke en zegt: 
“Zo erg is het niet.”. Hij geeft hem twee pilletjes: “Neem vanavond een pilleke en mor-
genvroeg het andere. Ik kom morgen nog eens langs en dan zal het wel beter zijn.” 
ʼs Anderendaags komt de dokter terug en vraagt: “Peetje Vereecke, heb je al naar de 
koer kunnen gaan?”, waarop Peetje Vereecke antwoord: “Ikke, ba nee mijnheer de 
dokter, ik ben niet naar de koer geweest”. Daarop zegt de dokter: “Peetje Vereecke, ik 
ga je een sterker medicament geven. Vanavond neemt ge een pil na je eten. Ik kom dan 
morgen na de middag langs”.
En zo geschiedt. De volgende dag komt dokter Verdonckt terug en vraagt:” Hewel Pee-
tje Vereecke  heb je nu al naar de koer kunnen gaan?”.  En Peetje Vereecke antwoordt: 
“Ikke, ba nee mijnheer de dokter, ik ben niet naar de koer geweest.” De dokter begrijpt 
er niets van en doet nog een poging: “Peetje Vereecke ik ga je een echt paardenmiddel 
geven. Eén soeplepel hiervan na je eten vanavond, en nu moet alles in orde komen.”
De volgende dag is de dokter er weer en opnieuw vraagt hij: :” En Peetje Vereecke 
heb je nu al naar de koer kunnen gaan?”.  En Peetje Vereecke antwoordt opnieuw: 
“Ikke, ba nee mijnheer de dokter, ik ben niet naar de koer geweest. Waarom?” En nu 
valt de frank van de dokter en hij vraagt: “Peetje Vereecke, hebt ge nu al kunnen schij-
ten?”. “Maar mijnheer de dokter, schijten, meneer de dokter, schijten? Torens hoog en 
persen(1) ver!”.

En dat verhaal is echt gebeurd, want moeder Paula heeft het verteld.
De ruiters openden de optocht, de baljuw (B. De Geyter), de Kruiskandelaars gedra-
gen door J. Opsomer, E. De Smaele en R. Cruypeninck volgden met daarna alle le-
den van KBG-KWB, KVLV, Landelijke Gilde en H.-Hartbonden samen met hun vlag. 
Na het beeld van St.-Jozef, gedragen door V. Geenens, J.M. Dhondt, A. Detandt en 
B. Detandt volgde het vaandel van St.-Franciscus gedragen door A. Vanwymeersch. 
Het beeld van Franciscus werd gedragen door P. Desmaele, J.P. Bauters, J.C. Detandt en 
E. Pollentier en M. Walraet, M. Vandevijver, S. Vanderdonckt en L. Vanwijmeersch 
droegen het  beeld van St.-Aloysius. De leerlingen van de school stapten mee op rond de 
“Maria Koningin” en sommigen droegen reuze-paternosters. D. Devriendt, K. Besard, 
I. Vanderdonckt, K. Lenvain, R. Detandt, C. Chevalier, K. Dhaeyer en M. Vanden-
broeke waren aangesteld om het O.-L.-Vrouwbeeld te dragen terwijl de jonge Plech-
tige Communicanten van 1980 het beeld van het Kind Jezus van Praag droegen. Het 
waren: P. Dumont, M. Delongie, K. Spileers, J.J. Decoudin, D. Dholieslager, J. en W. 
Schiettecatte, K. Roman, J. Clepkens, P. Marist, M. Vanschoorisse en D. Coessens. 
Hierna volgde het St.-Gregoriuszangkoor, de leden van de gemeente- en kerkraad. 
De groep “Jezus, de Kindervriend” stapte op juist voor de St.-Ceciliafanfare uit 
Nukerke. Vóór het baldakijn, gedragen door R. Bauwens, L. De Steur, R. Dhont en 1. "persen" van het franse "perche", lange stokken.

Basiel De Geyter (suisse), Jean-Piere De Smaele, Andre De Cubber en Jozef Dhaeyer.
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Êcht gebeurt.
JOZEF EN LEEN BOURDEAUDHUI

Oes mâ Paula koest veel iestorekies vertêlʼn vâ vroeʼere, vlak veur nʼoorloôg, uitʼn tijt 
dâ se nôg nie getrout wâs èn op de “stoêsie” weundege. De “stoêsie” ês dʼn oʼnvierông 
vân de Needʼroʼbêkstroête, woêr dâ nui de Stoêsiebèrg ês. Eûr uis, ne winkô – de 
lôtste die ter weundege wâs ir zeûster, Lieske Nienuize – ês înegste joêrʼn geleen âfge-
brookʼn. ʼT stônt o  ̓de rêgterkant êr dâj  ̓rêgs indroôit nor de stoêsie vân Iêtekoove.

ʼT Wâs in den tijt dâ Pitse Veriêkʼn ne kîr vriê  ̓ zîk wâs. Dokteur Verdônk wierter 
bijgôʼt. Pitse Veriêkʼn:” Menir ʻn dokteur, îk ee ziêr â  ̓mènʼn buik, bên opgezwôlʼn, 
è  ̓ken kân nie âfgoên...” Den dokteur onderzoekt Pitse Veriêkʼn è zêgt: “Tês nie zuû 
èrg.” Ie gift êm twie pîlekies: “Pak vaʼnoêvʼn e pîleke è moorʼnneûgtʼn tander. ʻK so  ̓
moorʼn nô  ̓ne kîr kômʼn èn tuus zoʼt o  ̓wuî beetʼr zijn.”
Tsanderdoêgs komt ʼn dokteur weere èn vroêgt: “Pitse Veriêkʼn, ètʼo  ̓ nor de koer 
kûnʼn goên?” èn Pitse Veriêkʼn antwoort: “Îke? Baniênek menir ʼn dokteur, bêne kîke 
nie nor de koer geweest”. Den dokteur zêgt doêrôp: “Pitse Veriêkʼn, ʻk goê ou en 
strâver meedikamènt geevʼn. Vandʼnoêvʼn pakt ou en pîle âchter ou eetʼn. Moorʼn 
kômek âchter de noene nô ne kîr âf.” 
En ezuû gebeuret. ʼn Dâg derâchter komt ʼn dokteur Verdônk weere èn vroêgt: “Ewuî, 
Pitse Veriêkʼn, ète  ̓nui o  ̓nor de koer kûnʼn goên?” En Pitse Veriêkʼn antwoort: “Îke? 
Baniênek menir ʼn dokteur, bêne kîke nie nor de koer geweest”.  Den dokteur verstoêt 
er èm nie ân èn prebeert nôg iets anders: “Pitse Veriêkʼn, ʻk goê ou en êcht pèrdere-
meedie geevʼn. Iêne soepleepo  ̓iervân âchter ou eetʼn vandʼnoêvʼn, èn tuus moet o  ̓
goekômʼn.”
Den dâg derâchter ês den dokteur dôr weere èn vroêgt ie: “En, Pitse Veriêkʼn, ète nui o  ̓
nor de koer kûnʼn goên?” En Pitse Veriêkʼn antwoort weere: “Îke? Baniênek menir ʼn 
dokteur, bêne kîke nie nor de koer geweest. Wôrveurʼn?” En nui voʼt den dokteur zijne 
frèng èn ie vroêgt: “Pitse Veriêkʼn, ète gij o  ̓kûnnʼn schijtʼn?”. “Môr menir ʼn dokteur, 
schijtʼn menir ʼn dokteur, schijtʼn, ... toories uûe è pèrsʼn vêre!”

En dees iestori ês êgt gebeurt, want oes mâ Paula iʼt fertuîʼt.

Hierna volgt de ABN versie.

Waar gebeurd.

Ons moeder Paula kon veel verhalen vertellen van vroeger, vlak vóór de oorlog, uit de 
tijd dat ze nog niet getrouwd was en op de “statie” woonde. De “statie” is de omgeving 
van de Nederholbeekstraat te Etikhove, ter hoogte van de huidige Stationsberg. Het 

T. Van Schoorisse stapte de groep met de kleine lantaarns: P. Besard, E. Vanderstraeten, 
F. Opsomer, P. Decraeye, F. Vandeputte, H. Vandenbroecke, K. Gossye, M. Chevalier, 
B. Vanwijmeersch, I.C. en F. Vandermassen e.a. De grote lantaarns werden gedragen 
door R. Verbeurgt, Joz. Detandt, L. Desmaele en M. Dhaeyer. Rond het baldakijn stap-
ten dan ook nog de dragers van de wierookvaten en bellen: J.P. Bauters, P. Bockstael, 
B. en S.Vlerick, Joh. Detandt, M. Van Immerzeele en H. Van Frachen.

De dragers van de grote beelden losten elkaar af bij de drie voorziene haltes. Daar 
zegende de priester de biddende gelovigen.

Rustplaats in de Colpaertstraat aan het huis van Maurice Aelvoet, nu bewoond door Anne-Marie 
Aelvoet. V.l.n.r.: Maurice Aelvoet, Georgette Ramsdam, Anna Dhayer, Mariette Ramsdam, Anne- 
Marie Aelvoet, Marcel Vlerick, Maria Verbruggen en Maria Ramsdam.

De hoogmis starte om 9u30 en onmiddellijk daarna (rond 10 uur) vertrok de processie 
in de Essestraat en via de Zottegemstraat, het Hofveld en de Bovenstraat trok men naar 
De Wante. Rond 11u30 dankte de pastoor Jean Vanderstuyft alle deelnemers voor die 
openlijke blijk van gelovigheid. 
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Namens de inrichters tekende Z.E.H. Polfliet, pastoor. 

Hoeveel mensen daarop afkwamen is mij niet bekend.

Over de samenstelling van het allereerste bestuur, kreeg ik een handgeschreven 
lijstje:

- Eerwaarde Heer pastoor Polfliet, Dorp 21. Proost.
 (Van die man herinner ik mij de uitspraak: ʻIk ben de grootste herenboer van 
 de gemeenteʼ).
- Firmin De Smet, Langestraat 159. Secretaris.
    (Hij was een bekend toneelspeler, hij kon op scène wenen met echte tranen).
- Arthur Boelaert, Bovenstraat 125.
     (Alias Boelordzen Tuur. Mij persoonlijk niet zo van nabij bekend).
- Oscar Persoons, Annoven 251. Ondervoorzitter.
    (Zoon van Persuuntjieze Paul, vandaar: Poolzen Oskar. Een sympathieke
    volksmens. In die tijd hadden ze nog de tijd om een druppelke te drinken en 
 een klapke te doen).
-  Mevrouw Vlerick-Dhaeyer, Bovenstraat 130. 
    (Vinnig, diep christelijk vrouwtje, moeder van Raf).
- Dr. Michel Van Ongevalle, Hofveld 104. Voorzitter.
 (Den dokteur. ʻDe Schuusenirreʼ, later ʻDen ouwen Schuusenirreʼ. Gemoto- 
 riseerd. Dag en nacht in de weer. Hij had zijn eigen apotheek steeds bij de 
 hand, dat mocht nog in die tijd. Tanden trekken, kwetsuren toenaaien en kin- 
 deren op de wereld brengen, deed hij geregeld zelf. En als ge dan toch naar de 
 kliniek moest voor een operatie, dan ging hij mee, dat was geruststellend! Zeg 
 nu zelf: dat waren nog dokteurs in die tijd!  Ze schreven wel geen briefjes 
 voor de ziekenkas. De rekening van zijn opeenvolgende huisbezoeken, 
 presenteerde den dokteur nadat de patiënt genezen was. Bij arme sukkels zag 
 hij een stuk door de vingers. We zwijgen erover).
- Marcel Vlerick, Bovenstraat 130. Schatbewaarder.
 (Hij telde de centen met vaderlijke zorg).
- Georges Donckerwolke uit 't Bosgat.
 (Werd achteraf aan het lijstje toegevoegd. Ik herinner mij zijn doorrookte 
 koolputtersstem. Verhalen verzinnen – sommigen noemen dat liegen – was 
 zijn specialiteit. Serieus kijken en liefst nog eens inschenken, was de 
 boodschap).

Ziezo, dat waren ze dan, de pioniers van die ʻoude garde in bewegingʼ. Ze waren toen 
nog allemaal in de fleur van hun sleet, nu liggen ze vredig onder de zoden. Tenzij ... 
zou die pastoor van toen nog leven? 
 

Het Hof te Maarke.
CLOTHAIRE DE DEKEN

Het Hof te Maarke kijkt terug op een door geschriften, kaarten en akten bewezen ge-
schiedenis van meer dan 500 jaar. Het boek van Daniel Wieme “Maarke-Kerkem in 
de maalstroom der tijden” (2002) maakt op verschillende plaatsen gewag van dit hof 
en wellicht was het verantwoord deze gegevens eens te bundelen en daar waar aanvul-
lingen mogelijk waren, wat dieper te gaan spitten in allerlei bronnen.

De eerste sporen van het Hof te Maarke vinden we in de pachtcontracten van de nabij-
gelegen Stampkotmolen. De toenmalige edele heer van Maercke verpachtte aan “Raes 
Peyte den oliemolen van Maercke met vijver, land en t̓ meerschelken achter t̓ Hof te 
Maercke voor negen jaar aan 93 lb tournois s̓jaers op den 12 meie 1486". De pacht-
termijnen van drie, zes of negen jaar hielden destijds verband met en zijn ontstaan uit 
het drieslagstelsel dat in de landbouw heerste. De kaart van het Land van Aalst uit 
A. Sanderus, gedateerd 1641, toont het ”hoff te Marcke”.

In archiefstukken van de Abdij van Ename uit 1499 wordt het hof ook vermeld en 
ook in 1629 werd aldaar een nieuw woonhuis opgetrokken door Georges Lambert 
Adornes, heer van Maarke samen met zijn moeder Anna de Bracle. Het hof en an-
dere eigendommen komen door overerving aan zijn dochter Genoveva, getrouwd met 
Michael de Wignancourt. Hun zoon Dionisius en later Balthazar Felix en de laat-
ste Balthazar Phillipe Emmanuel sluiten de rij van de Wignancourts als Heren van 
Maercke en eigenaars van het hof vóór de Franse revolutie.

Immers op 11 mei 1789 verkocht deze laatste de heerlijkheid Maercke aan Jonkheer 
en meester Jozef Bernardus van Saceghem, advocaat van de Raad van Vlaanderen die 
11 jaar later zal overlijden (17 februari 1800). De verkoop werd geacteerd door notaris 
J.B. De Vreese en geschiedde pas na drie openbare zittingen in het Gildenhof van Sint-
Anthonius te Gent. De koopsom beliep 8583 ponden, zes schelen en acht groten. Tus-
sen alle andere goederen staat het hof beschreven als "Goed te Maercke met huizingen, 
stallingen en voordere groene en droge catheilen, daer op staende, met boomgaert, 
lochtinck en meersch, samen groot twee bunders, twee dachwand en 62 roeden, alsook 
nog zes bunders twee dachwand en 42 roeden land, genaamd hoogbosch paelende aan 
t̓ voorgaende". De pachter was toen Francies Roman die de kerstdagpacht van 318 
gulden, jaarlijks te betalen had. Bij het betalen van de pachtgelden was het gebruikelijk 
en bijna vanzelfsprekend ook kalkoenen of kapoenen (gecastreerde hanen) of kraaiers 
(jonge haantjes) ”gepluimd, gereinigd en gebrand met stro” als toemaat aan de heer te 
bezorgen. Deze gebruiken werden ook nog lange tijd op het Hof te Maarke toegepast, 
zelfs tot halverwege vorige eeuw (1950).
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Vanuit het begin van de meest tumultueuze eeuw ooit, pardoes in onze tijd van melk en 
honing terechtgekomen, stonden ze daar op dat podium, in hun werkmanskleren onder 
die geweldige schijnwerpers. Ze werden gevierd en begrepen niet waarom, ze waren  
daar helemaal niet op ingesteld, ze waren daar niet op gekleed. Maar dat hoefde niet, 
zoals ze waren, zo waren ze goed. De helden van de dag.

Van een schoon vrouwmens met diepe decolleté kregen ze elk een boekee en drie toot-
sies. Wat bij al dat gedoe in hun simpele zielen omging, is moeilijk onder woorden te 
brengen. Pas na meerdere kroezen Goudbergbier, viel elke weerstand weg, vergaten 
ze de campagne in Frankrijk en al de miserie van hun arme mensenleven. Ze vergaten 
zelfs hun ʻwijf  ̓dat thuis zat te wachten naar hun kluiten en zich klaar had gemaakt om 
achterover te gaan liggen.

Eigenlijk is het maar goed dat ze alledrie al lang dood zijn. De jongste onder hen zelfs 
in de Grote Oorlog van 14-18. God hebbe zijn ziel. Ook zijn liefjes, dat van 't Bosgat 
en dat van tegen Parijs, treuren al lang niet meer om hem. Misschien komt er zelfs geen 
treuren aan te pas, want ginder boven duurt de liefde eindeloos. En moeten er geen 
bieten worden gezet en geen koren gepikt.

Of daar Goudberg geschonken wordt, dat weet geen mens.

De gepensioneerdenbond van Schorisse 1966

Van het ogenblik dat iets meer dan veertig jaar geleden gebeurd is en in de loop der 
jaren enige betekenis heeft gehad, waarvan bovendien de mensen in kwestie nage-
noeg allemaal dood zijn, kan het zeker stof zijn voor een artikeltje in ons heemkundig 
tijdschrift.

Iemand steekt mij onlangs een gestencild blaadje in de hand, gedateerd 3 oktober 1966. 
Een oproep naar gepensioneerden toe, om aanwezig te zijn op een stichtingsvergade-
ring van de Bond van Gepensioneerden in "De Kring" te Schorisse.

Over het waarom van een gepensioneerdenbond en over de pensioenwetgeving van 
dat moment, zouden Jan Herreman uit Oudenaarde en Denis Baeskens uit Schorisse de 
nodige toelichting geven. Koffietafel, gezellig onderonsje en kaartspel waren verder 
de lokmiddels.

Jozef Bernardus was gehuwd met de dochter van Francies-Louis Baut een grootgrond-
bezitter te Kluizen en Doornzele. Alle eigendommen zowat 120 ha, werden bij diens 
overlijden door zijn weduwe  Marie-Pieternelle De Kimpe aan de dochter Anna-Maria 
geschonken op 25 februari 1775.

Uit zijn huwelijk met Anna-Maria Baut zijn drie kinderen gesproten : Frans Jozef († 23 
november 1764) en Maria-Colleta († 10 december 1769) overleden zeer jong en de over-
levende zoon Thadeus van Saceghem erfde alles in 1800. Zijn huwelijk met dame Ma-
ria-Barbe Colette Ghislena de Pottere dʼIndoye bleef kinderloos en zo kwamen de eigen-
dommen gedeeltelijk in handen van deze laatste familie. Hijzelf overleed in het Kasteel te 
Kluizen op 19 mei 1852 in de ouderdom van 84 jaar en 7 maand.

Thadeus liet een “terrier” maken van al zijn goederen die hij bezat te Maercke, te 
Edelaere en Leupegem. Alles werd in kaart gebracht, gemeten en beschreven door de 
beëedigde landmeter Francies Joseph Dominique Van Huffel. Hij steunde hiervoor op 
een vroeger landboek van Maarke en verwijst telkens voor elk perceel naar dit land-
boek. Hij leverde zijn werk af op 11 april 1808 en het terrier bestrijkt een oppervlakte 
van 48 bunder, 1 dagwand en 67,5 roeden. Hierin was 11 bunder, 3 dw, 58,5 r. verpacht 
aan weduwe Frans Roman, dan pachteres van ʼt Hof te Maarke.

Veelzeggend is de toenmalige beschrijving van het "behuysde pachthof met eene mote 
en vervolde wallen, mitsgaders omgrachte partijkens geweed en elsbosch". Hieruit 
blijkt dat de hoeve ietwat verhoogd in een drassige omgeving lag en mede door de 
nabijheid van de Pauwelsbeek in de natste wintermaanden steeds met wateroverlast 
te maken had.

De twee watermolens,ʼt Stampkot en de watermolen aan de kerk waren op dat moment 
verpacht aan molenaarsfamilie Van Wetter: de eerste aan Pieter Joseph en de tweede 
aan Philippe. Zij behoorden ook tot hetzelfde grondbezit. Het hof bleef tot 1970 in 
handen van de erfgenamen de Pottere.

De pachters na weduwe Francies Roman waren in 1825 Francies De Temmerman en 
in 1836 zijn weduwe en de kinderen. Nadien vonden we Charles-Livin Van der Cleyen 
(°Maarke-Kerkem, 12 januari 1790). Deze was naast boer op het hof ook een leidende 
figuur in het dorp en nam een taak als eerste schepen van Maarke ter harte sinds zijn 
aanstelling op 19 augustus 1822. Hij overleed “schielijk” op 18 maart 1867 doch is dan 
wel al 77. Zijn kinderen zetten het bedrijf verder.

Nieuwe pachters deden hun intrede op het hof: Armand Hanssens (°Harelbeke 1830) 
en zijn echtgenote Marie Van Tiehem (°Kaster 1841). Zij waren omringd door drie 
dienstmeiden en vier knechten. Een ervan was Charles-Louis Callewier uit Zwevegem 
afkomstig en aangeworven als werkman en olieslager. We mogen veronderstellen dat 
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Opeens was daar weer de jongen met zijn velo. Hij moest het een of het ander bekok-
stoofd hebben.

ʻUit de weg, mensen,  ̓riep hij.

In zijn kielzog had hij een suite mee van heren in pitteleer en hoge hoed, gevolgd door 
dansende reuzen en zowaar een heel muziek van accordeons en trommels. En volk! 
Miljard zoveel volk! Ze zongen allemaal samen van ʻop de Koekamer is het steeds 
plezantʼ.

Gustie, Wardie en Juul voelden de kriebels om mee te zingen. Eventjes maar want ze 
konden onmogelijk geloven dat het allemaal echt was. Ineens werden ze omringd door 
andere Fransmans, maar dan in zondagskostuum, met bolletjeszakdoek om de hals en 
bezoodze over de schouder. En vrouwvolk met lange rokken aan en rieten ponders aan 
de hand. Ze betrouwden het zaakje niet, het scheen gemaakt spel, die lieden waren 
allemaal te welgedaan, precies rijk volk dat voor de gelegenheid de kleren van werk-
mensen hadden aangetrokken.

Voor ze het goed en wel wisten waren ze niettemin, midden het gewoel, mee aan het 
opstappen, onder de feestelijke lichtjes door, op maat van de marsmuziek van trom-
mels en accordeons, tot aan een gebouw zo groot als een Franse boerenschuur, maar 
veel schoner.

Daarbinnen krioelde het van de mensen, die aan lange tafels met wel duizend bijeen-
zaten en bier dronken.

ʻKoekamerbier,  ̓legde een van de pitteleers uit. ʻGoudbergʼ.

Ze hadden nooit anders dan Liefmans en Roman, Thienpont en Bisschop gedronken. 
Koekamerbier, goddomme! En het smaakte! Ze kikkerden ervan op.

Maar veel tijd om te drinken kregen ze niet. Ze werden op een verhoog gesleurd, waar 
ze onder verblindend licht als konijnen in de strop zaten.

Iemand die een kleine bol aan een draad voor zijn mond hield, begon in dat ding te 
brullen, het klonk als in een helmende lege ton maar duizend keer luider, in een schoon 
Vlaams dat geleek op dat van de pastoor op zijn preekstoel.

ʻDames en heren, dit is nu nog nooit gebeurd op onze feesten, maar in ons midden 
begroeten we vanavond...ʼ

Gustie, Wardie en Juul stonden daar met hun vingers te draaien en te peinzen dat ze 
een slag van de molen gekregen hadden en dat daardoor de stomste fantasieën door 
hun kop schoten.

de Stampkotmolen ook samen met de boerderij verpacht waren en dat Charles-Louis 
dus ontelbare keren het voetweggetje genomen heeft, ”noesch doore lopend en drij 
voet breed”: de kortste weg dwars door het onderste "hoogboschveld" naar de molen. 
Op 65 jaar stopte Hanssens de arbeid op het hof.

Het bevolkingsregister acteert hun vertrek uit Maarke op 14 februari 1900, terug naar 
het geboortedorp van de vrouw en vergezeld door een zoon Jules die ze op latere 
leeftijd nog gekregen hadden (°Maarke-Kerkem, 11 januari 1882). Wellicht hebben 
de banden met Kaster ertoe bijgedragen dat de volgende pachter ook uit die gemeente 
kwam.

Omstreeks 1895 wass het Yvo Blyau die op het hof kwam boeren. Afkomstig uit Kaster, 
en hoofd van een gezin met vier aankomende zonen, de oudste 16, zag hij de toekomst 
op een grote boerderij zonder vrees tegemoet. Gedurende twee decennia ging het boe-
renleven, het oogsten en het zaaien, het overwinteren zijn gang doch kort na nieuwjaar 
1912 werd pastoor Henri Van der Linden voorafgegaan door een bellende misdienaar 
met lantaarn op het hof gezien om de boerin Hortence Debosschere te “berechten”. Zij 
overleed op 18 januari, amper 62. De kinderen gingen hun eigen weg. Leopold werd 
27 en huwde in 1914, Florent in 1925, Marie twee jaar later. Ondertussen overleed 
de boer Yvo in 1922. Hij was er 66 maar maakte het trouwfeest van zoon Victor, een 
maand voordien, nog mee. De boerderij bleef wat verweesd achter met twee jong-
gezellen en een jonge dochter: Henri (32), Maurice (28) en Melanie (37). Het gebrek 
aan een leidende hand liet zich langzaam voelen. Omdat de drie geen directe toekomst 
zagen werd er nog enkele jaren zowat “voortgeboerd” en men zocht een overnemer. 
De overlevering laat verstaan dat de landerijen zienderogen in waarde daalden door 
overwoekerend onkruid zodat de “presei” navenant zal geweest zijn.

De geschiedenis herhaalde zich. Weerom was er een landbouwer die expansie zocht 
en mogelijkheden, verscholen in opgroeiende zonen, wou benutten. Het landbouwers-
gezin Achiel Van Quickelberghe en Leonie Van Haute, in Nazareth getrouwd in 1910 
hadden er 12 kinderen op rij zien geboren worden. Boerend op zowat 5 ha zandgrond 
en wat bijverdienend met 5 koeien en het zwengelen van vlas tijdens de winterda-
gen wist hij dat “overschelde” stevige landbouwgrond lag en zocht aldaar een groter 
bedrijf. Het Hof te Maarke met 25 ha bekoorde hem en het nogal drassige karakter van 
sommige percelen aan de Pauwelsbeek en van de hoeve zelf nam hij, wat tegen zijn 
zin, erbij. Hij had immers zes zonen, de oudste reeds 18 jaar. Met nieuwjaar 1929 ging 
de pacht in. Zoon Firmin, amper 6 jaar, beschreef later wat hij zich over de verhuis 
herinnerde.

De oude pachters waren nog niet helemaal verhuisd zodat de meegebrachte dieren met 
moeite een onderkomen vonden tijdens de winterse dagen. De stallen lagen nog vol 
mest. Gewoon aan het vlakke land in Zevergem moest men hier wel een steile inrit 
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zoʼn lichtbak was dat. Ze dachten dat hun laatste uur gekomen was. Lijkbleek hielden 
ze alledrie mekaar vast. Hun bezoodze lag op de grond gekwakt.

ʻEr zaten mensen in dat ding, hebt geʼt gezien?  ̓kirde Juul.

Hij was de eerste die zijn adem weervond.
Ze wisten dat er automobielen bestonden. De rijke barons in Brussel en Parijs lieten 
zich daarin rijden. Maar dit hier moest een spooktuig geweest zijn. Goddomme zo 
rap!

ʻScheelt er wat?  ̓riep iemand. Een velorijder met rare kleren aan en zijn haar als van 
een meisje. Hij was van zijn velo gesprongen en stond hen aan te kijken alsof ze 
Laplanders waren.

ʻGe zoudt u dedju de kloefen vanonder uw gat verschieten,  ̓ zei Wardie. Zijn stem 
piepte van alteratie.

Er snorden weer autoʼs voorbij, drie achtereen, rakelings langs de velorijder, maar die 
vent keek er niet eens voor achterom. Gustie, Wardie en Juul dachten dat ze droomden. 
Wat zij meemaakten, dat kon je aan geen wijze mens vertellen. Hun wijf zou hen zat 
of zot verklaren. Het mens zou geloven dat ze te lang onder de Franse zon hadden 
gelopen.

Schichtig als schooljongens die bang zijn voor het donker, kwamen ze wat later aan 
ʼt Wolfgat terecht. Daar maakten ze een regelrechte cultuurschok door. De blinkende 
tuigen op wielen, die overal aan de kant stonden of die aan- en afreden, de nieuwe 
bakstenen huizen, de honderden lichtjes in alle kleuren, die aan draden over de straat 
hingen, zo ver je kon kijken, het was allemaal te veel. Dit moest de hemel zijn, ware 
het niet van die vreemdsoortige muziek, die helemaal niet als van engelen kwam, maar 
dreunde uit toeters die aan palen ophingen.

Uit de herberg zelf, die ze niet herkenden met al dat kwistig licht op de buitenmuren 
en het kaberdoesachtige daarbinnen, kwam een golf van lawaai en bierlucht. Er liep 
volk in en uit, in rare, dure kleren, meisjes in schandalig korte rokjes en schandalig 
lichte bloesjes.

ʻGoddomme, waar zijn wij beland?ʼ

Ze bekeken mekaar, hun ongeschoren, bezwete gezichten, hun gelapte kleren. Gustie 
kauwde op zijn sjiek en spuwde op de grond. En dan vergaapten ze zich alledrie weer 
aan het volk rondom, aan de meisjes vooral. Juul werd er ongemakkelijk van. Zijn jong 
bloed ging jagen als zot.

naar de hoeve nemen en de grachten en wal stonden vol regenwater. Het was even 
wennen aan het reliëf van de Vlaamse Ardennen en de problemen van hellende kouters 
en de nabijheid van de Pauwelsbeek. Achiel liet zijn gezin in de bevolkingsregisters 
inschrijven op 4 januari 1929. Twee dagen voordien was hij met twee volgeladen wa-
gens en zes paarden van Zevergem gekomen, tevens een verhuiswagen met huisraad  
die de jongste kinderen aan boord had. Pastoor Clement Ameels, zelf een boerenzoon 
kwam veel aan huis en zag graag de reeks van acht kinderen die nog hun Plechtige 
Communie moesten doen. Hij zou altijd goede contacten met de familie onderhouden 
en zoon Julien zou geruime tijd zijn misdienaar zijn. Als de draagtijd van een merrie 
ten einde liep kwam hij dikwijls in de paardenstal binnen en voorspelde de geboorte 
van het veulen.

Met man en macht en hulp van buren werden akkers en pachthof gesaneerd: onkruid 
werd manueel uitgetrokken, de grachten rond het hof gereinigd en er werd voor goe-
de afwatering gezorgd. Op de begeleidende “caerte” die hoger genoemde “terrier” 
vergezelt vinden we de grachtjes en de elzenbosjes rond het hof. Allicht hebben de 
opeenvolgende pachters zoveel mogelijk en met wisselend succes de strijd tegen het 
water aangebonden en in sommige pachtovereenkomsten werd zelfs het aantal lopende 
meter aangegeven dat door de pachter op zijn kosten moest gedolven, uitgediept of 
onderhouden worden.

De familie van Saceghem zal allicht de gewoontes in verband met pachtovereenkom-
sten, die ze in Kluizen en op hun goed te Oudenvoorde aldaar hanteerden, ook te 
Maarke hebben toegepast en doorgevoerd. Zo was er in verband met de strodaken en 
het onderhoud ervan heel wat vastgelegd. De grote schuur met twee schilddaken die nu 
nog op het Hof te Maarke aanwezig is moest “onderhauden sijn van vorsten, houcken 
en hoorenboomen” op eigen kosten van de pachter. Bij overname werd de toestand van 
de daken een sterk meespelende factor in de prijs.

Ondertussen is de familie Van Quickelberghe reeds meer dan 80 jaar en drie generaties 
van vader op zoon met de hoeve verbonden en hebben er hun stempel op gedrukt. 
Vooral de doorgevoerde ruilverkaveling (1974) herverdeelde en vergrootte veel perce-
len. Ingrijpend was de verlegging van de Pauwelsbeek van de west- naar de oostzijde 
van de hoeve. De oude bedding werd opgevuld en het tracé door het Rosierebos viel 
droog. Tijdens regenrijke winters is de loop nog goed merkbaar maar bij elke hoge 
waterstand zoals we die in de negentiger jaren hebben gekend wordt telkens wat slib 
opgestuwd en de verlanding gaat haar gang. Op luchtfotoʼs van 2006 is de oude loop 
nog goed zichtbaar.

De gemetste duiker van de beek onder de steenweg door kwam vrij en hij kon gebruikt 
worden om het vee naar de melkstal door te laten zonder gevaar. Deze situatie haalde 
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Ze hadden in de eindeloze Franse vlakte de bieten gezet en later het graan gepikt. Van 
de morgen tot de avond met hun kop naar de grond, onder de zinderende zon. Klei-
ne Vlaamse wroeters, die pruimend hun heimwee verwerkten en ʼs avonds, in muffe 
schelven, waar ook ongedierte huisde, doodmoe meteen in slaap vielen. De godganse 
zomer door hetzelfde ritueel. Om hun kinderen thuis de mond open te houden en de 
schulden af te betalen, die o.a. bij de kruidenier ʻop de spiegel  ̓geschreven stonden.
Op een laatzomerse vrijdag van ʼt jaar tien kwamen ze naar huis, met de trage stoom-
trein, die zijn sliert rammelende, doorrookte, houten wagons door de vlakte sleurde. 
Gustie, de oudste, een stuk in de veertig, een pezige vent, Wardie, in de fleur van zijn 
leven, vader van drie snotneuzen plus een schreeuwer in de wieg en een vijfde op 
komst, en Juul, de jongste, die een lief had in 't Bosgat en eentje tegen Parijs, maar in 
14-18 zou sneuvelen aan de IJzer.

De hele lange reis hadden ze geslapen of zwijgend op hun ʻsjieke  ̓gekauwd. Daarbij 
het reglement ʻDéfense de cracher  ̓genegeerd, want ze konden niet lezen. Ze peinsden 
aan thuis. Soms haalden ze een knoest brood uit hun ʻbezoodzeʼ, die ze met een slok 
koffie uit hun pul naar binnen werkten.

Toen ze in het station van Louise uit de trein stapten werden ze ineens nerveus. Ze 
roken de stal en ... de kermis te Koekamer. Ze hadden in geen eeuwigheid nog bier 
gedronken, hoogstens wat fletse Franse wijn, waar je ʼt schijt van kreeg.

ʻIk trakteer in ʼt Wolfgat,  ̓zei Gustie. Daarna zouden ze naar De Klokke trekken en 
naar Den Trap Op, om in De Zwaan de laatste man zijn zak op te geven.

Het verliep anders deze keer.

Van daar ergens aan Den Antrop hoorden ze gedruis. Een soort muziek dat ze nog 
nooit hadden gehoord en dat aangroeide naarmate ze dichterbij kwamen. En plotseling 
schrokken ze zich een malheur, toen ineens – het was al bijna donker – straffe lichten 
als de bliksem aanflitsten, vanuit lichtbakken die om de vijftig stappen, aan hoge palen, 
langs de straat waren opgesteld. Ze dachten dat het spookte. En toen ze verbouwereerd 
om zich heen keken, herkenden ze de omgeving nog nauwelijks. Het was of ze in een 
vreemde parochie waren terechtgekomen. De kasseistenen onder hun voeten waren 
verdwenen. De grond waarop ze liepen was als van gesteven pek. En wat voor geluid 
ze hoorden, dat hen in vlagen tegemoet waaide, daar konden ze geen kop aan vinden. 
Het was geen muziek van draaiorgels, het had niets te maken met wals of mazurka, 
God nee, het was ketelmuziek, dof gebonk op gebarsten tonnen en daarbij geschreeuw 
alsof de wereld verging.

Toen plotseling een zelfrijdend tuig met vreselijke snelheid vanuit Louise opdook en 
hen luid ronkend voorbij snorde, sprongen ze in doodsangst de gracht in. Vlak onder 

zelfs ooit de regionale televisie AVS. Sommige grote koeien moesten wel “heropge-
voed” worden om de duiker zonder schaafwonden aan de rug te nemen.

Toen de familie Julien Van Quickelberghe in 1970 de hoevegebouwen kon kopen 
werd zeer snel werk gemaakt om het oude woonhuis te slopen en te vervangen door 
een dubbelwoonst die omstreeks 1973 kon betrokken worden. Ondertussen waren de 
strodaken reeds geruime tijd verwijderd en vervangen door eternit golfplaten. Van de 
oude gebouwen rest nu nog dicht bij de steenweg de “ast” en het bakhuis onder twee 
zadeldaken en overgroeid door een zeer oude klimopplant. De oude paardenstal is 
ingebouwd in een nieuw en groter complex. De vroegere koeienstal heeft nog zijn 
vuurrode bakstenen zijgevel, richting steenweg, behouden.

In verschillende oude gedeelten zijn de troggewelven gesteund door overhoeks lig-
gende kinderbalken.

Businarias heeft hierbij gepoogd de geschiedenis van  deze eeuwenoude site wat nader 
toe te lichten. Dit kan de aanzet worden om ook andere oude landbouwnederzettingen 
zoals het Hof ter Dont, het Hof ten Bogaerde en het Hof te Lummene aan een nader 
onderzoek te onderwerpen.
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

In de twee vorige nummers brachten wij 
u fictieve verhalen, over de Koekamer 
in de jaren dertig en waarbij mensen die 
echt hebben bestaan hun rol speelden. 
Het kwam erop neer achter de ʻlapna-
men  ̓van toen, de officiële namen terug 
te vinden. Dat was niet altijd gemakke-
lijk. Gelukkig hebben lezers ons hierbij 
geholpen, waarvoor onze welgemeende 
dank.

Hieronder nog een paar weggewerkte 
vraagtekens omtrent lapnamen uit het 
lijstje van januari jl.
Smed-van-'t Wolfgat / Arthur De Wolf, 
vrouw: Alma Valepijn.
De dochter van ʻGitten Mer  ̓Omer Fort, 

kinderen Georgette (getrouwd met Frans Van Campenhout (Nederlander) en Lucien 
(broer van Georgette).
Dikke Lenne heette bij de burgerlijke stand: Helena Landries.
Van Djeefkies waren Albert Delanghe, getrouwd met Marie Verschelden en kinderen 
Bernadette, René en Roger.
Tanteurs Lena was Hélène Casières.
Van Pinten: Vandendorpe.
Van Sandersniets: Emilie en Germaine Laemont.

De Fransmans

Dit is een fictief verhaal, dat 12 jaar geleden verscheen en nogal past bij voorgaande 
twee bijdragen, niet om de lapnamen, die zijn er nauwelijks, maar ... u ziet wel.

Ze zijn alledrie allang dood, Gustie, Wardie en Juul, maar in ʼt jaar tien waren ze in 
hun beste tijd. ʻFransmansʼ. Taaie werkers om den brode. Ze woonden in schamele 
huisjes op de Koekamer. Of liever, daar kwamen ze maar even, tussen de campagnes 
in, om hun zuur verdiende duiten af te geven, met ʻhet wijf  ̓de vlooibak in te duiken, 
de resultaten van voorgaande stootpartijen met steelse vertedering te aanschouwen en 
met gemengde gevoelens op te tellen.

SCHETS VANUIT HET ZUIDEN VAN HET HOF OMSTREEKS 1780.

1. Woonhuis / 2. Dwarsschuur met schilddaken, poort in de erfgevel en opklimmende 
dakramen / 3. Bakhuis / 4. Ast / 5. Walput / 6. Koeienstal / 7. Paardenstal met dak-
raam naar hooizolder / 8. Moestuin / 9. Schelven met nog te dorsen graan / 10. Beke 
ten Houtte / 11. Elzenbosjes / 12. Partijen natte weide / 13. Afwateringsgrachten / 
14. Doorgang beek.
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Dank aan ...

Businarias bedankt de sportraad Maarkedal, KSVMaarkedal en VV Etikhove, Denis 
Capiau en Maurice Vandendaele, de “coureurs” van vroeger, de families Decubber-
Daneels, Dewolf-Devoet, Devoet-Vercruysse, Vercruysse-De Maeseneire, en tal van 
anderen.

Zonder hun medewerking was de tentoonstelling van Erfgoeddag “Vriendschap en 
Sport” op 26 april laatstleden niet mogelijk geweest.
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

Nard was in de late avond naar huis 
gestapt. Pee en Clementiene waren hun 
vlooibak ingedoken. De stove stond 
dood. 
Dat is ondertussen al een hele tijd 
geleden.
Nu ligt het stro klamp, ge hebt een toe-
veel vapeurkies nodig om het in brand 
te krijgen. Gelukkig is het hout zo ver-
meulmd, dat het subiet vier pakt. Tien 
minuten later staat ons stoofke deugde-
lijk te ronken.
ʻKom, zet u bij. Een dreupel of een 
djureke bier? Ge moogt kiezen.ʼ

We zijn enkele jaren ouder, het is onder-
tussen oorlog geweest. Tot verleden zo-

mer liep het hier nog vol grauwbozzen. Dan zijn dʼEngelsmans gekomen, mee chocola 
en wittebrood... In dʼArdennen zijn ze voor ʼt moment nog altijd vreselijk aan het 
schieten. Het vriest er dat het kraakt en de sneeuw ligt er een halve meter dik, maar ze 
doen voort, den Duits bijt van zich af, maar hij moet kapot. DʼAmerikaanders en alle 
soorten ander volk zijn komen helpen. Den Dolf moet dood! Ge zult het zien, tegen dat 
het weer zomer is,  is het gedaan met zijn verdomde Krieg.
 
Vennie Kloef heeft nen obuus opgeblonken en op de schouwtablette gezet, met drij 
gedroogde hortensen erin.

ʻHij heeft er zo nog een toeveel gevonden,  ̓zei Nard. ʻNadat die Duitse kamions van-
uit de lucht gemitrailleerd werden op de Langestrate, heeft hij van alles naar zijn kot 
gesleept dat hem kon dienen. Motoronderdelen, olie, een volle pul nafte, tot koperie 
knoppen van soldaten toe.ʼ

De gesprekken gingen volledig over de oorlog en de gebeurtenissen die ze allemaal 
hadden meegemaakt. Nard was opgeëist geweest. Een verhaal apart. Leontientje was 
de deur uit, op haar twintigste getrouwd met een kadee van Bosgat. André vrijtege 
sterk mee de dochter van Wardies Louise. De andere kadeeën van Pee en Clementiene 
begonnen uit te gaan. Roste Loonke was dood, ʼt vier in den buik. Tuiten Toor ook, die 
had zich opgehangen. 
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Meulies Tuurke was gelijk Nard, nog altijd niet getrouwd. Ze waren intussen alle twee 
half in de veertig, ze gingen aluchte opgaan voor zaad.

Vennie Kloef bleef twee vramensen onderhouden, Marietje die de herberg deed, maar 
niet meer bij hem sliep en Ponties Lies, die hij geregeld haar bekomste gaf, maar 
waarschijnlijk met het verkeerde recept, want aan  kadeeën geraakte ze al evenmin als 
Marietje.

Clementiene had kafie uitgeschonken, voor het mannenvolk met een dreupel erin. Ze 
had kedjorkies op een schaaltje gelegd.

ʻHet zijn van de leste,  ̓zei ze. ʻDertienavond en zotte maandag zijn voorbij.ʼ

Pee had verse toebak gesneden. Ze vulden hun pijp en zogen er vier in. De stove 
gloeide. Buiten mijzelde alsmaar sneeuw naar beneden, alle sporen van de mensen toe, 
alle geluiden dempend. Het lei ernaar aan dat de winter nog lang zou duren. 

ʻHebt ge dat gehoord van Pierkies Treeze?  ̓zo begon Pee.

Treeze was ziek geworden en den dokteur moest erbij komen. Er was weinig aan te 
doen, ze moest naar de kliniek. Treeze wrong tegen, den dokteur zei, met de deurklink 
in zijn hand, dat ze geen keuze had, doodgaan of haar laten verzorgen. 

ʻBegin met u nekeer grondig te laten wassen,  ̓zei hij nog. 

Ze proestte dagelijks haar gezicht wat nat aan de pomp en daarmee gedaan.

Er kwam een verpleegster, den dokteur had daar voor gezorgd. Poldiene heette ze. Een 
potig mens, dat veel gewend was maar, in het geval van Treeze, begon met een doek 
voor haar mond te binden, tegen de stank. Ze gaf daar nen drooi aan, door te zeggen: 
ʻdat doen wij altijd, dat is om de microben niet te vangen.  ̓

ʻIk hebbe kik geen microben.  ̓

ʻToet toet, iedereen die ziek is heeft dat.ʼ

ʻAllez, zet u rechte, da ʻk u uitkleed.ʼ

ʻMij uitkleden! Ik ga ne kouwe vangen.ʼ

ʻGʼen doe gʼen doet! De stove brandt.ʼ
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Treeze werd uitgestroopt. Den dokteur had enkel maar wat knopkies opengedaan, om 
te kunnen luisteren met zijnen toeter, en haar mouw opgestroopt om haar bloeddruk 
te meten. Hij had subiet gezien dat aan Treeze van alles mankeerde, maar dat ze in 
hoofdzaak moest geschrobd worden en dat dat zijn werk niet was.

De verpleegster had warm water klaar en er kwam veel zeep aan te pas. Wrijven, 
uitschuimen, weer wrijven, vers water, aai, oei, met het wantje onder de loezen door 
en vanonder door het dichte struikgewas, opnieuw warm water, afspoelen, droogwrij-
ven. 

 Treeze blonk.

 Er bleef nog één ding: haar coiffure. Poldiene had dit onderdeel voor laatst gehouden, 
omdat ze eigenlijk niet wist hoe ze er zou moeten aan beginnen. Treeze had een haarnet 
op haar hoofd en dat ding was er in geen tijden afgeweest, haar haar was gewoon door 
de mazen heen gegroeid.

ʻHoe moeten we dat aanpakken, Trees?ʼ

ʻAfblijven, ik zal bij Wardies Louise gaan, voor ne nieuwe permanent.ʼ

ʻGe zijt veel te ziek, ge moet naar de kliniek.ʼ

ʻIk voel mij al beter, ik peinze daʼk al bijkanst genezen ben.ʼ

ʻWe gaan uw haar wassen, er zitten biestsies in en dat zet over.ʼ

Treeze gaf zich gewonnen, ze leed in stilte. Poldiene zette een verse bassin water klaar 
op een stoel, met een handdoek eronder. Ze beval:
ʻUw hoofd vooroverbuigen.ʼ

Ze begon te zepen en voorzichtig te wrijven, te spoelen, te wrijven, de bassin vulde 
zich met vuil sop, maar het haarnet zat vergroeid en was met geen middels van  
Treezeʼs kop te krijgen.

Toen nam Poldiene een kordaat besluit, ze nam een schaar en knipte en sneed, hele 
plukken los. Ze vielen niet, ze hingen aaneen, tot de hele vertuierde peruke ineens 
loskwam en in de bassin pletste.

ʻGodlievenhire, wat steekte gij uit,  ̓kreunde Treeze.

ʻLaat God daar maar buiten, vramens.ʼ

Ledenlijst.

ERELEDEN
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ʻMoet ik zo onder de mensen komen, gelijk een geschoren schaap?ʼ

ʻWe zetten uwe zondaagse hoed op uw hoofd, geen mens zal het zien.ʼ

Eigenlijk had heel de parochie het gezien, tenminste in de verbeelding. Poldiene, die 
nooit veel klaptege over haar werk, had het deze keer toch niet kunnen laten, haar bele-
venis te vertellen aan  iemand die pertank ook kon zwijgen. Maar dat is zo, als ge zelfs 
maar nen asem geeft, komt er een wind uit voort. Hoe dan ook, het werd van mond 
tot mond verteld dat Pierkies Treeze, door gewassen en geschoren te worden, genezen 
was. Allez, ʼt is te zeggen...

ʻMaar,  ̓zei Poldiene tegen den dokteur, ʻals ge nog nekeer met zulk een commissie 
afkomt, dan zulde mij niet meer thuis vinden, wees dat maar zeker.ʼ

ʻEn toch heeft den dokteur haar nog weer liggen gehad,  ̓ vertelde Nard. ʻVerleden 
zomer. Weet ge het nog van Santieze Mer? Den dienen zat dood in zijne messing.ʼ

Mer was een sukkelaar geworden sedert zijn Zulma gestorven was. Hij was in den duik 
beginnen drinken en naderhand ook in het openbaar. Hoewel hij dat zelf niet wou heb-
ben. Hij dronk hier een glas en ginder een glas en niemand merkte wat op, dacht hij. 
Als iemand hem wou trakteren, weigerde hij, maar thuis gekomen, schonk hij zichzelf 
het dubbele in. Het kon gebeuren dat zijn twee koeien stonden te beurelen om gemol-
ken te worden, binst dat hij, fles bij de hand, zijn besmuikte zinnen zat te verzetten.

Wat er toen die keer precies gebeurd was, kon alleen maar verondersteld worden, want 
niemand had het gezien. Boerzen Bertie had Mer gevonden, daar bovenop die mes-
sing, helegans betaterd, in zijn vleesbooike, met zijn kop scheefgevallen, tot aan zijn 
gemachte in de mespoele gezakt. Bovenop de vuste van het ovenbuur zat de haan van 
Mer van zijn latte te geven gelijk zot. 

Wat was er gebeurd? Er werd gepresumeerd dat Mer bezwiebeld thuisgekomen was en 
verpikt werd door zijnen eigensten haan. Een verdomde veroare, die iedereen die op 
het hof kwam naar de benen vloog, Bertie had het zelf al voorgehad. Zelfs Mer moest 
ermee oppassen en hem geregeld van zich afschoppen. Maar hoe meer dat gebeurde, 
hoe driftiger die kolirigaard kon tekeergaan. Waarom hij dat beest niet allang de kop 
had afgekapt, was niet te begrijpen.

Nu, het gebeurde niet veel, maar als Mer kwaad werd, dan kon hij bij manier van 
spreken uit zijn eigen vel springen. Hij was waarschijnlijk tegen zijn haan tekeer be-
ginnen gaan en daarbij in de mespoele gesukkeld. Misschien had hij daar een atake 
gekregen.

chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas autrichiens, de 1751 à 1794”, 
deel II, Brussel, 1858, p 10. Op 9 maart 1782 kwam J.J. Raepsaet klaar met een “Staet 
ende inventaris in baeten ende commeren van het klooster van Onze Lieve Vrauwe te 
Walle geseyt Galilea binnen de prochie van Elseghem”. Op 2 en 3 april 1782 werden 
de meeste kloostergebouwen en de inboedel van de hand gedaan. Op 6 en 13 juni 1782 
verkocht Raepsaet nog andere gedeelten van het pand.(11)

Het klooster had een toevluchtsoord te Gent en te Oudenaarde. In Oudenaarde was dat 
refugeoord(12) gelegen op de hoek van de Kleine Markt en het Meerspoortsteegje. Na 
de Franse Revolutie werd het ingericht als brouwerij en mouterij; de laatste brouwers 
waren Cambier-Droesbecque, vandaar het “Huis Cambier”. Thans is dat “Brasserie 
Priorij van Elsegem” (restaurant, hotel, bistro).

Het Gentse vrouwenklooster van Onze-Lieve-Vrouw van Galilea stond lange tijd in 
nauwe betrekking met het mannenklooster van Galilea te Elsegem. Misschien is het 
nauwe contact met het klooster van Elsegem een mogelijke verklaring waarom de 
bron gelegen aan het einde van de Mariaborrestraat de “Ste Maurusborne” heette. De 
patroonheilige van de kerk van Elsegem is immers de Heilige Maurus. 

11. Rijksarchief Ronse, Fonds Kasselrij Oudenaarde, nr. 570/14, manuaal Raepsaet, p. 3.

12. Refuge, toevluchtsoord: kloosterorden konden, indien hun leefsituatie onveilig was, (in geval van 
oorlog of volksopstand bijvoorbeeld) een veilig onderkomen vinden in een of andere huis in de stad.
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Den dokteur kwam eraan te pas, om vast te stellen dat Mer dood was.

Poldiene werd erbij gehaald voor den overschot. Kunt ge het u voorstellen? 

ʻGa nekeer allemaal uit mijne weg,  ̓zei Poldiene.

Mer lag op de plankier, uitgestroopt, pietjenaakt.

ʻEn nu water pompen,  ̓beval Poldiene.

Twee bermieten om te beginnen, twee bermieten om af te spoelen. Dan afdrogen met 
verse handdoeken.

ʻMarie, ga gij nekeer in de dresse kijken, ofda ge daar schoon ondergoed vindt.ʼ

Marie was nog nooit zo gedienstig geweest. Ze sloeg drie kruisen, toen Mer zijne fielie 
werd afgedroogd. Bertie sleepte daarna de dode over de plankier weg.

Een halfuur later lag Mer op drij stoelen onder het afdak. Met zijn zondagshemd aan 
en een paternoster tussen zijn gekruiste vingers. Hij kreeg van de pastoor het Heilig 
Oliesel. 

ʻPatrem et Filium cum sancto Spiritu.ʼ

ʻAmen,  ̓zei Poldiene.

ʻDrink nog nekeer uit,  ̓zei Clementiene.

Pee rokelde de stove op en schepte drij schuppen kolen uit de koolbak. Het zou een 
lange avond worden. 

Normaal volgt hieronder een korte verklaring van sommige woorden, maar binnenkort zal de ver-
nieuwde website van Businarias online zijn. Een aparte link is voorzien naar de dialectwoordenlijst 
welke thans door de dialectwerkgroep wordt opgemaakt. Daarover meer in ons volgend nummer.
 
 

landse kloosters  vormden de Congregatie van Windesheim, die in 1395 door de paus 
werd erkend.(7)

Toen Willem Eggaert, (o.a.vermogend grondbezitter en stadhouder van Holland) heer 
van Purmerend, in 1417 stierf, liet hij een zoon en drie dochters na. De zoon Jan, 
heer van Purmerend, Spaarndam en Spaarnland, kamerling van Filips van Bourgondië, 
vluchtte in 1422 omwille van de veranderde politieke situatie naar Gent en wijdde 
daar zijn geld en energie aan de nieuwe godsdienstige beweging. Hij richtte het Gentse 
Klooster van reguliere kanunnikessen van Galilea op in 1431. Het was gelegen in de 
Hoogstraat nabij de Torrepoort in de Sint-Michielsparochie.

In 1436 “werd de stichting (van het klooster te Gent) door de abt van Sint-Pieters 
bevestigd. In 1437 werd op het Concilie van Basel de stichting nogmaals goedgekeurd 
en onder het toezicht van de prior van Elsegem geplaatst, waardoor het klooster deels 
afhankelijk werd van het mannenklooster van Elsegem. De kanunnikessen namen de 
regel van Augustinus aan, voegden zich bij het Kapittel van Windesheim en bekwamen 
een slotgemeenschap. Toen reeds beschikte het klooster over een kerk en kerkhof... 
Reeds van bij het begin verbleven dochters uit rijkere families in het klooster. Eén 
onder hen was Wilhelmina, dochter van heer Eggaert. Net als veel andere kloosters 
in die periode werd de priorij van Galilea rijkelijk begift door weldoeners van hogere 
stand, waaronder de zus van Karel de Stoute en in de 16de eeuw Margaretha van 
Oostenrijk”.(8)

Er bestond dus ook een Augustijnerpriorij te Elsegem. Dit besloten Windesheimse 
mannenklooster, genaamd O.-L.-Vrouw ter Walle, was reeds jaren voordien gesticht 
in 1416 door Bernard Van Den Bossch, burger uit Oudenaarde en familielid van Jan 
Eggaert. Het klooster was eveneens rijkelijk begiftigd door Jan Eggaert. Twee van zijn 
zonen, Jan en Willem profesten bij de regulieren te Elsegem en beiden werden er ook 
prior.(9)

De Windesheimse priorij van O.L.-Vrouw ter Walle werd eind januari 1782 afgeschaft. 
Deze priorij van Reguliere Kanunniken van Sint-Augustinus was een van de eerste 
kerkelijke instellingen die moesten verdwijnen ten gevolge van de eerste reeks maat-
regelen van Keizer Jozef II (1765-1790) met name het opheffen van de “nutteloze” 
kloosters in de Zuidelijke Nederlanden, daterend van 15 januari 1782(10) (zie “Liste 

7. “Nederlandse religiegeschiedenis”, door Joris Eijnatten, Fred van Lieburg. Uitgeverij Verloren 
B.V., 2006.

8. Thesis: “De relatie vrouw-ruimte in religieuze en caritatieve instellingen te Gent in de veertiende 
en vijftiende eeuw. Een onderzoek naar verschillende aspecten van de geografisch-stedelijke, archi-
tecturale, sociale en rituele ruimte bij een twintigtal instellingen”, Els De Paermentier, Universiteit 
Gent, Academiejaar 1996-1997.

9. “Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden”, H. van Engen.

10. “Een gemeenschap van gewone mensen: de elf kanunniken van Elsegem in 1782”, Erik 
Van Mingroot  in “Serta devota, in memoriam Guillelmi Lourdaux”, Leuven, University Press, 1992, 
p 169.
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Over vrijen en scharminkelen (slot)
SYLVAIN DE LANGE

Het feestmaal

Volgens een zegsman uit Ronse begon “een middagmaal pas rond de jaren 1900 in 
voege te treden”. In de 19de eeuw waren er heel veel, die gewoon zonder speciale 
middagfestiviteiten getrouwd zijn. De kosten van de maaltijd waren eertijds altijd voor 
het meisje of haar thuis. De maaltijd en verdere gebruiken op de huwelijksdag werden 
in negentig procent van de gevallen bij het meisje gehouden. In drie vierden van de 
gevallen werd alleen de directe familie uitgenodigd op de bruiloftsmaaltijd. Wanneer 
heel intieme vrienden ʼs middags uitgenodigd werden, konden die zo goed als familie 
beschouwd worden, ofwel stond het koppel er financieel zeer goed voor. In negentig 
procent van de gevallen maakten de mensen zelf de maaltijd klaar. Bij de burgerij 
kwam een kokkin meestal deze bereiden, het verschijnsel “traiteur” is pas veel later, 
na de tweede wereldoorlog, in gebruik geraakt.

Degelijke en flinke maaltijden waren toen zeker van de partij en de kwantiteit moest 
gewaarborgd zijn. Fijne, uitgelezen spijzen, besproeid met lekkere wijnen, werden bij 
de boeren niet opgediend. Zij lustten die ook niet en ze waren niet voor dergelijke 
flauwigheden. Bij de gegoede boeren werd een extra varken of koe gekweekt, wanneer 
iemand uit het gezin ging trouwen. Bij de kleine boeren was een kip of een klein kal-
koentje al een heel feest. Vóór de Eerste Wereldoorlog, namelijk in 1895, was er op het 
huwelijksfeest van de zegspersoon uit Nukerke het volgende te proeven: worteltjes met 
hutsepotbeen en varkensvlees. Vóór 1914 was er volgens de getuige uit Nukerke altijd 
varkensvlees, nooit rundvlees. Worsten met boontjes of erwten was de volgende gang. 
Uiteindelijk waren er dan nog de zelfgebakken “confituurtaarten”. Vooral in de zomer, 
het seizoen van de bessen en de aardbeien, waren er veel dergelijke fruittaarten.

De gegoede burgerij kon volgend menu voorgeschoteld krijgen: eerst soep, dan aard-
appelen en groenten met een kalfslapje en als nagerecht koffie en taarten.

Een eenvoudige landbouwer vond soep met worteltjes, aardappelen en gestoofde 
savooien een typische bruiloftsmaaltijd. Niet altijd was er een warm middagmaal. 
Koekebrood met rozijnen of eieren kon ook voorkomen bij de minder gegoede stand. 
Gewoon een paar boterhammen met hesp was soms ook heel wat. De drank was ge-
woonlijk bier, bij de betere standen kon wijn op het menu staan.

Grappen werden niet alleen uitgehaald tijdens de huwelijksnacht zelf, ook gedurende 
het middagmaal moest de kersverse bruid of bruidegom het vaak ontgelden. Zo ver-
telde een getuige uit Brakel dat er op de vooravond van zijn huwelijk een varken werd 
geslacht. Meestal nam een expert-slager de hele slachting op zich. Zo werden de wor-
sten gevuld met varkensvlees, op één worst na, waar een stukje staart werd ingestoken. 

Ontstaan van het Gentse Klooster van Galilea.
In de late middeleeuwen leidden, ook in de Nederlanden, de seculiere en reguliere(3) 
geestelijkheid niet bepaald een voorbeeldig leven. “Kanunniken en pastoors verzamel-
den beneficies om er de inkomsten van te trekken, maar lieten de feitelijke bediening 
over aan huurlingen, die vaak incompetent, onderbetaald en amper gemotiveerd wa-
ren. In tal van kloosters bestond geen werkelijk gemeenschapsleven en werd de hand 
gelicht met de gelofte van armoede...
Hervorming van de Kerk ʻin hoofd en leden  ̓was dus dringend gewenst, en dat werd 
vanaf het midden van de veertiende eeuw in heel Europa in toenemende maten ook zo 
gevoeld".(4)
“De Moderne Devotie”, waaruit een aantal succesvolle religieuze gemeenschappen 
en congregaties ontstonden, was “een reactie tegen de crisis in de kerk. Het Westers 
Schisma verdeelde de Christenheid, en de pauselijke hofhouding in Rome en Avignon 
stonden te boek als decadent en corrupt.”(5)
Vele van deze gemeenschappen, geïnspireerd door de nieuwe godsdienstige beweging 
van Geert Grote,(6) leefden in soberheid. Ze ontwikkelden zich op den duur tot kloos-
ters waar de nadruk lag op ascese, persoonlijke armoede en een echt gemeenschaps-
leven.

Door toedoen van Geert Grote was in 1382 in Dordrecht het klooster Eemstein naar het 
voorbeeld van het klooster van Groendaal bij Brussel, ingericht. Na zijn dood in 1387 
kwamen Windesheim bij Zwolle alsook twee broedergemeenschappen in Arnhem en 
Hoorn erbij, die allen de regel van Augustinus aannamen. Deze vier Noord-Neder-

3. Seculiere geestelijkheid : Een priester belooft bij zijn wijding gehoorzaamheid aan de bisschop. De 
bisschop benoemd de priester tot leraar aan één of andere school, tot aalmoezenier van een rusthuis, 
kliniek, tot parochiepriester. Deze geestelijken rekent men tot de seculiere geestelijkheid (van het 
Latijn saeculum: het aardse leven, wereld).
Reguliere geestelijkheid : de leden van een kloosterorde volgen een bepaalde levensregel, bijv. van de 
H. Augustinus. Ze worden geacht zich aan de kloosterregels te houden. Zij beloofden gehoorzaamheid 
aan de overste en worden daarom tot de reguliere geestelijken gerekend.

4. "Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden",  Hilde van Engen 
en Gerrit Verhoeven, Uitgeverij Verloren BV, Hilversum, 2008, p 9.

5. Idem

6. Geert Grote (geboren te Deventer 1310 en er overleden op 20 augustus 1384) studeerde geneeskun-
de, theologie en kerkelijk recht aan de Sorbonne in Parijs. Hij was godgeleerde,  schrijver, boetepredi-
ker en grondlegger van de kerkelijke vernieuwingsbeweging die in de late middeleeuwen in Deventer 
ontstond: de Moderne Devotie. Enkele beroemde personen die beïnvloed werden door de Moderne 
Devotie zijn Desiderius Erasmus, Jeroen Bosch en de middeleeuwse augustijner kanunnik Thomas 
a Kempis. Aangenomen wordt dat de belangrijkste vertegenwoordiger van de Moderne Devotie  
Thomas a Kempis (geboren ca. 1380 – overleden te Zwolle op 25 juli 1472) was, die in belang-
rijke mate de geschriften van Grote “gecodificeerd” heeft in zijn geschrift/boek “De navolging van 
Christus”. (Bron : “Erflaters van onze beschaving”, Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, Digitale 
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, 2006).
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Deze worst werd getekend en tijdens de maaltijd kreeg het bruidje natuurlijk precies 
deze worst.

Concluderend kan men enkele geliefde gerechten vooropstellen, zoals karbonaden of 
koteletten, soepvlees met worteltjes, bloedworsten met rozijnen, brood en suiker. Van 
echte Breugeliaanse maaltijden was er weinig sprake. De gerechten waren sober, maar 
degelijk en zeker in voldoende hoeveelheden. Het overschot was dan voor de hele 
verdere week. De zeer uitgebreide maaltijden, met verscheidene gangen, vond men 
alleen in de stad bij de rijke burgerij en ook bij grote gegoede boeren.

Hoe lang duurde het feest? Wanneer men het tot één uur ʼs morgens uithield, was dit in 
zeer veel gevallen al zeer laat. Vooral werkmensen en boeren, die vaak ̓ s anderendaags 
moesten werken, trokken het gewoonlijk niet langer dan tot middernacht. Feestelijkhe-
den die tot vijf uur 's morgens duurden waren uitzonderlijke ”braspartijen”.

De gelukwensen

Schriftelijk opgestelde wensen waren zeer zeldzaam, mondelinge gelukwensen waren 
er des te meer. Een populaire nonkelfiguur kroop dan op een stoel en deed een wens... 
in lied- of dichtvorm, gewoonlijk kort, humoristisch en liefst “heet van de naald”. De 
soort toespraken hing sterk samen met de hele sfeer op de feestelijkheid, die op haar 
beurt weer bepaald werd door de sociale klasse. Vaak werd schertsend een minder pret-
tig beeld opgehangen van de onvermijdelijke troebelen die het echtelijke leven zullen 
verstoren. Verder waren er nog de vrij sobere spreekbeurten, de heel ernstige; maar de 
populaire en meest succesrijke waren de schertsende toekomstbeelden.

Na het feestmaal

In de gevallen dat er geen huwelijksreis was of dat deze pas de volgende dag begon, 
werden na de bruiloftsmaaltijd de goede vrienden of buren uitgenodigd voor het 
namiddag- en avondfeest. Dat feest kon ook gevierd worden in een herberg, in tegen-
stelling tot het middagmaal dat meestal bij het meisje thuis plaats vond. Indien er de 
mogelijkheid was, werd een accordeonspeler uitgenodigd. Muziek zonder dans had 
weinig zin, het jonge volkje waagde zich weldra aan een wals of een polka. Tussendoor 
werd iets te eten opgediend, soms cacaodrank met wittebrood, soms boterhammen met 
“geperste kop”. En er werd ook gezongen, onder andere het traditionele volksdeuntje 
“O Jefke is getrouwd”.

Een huwelijksreis of uitstap

Rond de jaren 1900-1920 bestond reeds de huwelijksreis of, zoals sommigen ze noem-
den, de speelreis. Omer Wattez vermeldde drie gevallen van een dergelijke reis: ofwel 
direct na de huwelijksmis, ofwel na het middagmaal, ofwel de volgende dag. Alge-
meen aangenomen is Wattez hier objectief.

De totale oppervlakte van de 28 percelen bedraagt 10583 roeden of 26 bunder 1 dag-
wand en 83 roeden. Een deel van die gronden werd wellicht in de loop van de 15de 
eeuw aangekocht (zie Businarias, jaargang 4 nr. 11 mei 2000 : “Het bezit van het 
Gentse Klooster van Galilea te Etikhove in de 15e eeuw”, Karl Van Hoecke).
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Heel verspreid was de gewoonte om nog dezelfde dag zonder middagmaal op reis te 
vertrekken. Het populairste voertuig in die tijd was zeker de trein. Er waren geen au-
toʼs, weinig koetsen en per fiets geraakte men moeilijk in Gent of Brussel. Een tripje 
met de trein was voor velen al een feest op zichzelf.  De reis werd altijd door de jongen 
of diens ouders betaald. Men vertrok kort vóór de middag, na de huwelijksplechtig-
heid in de kerk en een eventueel bezoek aan de familie. Men kwam dan gewoonlijk 
nog dezelfde avond terug, en dan was er nog een feestje in een herberg met muziek, 
dans en meestal veel bier. Op dergelijk feest brachten de buren en vrienden vaak iets 
mee: een taart, wat bloemen uit de tuin of zelfs een huwelijksgeschenk. Wanneer het 
avondfeestje begon, hing vooral af van de aankomsturen van de trein, aangezien het 
koppel verondersteld werd aanwezig te zijn op het feest.

Wanneer men in de streek van Oudenaarde of Ronse woonde, ging men naar Gent, in 
het Geraardsbergse en het Brakelse zou men eerder naar Brussel gegaan zijn. Dit is 
evident, aangezien Gent dichter bij Oudenaarde en Ronse ligt, en Brussel bij Neder-
brakel en Geraardsbergen. Oostende was al meer voor de gegoede standen. Lourdes als 
eindpunt kwam alleen bij de adel voor. En nog opmerkelijk voor adellijke huwelijken: 
wanneer de dochter van de kasteelheer trouwde, verliet ze ʼs nachts met haar echtge-
noot stilletjes het feest, zonder dat iemand het merkte.

Men ging nooit voor lang op huwelijksreis: meestal voor één dag, veel voor twee 
dagen, uitzonderlijk voor drie dagen. De gegoede stand kon zich een trip van enkele 
dagen veroorloven en verkoos soms een hotel als logement. De minder gegoede stan-
den konden zich maar een tweedaagse- of driedaagsereis veroorloven, als ze bij een 
familielid in Brussel of Gent konden overnachten.

Een opmerkelijk detail ten slotte: dikwijls gingen, samen met de bruid en de bruide-
gom, de twee getuigen mee op de huwelijksreis.

Een speciaal gebruik: de rijstworp

Wanneer een koppel uit de gegoede burgerij op huwelijksreis vertrok, werd er door 
de genodigden witte rijst gegooid. Vooral naar de koetsen, die de trouwers naar het 
station brachten, gooide men handvollen rijst. De hele gooipartij begon in het huis van 
het meisje, waar de maaltijd had plaats gehad. Het koppel kwam naar beneden, met 
valiezen en koffers en werd dan rijkelijk met rijst bedacht. Volgens een dame uit Gent 
moet dat gebruik reeds bestaan hebben in 1918, aangezien er op haar eigen trouw in 
dat jaar rijst werd gegooid. 

Het huwelijksgeschenk

Alle interviews bevestigen het gebruik van een huwelijksgeschenk. De aard van de gift 
hing uiteraard sterk af van de sociale stand. Het geven van een geschenk was trouwens 

(Maria borre werd Maurus borre) maar nader onderzoek toont aan dat de nieuwe naam 
“Sint-Maurusborne” aannemelijk is. 

Het Gentse Klooster van Galilea.
Bovenstaand kaartje is een detail van een grotere kaart waarop de eigendommen gete-
kend staan die toebehoorden aan het Klooster van Galilea te Gent. Die kaart werd gete-
kend om een duidelijk beeld te krijgen van de te verkopen eigendommen van het kloos-
ter welke in Etikhove gelegen waren. Keizer Jozef II van Oostenrijk had op 17 maart 
1783 een edict uitgevaardigd waarbij een honderdvijftig contemplatieve(1) kloosters 
in onze gewesten werden afgeschaft. Hij wou alleen religieuzen die zich toelegden op 
studie, onderwijs, ziel- en ziekenzorg. Een van de kloosters was het Gentse Klooster 
van Galilea. “Bij voornoemd edict werd tevens het Comité van de Religiekas opgericht 
dat op 26 maart 1783 in werking trad. Dit Comité stond in voor de organisatie van de 
afschaffing: het beheer van de goederen en inkomsten van de gesupprimeerde kloos-
ters, de betaling der pensioenen van de ex-religieuzen, enzomeer”(2). Dat comité zal 
dan ook ingestaan hebben voor de verkoop van die gronden.

De eigendommen van het klooster in Etikhove.
Nevenstaande kaart waarop alle eigendommen werden aangeduid, is getekend door 
Adriaen Benthuijs in april 1785 en is te bekijken in het Rijksarchief te Gent. De tekst 
is de rechterbovenhoek luidt : 
“Caerte figuratief gemaeckt ende geformeert door mij onderschreven Adriaen 
Francois Benthuijs gesworen landt ende edifitie (woonst) meter residerende binnen 
de stadt Gendt tot excercitie van dien geadmitteert bij hooghe ende mogende heeren 
van den raede in vlaenderen verbeeldende de waere situatie consistentie ende gele-
genthede van differente partijen saeijlant bosch ende meirsschen alle geleghen bin-
nen de prochie van Etichove lande van aelst gecompeteert hebbende het gesuprimeert 
clooster van Galileie in Gendt ende alsnu aen syne majesteyt gemeten ende gecaerteert 
ten versoecke van Jor Vaernewijck de Belleghem als administrateur van de goederen 
van het voorseide clooster gecompeteert hebbende dies in elke partije is gestelt sijnen 
nummers  ende groote gelijck als naerdien exacte metijnge ende neuwkeurige gecal-
culasine (gecalculeerd) sijne bevonden ende van dies gemaeckt ende geformeert een 
separate index met de naemen van de respective paghters ende gebruykers der voore 
schreven goederen nevens dese overgelevert aldus de de voorschreven metynge ende 
aenotatie wel ende ter goeder trauwe gedaen ende apleet beleetht (ter goeder trouw)  
den aenwijs der respectie pachters ende gebruijckers met de aelstersche lantmaete van 
20 voeten in de roede  ende tui van dese verleent omme te vallideren alsnaer behoorn 
den 25 april 1785.              Adriaen Benthuijs.

1. Contemplatieve kloosters: een kloostergemeenschap die zich vrijwel alleen richt op gebed en wei-
nig of geen direct apostolaat (onderwijs, ziekenzorg) uitoefent.

2. “Inventarissen van kloosterbibliotheken door Jozef II afgeschaft en aanwezig op het Algemeen 
Rijksarchief” (nrs. 24-148). Inleiding: J. Machiels.
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niet algemeen, sommigen gaven helemaal niets. Zo bevestigde ten andere ook een 
Waalse commentator dat het landelijke milieu grotendeels lange tijd te arm is geweest 
om huwelijksgeschenken te kunnen aanbieden. 

Meestal schonk de familie iets, soms ook vrienden en goede buren. Wanneer men 
uitgenodigd was op het feest, had men gewoonlijk wel iets mee. Deze geschenken 
bestonden uit pannen, potten, heiligenbeeldjes, kannetjes, waterketeltjes, tabakspijpen, 
borden, zes kopjes, lepels en messen, dus meestal nuttig gerief voor huishoudelijk ge-
bruik. Bloemen en bloemstukken werden zelden gegeven: nooit bij de minder gegoede 
standen, wel bij de stadsburgerij en de adel. Het verschijnsel van de bloemen moet van 
na de Eerste Wereldoorlog dateren.

De geschenken werden haast altijd op het bruiloftsfeest zelf gegeven. Bij de meest 
gegoede standen en de adel werden de geschenken acht dagen op voorhand afgeleverd. 
Dit gebeurde omdat de geschenken op de dag zelf ten toon werden gesteld. 

Een slotbemerking: van vragen was er geen sprake, er werd gegeven. Later kwam het 
zogenaamde verlanglijstje in voege, verlanglijstje dat nog later is uitgegroeid tot de 
huidige huwelijkslijst.

De kledij

De opsmuk en aard van de kledij op de huwelijksdag hing natuurlijk sterk af van de so-
ciale stand. Dat de kledij toen zeker een extra budget vroeg, wisten veel zegspersonen 
met klem te bevestigen. Voor velen was het “trouwpak” een kostuum dat ze het hele 
jaar door op feesten en zondagen bleven dragen en dat vele jaren het enige zondagse 
pak bleef. De bruid was gewoonlijk in de zwarte zijde gekleed. Later kwamen vooral 
witte kleurtinten op de voorgrond, eerst en vooral bij de middenstand. Het bruidskleed 
was dikwijls zelf gemaakt. Er werd stof gekocht, en wanneer men zelf niet naaide, 
was er altijd wel een vriendin of een familielid die daarvoor zorgde. Vaak werden 
bepaalde kledingstukken onder familieleden uitgeleend. Vooral bij de minder rijke fa-
milies werd uitgekeken naar mogelijkheden om kledingstukken niet te moeten kopen. 
Dat werd natuurlijk in alle talen verzwegen, aangezien het een gebruik was dat vooral 
bij armere mensen voorkwam. Zo gingen de ouders vaak niet mee naar de kerkelijke 
plechtigheid, daar ze financieel niet in staat waren om “gekleed” de plechtigheid bij 
te wonen.

Een zegspersoon uit Nukerke garandeerde dat het vele jonge trouwers aangeraden was 
zich niet al te mooi uit te dossen, aangezien er steeds de ontelbare plagerijen waren, die 
het hen extra lastig konden maken.

Grappen op de huwelijksnacht

Wanneer het jonge koppel ging slapen, moesten ze vaak een en ander dulden. Vooral de 
populariteit van het jonge paartje speelde hier een grote rol. Een weinig geliefd koppel 

Mariaborre – Sint-Maurusborne in Etikhove.
MARC VUYLSTEKE

De bron van de Mariaborrebeek is te vinden op een hoogte van ongeveer 90 m nabij 
de Eglantierstraat en de Zakstraat te Nukerke. Eén van de bronbeekjes heet daar 
“Rodebeek”. Verder dwarst de beek de Mariaborrestraat, loopt verder evenwijdig 
met de Maalzaakstraat en mondt uit in de Maarkebeek, stroomafwaarts voorbij de 
Ladeuzemolen. De plaatsnaam Mariaborre vindt men reeds in 1447; toen kocht Jan 
van Schorisse, zoon van Heustaes, verscheidene gronden aan bij Lambrecht vande 
Vivere. Eén perceel ervan had een oppervlakte van 2 dagwand en 63 roeden en was 
gelegen “onder sente marien borre”. Op een kaart uit 1785 vinden we de plaatsnaam 
“Ste maurus Borne” gegeven aan het perceel grond gelegen op de hoek van de Maria-
borrestraat en de Zakstraat. Bovenaan op de onderstaande kaart zien we de naam “Ste 
maurus Borne” met daarbij de tekening van een huis, het latere café “ʼt Fonteintje”. De 
huidige Mariaborrestraat heette toen “de maelsaeck straete” en die straat liep dus van 
aan het café “ʼt Fonteintje” tot aan de grens met Melden en draaide dan rechts (de hui-
dige Maalzaakstraat) tot aan de Maarkendries. Op het eerste gezicht leek “Ste maurus 
Borne” een foutieve schrijfwijze te zijn door de maker van de kaart, Adriaen Benthuijs,  
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liet men meestal ongemoeid. De grappen varieerden van heel onschuldige tot geraffi-
neerde. Luid zingen en lawaai maken aan het venster van de slaapkamer, wanneer men 
dacht dat het koppel reeds in slaap was gevallen, hoorden er meestal bij. Dan waren er 
de vrolijke variaties met de knopen in het slaaplaken, bellen aan de matras, stokken in 
het bed, een zak maken van de lakens. Origineler was de volgende frats: er werd een 
pop op de plaats van de man in het huwelijksbed gelegd met de naam van de vrouw 
ernaast. Hiermee werd een tweede man in bed uitgebeeld.

De moeilijkheden die het koppel ondervond om te gaan slapen waren dus heel talrijk. 
Gewoonlijk gebeurde een en ander in samenspraak met broers, zusters en vrienden. 
De enige mogelijkheid om er aan te ontsnappen was zonder vermelding van de woonst 
het feest te verlaten.

De toekomstige woning

De toekomstige woning werd meestal verscheidene weken op voorhand gereedge-
maakt door het koppel, enkele familieleden en ook wel eens de buren. In heel veel 
gevallen gebeurde het dat de getrouwde jongen en het meisje in het ouderlijke huis 
mee woonden, en dat vaak verscheidene jaren lang, tot er ergens een boerderijtje vrij-
kwam. Vooral bij de boerenbevolking werd deze formule toegepast. Wanneer ze niet 
welgesteld waren, was er een gemeenschappelijke kookpot; als ze het zich enigszins 
konden veroorloven, waren ze helemaal onafhankelijk.

Dat introuwen bij de boeren gebeurde vaak, wanneer de ouders te oud waren, om het 
leven op de boerderij verder te zetten. Het werk werd dan overgenomen door het jonge 
koppel. Bovendien heerste de neiging om zo veel mogelijk alles met “eigen volk” te 
doen, waarbij dus een schoonzoon of schoondochter de plaats vervulde, waarvoor men 
anders een knecht of meid moest betalen.

Als de jongen of het meisje van een andere buurtgemeenschap of parochie was, wer-
den ze “ingebrand”. Er werden bussels stro verbrand op straat of in de tuin, ronde-
dansen uitgevoerd en “vivat onze nieuwe buren” geroepen. Het traditionele pintje of 
“ druppeltje” mocht zeker niet ontbreken. Ook als het koppel introuwde, wat dus veel 
voorkwam, werden de “inwijkelingen” ingebrand.

Feestelijkheden na de eigenlijke huwelijksdag

Er was weinig sprake van typische volkskundige feestelijkheden na de huwelijksdag. 
Of er nagefeest werd, hing af van wie allemaal uitgenodigd was op het feest zelf. De 
zogenaamde buurtfeesten waren zeker niet algemeen gebruikelijk. Wanneer het hu-
welijksfeest op zaterdag viel, kon het gebeuren dat er op zondag een feestje gehouden 
werd voor de mensen die een huwelijksgeschenk gebracht hadden. Dit feestje greep 
plaats bij het nieuwe koppel of bij het meisje thuis. De genodigden werden dan ge-
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trakteerd op koffie en taarten. Wanneer het feest in de week viel, werd dit steeds tot de 
zondag erop uitgesteld. Volgens Marie Roos uit Kerkem kwam het ook voor, dat acht 
dagen na de bruiloft een koffietafel werd gegeven voor de heel goede buren of vrien-
den. Meer gebruikelijk nochtans was alles te concentreren binnen de vier dagen na de 
huwelijksplechtigheid. Een uitzonderlijk geval was het huwelijk van de burgemeester 
van Schorisse. Alice Portois vertelde dat de zondag na de bruiloft een tamelijk groot 
aantal mensen werd uitgenodigd voor een etentje. Enkel van de burgemeester werd 
verwacht zoiets te doen.

Een slotbeschouwing over de relatie Wattez-volkskunde

Wattez is geboren in Schorisse. Alhoewel hij niet zo lang in onze streek verbleef, heeft 
hij toch drie vierden van zijn werk in de Vlaamse Ardennen gesitueerd. Ten opzichte 
van zijn verheerlijking van de natuur, is zijn interesse voor de volkskundige verschijn-
selen minder belicht. Nochtans heeft Omer Wattez wel degelijk een volkskundige 
belangstelling aan de dag gelegd. Zijn beschouwingen zijn niet steeds systematische 
beschrijvingen van volkskundige gebruiken, ze zijn meestal ingekaderd in een literair 
verhaal. Hoe betrouwbaar zijn deze beschouwingen?
Ondanks het beperkt aantal gegevens in verband met het thema verkering-huwelijk bij 
Wattez kan men toch duidelijk conclusies trekken. Meestal vermeldt Wattez de meest 
eigenaardige gebruiken, zoals het stroppen, het schoenvegen en de huwelijksreis. Bij 
vergelijking met het interviewmateriaal blijkt Wattez objectief de gebruiken weer te 
geven. Zijn gegevens blijken nergens specifiek relevante verschillen te bevatten.
Wattez vermeldt zeker niet alle huwelijksgebruiken, zoals de ring, de ondertrouw, de 
verloving, de afhaling van de bruid, het scharminkelen...
Volgens Marijke De Praetere liggen Wattez  ̓bedoelingen in de buurt van twee comple-
mentaire aspecten: de verheerlijking van de natuur en de verheerlijking van zijn volk. 
Wat overweegt is moeilijk te zeggen. Een ander kernpunt in de visie van Omer Wattez 
is de invloed van de Eerste Wereldoorlog geweest: “Dat er na de oorlog veel verande-
ring is gekomen in de gebruiken, zeden en gewoonten in Zuid-Vlaanderen, en op het 
land in het algemeen, zal de bezoeker die de stad bewoont, dadelijk bemerken, als hij 
vóór de oorlog er de landelijke bevolking heeft gekend”. 

Bron
De enige hier gebruikte bron is de Licentiaatsverhandeling, “Volkskundige elementen uit het werk 
van Omer Wattez”, die Marijke De Praetere uit Nukerke in 1976 indiende aan de KUL.

Erfgoeddag 2009.
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Zondag 26 april 2009 was er de tentoonstelling in het kader van Erfgoeddag in het 
documentatiecentrum “Ter Maelsaecke” met als thema “Vriendschap en sport”.

Bij het binnenkomen werden de bezoekers al onmiddellijk ondergedompeld in het 
“jonge” verleden. Aan de hand van vele fotoʼs van zowel duivenmelkers, renners, 
boogschutters, vinkenzetters en andere lokale sporters kon men een idee krijgen hoe 
het er vroeger aan toe ging.

Het was voor de organisatoren een opsteker om regelmatig te horen hoe sommigen 
opeens riepen: “hé, dat is “onze Jan”,... of kijk “deed die dat ook??”... Ook waren 
er talrijke krantenknipsels met uitslagen die gretig gelezen werden. Velen beleefden 
mooie herinneringen!
Dit keer was het eerder een “ouder” publiek dat naar het documentatiecentrum was 
afgezakt, immers voor de jeugd was deze tentoonstelling ietsje “te oud”. Hun beurt 
komt later wel, .....

Daarna kon men nog blijven wegdromen met een drankje en zo kwam ook het woordje 
“vriendschap” nog meer aan bod.
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Hij verzorgde radio- en tv-opnames, alsook cdʼs op het Schyven- en het Metzler-orgel 
van de Antwerpse Kathedraal, het Spaans orgel te Melsele en het Verbuecken-orgel te 
Tessenderlo. In 2000 leverde hij tevens een bijdrage aan de cd die werd opgenomen 
in de Brusselse Kathedraal ter gelegenheid van de inspeling van het nieuwe Grenzing-
orgel.

Hij fungeerde als jurylid bij de Internationale Orgelwedstrijden te Brugge, Dordrecht, 
Groningen, Haarlem, Leiden, Linz, Nürenberg en St. Albans.

In 1993 overhandigde de Gemeenschapsminister van Cultuur hem de Prijs Johan 
Fleerackers van de Vlaamse Gemeenschap en in 1995 en 1996 was hij Cultureel  
Ambassadeur van Vlaanderen.

Hij is medestichter van de in 1963 opgerichte vzw “Antwerpse Kathedraalconcerten” 
en tevens van de orgelcyclus te Melsele.

Stanislas Deriemaeker was gedurende veertig jaar kathedraalorganist te Antwerpen en 
legde deze opdracht neer in 2002.

CDʼs Stanislas Deriemaeker

- Kathedraal Antwerpen:
 1) The Pierre Schyven  Organ (J.N. Lemmens en C. Franck)
 2) The Metzler Organ of Antwerp Cathedral (J.S. Bach en Franse Barok)
 3) Symphonic organ music from Belgium and France (Schyven-orgel)
 4) J.S. Bach / Works for Organ (Metzler-orgel)
 5) The two organs of Antwerp Cathedral (J.S. Bach, Boyvin, Buttstett,
      Pachelbel/Felix Mendelssohn, Dudley Buck)
 6) Music from Tessenderlo (Verbuecken-orgel)
 7) Het Spaans Orgel te Gaverland (Melsele).

Op bezoek bij Stanis(las) Deriemaeker.
MARC VUYLSTEKE

1. AANKOMST TE BERCHEM-ANTWERPEN

Woensdag 17 juni 2009, op één van de mooiste dagen van juni trokken Roger 
Lodens en ikzelf naar Antwerpen bij de oud-Nukerkenaar Stanis Deriemaeker. (Zijn 
echte doopnaam is Stanislaus, Vitalis, Hippolitus, Amatus en bij de Nukerkenaren die 
hem nu meer dan vijftig jaar geleden naar Antwerpen zagen vertrekken is hij bekend 
als Stanis).
Na het geslaagde orgelconcert van Stanis, bij de officiële openstelling van de geres-
taureerde cultuurtempel en de inauguratie van het vernieuwde Van Peteghem-orgel in 
Maarke, konden we in het café “De Lustigen Boer” nog gezellig napraten. En toen 
maakten we een afspraak om hem eens te bezoeken. 

Die woensdag 17 juni wachtte Stanis ons rond 11 uur 
op in het station van Berchem-Antwerpen en samen 
wandelden we via de Cogels-Osylei naar de Generaal 
Van Merlenstraat, de eerste straat links aan het rond-
punt midden de Cogels-Osylei. Stanis vertelde ons de 
geschiedenis van deze stadswijk met de statige heren-
huizen (“villaʼs genoemd door de toenmalige architec-
ten) die volledig de belle époquesfeer uitademen. "De 
Cogels-Osylei ligt in het oostelijk stadsgedeelte ʻZuren-
borgʼ. De wijk kreeg tussen 1880-1914 snel stadsallures 
door de bouw van die burgershuizen in art nouveau-
stijl naast allerlei neo-stijlen. In 1986 konden wij in 
deze omgeving een huis kopen en in deze buurt hebben 
zich geleidelijk aan vele musici, kunstschilders, schrij-
vers, toneelspelers e.a. gevestigd".

Thuis werden we verwelkomd door Tonia, zijn echtge-
note, waarmee hij op 4 augustus1960 te Sint-Amands-
berg huwde, straks 50 jaar geleden. Dat hier een mu-
zikant, een organist woont was onmiddellijk te zien. 
Stanis verwelkomde ons op zijn manier en gaf ons 
een privé recital op het huisorgeltje in de inkomhal 
waarvan de blaasbalgen zowel elektrisch als manueel 
bediend kunnen worden. Hier op de foto zien we Sta-
nis aan het orgel en Tonia bedient de blaasbalgen. Aan 

Een van de paleizen
aan het rondpunt

midden de Cogels-Osylei.
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In bijlage een CV van onze gelauwerde virtuoos :
  
Stanislas Deriemaeker (°26 januari 1932, Nukerke, Oost-Vlaanderen) studeerde aan 
het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent tussen 1950 en 1956. Hij behaalde er 
Eerste Prijzen van Notenleer, Geschreven en Praktische Harmonie, Orgel, Muziekge-
schiedenis, Contrapunt en Fuga, en ook het Hoger Diploma Orgel. Zijn leraars waren 
o.a. Marcel Boereboom, Prosper Van Eechaute en Gabriël Verschraegen. In 1961 werd 
hem de Virtuositeitsprijs Orgel van de Belgische Regering toegekend.

Hij was Laureaat van de Internationale Improvisatiewedstrijd voor Orgel 1957, de 
Internationale Bachwedstrijd 1958 te Gent en van de Internationale Improvisatiewed-
strijd voor Orgel te Haarlem (NL) in 1960.
1954-56: lesgever orgel ad interim Koninklijk  Muziekconservatorium Gent.
1959-60: adjunct-leraar notenleer ad interim Koninklijk Muziekconservatorium Gent.
1959-67: leraar muziekgeschiedenis Stedelijke Muziekacademie Dendermonde.
1960-69: leraar muziekgeschiedenis Gemeentelijke Muziekacademie Deurne.
1961-68: lesgever orgel Koninklijk Muziekconservatorium Gent.
1960-62: organist-titularis Sint-Jozefskerk Antwerpen.
1965-69: leraar orgel Lemmensinstituut Mechelen-Leuven.
1966-92: lesgever muziektheorie aan de afdeling Musicologie Katholieke Universiteit 
Leuven.
1968-96: leraar orgel Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen.
1962-2002: organist-titularis O.-L.-Vrouwekathedraal Antwerpen.
1963: studiebeurs Parijs, aangeboden door het Ministerie van Nationale Opvoeding en 
Cultuur, met als thema Franse orgelmuziek.
1972: studiebeurs Lissabon (Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur); thema: 
Spaanse en Portugese orgelmuziek.
Samen met de componist Lucien Goethals volgde hij compositie bij Norbert Rosseau. 
Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag publiceerde de vzw Antwerpse Kathedraal-
concerten zijn Muziek voor Orgel opus 5 en opus 8, respectievelijk uit 1960 en 1962.
 
Naast de ontelbare kerkdiensten speelde Stanislas Deriemaeker tot op heden meer dan 
duizend orgelconcerten waarvan een groot aantal in het buitenland: de meeste Euro-
pese orgelcentra, de Verenigde Staten van Amerika, Canada en het Verre Oosten (Hong 
Kong, Japan, Zuid-Korea en de Filippijnen). Hij begeleidde ook regelmatig beroemde 
solisten en tijdens het Rubensjaar 1977 speelde hij in de Vlaamse Opera een basso 
continuopartij bij de Orfeo-uitvoeringen van Claudio Monteverdi, onder leiding van 
Jos Van Immerseel.

Tijdens zijn ambtstermijn als leraar orgel kende het Koninklijk Vlaams Muziekconser-
vatorium te Antwerpen, een veertigtal einddiplomaʼs toe in zijn discipline, waaronder 
Eerste Prijzen, Hogere Diplomaʼs en Meestergraden.

de muur hangt een werk dat Tonia maakte met houten drukletters die herinneren aan 
de jeugdjaren van Stanis; hij was inderdaad door zijn vader voorbestemd om drukker 
te worden. In de living staan een piano-forte van Hoeberechts (ca. 1825), een 
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balans maken van de verschillende registers is heel belangrijk. Boven op het doksaal is 
dit op de plaats van de organist meestal moeilijk te beoordelen; de organist weet welke 
kleuren hij wenst, doch de assistent beneden in de kerk kan beter oordelen over de ba-
lans. Uiteindelijk speelt de organist voor de toehoorders, en op hun plaats moet de mu-
ziek aangenaam en overtuigend klinken. Wat ook nog eens onderschat wordt is dat de 
organist tijdens het concert veelal geassisteerd wordt door een of twee registranten die 
de registers op de juiste momenten manipuleren. Alhoewel het orgel in Maarke eerder 
een klein aantal registers telt heeft Tonia daar toch een serieus steentje bijgedragen. 
Zo hebben wij samen tijdens de concerten in binnen- en buitenland heel wat spannende 
en mooie momenten beleefd".

Rond 17 uur namen we afscheid van Stanis en Tonia met de belofte dat ze binnenkort  
een tegenbezoek zouden brengen aan ons documentatiecentrum.

vleugelpiano Carl Mand (ca. 1870) en een Mustel-harmonium; opnieuw mochten we 
mee genieten van de heerlijke muziek. Vol enthousiasme en met veel overtuiging ver-
telt hij over zijn instrumenten, over de klank die hij eruit tevoorschijn tovert, over de 
muziek in het algemeen. We vernemen hier nog dat er op de eerste verdieping een Itali-
aans clavecimbel staat dat gebouwd werd door Walter Maene en op de derde een rechte 
piano met Derdeyn-voetklavier voor de orgelstudie.  Ook al is hij sinds 2002 met pen-
sioen, toch gaat er geen dag voorbij zonder zijn passie, zijn orgel- en pianomuziek.

2. DE FANFARE VAN NUKERKE

Tijd nu voor een kopje koffie en een eerste uitgebreid gesprek in de tuin met in de 
hoek een grote lindeboom. Een oude foto waarop de Nukerkse St.-Ceciliafanfare (“het 
muziek van Nukerke” zoals men destijds zei) wordt bekeken. Stanis zien we op de foto 
en ook Roger Lodens en alle andere muzikanten. Voor Stanis is het een blij weerzien, 
een nostalgisch terugkijken naar zijn jeugd. 

De Koninklijk Fanfare St.-Cecilia van Nukerke in 1954 ?
1. Jozef (vader), 2. Paul (broer), 3. Stanis Deriemaeker, 4. Roger Lodens.

132

4

Stanis aan het gerestaureerde Van Peteghem-orgel te Maarke.
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Gehurkt van links naar rechts :
Roland DʼHondt, Michel Kestelijn, Emiel Vandermeersch, Norbert Deriemaeker (neef van Stanis), 
Roger Lodens, André Deriemaeker, Norbert Ysebaert, André Van Coppenolle, Vincent Ysebaert en 
Achiel De Smedt.

Staande van links naar rechts :
Gerard Van Uxem, Roger Van Uxem, Frans Vandergheynst, Roger Ceuterick, Richard Geenens, Gas-
ton Van Ceunebroecke, Paul Deriemaeker (broer van Stanis), Alfons De Sloovere, Marc De Merlier, 
Theophiel Vandergheynst, Alfred Surquin, Stanis Deriemaeker, Gaston Moreels, Andre Vanderlinden 
en Jozef Deriemaeker (vader van Stanis).

Een nog oudere foto van ʻhet muziek van Nukerke  ̓ haalt Roger te voorschijn met 
daarop vader Jozef Deriemaeker, nonkels Medard, Octaaf en Michel en grootva-
der Hippoliet met zijn broer Bernard. Samen halen ze herinneringen op en vertellen 
allerlei anekdoten van de muzikanten.

Een foto waarop de Nukerkse muzikanten poseren rond 1925

1. Bernard, 2. Michel, 3. Octaaf, 4. Jozef, 5. Medard en 6. Hippoliet.
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Bovenaan met de vlag : Bernard Deriemaeker.
Bovenste rij van links naar rechts :
Hilloné De Merlier, Jules Merchiers, Maurice Vanden Daele, Georges De Rijcke, André Derijcke, 
Frans Verhellen, Jules Vanlancker, Michel Deriemaeker, Michel Claus, Achiel Desmet, René Deweer, 
en Emiel Vanden Abeele.
Tweede rij :
Octaaf Deriemaeker, Frans Vandergheynst, Alfred Surquin, Amedée Verdonckt, David Verdonckt, 
Gilbert Vanden Abeele, Georges Bourlez, Médard Deriemaeker, Georges Vanden Daele, Désirée 
Van Meerhaeghe en Hippoliet Deriemaeker.
Derde rij :
Arthur Verdonckt, Félicien Verroken, Jozef TʼJoen en E.H. Spitaels (onderpastoor tot 1928), Richard 
Deschaumes, Edmond Rousseau en Leon De Merlier.
Onderste rij (zittend) :
Alidoor Den Haerijnck, Frans Vanden Daele, Georges Vanden Abeele, Frans Moreels en René 
Vanden Abeele.

Op de vlag (zie foto vorige bladzijde) staan de jaartallen 1887-1912 alsook de naam  
“St-Ceciliaʼs Katholieke Vereeniging Fanfaren Nukerke 1887-1912”. Onder de Vlaam-
se Leeuw zien we de leuze : “Vlaanderen den Leeuw”. Reeds in 1887 bezat de fanfare 
een vlag. Dit kunnen we opmaken uit een aankondiging van de jaarlijkse kermis op 
zondag 2 oktober 1887 op de ̒ Statie”wijk te Etikhove in “De Scheldegalm”: “Ten 3 1⁄2 
ure s̓ namiddags juist zal de Harmoniemaatschappij van Leupegem, door de fanfaren-
maatschappijen van Melden en Nukerke, deze laatste vergezeld van haar nieuw vaan-
del, plechtig aan de statie te 
Etichove worden ontvangen 
...”. Uit verder onderzoek in 
het weekblad “De Schelde-
galm” blijkt echter dat 1881 
het stichtingsjaar moet ge-
weest zijn (zie foto). Wie de 
stichters waren konden we 
niet achterhalen.

Vader Jozef Deriemaeker 
volgde onderpastoor E.H. 
Spitaels op als dirigent van 
de Koninklijke Fanfare St.-
Cecilia rond 1935. De fanfa-
re, die nu niet meer bestaat, 
was dus vermoedelijk gesticht in 1881. Op de vlag uit 1912 en ook op die van 1971 
staat echter het jaartal 1887.
Kort vóór de Tweede Wereldoorlog werd de fanfare omwille van verkiezingsperikelen 
opgedoekt maar onmiddellijk na de oorlog werd “het muziek” opnieuw opgericht. De 

“Marc, klim  maar eens op die ladder want zo kom je op de derde etage en van daaruit 
kan je een foto maken van de houten en metalen pijpen van het pedaal. Je zit dan zoʻn 
11 m boven het doxaal en bijna 18 m boven de kerkvloer. Je kan nu ook van bovenaf 
in de grootste pijpen van de beide 32-voets-registers kijken, ze zijn ongeveer 10 m 
lang”.
Indrukwekkend, ongelooflijk interessant, dat wij dit mogen meemaken. Stanis spreekt 
vol liefde over zijn orgel, dit uniek bewaarde exemplaar, dat hij 40 jaar lang mocht 
bespelen.

Rond half drie verlieten we de kathedraal en genoten dan op het terrasje van ons uitge-
stelde middageten. Aan tafel praatten we rustig verder.

Je hebt zelf ook gecomponeerd en ben je nu nog actief als componist ?
“Ik heb geschreven tot ongeveer 1965, meestal voor orgel, een paar liederen, een mis 
... Ik ben dan gestopt en vind het wel een beetje jammer. De tijd ontbrak mij: les ge-
ven, concerten voorbereiden, organisatie van kathedraalconcerten, kerkdiensten en 
concertreizen. Ik miste ook de stimulans van mijn Gentse vrienden-collega s̓. Intussen 
hadden we ook zes kinderen en gelukkig was mijn vrouw steeds thuis om hun opvoe-
ding op zich te nemen.”

Het afscheidsconcert van de kathedraal speelde Stanis op vrijdag 24 mei 2002. Samen 
met zijn opvolger Peter Van de Velde brachten ze afwisselend en deels in samenspel 
werk van J.S. Bach, C. Franck, E. Batiste, C.M. Widor, J. Langlais, E. Gigout op het 
klassieke Metzler-orgel en het romantische Schyven-orgel. Uitzonderlijk hoorde men 
toen beide orgels samenspelen.

Zondag 4 mei concerteerde je bij ons in de kerk van Maarke op het gerestaureerd 
Van Peteghem-orgel. Hoe bereid je een concert voor want elk orgel heeft zijn eigen 
identiteit?

“Geen enkel orgel is inderdaad hetzelfde, het aantal klavieren, het aantal registers, 
de keuze van de registers, de ligging van het voetklavier is steeds verschillend. In 
Maarke was er b.v. geen voetklavier en slechts één manuaal. Deze beperking maakt 
het niet eenvoudiger; ik moest voor dit instrument de specifieke orgelmuziek uitkiezen 
die mogelijk was op het kleine orgel. Dergelijke uitdaging vind ik boeiend en ik was 
gelukkig dat het publiek zo enthousiast reageerde. Wanneer ik uitgenodigd word voor 
een concert wil ik vooraf altijd de samenstelling kennen van het instrument, teneinde 
een goed programma te kunnen opstellen. Het beste is natuurlijk het orgel vooraf te 
gaan verkennen doch dit is meestal niet mogelijk, zeker wanneer het buitenlandse 
concerten betreft. Als het om een groot instrument gaat heb ik 4 à 5 of 6 uur nodig 
om de registers uit te kiezen, “de registratie voor te bereiden,” die dan in de partituur 
genoteerd wordt. Iemand moet dan beneden in de kerk luisteren en dat is meestal mijn 
vrouw. Samen hebben we heel wat uren voorbereidend werk gedaan in de kerken. De 
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honderdste verjaardag hebben ze niet 
kunnen vieren want in 1981 stopte 
men definitief en een aantal leden 
versterkte de Koninklijke Fanfare 
ʻDe Bijenkorf” uit Etikhove.(1)

Stanis vertelt : “Ik speelde bugel en 
na een tijdje heb ik mijn vader op-
gevolgd. Ik dirigeerde dan zelf en ik 
moet zeggen dat ik daar heel wat bij 
geleerd heb, zeer veel plezier heb aan 
beleefd en veel vriendschap mocht 
ondervinden van de muzikanten. 
Jaarlijks werd onze fanfare  uitgeno-
digd naar de Fiertel te Ronse waar 
we o.m. op de kiosk werken uitvoer-
den waar we een hele winter tijdens 
de dinsdagavondrepetities aan gewerkt hadden.
Wanneer ik aan het Gentse Conservatorium begon te studeren moest ik noodgedwon-
gen de Nukerkse fanfare vaarwel zeggen”.

3. STANIS IN NUKERKE.
 
Stanis werd te Nukerke geboren op 26 januari 1932. Twee dagen nadien diende Pastoor 
Achiel Reyns van Nukerke het doopsel toe. De doopakte vermeldt : Anno Dmi 1932 
die 28° Januaris ab infrascripto parocho baptizatus est Stanislaus, Vitalis, Hippolitus, 
Amatus Deriemaeker, filius Josephi, Theophili, Adolphi ex Nukerke et mater Mariae 
Ameliae Van Maelsaeke ex hanc juncturam in hanc die 3 Aprilis 1929 natus die 26° 
hujus hora 1 1⁄2 postmeridiae. Suscep. Vitalis Van Maelsaecke et Virginia Radis. Quod  
attestor A. Reyns.
In de marge naast de doopakte staat dat hij zijn Plechtige Communie deed op 13 juli 
1944 en dat hij op 4 augustus 1960 te St.-Amandsberg huwde met Maria Antonia 
Latte.

1. Mondelinge gegevens van Roger Lodens. De opeenvolgende dirigenten van de fanfare waren : 
Octaaf Hoffmann, Octaaf  TʼHoofd (Melden), E.H. Onderpastoor Spitaels, Jozef Deriemaeker, Stanis 
Deriemaeker, Hubert Deriemaeker, Norbert Deriemaeker en Etienne Bultot.

Het Schyven-orgel is het geschikte 
instrument voor symfonische mu-
ziek gecomponeerd na ca. 1840, 
zoals voor het werk van Widor, 
Franck, Messiaen en anderen. Op 
dit orgel kan de barokliteratuur 
van Bach, Buxtehude en anderen 
moeilijk tot klinken worden ge-
bracht, terwijl dit prachtig te re-
aliseren is op het klassieke Metz-
ler- orgel. Omgekeerd is het ook 
een feit dat de romantische muziek 
van o.m. Widor en Franck, niet 
kan overtuigen met het Metzler-
orgel.
Het binnenwerk van het Schyven-
orgel is opgebouwd in 3 etages, 
de totale breedte meet bijna 11m. 
en de diepte is iets meer dan 4 m. 
Hier aan mijn speeltafel ʻregeer  ̓
ik over het gehele instrument door 
middel van de klavieren, de peda-
len, de registerknoppen en voettre-
den. Je ziet vier klavieren die aan 
beide zijden geflankeerd zijn door 
vijf boven elkaar gelegen rijen re-
gisterknoppen die niet minder dan 
90 registers kunnen in- en uitschakelen. Boven het vierde klavier hebben we nog een 
zesde rij knoppen die het in- en uitschakelen van bepaalde groepen registers regelt. 
Onderaan boven het pedaalklavier bevinden zich de beide zweltreden die de zwelkasten 
van positief en récit bedienen en dus een crescendo en decrescendo mogelijk maken. 
Naast die zweltreden hebben we dan twee rijen boven elkaar geplaatste voettreden die 
dienen om de diverse pedaal- en manuaalkoppelingen in en uit te schakelen".
 
Na het privéconcert, waar ook een aantal bezoekers van de kathedraal mee van geno-
ten, loodste Stanis ons mee in de orgelkast zelf. Via één van de twee deuren achter de 
speeltafel kwamen we in de onderste etage, een soort machinekamer. Hier bevinden 
zich vrijwel alle apparaten en reservoirs die voor het functioneren van het orgel nodig 
zijn. Het eerste wat ons opviel zijn de grote balgen. We klommen de ladder op die ons 
zo ʼn drie meter hoger bracht, dan zaten we tussen de pijpen van het hoofdwerk en 
bombarde met links en rechts pedaalpijpen. Op de foto poseert onze gids tussen de 
pijpen van het hoofdwerk.

Stanis, Roger Lodens en Marc Vuylsteke
aan het Schyven-orgel.
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In het huis vlakbij de kerk werd hij ʻgroot  ̓ gebracht. Reeds heel vroeg bespeelde 
Stanis het orgel. Zijn vader was koster-organist en hij mocht dus van jongs af mee op 
het dokzaal. “Van mijn achtste jaar ben ik begonnen met missen te spelen en te zingen. 
Op een bepaald moment liet mijn fiere vader aan de mensen zien dat ik het zonder 
hem kon en, terwijl ik het Agnus Dei speelde en zong ging hij beneden in de kerk te 
communie en bleef ik, met een klein hartje, alleen op het doksaal. Met  mijn voeten kon 
ik natuurlijk nog niet aan de pedalen, alles gebeurde toen nog manualiter. Vanaf die 
tijd heb ik er altijd van gedroomd om orgelist te mogen worden.” 

Zijn eerste pianolessen kreeg hij, samen met zijn zuster Lieve, van juffrouw Marthe 
Van Der Haegen uit Nukerke. Later volgde hij pianoles te Oudenaarde bij Victor 
De Bo en onder leiding van zijn mentor E.H. Jules De Bruyne begeleidde hij er 
het collegekoor. Antoon Verwee, een Oudenaards laureaat van het Lemmensinstituut, 
bracht hem verder in het orgelspel en de harmonieleer.
In die periode verzorgde hij talrijke kerkdiensten te Melden en te Eine.

4. STUDIE AAN HET KONINKLIJK MUZIEKCONSERVATORIUM  TE GENT.

Hoe ben je in het Gentse Conservatorium terecht gekomen?
“Mijn vader had schrik om mij te laten verder gaan in de muzikale richting doch 
ging akkoord dat ik het koster-organist-examen aflegde voor het Bisdom Gent. Gabriël 

kracht geweest. Het is een klassiek or-
gel, gebouwd door de Zwitserse Firma 
Metzler, een volwaardige tegenhanger 
qua stijl en plaatsing, van het monu-
mentale, romantische Schyven-orgel. 
Het nieuwe orgel kostte niet minder 
dan 25 miljoen BF en werd volledig 
gesponsord door Agfa-Gevaert N.V. 
en Bayer Antwerpen N.V. Het telt 45 
registers, 3 manualen en pedaal met 
3.322 orgelpijpen. De toets- en regis-
tertractuur zijn volledig mechanisch. 
Dit instrument is vooral geschikt voor 
literatuur die een duidelijke aanspraak 
vraagt. Het klinkt helder en doorzich-
tig en is daardoor vooral geschikt om 
werken uit de barokperiode te vertol-
ken. Nochtans werd ervaren dat heel 
wat orgelmuziek van voor en na deze 
periode ook mooi kan klinken op het 
Metzler-orgel.
Sedert de bouw van dit tweede instru-
ment organiseert de vzw "Antwerpse 
Kathedraalconcerten", naast de be-
staande reeks op vrijdagavonden in 
juni, ook een tweede reeks (“Orgel na de Noen”) te 12.45 uur, op vrijdagen van de 
maanden juli en augustus. In beide reeksen wordt één van de twee orgels bespeeld.

Ook het grote romantische Schyven-orgel uit 1891, met zijn 5570 orgelpijpen,  moch-
ten we bezoeken en daar kregen we een totaal ander geluid te horen. Dit instrument 
heeft een volle, ronde klank; de pijpen spreken minder scherp aan waardoor de klank 
warm overkomt. Men noemt dit een symfonisch orgel, naar het voorbeeld van een 
orkest. Pierre Schyven(10) bouwde dit romantisch orgel achter een barokke orgelfront 
uit 1657. Hij is tevens de maker van het orgel in de St.-Hermeskerk te Ronse en van 
het orgel in de O.-L.-Vrouwkerk van Pamele.

10. Pierre Schyven werd geboren te Brussel op 22 december 1827 en overleed op 6 juni 1916 te Elsene. In 
1843 trad hij in dienst van de orgelfirma Merklin-Schütze te Brussel. Hij speelde al vroeg een belangrijke 
rol in de firma. In 1870 nam hij samen met Armand en Jacques Verreyt de firma over onder de naam “Pierre 
Schyven & Cie". In 1905 trok hij zich terug uit het bedrijf dat door zijn zoon werd verder gezet.

Het orgel in de O.-L.-.Vrouw-Hemelvaartkerk te Nukerke.

Stanis aan het Metzler-orgel met Roger Lodens.
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Verschraegen(2) mijn latere orgelleraar was bij de jury en daar in het seminarie van 
Gent heeft hij mij voor het eerst gehoord. Ik speelde er een klein Preludium en Fuga 
van J.S. Bach. Na mijn orgelspel kwam hij naar mij en zegde : ʻzoudt ge niet naar het 
Conservatorium komen orgel studeren?' Ik wist niet wat ik hoorde; het was de eerste 
keer dat een belangrijk iemand mij zo aansprak".

Dit was het eerste contact dat hij persoonlijk had met zijn mentor. Dank zij professor 
Verschraegen, die vader Deriemaeker kon overtuigen, mocht Stanis naar het Conser-
vatorium op voorwaarde dat Stanis gelijktijdig de drukkerschool te Gent zou volgen. 
Drukker worden was het hoofddoel, de muziek mocht er wel bij. Prof. Verschraegen 
had de lesuren aan het Conservatorium sterk geminimaliseerd maar in werkelijkheid 
was dat een full-time studie (Notenleer, Geschreven en Praktische Harmonie, Mu-
ziekgeschiedenis en Orgel).”Ik heb die combinatie drie maanden volgehouden en met 
Kerstmis had mijn vader, die een verstandig man was, ingezien dat ik maar gelukkig 
kon zijn in de muziekwereld. Ik mocht de drukkersstiel vaarwel zeggen, temeer dat 
vader nu een opvolger zag in zijn jongste zoon Piet.”

In Gent kreeg Stanis veelvuldig de gelegenheid om Gabriël Verschraegen te horen in 
de St.-Baafskathedraal: “In het begin toen ik ingeschreven was in het Conservatorium 
liep ik dikwijls de St.-Baafskathedraal binnen. Ik hoorde er op een middag orgelspel 
en het was Gabriël Verschraegen aan het orgel. Ik ben er wel twee uur blijven luiste-
ren naar de prachtige muziek van César Franck. Het eerste jaar kreeg ik orgelles van 
Godelieve Suys uit Ronse, de assistente van G. Verschraegen.” 
In het Conservatorium waren zijn leraars Mr. Verheest, (geschreven harmonie), Mr. 
Van Damme (notenleer) de latere directeur Torck (notenleer), Mr. Lonque (geschre-
ven harmonie), Mevr. Minne (praktische harmonie), Mr. Van Eechaute (contrapunt 
en fuga); Mr. Boereboom (muziekgeschiedenis) en natuurlijk Gabriël Verschraegen 
(orgel).

Hij behaalde er volgende diplomaʼs: 
1952 : 1e prijs Notenleer
1953 : 1e prijs Geschreven Harmonieleer en prijs “Martin Lunssens”
1953:  1e prijs Orgel
1954 : 1e prijs Muziekgeschiedenis met thesis over
                        “De Strijkkwartetten van Beethoven” 
1955 : 1e prijs Praktische Harmonie en 2e prijs Contrapunt. 
1956 : 1e prijs Fuga
1956 : Hoger Diploma Orgel met Medaille van de Belgische Regering.

2. Gabriël Verschraegen, geboren te Eksaarde, studeerde aan het Lemmens-instituut te Mechelen en het 
Koninklijk Muziekconservatorium te Gent. In 1944 werd hij benoemd tot organist-titularis van de Sint-
Baafskathedraal, maakte concertreizen naar Amerika en Rusland, was een deskundige op het gebied van 
(oude) orgelliteratuur en een geëerd jurylid bij internationale muziekwedstrijden.

samen met Luc Leytens, de vzw “Antwerpse Kathedraalconcerten” die nog jaarlijks 
een zeer groot publiek naar de orgelconcerten brengen. Na mijn benoeming aan de 
kathedraal werd ik kort nadien uitgenodigd door de directeur Jozef Joris om orgelles 
te geven aan het Lemmensinstituut. Aansluitend ben ik door Prof. Dr. R.B. Lenaerts 
gecontacteerd om aan de Leuvense Universiteit (Afdeling Musicologie) geschreven 
en praktische harmonie en harmonische analyse te doceren. In 1968 heb ik dan Flor 
Peeters opgevolgd als leraar orgel aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium 
te Antwerpen".

Stanis is de 24ste organist van de O.-L.-Vrouwekathedraal van Antwerpen. Niet min-
der dan 40 jaar lang was hij organist-titularis van de kathedraal en als hij 70 jaar werd 
vond hij dat dit een mooi moment was om af te ronden en verkoos om op pensioen te 
gaan. Peter Van de Velde, zijn oud-leerling volgde hem op in 2002.

“Het wil niet zeggen dat ik stop met musiceren, maar nu beschik ik vrij over mijn tijd 
en speel orgel, piano of harmonium wanneer ik zin heb. Ik heb mijn best gedaan en 
ben een gelukkig man. Naast mijn muzikale bezigheden volgde ik op latere leeftijd 
nog jaren Spaanse les. Ook ben ik vanaf mijn 70ste nog drie jaar tekenacademie gaan 
volgen, hetgeen mij nu enorm veel aangename uurtjes bezorgt”.

8. ONS BEZOEK AAN HET METZLER- EN SCHYVEN-ORGEL
    VAN DE KATHEDRAAL

Rond de middag trokken we, Stanis en 
Tonia, Roger en ik met tram 8 naar Antwer-
pen-centrum. Van de Groenplaats, vroeger 
ʻhet groen hof  ̓ genoemd, gingen we via 
een private zij-ingang de kathedraal binnen. 
Ook al is Stanis reeds sinds 2002 met pen-
sioen, toch heeft hij nog altijd een sleutel 
en zo mochten we een door het publiek niet 
toegankelijke plaats (kerkmeesterskamer) 
doorlopen. Teneinde zijn orgelspel niet te 
verstoren vroeg hij aan een verantwoordelij-
ke om de muziekinstallatie uit te schakelen. 
Via een draaitrap bereikten we het in 1993 
nieuwgebouwde, Metzler-orgel waar we dan 
mochten genieten van een privé (klein) or-
gelconcert. Stanis is bij het idee en de bouw 
van dit prachtige instrument de stuwende 

Het Metzler-orgel.
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In 1957 nam hij in de St.-Baafskathedraal deel aan de internationale improvisatiewed-
strijd ingericht door het Gents Orgelcentrum en veroverde als jongste deelnemer de 
2de prijs. De winnaar was Uwe Rohl (°Husum-Duitsland 1925) (3), de andere deelne-
mers waren Koos Bons (°Rotterdam 1921) en Edwin Peter (°Bern-Zwitserland 1928). 
Een uur vóór de kompetitie werd aan de deelnemers een thema meegedeeld waarop 
zij een Fantazie en een Fuga moesten improviseren. De jury was samengesteld uit: 
Gabriël Verschraegen (B), Jean-Jacques Grünewald (Fr), Charles Hens (B), Friedrich 
Högner (D), Corneel Mertens (B) en Marcel Lageirse (B).

Jan Verroken schreef in “De Ronsenaar” van zondag 15 september : “Wij zijn er even 
vast van overtuigd, dat wij de gevoelens vertolken van ontelbaren in dit gewest, wan-
neer wij de gevierde, zijn ouders, zijn leraar, langs deze weg een zeer hartelijk proficiat 
wensen, en wanneer wij ons de tolk maken van grote verwachtingen voor de toekomst 
van de gevierde.”

In 1958 nam hij deel aan de Internationale Bachwedstrijd voor Orgel eveneens te Gent. 
Samen met 29 deelnemers uit verschillende landen, o.a. Frankrijk, Nederland, Duits-
land, Engeland, VS, Hongarije en Tsjechoslowakije. Na de eerste proeven bleven er 
nog zeven kandidaten over voor de halve finale, voor de finale nog vijf kandidaten. 
Uiteindelijk werd hij tweede na de Fransman René Saorgin. De volgende finalis-
ten waren: Hora uit Tschechoslowakije, Klinda uit Hongarije en Berutti uit Italië. 
Het weekblad “De Ronsenaar” van 5 oktober 1958 schreef : “Stanis jongen, doe zo 
voort, tot meerdere eer van Nukerke, een kleine landelijke gemeente uit de Vlaamse 
Ardennen welke aan de muzikale hemel schittert als een prachtige ster tussen 
Praag, Parijs, Londen en meerdere andere steden.”
Op zondag 28 september werd hij om 10 uur na de hoogmis gehuldigd op het gemeen-
tehuis van Nukerke als 2de laureaat van de Internationale Bachwedstrijd. Burgemees-
ter Hubau wenst hem “een vruchtbare loopbaan toe en nog vele lauweren tot eer van 
de gemeente”.

In 1960 werd hij Laureaat van de Internationale Improvisatiewedstrijd voor Orgel te 
Haarlem.

In 1961 behaalde hij als eerste de Virtuositeitsprijs voor orgel van de Belgische Rege-
ring in het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. 

3. Uwe Röhl  (1925 Husum - 2005 Lübeck). In 1955 was hij organist in de kathedraal van Schleswiger. Hier 
stichtte hij de zomerconcertreeks van de Schleswig-Holstein orgelconcerten. Van 1967 tot 1990 werd hij 
organist en cantor in de kathedraal van Lübeck.

de St-Jozefsparochie(9) als een van de belangrijkste van de stad. Ik was afgestudeerd 
en had dus interesse, alhoewel ik enkel het ambt “organist” ambieerde. De organist 
van St.-Jozef had pensioen genomen en de koster was een man op leeftijd. Het betrof 
een zeer drukke parochie en Pastoor Mabesoone zocht een koster-orgelist om het kos-
terswerk te verlichten. Dit werk echter bestaat niet enkel in gewijde vaten klaarzet-
ten  en gewaden schikken, doch ook o.m. dagelijks tapijten en zware kandelaars ver-
sjouwen; het was een full-time job die de pastoor sterk onderschatte. Na een grondig 
overleg met deze man besliste ik de job niet aan te nemen omdat ik vooral mijn muzi-
kale carrière wou uitbouwen. Bij het verlaten van de pastorie vertelde huishoudster 
Marieke : “De pastoor wil absoluut een koster-organist en hoeveel organisten hier al 
over de vloer gekomen zijn is niet meer te tellen”. Zes maand later kreeg ik in Nukerke 
een brief van de pastoor met de vraag nog eens naar Antwerpen te komen .“Ik herinner 
mij nog heel levendig ons gesprek van enkele maanden geleden en heb mijn mening 
een beetje herzien; ik zou een orgelist willen die de koster een beetje helpt”. Op 1 april 
1960 heb ik dan de opdracht aangenomen omdat de pastoor mij verzekerde dat ik geen 
belastend handwerk zou opgelegd worden. In de praktijk was dit echter niet het geval: 
de oude koster schoof al het zwaar werk naar mij toe. Na ongeveer een maand vroeg 
de pastoor mij of de opdracht mij beviel. Ik heb dan eerlijk geantwoord dat het zo niet 
verder kon: ʻde soepelheid van mijn handen gaat verloren en heb te weinig tijd om 
orgel te studerenʼ. Zijn reactie was positief: ʻGe hebt uw best gedaan, ge zijt  vol goede 
wil, we verminderen uw wedde met 1.000 frank en vanaf nu zijt ge enkel organistʼ. 
Ik was natuurlijk dolgelukkig.”
Kort daarop werd ik ook benoemd als leraar muziekgeschiedenis aan de Academie 
Jozef Van Poppel te Deurne. In hetzelfde jaar 1960 ben ik dan gehuwd met Tonia 
(Marie-Antoinette Latte) uit Sint-Amandsberg bij Gent.

7. DE ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL VAN ANTWERPEN

En hoe ben je dan uiteindelijk als organist in de kathedraal terecht gekomen en hoe 
verliep uw verdere carrière?

"In 1962 ging de 83-jarige kathedraalorganist, Alex Paepen, op rust. Het spreekt van-
zelf dat deze betrekking mij aansprak, temeer dat ik na mijn eerste prijs en hoger 
diploma orgel, ook nog als enige in België de virtuoziteitsprijs orgel van de Belgische 
Regering kon voorleggen. Gabriël Verschraegen steunde mij hierbij en op 1 mei 1962 
werd ik aangesteld als kathedraalorganist te Antwerpen. Reeds in 1963 stichtte ik, 

9. De St.-Jozefparochie bestaat sinds 19 april 2006  niet meer. In 2000 verkreeg de Russisch-orthodoxe 
gemeenschap in Antwerpen met instemming van het bisdom Antwerpen, de toelating van de kerkfabriek van 
Sint-Jozef om in beperkte mate gebruik te maken van de monumentale Sint-Jozefkerk. De gebruiksovereen-
komst werd in 2007 ondertekend. (Provincieraad van Antwerpen, verslag van de deputatie vergadering van 
24 april 2008).
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5. COMPOSITIE

Samen met mijn beste vriend, 
Lucien Goethals(4), wilde ik in 
een “moderne” stijl componeren. 
Wij waren in 1956 afgestudeerd 
aan het Gentse Conservatorium 
en in ons jeugdig enthousiasme 
vonden we de conservatoriumstijl 
oubollig. Wij hadden reeds vlijtig 
geëxperimenteerd met kleine com-
posities. Het atonale 12-tonen- 
systeem (dodecafonisme) scheen 
ons een middel om los te komen 

van de conservatieve laat-romantische muziektaal. We hadden daarover een boekje 
gevonden van een zekere Heimert en zo kwamen we op het idee om Norbert Rosseau(5) 
eens op te zoeken. Deze persoon was inderdaad zeer vernieuwend bezig en we dachten 
dat hij een aanhanger was van het 12-tonensysteem. Hij verbleef vaak in Kerselare 
waar zijn ouders de bekende zaak 'Jan van Gent' uitbaatten met de welbekende lekkies. 
Lucien Goethals woonde in Munkzwalm en was bij ons in Nukerke komen logeren; sa-
men trokken we te voet de berg Ladeuze omhoog naar Kerselare. We werden ontvangen 
in een kamer waar de lekkies werden gemaakt. We namen plaats achter een soort ar-
duinen tafel waar de bloem of de suiker nog niet waren weggeveegd. Norbert Rosseau, 
een sympathieke en joviale man, zat aan de overkant in pyjama en kamerjas...ʼWat is 
jullie probleem  ̓vroeg hij. ̒ Meester, wij zouden graag dodecafonisch componerenʼ. Wij 
wilden een goede indruk maken,  hem laten voelen dat hij die toch zovele jaren ouder 
en ook vooruitstrevend was, voor ons als voorbeeld dient; dat we het conservatorium 
als te conservatief ervaarden. Hij glimlachte en zei : ʻJa, jonge heren, het dodecafo-
nisme is een systeem gelijk er veel systemen zijn, en als ik eens geen inspiratie heb dan 
grijp ik ook wel eens naar een systeem.  ̓Zijn antwoord zette ons met de twee voeten 
terug op de grond.ʼ

4. Lucien Goethals werd in Gent geboren op 26 juni 1931 en overleed op 12 december 2006. Een deel van 
zijn jeugd bracht hij in Argentinië door en na de oorlog keerde hij met zijn ouders naar België terug. Het 
conservatisme aan het Gentse conservatorium kon hij niet aanvaarden en hij richtte zich steeds meer en 
meer naar de elektronische muziek. Hij was de motor achter het Gentse instituut voor Psychoakoestiek en 
Elektronische muziek. In 1999 kreeg hij o.a. de ANV-Visser Neerlandiaprijs. Hij was het boegbeeld van de 
hedendaagse muziek in ons land.

5. Norbert Rosseau werd te Gent geboren op 11 december 1907 als zoon van twee circusartiesten. Na de 
Tweede Wereldoorlog leerde Rosseau elektronische muziek kennen en volgde hij meerdere cursussen in 
Darmstadt en aan het IPEM te Gent. Samen met Louis De Meester was hij de eerste componist in Vlaanderen 
die dodecafonische (pas na de Tweede Wereldoorlog!) en elektronische muziek componeerde. In tegenstel-
ling tot de meeste componisten was hij nooit verbonden aan één of andere instelling zoals een conservato-
rium, een orkest of radio. Hij overleed in 1975. (Zie Businarias, jg 11, nr 32, p. 25-32)

Stanis heeft met het 12-tonensysteem ook geëxperimenteerd en ʻOpus 8 voor orgel  ̓is 
daar een voorbeeld van. “In mijn opus 8 ben ik met een 12-tonenreeks begonnen en heb 
deze nogal vrij uitgewerkt zodanig dat er regelmatig een soort tonaliteit (met elkaar 
vertrouwde klanken) te horen is.”
Heb je later dan nog contact gehad met Rosseau of was die ontmoeting eenmalig ? 
“We hadden regelmatig afspraken en om de maand kwamen we samen. Een kleine 
anekdote wil ik vertellen. Tijdens de lessen zat de meester tussen ons in, ik links en 
Lucien rechts. Op een bepaald moment zei hij : ʻMoest ik nu Schönberg(6) zijn, (dat 
was de grondlegger van de dodecafonie en Alban Berg(7) en Anton Webern(8) waren 
zijn leerlingen) dan was Stanis Alban Berg de lyricus en Lucien de cerebrale Webern; 
gij zoudt kunnen evolueren naar de elektronische muziek. Lucien heeft dit dan ook 
gedaan. Rosseau was iemand die ons kon leiden en toch rekening hield met ieders ei-
genheid. Hij heeft ons veel bijgebracht en ons respect en onze dankbaarheid voor hem 
was en blijft dan ook zeer groot. Spijtig genoeg ben ik dan geleidelijk aan gestopt met 
komponeren; na enige tijd in Antwerpen lagen de uitdagingen op een ander terrein.”

6. NAAR ANTWERPEN

Vooraleer ik in Antwerpen startte was 
ik reeds assistent van de orgelklas van 
Gabriël Verschraegen te Gent en gaf ik 
ʻmuziekgeschiedenis  ̓ in de Academie 
van Dendermonde.
Op een dag kwam de pastoor van 
Nukerke, Van Poeke-De Cnijf, met het 
bericht dat hij in het parochieblad een 
aankondiging had gevonden dat het 
ambt koster-organist vacant was in de 
St.-Jozefskerk te Antwerpen. Hij kende 

6. Arnold Schönberg (1874-1951). Hij wordt als grondlegger van de dodecafonie (twaalftoonsmuziek) tot 
de invloedrijkste componisten van de twintigste eeuw gerekend. In Wenen vormt zich rond hem een avant-
garde groep met o.a. Alban Berg, Anton Webern.

7. Alban Berg (1885-1935). Weens componist. Samen met Schönberg en Webern vormt Alban Berg het 
driemanschap van de z.g. “Tweede Weense School” (de eerste was het classicistische trio Haydn, Mozart 
en Beethoven).

8. Anton Webern, (1883-1945). Weens componist. Vanaf 1904 behoorde hij tot de kring van Schönberg. Van 
een vrije atonaliteit schakelde hij in 1925 over op het twaalftoonssysteem.
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5. COMPOSITIE

Samen met mijn beste vriend, 
Lucien Goethals(4), wilde ik in 
een “moderne” stijl componeren. 
Wij waren in 1956 afgestudeerd 
aan het Gentse Conservatorium 
en in ons jeugdig enthousiasme 
vonden we de conservatoriumstijl 
oubollig. Wij hadden reeds vlijtig 
geëxperimenteerd met kleine com-
posities. Het atonale 12-tonen- 
systeem (dodecafonisme) scheen 
ons een middel om los te komen 

van de conservatieve laat-romantische muziektaal. We hadden daarover een boekje 
gevonden van een zekere Heimert en zo kwamen we op het idee om Norbert Rosseau(5) 
eens op te zoeken. Deze persoon was inderdaad zeer vernieuwend bezig en we dachten 
dat hij een aanhanger was van het 12-tonensysteem. Hij verbleef vaak in Kerselare 
waar zijn ouders de bekende zaak 'Jan van Gent' uitbaatten met de welbekende lekkies. 
Lucien Goethals woonde in Munkzwalm en was bij ons in Nukerke komen logeren; sa-
men trokken we te voet de berg Ladeuze omhoog naar Kerselare. We werden ontvangen 
in een kamer waar de lekkies werden gemaakt. We namen plaats achter een soort ar-
duinen tafel waar de bloem of de suiker nog niet waren weggeveegd. Norbert Rosseau, 
een sympathieke en joviale man, zat aan de overkant in pyjama en kamerjas...ʼWat is 
jullie probleem  ̓vroeg hij. ̒ Meester, wij zouden graag dodecafonisch componerenʼ. Wij 
wilden een goede indruk maken,  hem laten voelen dat hij die toch zovele jaren ouder 
en ook vooruitstrevend was, voor ons als voorbeeld dient; dat we het conservatorium 
als te conservatief ervaarden. Hij glimlachte en zei : ʻJa, jonge heren, het dodecafo-
nisme is een systeem gelijk er veel systemen zijn, en als ik eens geen inspiratie heb dan 
grijp ik ook wel eens naar een systeem.  ̓Zijn antwoord zette ons met de twee voeten 
terug op de grond.ʼ

4. Lucien Goethals werd in Gent geboren op 26 juni 1931 en overleed op 12 december 2006. Een deel van 
zijn jeugd bracht hij in Argentinië door en na de oorlog keerde hij met zijn ouders naar België terug. Het 
conservatisme aan het Gentse conservatorium kon hij niet aanvaarden en hij richtte zich steeds meer en 
meer naar de elektronische muziek. Hij was de motor achter het Gentse instituut voor Psychoakoestiek en 
Elektronische muziek. In 1999 kreeg hij o.a. de ANV-Visser Neerlandiaprijs. Hij was het boegbeeld van de 
hedendaagse muziek in ons land.

5. Norbert Rosseau werd te Gent geboren op 11 december 1907 als zoon van twee circusartiesten. Na de 
Tweede Wereldoorlog leerde Rosseau elektronische muziek kennen en volgde hij meerdere cursussen in 
Darmstadt en aan het IPEM te Gent. Samen met Louis De Meester was hij de eerste componist in Vlaanderen 
die dodecafonische (pas na de Tweede Wereldoorlog!) en elektronische muziek componeerde. In tegenstel-
ling tot de meeste componisten was hij nooit verbonden aan één of andere instelling zoals een conservato-
rium, een orkest of radio. Hij overleed in 1975. (Zie Businarias, jg 11, nr 32, p. 25-32)

Stanis heeft met het 12-tonensysteem ook geëxperimenteerd en ʻOpus 8 voor orgel  ̓is 
daar een voorbeeld van. “In mijn opus 8 ben ik met een 12-tonenreeks begonnen en heb 
deze nogal vrij uitgewerkt zodanig dat er regelmatig een soort tonaliteit (met elkaar 
vertrouwde klanken) te horen is.”
Heb je later dan nog contact gehad met Rosseau of was die ontmoeting eenmalig ? 
“We hadden regelmatig afspraken en om de maand kwamen we samen. Een kleine 
anekdote wil ik vertellen. Tijdens de lessen zat de meester tussen ons in, ik links en 
Lucien rechts. Op een bepaald moment zei hij : ʻMoest ik nu Schönberg(6) zijn, (dat 
was de grondlegger van de dodecafonie en Alban Berg(7) en Anton Webern(8) waren 
zijn leerlingen) dan was Stanis Alban Berg de lyricus en Lucien de cerebrale Webern; 
gij zoudt kunnen evolueren naar de elektronische muziek. Lucien heeft dit dan ook 
gedaan. Rosseau was iemand die ons kon leiden en toch rekening hield met ieders ei-
genheid. Hij heeft ons veel bijgebracht en ons respect en onze dankbaarheid voor hem 
was en blijft dan ook zeer groot. Spijtig genoeg ben ik dan geleidelijk aan gestopt met 
komponeren; na enige tijd in Antwerpen lagen de uitdagingen op een ander terrein.”

6. NAAR ANTWERPEN

Vooraleer ik in Antwerpen startte was 
ik reeds assistent van de orgelklas van 
Gabriël Verschraegen te Gent en gaf ik 
ʻmuziekgeschiedenis  ̓ in de Academie 
van Dendermonde.
Op een dag kwam de pastoor van 
Nukerke, Van Poeke-De Cnijf, met het 
bericht dat hij in het parochieblad een 
aankondiging had gevonden dat het 
ambt koster-organist vacant was in de 
St.-Jozefskerk te Antwerpen. Hij kende 

6. Arnold Schönberg (1874-1951). Hij wordt als grondlegger van de dodecafonie (twaalftoonsmuziek) tot 
de invloedrijkste componisten van de twintigste eeuw gerekend. In Wenen vormt zich rond hem een avant-
garde groep met o.a. Alban Berg, Anton Webern.

7. Alban Berg (1885-1935). Weens componist. Samen met Schönberg en Webern vormt Alban Berg het 
driemanschap van de z.g. “Tweede Weense School” (de eerste was het classicistische trio Haydn, Mozart 
en Beethoven).

8. Anton Webern, (1883-1945). Weens componist. Vanaf 1904 behoorde hij tot de kring van Schönberg. Van 
een vrije atonaliteit schakelde hij in 1925 over op het twaalftoonssysteem.
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In 1957 nam hij in de St.-Baafskathedraal deel aan de internationale improvisatiewed-
strijd ingericht door het Gents Orgelcentrum en veroverde als jongste deelnemer de 
2de prijs. De winnaar was Uwe Rohl (°Husum-Duitsland 1925) (3), de andere deelne-
mers waren Koos Bons (°Rotterdam 1921) en Edwin Peter (°Bern-Zwitserland 1928). 
Een uur vóór de kompetitie werd aan de deelnemers een thema meegedeeld waarop 
zij een Fantazie en een Fuga moesten improviseren. De jury was samengesteld uit: 
Gabriël Verschraegen (B), Jean-Jacques Grünewald (Fr), Charles Hens (B), Friedrich 
Högner (D), Corneel Mertens (B) en Marcel Lageirse (B).

Jan Verroken schreef in “De Ronsenaar” van zondag 15 september : “Wij zijn er even 
vast van overtuigd, dat wij de gevoelens vertolken van ontelbaren in dit gewest, wan-
neer wij de gevierde, zijn ouders, zijn leraar, langs deze weg een zeer hartelijk proficiat 
wensen, en wanneer wij ons de tolk maken van grote verwachtingen voor de toekomst 
van de gevierde.”

In 1958 nam hij deel aan de Internationale Bachwedstrijd voor Orgel eveneens te Gent. 
Samen met 29 deelnemers uit verschillende landen, o.a. Frankrijk, Nederland, Duits-
land, Engeland, VS, Hongarije en Tsjechoslowakije. Na de eerste proeven bleven er 
nog zeven kandidaten over voor de halve finale, voor de finale nog vijf kandidaten. 
Uiteindelijk werd hij tweede na de Fransman René Saorgin. De volgende finalis-
ten waren: Hora uit Tschechoslowakije, Klinda uit Hongarije en Berutti uit Italië. 
Het weekblad “De Ronsenaar” van 5 oktober 1958 schreef : “Stanis jongen, doe zo 
voort, tot meerdere eer van Nukerke, een kleine landelijke gemeente uit de Vlaamse 
Ardennen welke aan de muzikale hemel schittert als een prachtige ster tussen 
Praag, Parijs, Londen en meerdere andere steden.”
Op zondag 28 september werd hij om 10 uur na de hoogmis gehuldigd op het gemeen-
tehuis van Nukerke als 2de laureaat van de Internationale Bachwedstrijd. Burgemees-
ter Hubau wenst hem “een vruchtbare loopbaan toe en nog vele lauweren tot eer van 
de gemeente”.

In 1960 werd hij Laureaat van de Internationale Improvisatiewedstrijd voor Orgel te 
Haarlem.

In 1961 behaalde hij als eerste de Virtuositeitsprijs voor orgel van de Belgische Rege-
ring in het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. 

3. Uwe Röhl  (1925 Husum - 2005 Lübeck). In 1955 was hij organist in de kathedraal van Schleswiger. Hier 
stichtte hij de zomerconcertreeks van de Schleswig-Holstein orgelconcerten. Van 1967 tot 1990 werd hij 
organist en cantor in de kathedraal van Lübeck.

de St-Jozefsparochie(9) als een van de belangrijkste van de stad. Ik was afgestudeerd 
en had dus interesse, alhoewel ik enkel het ambt “organist” ambieerde. De organist 
van St.-Jozef had pensioen genomen en de koster was een man op leeftijd. Het betrof 
een zeer drukke parochie en Pastoor Mabesoone zocht een koster-orgelist om het kos-
terswerk te verlichten. Dit werk echter bestaat niet enkel in gewijde vaten klaarzet-
ten  en gewaden schikken, doch ook o.m. dagelijks tapijten en zware kandelaars ver-
sjouwen; het was een full-time job die de pastoor sterk onderschatte. Na een grondig 
overleg met deze man besliste ik de job niet aan te nemen omdat ik vooral mijn muzi-
kale carrière wou uitbouwen. Bij het verlaten van de pastorie vertelde huishoudster 
Marieke : “De pastoor wil absoluut een koster-organist en hoeveel organisten hier al 
over de vloer gekomen zijn is niet meer te tellen”. Zes maand later kreeg ik in Nukerke 
een brief van de pastoor met de vraag nog eens naar Antwerpen te komen .“Ik herinner 
mij nog heel levendig ons gesprek van enkele maanden geleden en heb mijn mening 
een beetje herzien; ik zou een orgelist willen die de koster een beetje helpt”. Op 1 april 
1960 heb ik dan de opdracht aangenomen omdat de pastoor mij verzekerde dat ik geen 
belastend handwerk zou opgelegd worden. In de praktijk was dit echter niet het geval: 
de oude koster schoof al het zwaar werk naar mij toe. Na ongeveer een maand vroeg 
de pastoor mij of de opdracht mij beviel. Ik heb dan eerlijk geantwoord dat het zo niet 
verder kon: ʻde soepelheid van mijn handen gaat verloren en heb te weinig tijd om 
orgel te studerenʼ. Zijn reactie was positief: ʻGe hebt uw best gedaan, ge zijt  vol goede 
wil, we verminderen uw wedde met 1.000 frank en vanaf nu zijt ge enkel organistʼ. 
Ik was natuurlijk dolgelukkig.”
Kort daarop werd ik ook benoemd als leraar muziekgeschiedenis aan de Academie 
Jozef Van Poppel te Deurne. In hetzelfde jaar 1960 ben ik dan gehuwd met Tonia 
(Marie-Antoinette Latte) uit Sint-Amandsberg bij Gent.

7. DE ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL VAN ANTWERPEN

En hoe ben je dan uiteindelijk als organist in de kathedraal terecht gekomen en hoe 
verliep uw verdere carrière?

"In 1962 ging de 83-jarige kathedraalorganist, Alex Paepen, op rust. Het spreekt van-
zelf dat deze betrekking mij aansprak, temeer dat ik na mijn eerste prijs en hoger 
diploma orgel, ook nog als enige in België de virtuoziteitsprijs orgel van de Belgische 
Regering kon voorleggen. Gabriël Verschraegen steunde mij hierbij en op 1 mei 1962 
werd ik aangesteld als kathedraalorganist te Antwerpen. Reeds in 1963 stichtte ik, 

9. De St.-Jozefparochie bestaat sinds 19 april 2006  niet meer. In 2000 verkreeg de Russisch-orthodoxe 
gemeenschap in Antwerpen met instemming van het bisdom Antwerpen, de toelating van de kerkfabriek van 
Sint-Jozef om in beperkte mate gebruik te maken van de monumentale Sint-Jozefkerk. De gebruiksovereen-
komst werd in 2007 ondertekend. (Provincieraad van Antwerpen, verslag van de deputatie vergadering van 
24 april 2008).
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Verschraegen(2) mijn latere orgelleraar was bij de jury en daar in het seminarie van 
Gent heeft hij mij voor het eerst gehoord. Ik speelde er een klein Preludium en Fuga 
van J.S. Bach. Na mijn orgelspel kwam hij naar mij en zegde : ʻzoudt ge niet naar het 
Conservatorium komen orgel studeren?' Ik wist niet wat ik hoorde; het was de eerste 
keer dat een belangrijk iemand mij zo aansprak".

Dit was het eerste contact dat hij persoonlijk had met zijn mentor. Dank zij professor 
Verschraegen, die vader Deriemaeker kon overtuigen, mocht Stanis naar het Conser-
vatorium op voorwaarde dat Stanis gelijktijdig de drukkerschool te Gent zou volgen. 
Drukker worden was het hoofddoel, de muziek mocht er wel bij. Prof. Verschraegen 
had de lesuren aan het Conservatorium sterk geminimaliseerd maar in werkelijkheid 
was dat een full-time studie (Notenleer, Geschreven en Praktische Harmonie, Mu-
ziekgeschiedenis en Orgel).”Ik heb die combinatie drie maanden volgehouden en met 
Kerstmis had mijn vader, die een verstandig man was, ingezien dat ik maar gelukkig 
kon zijn in de muziekwereld. Ik mocht de drukkersstiel vaarwel zeggen, temeer dat 
vader nu een opvolger zag in zijn jongste zoon Piet.”

In Gent kreeg Stanis veelvuldig de gelegenheid om Gabriël Verschraegen te horen in 
de St.-Baafskathedraal: “In het begin toen ik ingeschreven was in het Conservatorium 
liep ik dikwijls de St.-Baafskathedraal binnen. Ik hoorde er op een middag orgelspel 
en het was Gabriël Verschraegen aan het orgel. Ik ben er wel twee uur blijven luiste-
ren naar de prachtige muziek van César Franck. Het eerste jaar kreeg ik orgelles van 
Godelieve Suys uit Ronse, de assistente van G. Verschraegen.” 
In het Conservatorium waren zijn leraars Mr. Verheest, (geschreven harmonie), Mr. 
Van Damme (notenleer) de latere directeur Torck (notenleer), Mr. Lonque (geschre-
ven harmonie), Mevr. Minne (praktische harmonie), Mr. Van Eechaute (contrapunt 
en fuga); Mr. Boereboom (muziekgeschiedenis) en natuurlijk Gabriël Verschraegen 
(orgel).

Hij behaalde er volgende diplomaʼs: 
1952 : 1e prijs Notenleer
1953 : 1e prijs Geschreven Harmonieleer en prijs “Martin Lunssens”
1953:  1e prijs Orgel
1954 : 1e prijs Muziekgeschiedenis met thesis over
                        “De Strijkkwartetten van Beethoven” 
1955 : 1e prijs Praktische Harmonie en 2e prijs Contrapunt. 
1956 : 1e prijs Fuga
1956 : Hoger Diploma Orgel met Medaille van de Belgische Regering.

2. Gabriël Verschraegen, geboren te Eksaarde, studeerde aan het Lemmens-instituut te Mechelen en het 
Koninklijk Muziekconservatorium te Gent. In 1944 werd hij benoemd tot organist-titularis van de Sint-
Baafskathedraal, maakte concertreizen naar Amerika en Rusland, was een deskundige op het gebied van 
(oude) orgelliteratuur en een geëerd jurylid bij internationale muziekwedstrijden.

samen met Luc Leytens, de vzw “Antwerpse Kathedraalconcerten” die nog jaarlijks 
een zeer groot publiek naar de orgelconcerten brengen. Na mijn benoeming aan de 
kathedraal werd ik kort nadien uitgenodigd door de directeur Jozef Joris om orgelles 
te geven aan het Lemmensinstituut. Aansluitend ben ik door Prof. Dr. R.B. Lenaerts 
gecontacteerd om aan de Leuvense Universiteit (Afdeling Musicologie) geschreven 
en praktische harmonie en harmonische analyse te doceren. In 1968 heb ik dan Flor 
Peeters opgevolgd als leraar orgel aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium 
te Antwerpen".

Stanis is de 24ste organist van de O.-L.-Vrouwekathedraal van Antwerpen. Niet min-
der dan 40 jaar lang was hij organist-titularis van de kathedraal en als hij 70 jaar werd 
vond hij dat dit een mooi moment was om af te ronden en verkoos om op pensioen te 
gaan. Peter Van de Velde, zijn oud-leerling volgde hem op in 2002.

“Het wil niet zeggen dat ik stop met musiceren, maar nu beschik ik vrij over mijn tijd 
en speel orgel, piano of harmonium wanneer ik zin heb. Ik heb mijn best gedaan en 
ben een gelukkig man. Naast mijn muzikale bezigheden volgde ik op latere leeftijd 
nog jaren Spaanse les. Ook ben ik vanaf mijn 70ste nog drie jaar tekenacademie gaan 
volgen, hetgeen mij nu enorm veel aangename uurtjes bezorgt”.

8. ONS BEZOEK AAN HET METZLER- EN SCHYVEN-ORGEL
    VAN DE KATHEDRAAL

Rond de middag trokken we, Stanis en 
Tonia, Roger en ik met tram 8 naar Antwer-
pen-centrum. Van de Groenplaats, vroeger 
ʻhet groen hof  ̓ genoemd, gingen we via 
een private zij-ingang de kathedraal binnen. 
Ook al is Stanis reeds sinds 2002 met pen-
sioen, toch heeft hij nog altijd een sleutel 
en zo mochten we een door het publiek niet 
toegankelijke plaats (kerkmeesterskamer) 
doorlopen. Teneinde zijn orgelspel niet te 
verstoren vroeg hij aan een verantwoordelij-
ke om de muziekinstallatie uit te schakelen. 
Via een draaitrap bereikten we het in 1993 
nieuwgebouwde, Metzler-orgel waar we dan 
mochten genieten van een privé (klein) or-
gelconcert. Stanis is bij het idee en de bouw 
van dit prachtige instrument de stuwende 

Het Metzler-orgel.
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In het huis vlakbij de kerk werd hij ʻgroot  ̓ gebracht. Reeds heel vroeg bespeelde 
Stanis het orgel. Zijn vader was koster-organist en hij mocht dus van jongs af mee op 
het dokzaal. “Van mijn achtste jaar ben ik begonnen met missen te spelen en te zingen. 
Op een bepaald moment liet mijn fiere vader aan de mensen zien dat ik het zonder 
hem kon en, terwijl ik het Agnus Dei speelde en zong ging hij beneden in de kerk te 
communie en bleef ik, met een klein hartje, alleen op het doksaal. Met  mijn voeten kon 
ik natuurlijk nog niet aan de pedalen, alles gebeurde toen nog manualiter. Vanaf die 
tijd heb ik er altijd van gedroomd om orgelist te mogen worden.” 

Zijn eerste pianolessen kreeg hij, samen met zijn zuster Lieve, van juffrouw Marthe 
Van Der Haegen uit Nukerke. Later volgde hij pianoles te Oudenaarde bij Victor 
De Bo en onder leiding van zijn mentor E.H. Jules De Bruyne begeleidde hij er 
het collegekoor. Antoon Verwee, een Oudenaards laureaat van het Lemmensinstituut, 
bracht hem verder in het orgelspel en de harmonieleer.
In die periode verzorgde hij talrijke kerkdiensten te Melden en te Eine.

4. STUDIE AAN HET KONINKLIJK MUZIEKCONSERVATORIUM  TE GENT.

Hoe ben je in het Gentse Conservatorium terecht gekomen?
“Mijn vader had schrik om mij te laten verder gaan in de muzikale richting doch 
ging akkoord dat ik het koster-organist-examen aflegde voor het Bisdom Gent. Gabriël 

kracht geweest. Het is een klassiek or-
gel, gebouwd door de Zwitserse Firma 
Metzler, een volwaardige tegenhanger 
qua stijl en plaatsing, van het monu-
mentale, romantische Schyven-orgel. 
Het nieuwe orgel kostte niet minder 
dan 25 miljoen BF en werd volledig 
gesponsord door Agfa-Gevaert N.V. 
en Bayer Antwerpen N.V. Het telt 45 
registers, 3 manualen en pedaal met 
3.322 orgelpijpen. De toets- en regis-
tertractuur zijn volledig mechanisch. 
Dit instrument is vooral geschikt voor 
literatuur die een duidelijke aanspraak 
vraagt. Het klinkt helder en doorzich-
tig en is daardoor vooral geschikt om 
werken uit de barokperiode te vertol-
ken. Nochtans werd ervaren dat heel 
wat orgelmuziek van voor en na deze 
periode ook mooi kan klinken op het 
Metzler-orgel.
Sedert de bouw van dit tweede instru-
ment organiseert de vzw "Antwerpse 
Kathedraalconcerten", naast de be-
staande reeks op vrijdagavonden in 
juni, ook een tweede reeks (“Orgel na de Noen”) te 12.45 uur, op vrijdagen van de 
maanden juli en augustus. In beide reeksen wordt één van de twee orgels bespeeld.

Ook het grote romantische Schyven-orgel uit 1891, met zijn 5570 orgelpijpen,  moch-
ten we bezoeken en daar kregen we een totaal ander geluid te horen. Dit instrument 
heeft een volle, ronde klank; de pijpen spreken minder scherp aan waardoor de klank 
warm overkomt. Men noemt dit een symfonisch orgel, naar het voorbeeld van een 
orkest. Pierre Schyven(10) bouwde dit romantisch orgel achter een barokke orgelfront 
uit 1657. Hij is tevens de maker van het orgel in de St.-Hermeskerk te Ronse en van 
het orgel in de O.-L.-Vrouwkerk van Pamele.

10. Pierre Schyven werd geboren te Brussel op 22 december 1827 en overleed op 6 juni 1916 te Elsene. In 
1843 trad hij in dienst van de orgelfirma Merklin-Schütze te Brussel. Hij speelde al vroeg een belangrijke 
rol in de firma. In 1870 nam hij samen met Armand en Jacques Verreyt de firma over onder de naam “Pierre 
Schyven & Cie". In 1905 trok hij zich terug uit het bedrijf dat door zijn zoon werd verder gezet.

Het orgel in de O.-L.-.Vrouw-Hemelvaartkerk te Nukerke.

Stanis aan het Metzler-orgel met Roger Lodens.
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honderdste verjaardag hebben ze niet 
kunnen vieren want in 1981 stopte 
men definitief en een aantal leden 
versterkte de Koninklijke Fanfare 
ʻDe Bijenkorf” uit Etikhove.(1)

Stanis vertelt : “Ik speelde bugel en 
na een tijdje heb ik mijn vader op-
gevolgd. Ik dirigeerde dan zelf en ik 
moet zeggen dat ik daar heel wat bij 
geleerd heb, zeer veel plezier heb aan 
beleefd en veel vriendschap mocht 
ondervinden van de muzikanten. 
Jaarlijks werd onze fanfare  uitgeno-
digd naar de Fiertel te Ronse waar 
we o.m. op de kiosk werken uitvoer-
den waar we een hele winter tijdens 
de dinsdagavondrepetities aan gewerkt hadden.
Wanneer ik aan het Gentse Conservatorium begon te studeren moest ik noodgedwon-
gen de Nukerkse fanfare vaarwel zeggen”.

3. STANIS IN NUKERKE.
 
Stanis werd te Nukerke geboren op 26 januari 1932. Twee dagen nadien diende Pastoor 
Achiel Reyns van Nukerke het doopsel toe. De doopakte vermeldt : Anno Dmi 1932 
die 28° Januaris ab infrascripto parocho baptizatus est Stanislaus, Vitalis, Hippolitus, 
Amatus Deriemaeker, filius Josephi, Theophili, Adolphi ex Nukerke et mater Mariae 
Ameliae Van Maelsaeke ex hanc juncturam in hanc die 3 Aprilis 1929 natus die 26° 
hujus hora 1 1⁄2 postmeridiae. Suscep. Vitalis Van Maelsaecke et Virginia Radis. Quod  
attestor A. Reyns.
In de marge naast de doopakte staat dat hij zijn Plechtige Communie deed op 13 juli 
1944 en dat hij op 4 augustus 1960 te St.-Amandsberg huwde met Maria Antonia 
Latte.

1. Mondelinge gegevens van Roger Lodens. De opeenvolgende dirigenten van de fanfare waren : 
Octaaf Hoffmann, Octaaf  TʼHoofd (Melden), E.H. Onderpastoor Spitaels, Jozef Deriemaeker, Stanis 
Deriemaeker, Hubert Deriemaeker, Norbert Deriemaeker en Etienne Bultot.

Het Schyven-orgel is het geschikte 
instrument voor symfonische mu-
ziek gecomponeerd na ca. 1840, 
zoals voor het werk van Widor, 
Franck, Messiaen en anderen. Op 
dit orgel kan de barokliteratuur 
van Bach, Buxtehude en anderen 
moeilijk tot klinken worden ge-
bracht, terwijl dit prachtig te re-
aliseren is op het klassieke Metz-
ler- orgel. Omgekeerd is het ook 
een feit dat de romantische muziek 
van o.m. Widor en Franck, niet 
kan overtuigen met het Metzler-
orgel.
Het binnenwerk van het Schyven-
orgel is opgebouwd in 3 etages, 
de totale breedte meet bijna 11m. 
en de diepte is iets meer dan 4 m. 
Hier aan mijn speeltafel ʻregeer  ̓
ik over het gehele instrument door 
middel van de klavieren, de peda-
len, de registerknoppen en voettre-
den. Je ziet vier klavieren die aan 
beide zijden geflankeerd zijn door 
vijf boven elkaar gelegen rijen re-
gisterknoppen die niet minder dan 
90 registers kunnen in- en uitschakelen. Boven het vierde klavier hebben we nog een 
zesde rij knoppen die het in- en uitschakelen van bepaalde groepen registers regelt. 
Onderaan boven het pedaalklavier bevinden zich de beide zweltreden die de zwelkasten 
van positief en récit bedienen en dus een crescendo en decrescendo mogelijk maken. 
Naast die zweltreden hebben we dan twee rijen boven elkaar geplaatste voettreden die 
dienen om de diverse pedaal- en manuaalkoppelingen in en uit te schakelen".
 
Na het privéconcert, waar ook een aantal bezoekers van de kathedraal mee van geno-
ten, loodste Stanis ons mee in de orgelkast zelf. Via één van de twee deuren achter de 
speeltafel kwamen we in de onderste etage, een soort machinekamer. Hier bevinden 
zich vrijwel alle apparaten en reservoirs die voor het functioneren van het orgel nodig 
zijn. Het eerste wat ons opviel zijn de grote balgen. We klommen de ladder op die ons 
zo ʼn drie meter hoger bracht, dan zaten we tussen de pijpen van het hoofdwerk en 
bombarde met links en rechts pedaalpijpen. Op de foto poseert onze gids tussen de 
pijpen van het hoofdwerk.

Stanis, Roger Lodens en Marc Vuylsteke
aan het Schyven-orgel.
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Bovenaan met de vlag : Bernard Deriemaeker.
Bovenste rij van links naar rechts :
Hilloné De Merlier, Jules Merchiers, Maurice Vanden Daele, Georges De Rijcke, André Derijcke, 
Frans Verhellen, Jules Vanlancker, Michel Deriemaeker, Michel Claus, Achiel Desmet, René Deweer, 
en Emiel Vanden Abeele.
Tweede rij :
Octaaf Deriemaeker, Frans Vandergheynst, Alfred Surquin, Amedée Verdonckt, David Verdonckt, 
Gilbert Vanden Abeele, Georges Bourlez, Médard Deriemaeker, Georges Vanden Daele, Désirée 
Van Meerhaeghe en Hippoliet Deriemaeker.
Derde rij :
Arthur Verdonckt, Félicien Verroken, Jozef TʼJoen en E.H. Spitaels (onderpastoor tot 1928), Richard 
Deschaumes, Edmond Rousseau en Leon De Merlier.
Onderste rij (zittend) :
Alidoor Den Haerijnck, Frans Vanden Daele, Georges Vanden Abeele, Frans Moreels en René 
Vanden Abeele.

Op de vlag (zie foto vorige bladzijde) staan de jaartallen 1887-1912 alsook de naam  
“St-Ceciliaʼs Katholieke Vereeniging Fanfaren Nukerke 1887-1912”. Onder de Vlaam-
se Leeuw zien we de leuze : “Vlaanderen den Leeuw”. Reeds in 1887 bezat de fanfare 
een vlag. Dit kunnen we opmaken uit een aankondiging van de jaarlijkse kermis op 
zondag 2 oktober 1887 op de ̒ Statie”wijk te Etikhove in “De Scheldegalm”: “Ten 3 1⁄2 
ure s̓ namiddags juist zal de Harmoniemaatschappij van Leupegem, door de fanfaren-
maatschappijen van Melden en Nukerke, deze laatste vergezeld van haar nieuw vaan-
del, plechtig aan de statie te 
Etichove worden ontvangen 
...”. Uit verder onderzoek in 
het weekblad “De Schelde-
galm” blijkt echter dat 1881 
het stichtingsjaar moet ge-
weest zijn (zie foto). Wie de 
stichters waren konden we 
niet achterhalen.

Vader Jozef Deriemaeker 
volgde onderpastoor E.H. 
Spitaels op als dirigent van 
de Koninklijke Fanfare St.-
Cecilia rond 1935. De fanfa-
re, die nu niet meer bestaat, 
was dus vermoedelijk gesticht in 1881. Op de vlag uit 1912 en ook op die van 1971 
staat echter het jaartal 1887.
Kort vóór de Tweede Wereldoorlog werd de fanfare omwille van verkiezingsperikelen 
opgedoekt maar onmiddellijk na de oorlog werd “het muziek” opnieuw opgericht. De 

“Marc, klim  maar eens op die ladder want zo kom je op de derde etage en van daaruit 
kan je een foto maken van de houten en metalen pijpen van het pedaal. Je zit dan zoʻn 
11 m boven het doxaal en bijna 18 m boven de kerkvloer. Je kan nu ook van bovenaf 
in de grootste pijpen van de beide 32-voets-registers kijken, ze zijn ongeveer 10 m 
lang”.
Indrukwekkend, ongelooflijk interessant, dat wij dit mogen meemaken. Stanis spreekt 
vol liefde over zijn orgel, dit uniek bewaarde exemplaar, dat hij 40 jaar lang mocht 
bespelen.

Rond half drie verlieten we de kathedraal en genoten dan op het terrasje van ons uitge-
stelde middageten. Aan tafel praatten we rustig verder.

Je hebt zelf ook gecomponeerd en ben je nu nog actief als componist ?
“Ik heb geschreven tot ongeveer 1965, meestal voor orgel, een paar liederen, een mis 
... Ik ben dan gestopt en vind het wel een beetje jammer. De tijd ontbrak mij: les ge-
ven, concerten voorbereiden, organisatie van kathedraalconcerten, kerkdiensten en 
concertreizen. Ik miste ook de stimulans van mijn Gentse vrienden-collega s̓. Intussen 
hadden we ook zes kinderen en gelukkig was mijn vrouw steeds thuis om hun opvoe-
ding op zich te nemen.”

Het afscheidsconcert van de kathedraal speelde Stanis op vrijdag 24 mei 2002. Samen 
met zijn opvolger Peter Van de Velde brachten ze afwisselend en deels in samenspel 
werk van J.S. Bach, C. Franck, E. Batiste, C.M. Widor, J. Langlais, E. Gigout op het 
klassieke Metzler-orgel en het romantische Schyven-orgel. Uitzonderlijk hoorde men 
toen beide orgels samenspelen.

Zondag 4 mei concerteerde je bij ons in de kerk van Maarke op het gerestaureerd 
Van Peteghem-orgel. Hoe bereid je een concert voor want elk orgel heeft zijn eigen 
identiteit?

“Geen enkel orgel is inderdaad hetzelfde, het aantal klavieren, het aantal registers, 
de keuze van de registers, de ligging van het voetklavier is steeds verschillend. In 
Maarke was er b.v. geen voetklavier en slechts één manuaal. Deze beperking maakt 
het niet eenvoudiger; ik moest voor dit instrument de specifieke orgelmuziek uitkiezen 
die mogelijk was op het kleine orgel. Dergelijke uitdaging vind ik boeiend en ik was 
gelukkig dat het publiek zo enthousiast reageerde. Wanneer ik uitgenodigd word voor 
een concert wil ik vooraf altijd de samenstelling kennen van het instrument, teneinde 
een goed programma te kunnen opstellen. Het beste is natuurlijk het orgel vooraf te 
gaan verkennen doch dit is meestal niet mogelijk, zeker wanneer het buitenlandse 
concerten betreft. Als het om een groot instrument gaat heb ik 4 à 5 of 6 uur nodig 
om de registers uit te kiezen, “de registratie voor te bereiden,” die dan in de partituur 
genoteerd wordt. Iemand moet dan beneden in de kerk luisteren en dat is meestal mijn 
vrouw. Samen hebben we heel wat uren voorbereidend werk gedaan in de kerken. De 
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Gehurkt van links naar rechts :
Roland DʼHondt, Michel Kestelijn, Emiel Vandermeersch, Norbert Deriemaeker (neef van Stanis), 
Roger Lodens, André Deriemaeker, Norbert Ysebaert, André Van Coppenolle, Vincent Ysebaert en 
Achiel De Smedt.

Staande van links naar rechts :
Gerard Van Uxem, Roger Van Uxem, Frans Vandergheynst, Roger Ceuterick, Richard Geenens, Gas-
ton Van Ceunebroecke, Paul Deriemaeker (broer van Stanis), Alfons De Sloovere, Marc De Merlier, 
Theophiel Vandergheynst, Alfred Surquin, Stanis Deriemaeker, Gaston Moreels, Andre Vanderlinden 
en Jozef Deriemaeker (vader van Stanis).

Een nog oudere foto van ʻhet muziek van Nukerke  ̓ haalt Roger te voorschijn met 
daarop vader Jozef Deriemaeker, nonkels Medard, Octaaf en Michel en grootva-
der Hippoliet met zijn broer Bernard. Samen halen ze herinneringen op en vertellen 
allerlei anekdoten van de muzikanten.

Een foto waarop de Nukerkse muzikanten poseren rond 1925

1. Bernard, 2. Michel, 3. Octaaf, 4. Jozef, 5. Medard en 6. Hippoliet.
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balans maken van de verschillende registers is heel belangrijk. Boven op het doksaal is 
dit op de plaats van de organist meestal moeilijk te beoordelen; de organist weet welke 
kleuren hij wenst, doch de assistent beneden in de kerk kan beter oordelen over de ba-
lans. Uiteindelijk speelt de organist voor de toehoorders, en op hun plaats moet de mu-
ziek aangenaam en overtuigend klinken. Wat ook nog eens onderschat wordt is dat de 
organist tijdens het concert veelal geassisteerd wordt door een of twee registranten die 
de registers op de juiste momenten manipuleren. Alhoewel het orgel in Maarke eerder 
een klein aantal registers telt heeft Tonia daar toch een serieus steentje bijgedragen. 
Zo hebben wij samen tijdens de concerten in binnen- en buitenland heel wat spannende 
en mooie momenten beleefd".

Rond 17 uur namen we afscheid van Stanis en Tonia met de belofte dat ze binnenkort  
een tegenbezoek zouden brengen aan ons documentatiecentrum.

vleugelpiano Carl Mand (ca. 1870) en een Mustel-harmonium; opnieuw mochten we 
mee genieten van de heerlijke muziek. Vol enthousiasme en met veel overtuiging ver-
telt hij over zijn instrumenten, over de klank die hij eruit tevoorschijn tovert, over de 
muziek in het algemeen. We vernemen hier nog dat er op de eerste verdieping een Itali-
aans clavecimbel staat dat gebouwd werd door Walter Maene en op de derde een rechte 
piano met Derdeyn-voetklavier voor de orgelstudie.  Ook al is hij sinds 2002 met pen-
sioen, toch gaat er geen dag voorbij zonder zijn passie, zijn orgel- en pianomuziek.

2. DE FANFARE VAN NUKERKE

Tijd nu voor een kopje koffie en een eerste uitgebreid gesprek in de tuin met in de 
hoek een grote lindeboom. Een oude foto waarop de Nukerkse St.-Ceciliafanfare (“het 
muziek van Nukerke” zoals men destijds zei) wordt bekeken. Stanis zien we op de foto 
en ook Roger Lodens en alle andere muzikanten. Voor Stanis is het een blij weerzien, 
een nostalgisch terugkijken naar zijn jeugd. 

De Koninklijk Fanfare St.-Cecilia van Nukerke in 1954 ?
1. Jozef (vader), 2. Paul (broer), 3. Stanis Deriemaeker, 4. Roger Lodens.

132

4

Stanis aan het gerestaureerde Van Peteghem-orgel te Maarke.
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In bijlage een CV van onze gelauwerde virtuoos :
  
Stanislas Deriemaeker (°26 januari 1932, Nukerke, Oost-Vlaanderen) studeerde aan 
het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent tussen 1950 en 1956. Hij behaalde er 
Eerste Prijzen van Notenleer, Geschreven en Praktische Harmonie, Orgel, Muziekge-
schiedenis, Contrapunt en Fuga, en ook het Hoger Diploma Orgel. Zijn leraars waren 
o.a. Marcel Boereboom, Prosper Van Eechaute en Gabriël Verschraegen. In 1961 werd 
hem de Virtuositeitsprijs Orgel van de Belgische Regering toegekend.

Hij was Laureaat van de Internationale Improvisatiewedstrijd voor Orgel 1957, de 
Internationale Bachwedstrijd 1958 te Gent en van de Internationale Improvisatiewed-
strijd voor Orgel te Haarlem (NL) in 1960.
1954-56: lesgever orgel ad interim Koninklijk  Muziekconservatorium Gent.
1959-60: adjunct-leraar notenleer ad interim Koninklijk Muziekconservatorium Gent.
1959-67: leraar muziekgeschiedenis Stedelijke Muziekacademie Dendermonde.
1960-69: leraar muziekgeschiedenis Gemeentelijke Muziekacademie Deurne.
1961-68: lesgever orgel Koninklijk Muziekconservatorium Gent.
1960-62: organist-titularis Sint-Jozefskerk Antwerpen.
1965-69: leraar orgel Lemmensinstituut Mechelen-Leuven.
1966-92: lesgever muziektheorie aan de afdeling Musicologie Katholieke Universiteit 
Leuven.
1968-96: leraar orgel Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen.
1962-2002: organist-titularis O.-L.-Vrouwekathedraal Antwerpen.
1963: studiebeurs Parijs, aangeboden door het Ministerie van Nationale Opvoeding en 
Cultuur, met als thema Franse orgelmuziek.
1972: studiebeurs Lissabon (Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur); thema: 
Spaanse en Portugese orgelmuziek.
Samen met de componist Lucien Goethals volgde hij compositie bij Norbert Rosseau. 
Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag publiceerde de vzw Antwerpse Kathedraal-
concerten zijn Muziek voor Orgel opus 5 en opus 8, respectievelijk uit 1960 en 1962.
 
Naast de ontelbare kerkdiensten speelde Stanislas Deriemaeker tot op heden meer dan 
duizend orgelconcerten waarvan een groot aantal in het buitenland: de meeste Euro-
pese orgelcentra, de Verenigde Staten van Amerika, Canada en het Verre Oosten (Hong 
Kong, Japan, Zuid-Korea en de Filippijnen). Hij begeleidde ook regelmatig beroemde 
solisten en tijdens het Rubensjaar 1977 speelde hij in de Vlaamse Opera een basso 
continuopartij bij de Orfeo-uitvoeringen van Claudio Monteverdi, onder leiding van 
Jos Van Immerseel.

Tijdens zijn ambtstermijn als leraar orgel kende het Koninklijk Vlaams Muziekconser-
vatorium te Antwerpen, een veertigtal einddiplomaʼs toe in zijn discipline, waaronder 
Eerste Prijzen, Hogere Diplomaʼs en Meestergraden.

de muur hangt een werk dat Tonia maakte met houten drukletters die herinneren aan 
de jeugdjaren van Stanis; hij was inderdaad door zijn vader voorbestemd om drukker 
te worden. In de living staan een piano-forte van Hoeberechts (ca. 1825), een 
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Hij verzorgde radio- en tv-opnames, alsook cdʼs op het Schyven- en het Metzler-orgel 
van de Antwerpse Kathedraal, het Spaans orgel te Melsele en het Verbuecken-orgel te 
Tessenderlo. In 2000 leverde hij tevens een bijdrage aan de cd die werd opgenomen 
in de Brusselse Kathedraal ter gelegenheid van de inspeling van het nieuwe Grenzing-
orgel.

Hij fungeerde als jurylid bij de Internationale Orgelwedstrijden te Brugge, Dordrecht, 
Groningen, Haarlem, Leiden, Linz, Nürenberg en St. Albans.

In 1993 overhandigde de Gemeenschapsminister van Cultuur hem de Prijs Johan 
Fleerackers van de Vlaamse Gemeenschap en in 1995 en 1996 was hij Cultureel  
Ambassadeur van Vlaanderen.

Hij is medestichter van de in 1963 opgerichte vzw “Antwerpse Kathedraalconcerten” 
en tevens van de orgelcyclus te Melsele.

Stanislas Deriemaeker was gedurende veertig jaar kathedraalorganist te Antwerpen en 
legde deze opdracht neer in 2002.

CDʼs Stanislas Deriemaeker

- Kathedraal Antwerpen:
 1) The Pierre Schyven  Organ (J.N. Lemmens en C. Franck)
 2) The Metzler Organ of Antwerp Cathedral (J.S. Bach en Franse Barok)
 3) Symphonic organ music from Belgium and France (Schyven-orgel)
 4) J.S. Bach / Works for Organ (Metzler-orgel)
 5) The two organs of Antwerp Cathedral (J.S. Bach, Boyvin, Buttstett,
      Pachelbel/Felix Mendelssohn, Dudley Buck)
 6) Music from Tessenderlo (Verbuecken-orgel)
 7) Het Spaans Orgel te Gaverland (Melsele).

Op bezoek bij Stanis(las) Deriemaeker.
MARC VUYLSTEKE

1. AANKOMST TE BERCHEM-ANTWERPEN

Woensdag 17 juni 2009, op één van de mooiste dagen van juni trokken Roger 
Lodens en ikzelf naar Antwerpen bij de oud-Nukerkenaar Stanis Deriemaeker. (Zijn 
echte doopnaam is Stanislaus, Vitalis, Hippolitus, Amatus en bij de Nukerkenaren die 
hem nu meer dan vijftig jaar geleden naar Antwerpen zagen vertrekken is hij bekend 
als Stanis).
Na het geslaagde orgelconcert van Stanis, bij de officiële openstelling van de geres-
taureerde cultuurtempel en de inauguratie van het vernieuwde Van Peteghem-orgel in 
Maarke, konden we in het café “De Lustigen Boer” nog gezellig napraten. En toen 
maakten we een afspraak om hem eens te bezoeken. 

Die woensdag 17 juni wachtte Stanis ons rond 11 uur 
op in het station van Berchem-Antwerpen en samen 
wandelden we via de Cogels-Osylei naar de Generaal 
Van Merlenstraat, de eerste straat links aan het rond-
punt midden de Cogels-Osylei. Stanis vertelde ons de 
geschiedenis van deze stadswijk met de statige heren-
huizen (“villaʼs genoemd door de toenmalige architec-
ten) die volledig de belle époquesfeer uitademen. "De 
Cogels-Osylei ligt in het oostelijk stadsgedeelte ʻZuren-
borgʼ. De wijk kreeg tussen 1880-1914 snel stadsallures 
door de bouw van die burgershuizen in art nouveau-
stijl naast allerlei neo-stijlen. In 1986 konden wij in 
deze omgeving een huis kopen en in deze buurt hebben 
zich geleidelijk aan vele musici, kunstschilders, schrij-
vers, toneelspelers e.a. gevestigd".

Thuis werden we verwelkomd door Tonia, zijn echtge-
note, waarmee hij op 4 augustus1960 te Sint-Amands-
berg huwde, straks 50 jaar geleden. Dat hier een mu-
zikant, een organist woont was onmiddellijk te zien. 
Stanis verwelkomde ons op zijn manier en gaf ons 
een privé recital op het huisorgeltje in de inkomhal 
waarvan de blaasbalgen zowel elektrisch als manueel 
bediend kunnen worden. Hier op de foto zien we Sta-
nis aan het orgel en Tonia bedient de blaasbalgen. Aan 

Een van de paleizen
aan het rondpunt

midden de Cogels-Osylei.
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trakteerd op koffie en taarten. Wanneer het feest in de week viel, werd dit steeds tot de 
zondag erop uitgesteld. Volgens Marie Roos uit Kerkem kwam het ook voor, dat acht 
dagen na de bruiloft een koffietafel werd gegeven voor de heel goede buren of vrien-
den. Meer gebruikelijk nochtans was alles te concentreren binnen de vier dagen na de 
huwelijksplechtigheid. Een uitzonderlijk geval was het huwelijk van de burgemeester 
van Schorisse. Alice Portois vertelde dat de zondag na de bruiloft een tamelijk groot 
aantal mensen werd uitgenodigd voor een etentje. Enkel van de burgemeester werd 
verwacht zoiets te doen.

Een slotbeschouwing over de relatie Wattez-volkskunde

Wattez is geboren in Schorisse. Alhoewel hij niet zo lang in onze streek verbleef, heeft 
hij toch drie vierden van zijn werk in de Vlaamse Ardennen gesitueerd. Ten opzichte 
van zijn verheerlijking van de natuur, is zijn interesse voor de volkskundige verschijn-
selen minder belicht. Nochtans heeft Omer Wattez wel degelijk een volkskundige 
belangstelling aan de dag gelegd. Zijn beschouwingen zijn niet steeds systematische 
beschrijvingen van volkskundige gebruiken, ze zijn meestal ingekaderd in een literair 
verhaal. Hoe betrouwbaar zijn deze beschouwingen?
Ondanks het beperkt aantal gegevens in verband met het thema verkering-huwelijk bij 
Wattez kan men toch duidelijk conclusies trekken. Meestal vermeldt Wattez de meest 
eigenaardige gebruiken, zoals het stroppen, het schoenvegen en de huwelijksreis. Bij 
vergelijking met het interviewmateriaal blijkt Wattez objectief de gebruiken weer te 
geven. Zijn gegevens blijken nergens specifiek relevante verschillen te bevatten.
Wattez vermeldt zeker niet alle huwelijksgebruiken, zoals de ring, de ondertrouw, de 
verloving, de afhaling van de bruid, het scharminkelen...
Volgens Marijke De Praetere liggen Wattez  ̓bedoelingen in de buurt van twee comple-
mentaire aspecten: de verheerlijking van de natuur en de verheerlijking van zijn volk. 
Wat overweegt is moeilijk te zeggen. Een ander kernpunt in de visie van Omer Wattez 
is de invloed van de Eerste Wereldoorlog geweest: “Dat er na de oorlog veel verande-
ring is gekomen in de gebruiken, zeden en gewoonten in Zuid-Vlaanderen, en op het 
land in het algemeen, zal de bezoeker die de stad bewoont, dadelijk bemerken, als hij 
vóór de oorlog er de landelijke bevolking heeft gekend”. 

Bron
De enige hier gebruikte bron is de Licentiaatsverhandeling, “Volkskundige elementen uit het werk 
van Omer Wattez”, die Marijke De Praetere uit Nukerke in 1976 indiende aan de KUL.

Erfgoeddag 2009.
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Zondag 26 april 2009 was er de tentoonstelling in het kader van Erfgoeddag in het 
documentatiecentrum “Ter Maelsaecke” met als thema “Vriendschap en sport”.

Bij het binnenkomen werden de bezoekers al onmiddellijk ondergedompeld in het 
“jonge” verleden. Aan de hand van vele fotoʼs van zowel duivenmelkers, renners, 
boogschutters, vinkenzetters en andere lokale sporters kon men een idee krijgen hoe 
het er vroeger aan toe ging.

Het was voor de organisatoren een opsteker om regelmatig te horen hoe sommigen 
opeens riepen: “hé, dat is “onze Jan”,... of kijk “deed die dat ook??”... Ook waren 
er talrijke krantenknipsels met uitslagen die gretig gelezen werden. Velen beleefden 
mooie herinneringen!
Dit keer was het eerder een “ouder” publiek dat naar het documentatiecentrum was 
afgezakt, immers voor de jeugd was deze tentoonstelling ietsje “te oud”. Hun beurt 
komt later wel, .....

Daarna kon men nog blijven wegdromen met een drankje en zo kwam ook het woordje 
“vriendschap” nog meer aan bod.
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liet men meestal ongemoeid. De grappen varieerden van heel onschuldige tot geraffi-
neerde. Luid zingen en lawaai maken aan het venster van de slaapkamer, wanneer men 
dacht dat het koppel reeds in slaap was gevallen, hoorden er meestal bij. Dan waren er 
de vrolijke variaties met de knopen in het slaaplaken, bellen aan de matras, stokken in 
het bed, een zak maken van de lakens. Origineler was de volgende frats: er werd een 
pop op de plaats van de man in het huwelijksbed gelegd met de naam van de vrouw 
ernaast. Hiermee werd een tweede man in bed uitgebeeld.

De moeilijkheden die het koppel ondervond om te gaan slapen waren dus heel talrijk. 
Gewoonlijk gebeurde een en ander in samenspraak met broers, zusters en vrienden. 
De enige mogelijkheid om er aan te ontsnappen was zonder vermelding van de woonst 
het feest te verlaten.

De toekomstige woning

De toekomstige woning werd meestal verscheidene weken op voorhand gereedge-
maakt door het koppel, enkele familieleden en ook wel eens de buren. In heel veel 
gevallen gebeurde het dat de getrouwde jongen en het meisje in het ouderlijke huis 
mee woonden, en dat vaak verscheidene jaren lang, tot er ergens een boerderijtje vrij-
kwam. Vooral bij de boerenbevolking werd deze formule toegepast. Wanneer ze niet 
welgesteld waren, was er een gemeenschappelijke kookpot; als ze het zich enigszins 
konden veroorloven, waren ze helemaal onafhankelijk.

Dat introuwen bij de boeren gebeurde vaak, wanneer de ouders te oud waren, om het 
leven op de boerderij verder te zetten. Het werk werd dan overgenomen door het jonge 
koppel. Bovendien heerste de neiging om zo veel mogelijk alles met “eigen volk” te 
doen, waarbij dus een schoonzoon of schoondochter de plaats vervulde, waarvoor men 
anders een knecht of meid moest betalen.

Als de jongen of het meisje van een andere buurtgemeenschap of parochie was, wer-
den ze “ingebrand”. Er werden bussels stro verbrand op straat of in de tuin, ronde-
dansen uitgevoerd en “vivat onze nieuwe buren” geroepen. Het traditionele pintje of 
“ druppeltje” mocht zeker niet ontbreken. Ook als het koppel introuwde, wat dus veel 
voorkwam, werden de “inwijkelingen” ingebrand.

Feestelijkheden na de eigenlijke huwelijksdag

Er was weinig sprake van typische volkskundige feestelijkheden na de huwelijksdag. 
Of er nagefeest werd, hing af van wie allemaal uitgenodigd was op het feest zelf. De 
zogenaamde buurtfeesten waren zeker niet algemeen gebruikelijk. Wanneer het hu-
welijksfeest op zaterdag viel, kon het gebeuren dat er op zondag een feestje gehouden 
werd voor de mensen die een huwelijksgeschenk gebracht hadden. Dit feestje greep 
plaats bij het nieuwe koppel of bij het meisje thuis. De genodigden werden dan ge-
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niet algemeen, sommigen gaven helemaal niets. Zo bevestigde ten andere ook een 
Waalse commentator dat het landelijke milieu grotendeels lange tijd te arm is geweest 
om huwelijksgeschenken te kunnen aanbieden. 

Meestal schonk de familie iets, soms ook vrienden en goede buren. Wanneer men 
uitgenodigd was op het feest, had men gewoonlijk wel iets mee. Deze geschenken 
bestonden uit pannen, potten, heiligenbeeldjes, kannetjes, waterketeltjes, tabakspijpen, 
borden, zes kopjes, lepels en messen, dus meestal nuttig gerief voor huishoudelijk ge-
bruik. Bloemen en bloemstukken werden zelden gegeven: nooit bij de minder gegoede 
standen, wel bij de stadsburgerij en de adel. Het verschijnsel van de bloemen moet van 
na de Eerste Wereldoorlog dateren.

De geschenken werden haast altijd op het bruiloftsfeest zelf gegeven. Bij de meest 
gegoede standen en de adel werden de geschenken acht dagen op voorhand afgeleverd. 
Dit gebeurde omdat de geschenken op de dag zelf ten toon werden gesteld. 

Een slotbemerking: van vragen was er geen sprake, er werd gegeven. Later kwam het 
zogenaamde verlanglijstje in voege, verlanglijstje dat nog later is uitgegroeid tot de 
huidige huwelijkslijst.

De kledij

De opsmuk en aard van de kledij op de huwelijksdag hing natuurlijk sterk af van de so-
ciale stand. Dat de kledij toen zeker een extra budget vroeg, wisten veel zegspersonen 
met klem te bevestigen. Voor velen was het “trouwpak” een kostuum dat ze het hele 
jaar door op feesten en zondagen bleven dragen en dat vele jaren het enige zondagse 
pak bleef. De bruid was gewoonlijk in de zwarte zijde gekleed. Later kwamen vooral 
witte kleurtinten op de voorgrond, eerst en vooral bij de middenstand. Het bruidskleed 
was dikwijls zelf gemaakt. Er werd stof gekocht, en wanneer men zelf niet naaide, 
was er altijd wel een vriendin of een familielid die daarvoor zorgde. Vaak werden 
bepaalde kledingstukken onder familieleden uitgeleend. Vooral bij de minder rijke fa-
milies werd uitgekeken naar mogelijkheden om kledingstukken niet te moeten kopen. 
Dat werd natuurlijk in alle talen verzwegen, aangezien het een gebruik was dat vooral 
bij armere mensen voorkwam. Zo gingen de ouders vaak niet mee naar de kerkelijke 
plechtigheid, daar ze financieel niet in staat waren om “gekleed” de plechtigheid bij 
te wonen.

Een zegspersoon uit Nukerke garandeerde dat het vele jonge trouwers aangeraden was 
zich niet al te mooi uit te dossen, aangezien er steeds de ontelbare plagerijen waren, die 
het hen extra lastig konden maken.

Grappen op de huwelijksnacht

Wanneer het jonge koppel ging slapen, moesten ze vaak een en ander dulden. Vooral de 
populariteit van het jonge paartje speelde hier een grote rol. Een weinig geliefd koppel 

Mariaborre – Sint-Maurusborne in Etikhove.
MARC VUYLSTEKE

De bron van de Mariaborrebeek is te vinden op een hoogte van ongeveer 90 m nabij 
de Eglantierstraat en de Zakstraat te Nukerke. Eén van de bronbeekjes heet daar 
“Rodebeek”. Verder dwarst de beek de Mariaborrestraat, loopt verder evenwijdig 
met de Maalzaakstraat en mondt uit in de Maarkebeek, stroomafwaarts voorbij de 
Ladeuzemolen. De plaatsnaam Mariaborre vindt men reeds in 1447; toen kocht Jan 
van Schorisse, zoon van Heustaes, verscheidene gronden aan bij Lambrecht vande 
Vivere. Eén perceel ervan had een oppervlakte van 2 dagwand en 63 roeden en was 
gelegen “onder sente marien borre”. Op een kaart uit 1785 vinden we de plaatsnaam 
“Ste maurus Borne” gegeven aan het perceel grond gelegen op de hoek van de Maria-
borrestraat en de Zakstraat. Bovenaan op de onderstaande kaart zien we de naam “Ste 
maurus Borne” met daarbij de tekening van een huis, het latere café “ʼt Fonteintje”. De 
huidige Mariaborrestraat heette toen “de maelsaeck straete” en die straat liep dus van 
aan het café “ʼt Fonteintje” tot aan de grens met Melden en draaide dan rechts (de hui-
dige Maalzaakstraat) tot aan de Maarkendries. Op het eerste gezicht leek “Ste maurus 
Borne” een foutieve schrijfwijze te zijn door de maker van de kaart, Adriaen Benthuijs,  
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Heel verspreid was de gewoonte om nog dezelfde dag zonder middagmaal op reis te 
vertrekken. Het populairste voertuig in die tijd was zeker de trein. Er waren geen au-
toʼs, weinig koetsen en per fiets geraakte men moeilijk in Gent of Brussel. Een tripje 
met de trein was voor velen al een feest op zichzelf.  De reis werd altijd door de jongen 
of diens ouders betaald. Men vertrok kort vóór de middag, na de huwelijksplechtig-
heid in de kerk en een eventueel bezoek aan de familie. Men kwam dan gewoonlijk 
nog dezelfde avond terug, en dan was er nog een feestje in een herberg met muziek, 
dans en meestal veel bier. Op dergelijk feest brachten de buren en vrienden vaak iets 
mee: een taart, wat bloemen uit de tuin of zelfs een huwelijksgeschenk. Wanneer het 
avondfeestje begon, hing vooral af van de aankomsturen van de trein, aangezien het 
koppel verondersteld werd aanwezig te zijn op het feest.

Wanneer men in de streek van Oudenaarde of Ronse woonde, ging men naar Gent, in 
het Geraardsbergse en het Brakelse zou men eerder naar Brussel gegaan zijn. Dit is 
evident, aangezien Gent dichter bij Oudenaarde en Ronse ligt, en Brussel bij Neder-
brakel en Geraardsbergen. Oostende was al meer voor de gegoede standen. Lourdes als 
eindpunt kwam alleen bij de adel voor. En nog opmerkelijk voor adellijke huwelijken: 
wanneer de dochter van de kasteelheer trouwde, verliet ze ʼs nachts met haar echtge-
noot stilletjes het feest, zonder dat iemand het merkte.

Men ging nooit voor lang op huwelijksreis: meestal voor één dag, veel voor twee 
dagen, uitzonderlijk voor drie dagen. De gegoede stand kon zich een trip van enkele 
dagen veroorloven en verkoos soms een hotel als logement. De minder gegoede stan-
den konden zich maar een tweedaagse- of driedaagsereis veroorloven, als ze bij een 
familielid in Brussel of Gent konden overnachten.

Een opmerkelijk detail ten slotte: dikwijls gingen, samen met de bruid en de bruide-
gom, de twee getuigen mee op de huwelijksreis.

Een speciaal gebruik: de rijstworp

Wanneer een koppel uit de gegoede burgerij op huwelijksreis vertrok, werd er door 
de genodigden witte rijst gegooid. Vooral naar de koetsen, die de trouwers naar het 
station brachten, gooide men handvollen rijst. De hele gooipartij begon in het huis van 
het meisje, waar de maaltijd had plaats gehad. Het koppel kwam naar beneden, met 
valiezen en koffers en werd dan rijkelijk met rijst bedacht. Volgens een dame uit Gent 
moet dat gebruik reeds bestaan hebben in 1918, aangezien er op haar eigen trouw in 
dat jaar rijst werd gegooid. 

Het huwelijksgeschenk

Alle interviews bevestigen het gebruik van een huwelijksgeschenk. De aard van de gift 
hing uiteraard sterk af van de sociale stand. Het geven van een geschenk was trouwens 

(Maria borre werd Maurus borre) maar nader onderzoek toont aan dat de nieuwe naam 
“Sint-Maurusborne” aannemelijk is. 

Het Gentse Klooster van Galilea.
Bovenstaand kaartje is een detail van een grotere kaart waarop de eigendommen gete-
kend staan die toebehoorden aan het Klooster van Galilea te Gent. Die kaart werd gete-
kend om een duidelijk beeld te krijgen van de te verkopen eigendommen van het kloos-
ter welke in Etikhove gelegen waren. Keizer Jozef II van Oostenrijk had op 17 maart 
1783 een edict uitgevaardigd waarbij een honderdvijftig contemplatieve(1) kloosters 
in onze gewesten werden afgeschaft. Hij wou alleen religieuzen die zich toelegden op 
studie, onderwijs, ziel- en ziekenzorg. Een van de kloosters was het Gentse Klooster 
van Galilea. “Bij voornoemd edict werd tevens het Comité van de Religiekas opgericht 
dat op 26 maart 1783 in werking trad. Dit Comité stond in voor de organisatie van de 
afschaffing: het beheer van de goederen en inkomsten van de gesupprimeerde kloos-
ters, de betaling der pensioenen van de ex-religieuzen, enzomeer”(2). Dat comité zal 
dan ook ingestaan hebben voor de verkoop van die gronden.

De eigendommen van het klooster in Etikhove.
Nevenstaande kaart waarop alle eigendommen werden aangeduid, is getekend door 
Adriaen Benthuijs in april 1785 en is te bekijken in het Rijksarchief te Gent. De tekst 
is de rechterbovenhoek luidt : 
“Caerte figuratief gemaeckt ende geformeert door mij onderschreven Adriaen 
Francois Benthuijs gesworen landt ende edifitie (woonst) meter residerende binnen 
de stadt Gendt tot excercitie van dien geadmitteert bij hooghe ende mogende heeren 
van den raede in vlaenderen verbeeldende de waere situatie consistentie ende gele-
genthede van differente partijen saeijlant bosch ende meirsschen alle geleghen bin-
nen de prochie van Etichove lande van aelst gecompeteert hebbende het gesuprimeert 
clooster van Galileie in Gendt ende alsnu aen syne majesteyt gemeten ende gecaerteert 
ten versoecke van Jor Vaernewijck de Belleghem als administrateur van de goederen 
van het voorseide clooster gecompeteert hebbende dies in elke partije is gestelt sijnen 
nummers  ende groote gelijck als naerdien exacte metijnge ende neuwkeurige gecal-
culasine (gecalculeerd) sijne bevonden ende van dies gemaeckt ende geformeert een 
separate index met de naemen van de respective paghters ende gebruykers der voore 
schreven goederen nevens dese overgelevert aldus de de voorschreven metynge ende 
aenotatie wel ende ter goeder trauwe gedaen ende apleet beleetht (ter goeder trouw)  
den aenwijs der respectie pachters ende gebruijckers met de aelstersche lantmaete van 
20 voeten in de roede  ende tui van dese verleent omme te vallideren alsnaer behoorn 
den 25 april 1785.              Adriaen Benthuijs.

1. Contemplatieve kloosters: een kloostergemeenschap die zich vrijwel alleen richt op gebed en wei-
nig of geen direct apostolaat (onderwijs, ziekenzorg) uitoefent.

2. “Inventarissen van kloosterbibliotheken door Jozef II afgeschaft en aanwezig op het Algemeen 
Rijksarchief” (nrs. 24-148). Inleiding: J. Machiels.



8 37

Deze worst werd getekend en tijdens de maaltijd kreeg het bruidje natuurlijk precies 
deze worst.

Concluderend kan men enkele geliefde gerechten vooropstellen, zoals karbonaden of 
koteletten, soepvlees met worteltjes, bloedworsten met rozijnen, brood en suiker. Van 
echte Breugeliaanse maaltijden was er weinig sprake. De gerechten waren sober, maar 
degelijk en zeker in voldoende hoeveelheden. Het overschot was dan voor de hele 
verdere week. De zeer uitgebreide maaltijden, met verscheidene gangen, vond men 
alleen in de stad bij de rijke burgerij en ook bij grote gegoede boeren.

Hoe lang duurde het feest? Wanneer men het tot één uur ʼs morgens uithield, was dit in 
zeer veel gevallen al zeer laat. Vooral werkmensen en boeren, die vaak ̓ s anderendaags 
moesten werken, trokken het gewoonlijk niet langer dan tot middernacht. Feestelijkhe-
den die tot vijf uur 's morgens duurden waren uitzonderlijke ”braspartijen”.

De gelukwensen

Schriftelijk opgestelde wensen waren zeer zeldzaam, mondelinge gelukwensen waren 
er des te meer. Een populaire nonkelfiguur kroop dan op een stoel en deed een wens... 
in lied- of dichtvorm, gewoonlijk kort, humoristisch en liefst “heet van de naald”. De 
soort toespraken hing sterk samen met de hele sfeer op de feestelijkheid, die op haar 
beurt weer bepaald werd door de sociale klasse. Vaak werd schertsend een minder pret-
tig beeld opgehangen van de onvermijdelijke troebelen die het echtelijke leven zullen 
verstoren. Verder waren er nog de vrij sobere spreekbeurten, de heel ernstige; maar de 
populaire en meest succesrijke waren de schertsende toekomstbeelden.

Na het feestmaal

In de gevallen dat er geen huwelijksreis was of dat deze pas de volgende dag begon, 
werden na de bruiloftsmaaltijd de goede vrienden of buren uitgenodigd voor het 
namiddag- en avondfeest. Dat feest kon ook gevierd worden in een herberg, in tegen-
stelling tot het middagmaal dat meestal bij het meisje thuis plaats vond. Indien er de 
mogelijkheid was, werd een accordeonspeler uitgenodigd. Muziek zonder dans had 
weinig zin, het jonge volkje waagde zich weldra aan een wals of een polka. Tussendoor 
werd iets te eten opgediend, soms cacaodrank met wittebrood, soms boterhammen met 
“geperste kop”. En er werd ook gezongen, onder andere het traditionele volksdeuntje 
“O Jefke is getrouwd”.

Een huwelijksreis of uitstap

Rond de jaren 1900-1920 bestond reeds de huwelijksreis of, zoals sommigen ze noem-
den, de speelreis. Omer Wattez vermeldde drie gevallen van een dergelijke reis: ofwel 
direct na de huwelijksmis, ofwel na het middagmaal, ofwel de volgende dag. Alge-
meen aangenomen is Wattez hier objectief.

De totale oppervlakte van de 28 percelen bedraagt 10583 roeden of 26 bunder 1 dag-
wand en 83 roeden. Een deel van die gronden werd wellicht in de loop van de 15de 
eeuw aangekocht (zie Businarias, jaargang 4 nr. 11 mei 2000 : “Het bezit van het 
Gentse Klooster van Galilea te Etikhove in de 15e eeuw”, Karl Van Hoecke).
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Over vrijen en scharminkelen (slot)
SYLVAIN DE LANGE

Het feestmaal

Volgens een zegsman uit Ronse begon “een middagmaal pas rond de jaren 1900 in 
voege te treden”. In de 19de eeuw waren er heel veel, die gewoon zonder speciale 
middagfestiviteiten getrouwd zijn. De kosten van de maaltijd waren eertijds altijd voor 
het meisje of haar thuis. De maaltijd en verdere gebruiken op de huwelijksdag werden 
in negentig procent van de gevallen bij het meisje gehouden. In drie vierden van de 
gevallen werd alleen de directe familie uitgenodigd op de bruiloftsmaaltijd. Wanneer 
heel intieme vrienden ʼs middags uitgenodigd werden, konden die zo goed als familie 
beschouwd worden, ofwel stond het koppel er financieel zeer goed voor. In negentig 
procent van de gevallen maakten de mensen zelf de maaltijd klaar. Bij de burgerij 
kwam een kokkin meestal deze bereiden, het verschijnsel “traiteur” is pas veel later, 
na de tweede wereldoorlog, in gebruik geraakt.

Degelijke en flinke maaltijden waren toen zeker van de partij en de kwantiteit moest 
gewaarborgd zijn. Fijne, uitgelezen spijzen, besproeid met lekkere wijnen, werden bij 
de boeren niet opgediend. Zij lustten die ook niet en ze waren niet voor dergelijke 
flauwigheden. Bij de gegoede boeren werd een extra varken of koe gekweekt, wanneer 
iemand uit het gezin ging trouwen. Bij de kleine boeren was een kip of een klein kal-
koentje al een heel feest. Vóór de Eerste Wereldoorlog, namelijk in 1895, was er op het 
huwelijksfeest van de zegspersoon uit Nukerke het volgende te proeven: worteltjes met 
hutsepotbeen en varkensvlees. Vóór 1914 was er volgens de getuige uit Nukerke altijd 
varkensvlees, nooit rundvlees. Worsten met boontjes of erwten was de volgende gang. 
Uiteindelijk waren er dan nog de zelfgebakken “confituurtaarten”. Vooral in de zomer, 
het seizoen van de bessen en de aardbeien, waren er veel dergelijke fruittaarten.

De gegoede burgerij kon volgend menu voorgeschoteld krijgen: eerst soep, dan aard-
appelen en groenten met een kalfslapje en als nagerecht koffie en taarten.

Een eenvoudige landbouwer vond soep met worteltjes, aardappelen en gestoofde 
savooien een typische bruiloftsmaaltijd. Niet altijd was er een warm middagmaal. 
Koekebrood met rozijnen of eieren kon ook voorkomen bij de minder gegoede stand. 
Gewoon een paar boterhammen met hesp was soms ook heel wat. De drank was ge-
woonlijk bier, bij de betere standen kon wijn op het menu staan.

Grappen werden niet alleen uitgehaald tijdens de huwelijksnacht zelf, ook gedurende 
het middagmaal moest de kersverse bruid of bruidegom het vaak ontgelden. Zo ver-
telde een getuige uit Brakel dat er op de vooravond van zijn huwelijk een varken werd 
geslacht. Meestal nam een expert-slager de hele slachting op zich. Zo werden de wor-
sten gevuld met varkensvlees, op één worst na, waar een stukje staart werd ingestoken. 

Ontstaan van het Gentse Klooster van Galilea.
In de late middeleeuwen leidden, ook in de Nederlanden, de seculiere en reguliere(3) 
geestelijkheid niet bepaald een voorbeeldig leven. “Kanunniken en pastoors verzamel-
den beneficies om er de inkomsten van te trekken, maar lieten de feitelijke bediening 
over aan huurlingen, die vaak incompetent, onderbetaald en amper gemotiveerd wa-
ren. In tal van kloosters bestond geen werkelijk gemeenschapsleven en werd de hand 
gelicht met de gelofte van armoede...
Hervorming van de Kerk ʻin hoofd en leden  ̓was dus dringend gewenst, en dat werd 
vanaf het midden van de veertiende eeuw in heel Europa in toenemende maten ook zo 
gevoeld".(4)
“De Moderne Devotie”, waaruit een aantal succesvolle religieuze gemeenschappen 
en congregaties ontstonden, was “een reactie tegen de crisis in de kerk. Het Westers 
Schisma verdeelde de Christenheid, en de pauselijke hofhouding in Rome en Avignon 
stonden te boek als decadent en corrupt.”(5)
Vele van deze gemeenschappen, geïnspireerd door de nieuwe godsdienstige beweging 
van Geert Grote,(6) leefden in soberheid. Ze ontwikkelden zich op den duur tot kloos-
ters waar de nadruk lag op ascese, persoonlijke armoede en een echt gemeenschaps-
leven.

Door toedoen van Geert Grote was in 1382 in Dordrecht het klooster Eemstein naar het 
voorbeeld van het klooster van Groendaal bij Brussel, ingericht. Na zijn dood in 1387 
kwamen Windesheim bij Zwolle alsook twee broedergemeenschappen in Arnhem en 
Hoorn erbij, die allen de regel van Augustinus aannamen. Deze vier Noord-Neder-

3. Seculiere geestelijkheid : Een priester belooft bij zijn wijding gehoorzaamheid aan de bisschop. De 
bisschop benoemd de priester tot leraar aan één of andere school, tot aalmoezenier van een rusthuis, 
kliniek, tot parochiepriester. Deze geestelijken rekent men tot de seculiere geestelijkheid (van het 
Latijn saeculum: het aardse leven, wereld).
Reguliere geestelijkheid : de leden van een kloosterorde volgen een bepaalde levensregel, bijv. van de 
H. Augustinus. Ze worden geacht zich aan de kloosterregels te houden. Zij beloofden gehoorzaamheid 
aan de overste en worden daarom tot de reguliere geestelijken gerekend.

4. "Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden",  Hilde van Engen 
en Gerrit Verhoeven, Uitgeverij Verloren BV, Hilversum, 2008, p 9.

5. Idem

6. Geert Grote (geboren te Deventer 1310 en er overleden op 20 augustus 1384) studeerde geneeskun-
de, theologie en kerkelijk recht aan de Sorbonne in Parijs. Hij was godgeleerde,  schrijver, boetepredi-
ker en grondlegger van de kerkelijke vernieuwingsbeweging die in de late middeleeuwen in Deventer 
ontstond: de Moderne Devotie. Enkele beroemde personen die beïnvloed werden door de Moderne 
Devotie zijn Desiderius Erasmus, Jeroen Bosch en de middeleeuwse augustijner kanunnik Thomas 
a Kempis. Aangenomen wordt dat de belangrijkste vertegenwoordiger van de Moderne Devotie  
Thomas a Kempis (geboren ca. 1380 – overleden te Zwolle op 25 juli 1472) was, die in belang-
rijke mate de geschriften van Grote “gecodificeerd” heeft in zijn geschrift/boek “De navolging van 
Christus”. (Bron : “Erflaters van onze beschaving”, Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, Digitale 
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, 2006).
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Den dokteur kwam eraan te pas, om vast te stellen dat Mer dood was.

Poldiene werd erbij gehaald voor den overschot. Kunt ge het u voorstellen? 

ʻGa nekeer allemaal uit mijne weg,  ̓zei Poldiene.

Mer lag op de plankier, uitgestroopt, pietjenaakt.

ʻEn nu water pompen,  ̓beval Poldiene.

Twee bermieten om te beginnen, twee bermieten om af te spoelen. Dan afdrogen met 
verse handdoeken.

ʻMarie, ga gij nekeer in de dresse kijken, ofda ge daar schoon ondergoed vindt.ʼ

Marie was nog nooit zo gedienstig geweest. Ze sloeg drie kruisen, toen Mer zijne fielie 
werd afgedroogd. Bertie sleepte daarna de dode over de plankier weg.

Een halfuur later lag Mer op drij stoelen onder het afdak. Met zijn zondagshemd aan 
en een paternoster tussen zijn gekruiste vingers. Hij kreeg van de pastoor het Heilig 
Oliesel. 

ʻPatrem et Filium cum sancto Spiritu.ʼ

ʻAmen,  ̓zei Poldiene.

ʻDrink nog nekeer uit,  ̓zei Clementiene.

Pee rokelde de stove op en schepte drij schuppen kolen uit de koolbak. Het zou een 
lange avond worden. 

Normaal volgt hieronder een korte verklaring van sommige woorden, maar binnenkort zal de ver-
nieuwde website van Businarias online zijn. Een aparte link is voorzien naar de dialectwoordenlijst 
welke thans door de dialectwerkgroep wordt opgemaakt. Daarover meer in ons volgend nummer.
 
 

landse kloosters  vormden de Congregatie van Windesheim, die in 1395 door de paus 
werd erkend.(7)

Toen Willem Eggaert, (o.a.vermogend grondbezitter en stadhouder van Holland) heer 
van Purmerend, in 1417 stierf, liet hij een zoon en drie dochters na. De zoon Jan, 
heer van Purmerend, Spaarndam en Spaarnland, kamerling van Filips van Bourgondië, 
vluchtte in 1422 omwille van de veranderde politieke situatie naar Gent en wijdde 
daar zijn geld en energie aan de nieuwe godsdienstige beweging. Hij richtte het Gentse 
Klooster van reguliere kanunnikessen van Galilea op in 1431. Het was gelegen in de 
Hoogstraat nabij de Torrepoort in de Sint-Michielsparochie.

In 1436 “werd de stichting (van het klooster te Gent) door de abt van Sint-Pieters 
bevestigd. In 1437 werd op het Concilie van Basel de stichting nogmaals goedgekeurd 
en onder het toezicht van de prior van Elsegem geplaatst, waardoor het klooster deels 
afhankelijk werd van het mannenklooster van Elsegem. De kanunnikessen namen de 
regel van Augustinus aan, voegden zich bij het Kapittel van Windesheim en bekwamen 
een slotgemeenschap. Toen reeds beschikte het klooster over een kerk en kerkhof... 
Reeds van bij het begin verbleven dochters uit rijkere families in het klooster. Eén 
onder hen was Wilhelmina, dochter van heer Eggaert. Net als veel andere kloosters 
in die periode werd de priorij van Galilea rijkelijk begift door weldoeners van hogere 
stand, waaronder de zus van Karel de Stoute en in de 16de eeuw Margaretha van 
Oostenrijk”.(8)

Er bestond dus ook een Augustijnerpriorij te Elsegem. Dit besloten Windesheimse 
mannenklooster, genaamd O.-L.-Vrouw ter Walle, was reeds jaren voordien gesticht 
in 1416 door Bernard Van Den Bossch, burger uit Oudenaarde en familielid van Jan 
Eggaert. Het klooster was eveneens rijkelijk begiftigd door Jan Eggaert. Twee van zijn 
zonen, Jan en Willem profesten bij de regulieren te Elsegem en beiden werden er ook 
prior.(9)

De Windesheimse priorij van O.L.-Vrouw ter Walle werd eind januari 1782 afgeschaft. 
Deze priorij van Reguliere Kanunniken van Sint-Augustinus was een van de eerste 
kerkelijke instellingen die moesten verdwijnen ten gevolge van de eerste reeks maat-
regelen van Keizer Jozef II (1765-1790) met name het opheffen van de “nutteloze” 
kloosters in de Zuidelijke Nederlanden, daterend van 15 januari 1782(10) (zie “Liste 

7. “Nederlandse religiegeschiedenis”, door Joris Eijnatten, Fred van Lieburg. Uitgeverij Verloren 
B.V., 2006.

8. Thesis: “De relatie vrouw-ruimte in religieuze en caritatieve instellingen te Gent in de veertiende 
en vijftiende eeuw. Een onderzoek naar verschillende aspecten van de geografisch-stedelijke, archi-
tecturale, sociale en rituele ruimte bij een twintigtal instellingen”, Els De Paermentier, Universiteit 
Gent, Academiejaar 1996-1997.

9. “Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden”, H. van Engen.

10. “Een gemeenschap van gewone mensen: de elf kanunniken van Elsegem in 1782”, Erik 
Van Mingroot  in “Serta devota, in memoriam Guillelmi Lourdaux”, Leuven, University Press, 1992, 
p 169.
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ʻMoet ik zo onder de mensen komen, gelijk een geschoren schaap?ʼ

ʻWe zetten uwe zondaagse hoed op uw hoofd, geen mens zal het zien.ʼ

Eigenlijk had heel de parochie het gezien, tenminste in de verbeelding. Poldiene, die 
nooit veel klaptege over haar werk, had het deze keer toch niet kunnen laten, haar bele-
venis te vertellen aan  iemand die pertank ook kon zwijgen. Maar dat is zo, als ge zelfs 
maar nen asem geeft, komt er een wind uit voort. Hoe dan ook, het werd van mond 
tot mond verteld dat Pierkies Treeze, door gewassen en geschoren te worden, genezen 
was. Allez, ʼt is te zeggen...

ʻMaar,  ̓zei Poldiene tegen den dokteur, ʻals ge nog nekeer met zulk een commissie 
afkomt, dan zulde mij niet meer thuis vinden, wees dat maar zeker.ʼ

ʻEn toch heeft den dokteur haar nog weer liggen gehad,  ̓ vertelde Nard. ʻVerleden 
zomer. Weet ge het nog van Santieze Mer? Den dienen zat dood in zijne messing.ʼ

Mer was een sukkelaar geworden sedert zijn Zulma gestorven was. Hij was in den duik 
beginnen drinken en naderhand ook in het openbaar. Hoewel hij dat zelf niet wou heb-
ben. Hij dronk hier een glas en ginder een glas en niemand merkte wat op, dacht hij. 
Als iemand hem wou trakteren, weigerde hij, maar thuis gekomen, schonk hij zichzelf 
het dubbele in. Het kon gebeuren dat zijn twee koeien stonden te beurelen om gemol-
ken te worden, binst dat hij, fles bij de hand, zijn besmuikte zinnen zat te verzetten.

Wat er toen die keer precies gebeurd was, kon alleen maar verondersteld worden, want 
niemand had het gezien. Boerzen Bertie had Mer gevonden, daar bovenop die mes-
sing, helegans betaterd, in zijn vleesbooike, met zijn kop scheefgevallen, tot aan zijn 
gemachte in de mespoele gezakt. Bovenop de vuste van het ovenbuur zat de haan van 
Mer van zijn latte te geven gelijk zot. 

Wat was er gebeurd? Er werd gepresumeerd dat Mer bezwiebeld thuisgekomen was en 
verpikt werd door zijnen eigensten haan. Een verdomde veroare, die iedereen die op 
het hof kwam naar de benen vloog, Bertie had het zelf al voorgehad. Zelfs Mer moest 
ermee oppassen en hem geregeld van zich afschoppen. Maar hoe meer dat gebeurde, 
hoe driftiger die kolirigaard kon tekeergaan. Waarom hij dat beest niet allang de kop 
had afgekapt, was niet te begrijpen.

Nu, het gebeurde niet veel, maar als Mer kwaad werd, dan kon hij bij manier van 
spreken uit zijn eigen vel springen. Hij was waarschijnlijk tegen zijn haan tekeer be-
ginnen gaan en daarbij in de mespoele gesukkeld. Misschien had hij daar een atake 
gekregen.

chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas autrichiens, de 1751 à 1794”, 
deel II, Brussel, 1858, p 10. Op 9 maart 1782 kwam J.J. Raepsaet klaar met een “Staet 
ende inventaris in baeten ende commeren van het klooster van Onze Lieve Vrauwe te 
Walle geseyt Galilea binnen de prochie van Elseghem”. Op 2 en 3 april 1782 werden 
de meeste kloostergebouwen en de inboedel van de hand gedaan. Op 6 en 13 juni 1782 
verkocht Raepsaet nog andere gedeelten van het pand.(11)

Het klooster had een toevluchtsoord te Gent en te Oudenaarde. In Oudenaarde was dat 
refugeoord(12) gelegen op de hoek van de Kleine Markt en het Meerspoortsteegje. Na 
de Franse Revolutie werd het ingericht als brouwerij en mouterij; de laatste brouwers 
waren Cambier-Droesbecque, vandaar het “Huis Cambier”. Thans is dat “Brasserie 
Priorij van Elsegem” (restaurant, hotel, bistro).

Het Gentse vrouwenklooster van Onze-Lieve-Vrouw van Galilea stond lange tijd in 
nauwe betrekking met het mannenklooster van Galilea te Elsegem. Misschien is het 
nauwe contact met het klooster van Elsegem een mogelijke verklaring waarom de 
bron gelegen aan het einde van de Mariaborrestraat de “Ste Maurusborne” heette. De 
patroonheilige van de kerk van Elsegem is immers de Heilige Maurus. 

11. Rijksarchief Ronse, Fonds Kasselrij Oudenaarde, nr. 570/14, manuaal Raepsaet, p. 3.

12. Refuge, toevluchtsoord: kloosterorden konden, indien hun leefsituatie onveilig was, (in geval van 
oorlog of volksopstand bijvoorbeeld) een veilig onderkomen vinden in een of andere huis in de stad.
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Treeze werd uitgestroopt. Den dokteur had enkel maar wat knopkies opengedaan, om 
te kunnen luisteren met zijnen toeter, en haar mouw opgestroopt om haar bloeddruk 
te meten. Hij had subiet gezien dat aan Treeze van alles mankeerde, maar dat ze in 
hoofdzaak moest geschrobd worden en dat dat zijn werk niet was.

De verpleegster had warm water klaar en er kwam veel zeep aan te pas. Wrijven, 
uitschuimen, weer wrijven, vers water, aai, oei, met het wantje onder de loezen door 
en vanonder door het dichte struikgewas, opnieuw warm water, afspoelen, droogwrij-
ven. 

 Treeze blonk.

 Er bleef nog één ding: haar coiffure. Poldiene had dit onderdeel voor laatst gehouden, 
omdat ze eigenlijk niet wist hoe ze er zou moeten aan beginnen. Treeze had een haarnet 
op haar hoofd en dat ding was er in geen tijden afgeweest, haar haar was gewoon door 
de mazen heen gegroeid.

ʻHoe moeten we dat aanpakken, Trees?ʼ

ʻAfblijven, ik zal bij Wardies Louise gaan, voor ne nieuwe permanent.ʼ

ʻGe zijt veel te ziek, ge moet naar de kliniek.ʼ

ʻIk voel mij al beter, ik peinze daʼk al bijkanst genezen ben.ʼ

ʻWe gaan uw haar wassen, er zitten biestsies in en dat zet over.ʼ

Treeze gaf zich gewonnen, ze leed in stilte. Poldiene zette een verse bassin water klaar 
op een stoel, met een handdoek eronder. Ze beval:
ʻUw hoofd vooroverbuigen.ʼ

Ze begon te zepen en voorzichtig te wrijven, te spoelen, te wrijven, de bassin vulde 
zich met vuil sop, maar het haarnet zat vergroeid en was met geen middels van  
Treezeʼs kop te krijgen.

Toen nam Poldiene een kordaat besluit, ze nam een schaar en knipte en sneed, hele 
plukken los. Ze vielen niet, ze hingen aaneen, tot de hele vertuierde peruke ineens 
loskwam en in de bassin pletste.

ʻGodlievenhire, wat steekte gij uit,  ̓kreunde Treeze.

ʻLaat God daar maar buiten, vramens.ʼ

Ledenlijst.

ERELEDEN
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Meulies Tuurke was gelijk Nard, nog altijd niet getrouwd. Ze waren intussen alle twee 
half in de veertig, ze gingen aluchte opgaan voor zaad.

Vennie Kloef bleef twee vramensen onderhouden, Marietje die de herberg deed, maar 
niet meer bij hem sliep en Ponties Lies, die hij geregeld haar bekomste gaf, maar 
waarschijnlijk met het verkeerde recept, want aan  kadeeën geraakte ze al evenmin als 
Marietje.

Clementiene had kafie uitgeschonken, voor het mannenvolk met een dreupel erin. Ze 
had kedjorkies op een schaaltje gelegd.

ʻHet zijn van de leste,  ̓zei ze. ʻDertienavond en zotte maandag zijn voorbij.ʼ

Pee had verse toebak gesneden. Ze vulden hun pijp en zogen er vier in. De stove 
gloeide. Buiten mijzelde alsmaar sneeuw naar beneden, alle sporen van de mensen toe, 
alle geluiden dempend. Het lei ernaar aan dat de winter nog lang zou duren. 

ʻHebt ge dat gehoord van Pierkies Treeze?  ̓zo begon Pee.

Treeze was ziek geworden en den dokteur moest erbij komen. Er was weinig aan te 
doen, ze moest naar de kliniek. Treeze wrong tegen, den dokteur zei, met de deurklink 
in zijn hand, dat ze geen keuze had, doodgaan of haar laten verzorgen. 

ʻBegin met u nekeer grondig te laten wassen,  ̓zei hij nog. 

Ze proestte dagelijks haar gezicht wat nat aan de pomp en daarmee gedaan.

Er kwam een verpleegster, den dokteur had daar voor gezorgd. Poldiene heette ze. Een 
potig mens, dat veel gewend was maar, in het geval van Treeze, begon met een doek 
voor haar mond te binden, tegen de stank. Ze gaf daar nen drooi aan, door te zeggen: 
ʻdat doen wij altijd, dat is om de microben niet te vangen.  ̓

ʻIk hebbe kik geen microben.  ̓

ʻToet toet, iedereen die ziek is heeft dat.ʼ

ʻAllez, zet u rechte, da ʻk u uitkleed.ʼ

ʻMij uitkleden! Ik ga ne kouwe vangen.ʼ

ʻGʼen doe gʼen doet! De stove brandt.ʼ
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

Nard was in de late avond naar huis 
gestapt. Pee en Clementiene waren hun 
vlooibak ingedoken. De stove stond 
dood. 
Dat is ondertussen al een hele tijd 
geleden.
Nu ligt het stro klamp, ge hebt een toe-
veel vapeurkies nodig om het in brand 
te krijgen. Gelukkig is het hout zo ver-
meulmd, dat het subiet vier pakt. Tien 
minuten later staat ons stoofke deugde-
lijk te ronken.
ʻKom, zet u bij. Een dreupel of een 
djureke bier? Ge moogt kiezen.ʼ

We zijn enkele jaren ouder, het is onder-
tussen oorlog geweest. Tot verleden zo-

mer liep het hier nog vol grauwbozzen. Dan zijn dʼEngelsmans gekomen, mee chocola 
en wittebrood... In dʼArdennen zijn ze voor ʼt moment nog altijd vreselijk aan het 
schieten. Het vriest er dat het kraakt en de sneeuw ligt er een halve meter dik, maar ze 
doen voort, den Duits bijt van zich af, maar hij moet kapot. DʼAmerikaanders en alle 
soorten ander volk zijn komen helpen. Den Dolf moet dood! Ge zult het zien, tegen dat 
het weer zomer is,  is het gedaan met zijn verdomde Krieg.
 
Vennie Kloef heeft nen obuus opgeblonken en op de schouwtablette gezet, met drij 
gedroogde hortensen erin.

ʻHij heeft er zo nog een toeveel gevonden,  ̓zei Nard. ʻNadat die Duitse kamions van-
uit de lucht gemitrailleerd werden op de Langestrate, heeft hij van alles naar zijn kot 
gesleept dat hem kon dienen. Motoronderdelen, olie, een volle pul nafte, tot koperie 
knoppen van soldaten toe.ʼ

De gesprekken gingen volledig over de oorlog en de gebeurtenissen die ze allemaal 
hadden meegemaakt. Nard was opgeëist geweest. Een verhaal apart. Leontientje was 
de deur uit, op haar twintigste getrouwd met een kadee van Bosgat. André vrijtege 
sterk mee de dochter van Wardies Louise. De andere kadeeën van Pee en Clementiene 
begonnen uit te gaan. Roste Loonke was dood, ʼt vier in den buik. Tuiten Toor ook, die 
had zich opgehangen. 
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 9600 Maarkedal
Dhr Hilaire Besard, 9688 Maarkedal
Dhr Ruud Bodegraven, 9600 Ronse
Dhr Boudewijn Botteldoorn, 7880 Vloesberg
Fam. Fr. Botteldoorn-De Lepeleere, 9680 Maarkedal
Fam.  Botteldoorne-Vansmevoorde,
 9700 Oudenaarde
Mevr. Barbara Bourdeaud’hui, 9680 Maarkedal
Mevr. Rachel Bourgeus, 9680 Maarkedal
Mevr. Rosine Bousard, 9680 Maarkedal
Dhr Fernand Brossé, 9660 Brakel
Fam. Gerard Capiau-Laemont, 9680 Maarkedal
Fam. J.-P. Capiau-Van Nieuwenhuyze,
 9680 Maarkedal
Dhr Roger Cnudde, 9600 Ronse
Mevr. Judith Collet, 9680 Maarkedal
Fam. Jean Collet-De Temmerman, 9688 Maarkedal
Dhr Adrien Commere, 9660 Brakel
Dhr Eric Coppens, 9680 Maarkedal
Fam. Paul Cordier-Lefebvre, 9681 Maarkedal
Dhr José Cornil, 9688 Maarkedal
Fam. Johan Cottens-Deweer, 8570 Anzegem
Dhr Richard Couvreur, 8500 Kortrijk
Dhr Yves De Buysscher, 9688 Maarkedal
Fam. Urbain De Buysscher-Moeyaert,
 9688 Maarkedal
Fam. Stefaan De Clercq-Cierkens, 9680 Maarkedal
Dhr Joan De Clercq-Van Cauwenberg,
 9680 Maarkedal
Dhr Eric De Coker, 7880 Vloesberg
Dhr Paul De Coninck, 3010 Kessel-Lo
Fam. Leo De Croo, 9688 Maarkedal
Fam. Clothaire De Deken-De Sodt, 9680 Maarkedal
Fam. Geert De Geyter-Eeckhaut, 9688 Maarkedal
Dhr Paul De Maeseneire, 9680 Maarkedal
Dhr Luc De Maeseneire, 9688 Maarkedal
Dhr Andre De Merlier, 9680 Maarkedal
Dhr Marcel De Mets, 9700 Oudenaarde
Dhr Lucien De Mullier, 9688 Maarkedal
Dhr Pieter De Praetere-Declercq, 9680 Maarkedal
E.H. Pastoor De Schrijver, 9680 Maarkedal
Fam. Gerard De Smet, 9680 Maarkedal
Fam. Lucien De Steur-Dhaeyer, 9688 Maarkedal
Fam. Marc De Turck, 9681 Maarkedal
Fam. P. De Vos-Thienpont, 9680 Maarkedal
Fam. Romain Declercq-Raes, 9688 Maarkedal

Fam. Alain Decock-Haelters, 9681 Maarkedal
Dhr Andre Decubber, 9688 Maarkedal
Fam. Christiaan Delarue, 9700 Oudenaarde
Eerw. Br. Lucien Depriester, 9000 Gent
Dhr Geert Deschaumes, 9688 Maarkedal
Mevr. Lutgarde Desmet, 9680 Maarkedal
Dhr Marnix Detollenaere, 9700 Oudenaarde
Dhr Urbain Devos, 9680 Maarkedal
Fam. Jan Devos-Verstichelen, 9667 Horebeke
Dhr Philip Deweer, 9681 Maarkedal
Dr. Sophie Deweer, 9681 Maarkedal
Dhr Jean-Paul Deworm, 2400 Mol
Mevr. Marie-Antoinette Dhaeyer, 9688 Maarkedal
Dhr Jean-Marie D’Hondt, 9688 Maarkedal
Dhr Raymond D’Hondt, 9688 Maarkedal
Fam. J.-P. D’Hondt-Geenens, 9680 Maarkedal
Fam. Adelin Dreelinck-De Maeseneire,
 9681 Maarkedal
Fam. Dumortier-Faingnaert, 9667 Horebeke
Dhr Herman Duprez, 8510 Bellegem
Fam. Andre Erregat, 9680 Maarkedal
Vlaamse Vereniging Familiekunde,
 2170 Merksem-Antwerpen
Dhr Jean Flamand, 9680 Maarkedal
Mevr. Anny Foucart, 9600 Ronse
Dhr Peter Foucquet, 9700 Oudenaarde
Dhr Yves Roger Fouquet, 9600 Ronse
Mevr. Lieve Goessens, 9667 Horebeke
Fam. Robert Goessens-Besard, 9688 Maarkedal
Dhr Robert Haelters, 9681 Maarkedal
Dhr Claude Holvoet, 9690 Kluisbergen
Dhr Eric Janssens, 9700 Oudenaarde
Dhr Toon Labiau, 9570 Lierde
Mevr. Fanny Langie, 9700 Oudenaarde
Mevr. Julia Larno, 9630 Zwalm
Mevr. Anna Lauwers en zoon Denis, 9680 Maarkedal
Fam. Clement Lemarcq-De Coker, 9680 Maarkedal
Dhr Roger Lenvain, 9620 Zottegem
Mevr. Liliane Maes, 9700 Oudenaarde
N.V. Maran, 9681 Maarkedal
Fam. Luc Mincke-Thienpont, 9680 Maarkedal
Dhr Apoteker Johan Moreels, 9680 Maarkedal
Mevr. F. Uyterhaegen, Museum voor
 Streekgeschiedenis, 9620 Zottegem
Dhr Joris Nachtergaele, 9680 Maarkedal
Mevr. Beatrijs Opsomer, 9700 Oudenaarde
Fam. Bernard Opsomer, 9700 Oudenaarde
Fam. Pieijns-Coppens, 9700 Oudenaarde
Fam. Piens-Van Damme, 9688 Maarkedal
Fam. Roland Pieters-Van Der Donckt,
 7880 Vloesberg
Fam. Etienne Pieters-Veys, 9680 Maarkedal
Dhr Michel Polet, 9700 Oudenaarde
Fam. Marc Provost-Roman, 9680 Maarkedal
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Fam. Pedro Pype-Langen, 9680 Maarkedal
Dhr Francis Raman, 9680 Maarkedal
Mevr. Armand Redelé, 9680 Maarkedal
Dhr Michiel Roman, 9600 Ronse
Fam. Nery en Mariette Roman, 9688 Maarkedal
Fam. Joos Roman-Vanden Dorpe, 9681 Maarkedal
Dhr Bernard Ryheul, 9688 Maarkedal
Dhr Hubert Saveyn, 9700 Oudenaarde
E.H. Maurice Schoorens, 9690 Kluisbergen
Dhr Jose Schoorens, 9681 Maarkedal
Mevr. Inge Schoorens, 9681 Maarkedal
Fam. P. en K. Spileers-Lodens, 9681 Maarkedal
Fam. Roger Spileers-Willems, 9681 Maarkedal
Fam. Frederic Thomaes-Lodefier, 1082 Brussel
Dhr Jonny Thomas, 9680 Maarkedal
Dhr Luc Thomas, 9680 Maarkedal
Dhr Steven Thomas, 9681 Maarkedal
Dhr Wim T’Hooft, 9700 Oudenaarde
J. Story-Scientia BVBV, tijdschriftenafdeling,
 9000 Gent
Mevr. Paulette Trenteseaux, 8660 De Panne
Dhr Theo Valck, 8580 Avelgem
Dhr Adelin Van Coppenolle, 9680 Maarkedal
Fam. Wim Van Coppenolle-Baekeland, 9600 Ronse
Fam. Gerard Van de Meulebroucke, 9620 Zottegem
Fam. Van Den Berghe-De Clercq, 9770 Kruishoutem
Dhr Norbert Van Den Daele, 1760 Roosdaal
Dhr Jos Van Eechoudt, 9700 Oudenaarde
Mevr. Ann Van Effelterre, 8400 Oostende
Dhr Adrien Van Heddegem, 9680 Maarkedal
Dhr Georges Van Nieuwenhuyze, 9680 Maarkedal
Dhr Stefaan Van Nieuwenhuyze, 9680 Maarkedal
Fam. Bertrand Van Overmeiren-De Vos,
 9681 Maarkedal
Mevr. Nathalie Van Overwaele, 3010 Leuven
Mevr. Nelly Van Paemel, 9570 Lierde
Dhr Remi Van Schoorisse, 9688 Maarkedal
Dhr Willy Van Schoorisse, 9667 Horebeke

Dhr Koen Van Wambeke, 9688 Maarkedal
Dhr Pierre Van Wijnen, 9600 Ronse
Dhr Eric Vandamme, 9680 Maarkedal
Mevr. Mady Vandekerckhove, 9680 Maarkedal
Fam. Marcel Vanden Abeele-Van Nieuwenhuyze,
 9700 Oudenaarde
Dhr Roger Vandenabeele, 9700 Oudenaarde
Dhr Jacques Vandenabeele, 9600 Ronse
Fam. Herwig Vandenabeele-De Merlier,
 9680 Maarkedal
Dhr Julien Vandendriessche, 9700 Oudenaarde
Dhr Paul Vandensteene, 1702 Groot-Bijgaarden
Dhr Paul Vander Donckt, 9680 Maarkedal
Dhr Norbert Vanderkimpen, 9600 Ronse
Mevr. Gisèle Vanderkimpen, 8370 Blankenberge
Fam. Hendrik Vanderkimpen-Martens,
 9681 Maarkedal
Families Vandewalle-Desmaele, 9688 Maarkedal
Dhr Luc Vanhelleputte, 9680 Maarkedal
Mevr. Rosanne Vanhoolandt, 9680 Maarkedal
Fam. Eugene Vanhoorne-Breda, 9688 Maarkedal
Dhr Johan Vanhuffel, 9700 Oudenaarde
Mevr. Zoe Vanpevenaege, 9688 Maarkedal
Dhr Robert Vanpevenaege, 9688 Maarkedal
Dhr Luc Vercruysse, 9680 Maarkedal
Fam. Luc Vermeulen-Besard, 9688 Maarkedal
Dhr Pol Vermoere, 9681 Maarkedal
Fam. Frans Vervaecke-Deconinck, 8620 Nieuwpoort
Mevr. Jacqueline Victor, 9680 Maarkedal
Dhr Romain Vindevogel, 9790 Wortegem-Petegem
Eerw. Br. Jozef Vuye, 9041 Gent-Oostakker
Mevr. Adrienne Wauters-Gijselinck, 9667 Horebeke
Dhr Rudy Weyts, 9700 Oudenaarde
Mevr. Hilde Wieme, 9680 Maarkedal
Fam. Joseph Willems-Verhellen, 9681 Maarkedal
Fam. Paul Willen-Pot, 9680 Maarkedal
Dhr Robert Ysebaert, 9680 Maarkedal
Fam. Gilbert Ysebaert-Cierkens, 9680 Maarkedal
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