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van Chaco in Quitilipi. Men weet niet of Honoré daarvan last van gehad heeft. Ze 
verhuisden eerst naar Bajo Hondo16 en later in 1920 naar Quitilipi. Daar bouwden 
ze hun handelszaak opnieuw op, een grote schrijnwerkerij waar allerhande meubels, 
tafels, stoelen, karren en jardinières (licht rijtuig, iets groter dan de tilbury, met twee 
of soms vier wielen) verkocht werden. Honoré maakte als eerste wielen met velgen. 
Guillermo, één van de zonen opende een bakkerij, een andere zoon, Honorio startte 
met een pastafabriekje.
Vader Honoré reisde twee keer naar België terug om zijn familie te bezoeken, in 1929 
en in 1936. Hij overleed in Quitilipi op 82-jarige leeftijd. Hij had 11 kinderen17 en 
een groot deel van de huidige inwoners van Quitilipi zijn afstammelingen van Honoré
De Lange.18

16. Niet ver van Bajo Hondo ligt Tres Arryos. In deze streek vestigde zich op 24 april 1884 een grote groep 
Nederlanders. Zelfs nu bestaat er nog een Nederlands consulaat in Tres Arryos en tot op de dag van vandaag 
draait het Nederlands College er nog altijd op volle toeren. In deze omgeving wonen er heel wat afstam-
melingen van de familie Rens, afkomstig van Lebbeke. Charles Louis Rens, Pieter Jan Rens en Paul Joseph 
Rens, marginale doodarme stumperds, gingen op 19 mei 1889 aan boord te Antwerpen en emigreerden naar 
Argentinië. (zie Heemkring Lebbeke nr. 3, 21 jg sept-okt-nov 2009.)
17. Enrique x Angela Pasquin, Honorio x Herminia Filipi, Clara Mathilde x Stanislas Sersic, Francisco x
Dolores Marcias, Ana x Juan Borelli(1) xx Pedro Vargas(2), Guillermo Justina Ojeda, Elena x Mario
Esteban Varela, Adolfo x Virginia Villacorta, Ema x Claudio Carlos Ojeda, Maria Belgica x Julio Amello en 
Julio Félix x Remeios Muňiz
18. Que fue de ellos: Hechos protagonizados por inmigrantes Belgas llegados a Villaguay a partir de 1882..: 
Eriberto Devetter, Laser Graf S.H. Villaguay 2001– vertaling Hugo Declercq.
Mevr. Nelly Elena Varela de Langhe bezorgde de informatie aan Eriberto Devetter.
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Voorwoord.
MARC VUYLSTEKE

Alweer is er een jaar voorbij. Bij de overgang naar het nieuwe jaar willen we uiteraard 
uzelf, en allen die u dierbaar zijn, een gezond en gelukkig 2011 toewensen.

Bij de jaarwisseling komen we telkens opnieuw aankloppen voor de betaling van het 
lidgeld. Voor het eerst in 15 jaar werd dit lichtjes verhoogd. Wij zijn er van over-
tuigd dat u hiervoor begrip zal hebben. Velen hebben ondertussen reeds hun bijdrage
gestort en een groot aantal kiest voor “steunend lid” waarvoor onze welgemeende dank.
Indien u nog niet betaalde dan is bij dit nieuwe nummer een herinneringsnota
gevoegd.

Het eerste nummer van onze 15de jaargang staat opnieuw boordevol interessant lees-
materiaal. Het succesverhaal van de ʻVertelsels bij de Leuvense  Stove  ̓ van Paul
Baekeland blijft natuurlijk bestaan. We starten nu met een nieuwe reeks : ̒ Krantenknip-
sels van Rogerʼ.  Jozef Bourdeaudhui snuistert in de rijke verzameling krantenknipsel 
die Roger Lodens dag na dag verzamelde. Kom zelf eens kijken op een zondagvoor-
middag naar ons documentatiecentrum en ontdek niet alleen onze uitgebreide reeks 
krantenknipsel (meer dan 30 jaar) maar ook onze schat aan fotoʼs. Wij hebben uw hulp 
nodig om ons archief nog meer toegankelijk te maken. Iedereen kent het boek van 
Daniel Wieme, zijn levenswerk: “Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden”. Eric 
Verroken gaat in zijn bijdrage nu dieper in op de historiek van “De Heren van Maarke”. 
Verder vindt u het tweede deel van “De Emigratie naar Argentinië”, een verhaal over 
een zekere Vanderdonck uit Nukerke die professor was aan de Sorbonne te Parijs, en 
een verslag van onze uitstap naar Bulskampveld en Brugge.  In augustus trekken we er 
opnieuw een dag op uit, onze nieuwe bestemming blijft nog even geheim.

We zijn fi er omdat we opnieuw een boek kunnen uitgeven. “Le Veil Rentier 
dʼAudenarde”, het oude Renteboek van Oudenaarde uit 1276 met de prachtige minia-
tuurtekeningen hebben we in het Nederlands vertaald. In dit boek komen o.a. Nukerke 
en Schorisse uitgebreid aan bod. Binnenkort ontvangt u alle informatie. We danken 
heel speciaal het gemeentebestuur voor de principieel reeds toegezegde fi nanciële
ondersteuning.

Tijdens de voorbij jaren kreeg Businarias diverse documenten zoals fotoʼs, vlaggen 
van verenigingen, doodsprentjes, kleine voorwerpen, enz. Deze werden in dank aan-
vaard en zijn zorgvuldig bewaard voor de toekomst. Nogmaals doen we een oproep 
om geen documenten verloren te laten gaan. U mag steeds een van onze bestuursleden 
contacteren wanneer u iets wenst te schenken aan de kring. We zullen de giften zorg-
vuldig bewaren en ten gepaste tijden gebruiken voor tentoonstellingen of publicaties.

Doña Mathilde was in de omgeving al vlug gekend omwille van haar hulpvaardigheid 
tegenover armen en zieken. Zij was ook de lokale vroedvrouw en dikwijls ging ze op 
weg met haar korf met brood, kaas, honig of boter om één of andere sukkel wat te 
helpen. 
Don Pedro (zoals hij daar genoemd werd) Declercq stierf op 10 januari 1920, als 70-
jarige. Zijn echtgenote, Mathilde Van Hauvart, stierf op 3 juli 1933, 87 jaar oud .14  

c. Honoré De Lange-Orsigher

Honoré De Lange werd geboren te Schorisse op 24 april 1868 als zoon uit het eerste 
huwelijk van Mathilde Van Hauvart met Pieter Francies De Lange. Samen met zijn 
moeder, zijn stiefvader en zijn zus Mathilde emigreerde hij op 1 november 1881 naar 
Argentinië. Hij was eerst schrijnwerker en later vestigde hij zich met zijn handelszaak 

in La Capilla, een almacén de ra-
mos generales15. Daar kon men 
van alles kopen van eetwaren tot 
textiel, van spijkers tot papier 
en van sterke dranken tot kook-
potten. Hij leverde koopwaar en 
landbouwwerktuigen aan de boe-
ren van de kolonies uit de buurt: 
Balbanera, Los Desparramados en 
Sagastume. Een van zijn klanten 
was een zekere Felix Orsigher en 
die had een mooie dochter Maria. 
Op 12 september 1896 werd het 
huwelijk ingezegend. Gedurende 
10 jaar werkten ze in die alma-
cén maar tijdens de moeilijke ja-
ren 1912-1914, waar de mislukte 
oogsten een economische crisis 
veroorzaakten, ging de zaak fail-
liet. Ze vertrokken naar Chaco in 
Villa Jalon en ook daar bleven ze 
niet lang. In die tijd brak er ook 
een opstand uit onder de Indianen 

14. Que fue de ellos: Hechos protagonizados por inmigrantes Belgas llegados a Villaguay a partir de 1882..:
Eriberto Devetter, Laser Graf S.H. Villaguay 2001– vertaling Hugo Declercq.
15. De almacén de ramos generales is een ikoon van de kleine pampadorpen. In de provincie Buenos-Aires 
was dat de pulpería en dat is vergelijkbaar met de general store in de Far West. (Hugo De Clercq)
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

Om de lezer die voor het eerst ons boekske in 
handen krijgt een beetje wegwijs te maken, het 
volgende.  
De vertelsels lopen al van in ʼt jaar ʼ97 van de 
vorige eeuw. Gustieze Nard was bij Sielkieze 
Pee en Clementiene gaan omsteken. Het was 
winter en berekoud, de Leuvense stove stond 
warm te bleuzen, het mannevolk dronk nen dreu-
pel, binst dat Clementiene ne nujen booi aan het 
breien was. Nard vertelde het nuus van de dag 
en veel andere dingen. Hij was een geboren ver-
teller en van zijn eerste leugen niet dood. 
Dit alles is te situeren ergens tussen de twee oor-
logen. Na de bevrijding in ʼ44, de stove was bij 
manier van spreken een tijdje uitgegaan en Nard 
had in Duitsland gezeten, gaat hij nu opnieuw 
omsteken bij Pee en Clementiene. 
In het vorige boekske had het gegaan over de 
dooppartij van het kind van Trienekies Lieske 
en Treemieze Santiel.

  
ʻHet zal nog te zien zijn, wat het wordt met dat kind van Lieske,  ̓vroeg Clementiene 
zich luidop af. ʻZo in die winterse koude met een boreling naar de kerk trekken, om 
gedoopt te worden... Ons Heere vraagt dat niet.  ̓
Den dokteur kwam alle dagen naar Trienekies. Maar Lieske was niet te zien en als ge Den dokteur kwam alle dagen naar Trienekies. Maar Lieske was niet te zien en als ge Den dokteur
het aan Santiel vroegt, kreegt ge geen antwoord.
Eigenlijk waren dat toch maar rare tiesten, die Treemies. Santiel was een beetje meer 
mens geworden, sedert hij met Lieske getrouwd was en in haar huis was komen wo-
nen. Maar hij had een jongere broer, die Leo heette en die niet meer te zien was ge-
weest sedert het begin van de oorlog. Hij verdween naar Frankrijk en kwam niet meer 
terug. Van de oudere broer, Mielie, wist ge niet goed wat ge eraan had. Soms had hij 
nen drooi teveele. Van zijn eerste slinkse streek was hij in ieder geval niet dood.

Hij had altijd bij de metsers gewerkt, maar binst de oorlog draaide alles vierkant.
Bovendien wist hij zich, door zijn eigen stommiteiten, serieuze problemen op de nek te 
halen. Maar dat is voor later. Zijn vramens kweektege twee kadeeën en twee schapen. 
Ze nooidege een beetje en ze werkte in de lochtink, ze was nooit stil. Hij ging slaghout 
kappen in het bos en ̒ s nachts trok hij met de lichtbak opnieuw het bos in, om konijnen 
te stropen. Hij dronk nogal veel en dat bracht hem wel eens op temperatuur om mensen 
te kloten en dwaze dingen te doen. Gevaarlijke dingen!  

Het gezin kreeg 2 kinderen : Honoré en Maria.
Mathilde huwde op 03/01/1880 te Schorisse met Petrus Declercq, geboren te Schorisse 
op 06/07/1850, zoon van Joseph Declercq en Nathalie Devleeschauwer.
Op aanraden van Mathilde Van Hauvart, een onstuimige en optimistische vrouw, ver-
trok het gezin op 1 november 1881 naar Argentinië. Haar kinderen uit het eerste huwe-
lijk, Honoré en Maria Delange, waren toen respectievelijk 12 en 10 jaar oud.
Familie uit Argentinië wist later te vertellen dat Petrus en Mathilde een dochtertje 
hadden nl. Gabriela. Bij hun aankomst in Buenos-Aires zou het van ziekte gestorven 
zijn.
Aangekomen in Villaguay kregen ze twee chacras11 (36 ha) grond die buiten de stads-
kern gelegen waren. Hun huis lag dichter bij de stad dan dat van de meeste andere 
Belgen wiens woning heel wat uren meer noordwaarts of oostwaarts gelegen was. Hun 
huis werd dan ook al rap een trefpunt voor de Belgische families die op zondag met 
het gehele gezin per koets of te paard naar de kerkdienst reden in Villaguay. Vaak na-
men ze samen het middagmaal en in de groep was er wel altijd iemand die wat muziek 
kende. Men maakte plezier en er werd gedanst op één of ander deuntje uit Vlaanderen. 
In Villaguay werden nog 3 kinderen geboren Pedro, Ana en Mathilde.

Petrus Declercq keerde, na een paar goe-
de jaren, rond 1890 terug naar België, en 
verkocht al wat hij hier nog had en reisde 
terug naar Argentinië12 via Le Havre. Hier 
ontmoette hij een jonge man, een student 
in de rechten, die werk zocht. Hij nodig-
de deze uit om mee te komen, hij zou in
Villaguay les kunnen geven aan de Belgi-
sche kinderen. Hij moest wel onmiddellijk 
beslissen want het schip zou vertrekken. 
En de jonge man, Alphonse Baurain, trok 
mee naar Argentinië en werd de eerste on-

derwijzer van de Colonia Belga. Enkele van zijn eerste leerlingen waren de kinderen 
van Petrus Declercq13 : Pedro, Ana en Mathilde. Het schooltje was al snel te klein en
de familie Declercq bouwde een nieuwe klas bij. Toen Ana 16 was werd ze hulponder-
wijzeres bij Baurain. 

11. De chacra is hoofdzakelijk een landbouwbedrijf. De oorspronkelijke oppervlakte bedroeg in Entre Ríos 
33,5 ha (tachtigste deel van een vierkante legua). De chacras van de Colonia Belga waren 16 ha. Rond vier 
chacras (64 ha) waren straten getrokken.
12. Op de terugreis bezocht hij in Buenos Aires de gekende importeur van landbouwmachines Agar Cross y 
Cía. (opgericht in 1884), die ondermeer zaai- en dorsmachines uit Engeland verkocht. Hij kreeg het agent-
schap van de fi rma in Villaguay.  Zie Juan - A. Beaurain Barreto, De Flandes a Montiel, blz. 37, 39.
13. Pedro x Floran Perrin, Ana x Deolindo Pino, Mathilde x Ricardo Elias.
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In ʼt jaar ʼ41 had hij bevel gekregen naar Duitsland te gaan werken, juist gelijk Nard. 
Dat stond hem niet aan. Hij was anderzijds in het geheim benaderd geweest, om bij de 
Witte Bende te gaan en dat sprak hem wel aan. 
Toch vertrok hij, om de schijn te redden. Maar ieverst voorbij Luik, binst dat de stoom-ieverst voorbij Luik, binst dat de stoom-ieverst
trein traag de berg op kuimdege, deed Mielie de deur open en sprong naar buiten. Hij 
rolde tussen de struiken de berm af, zocht zijn klakke en zijn bezootje bijeen, wurmde 
zich door het dichte gewas heen en verdween in de sparrenbossen.
Hij stapte urenlang, zonder een mens tegen te komen en kwam tenslotte terecht in een 
boerengehucht. Een toeveel half stukgeschoten huizen en stallingen, met toeveel half stukgeschoten huizen en stallingen, met toeveel hinnen die op 
straat liepen, honden die basten, een boer die kwam kijken.
ʻBejour mesjieu, tʼa du bouloo pour moi?  ̓vroeg Mielie op de man af, in koolmijn-
dersfrans. 
De honden gingen tekeer, de boer probeerde ze tot bedaren te brengen. Ze waren al met 
vier of vijf en hielden kot voor vijfentwintig.
ʻGenoeg! Zwijgt!  ̓schreeuwde die boer, in een onvervalst Vlooms.
Mielie kreeg er een kik van, hier in dit godvergeten gat tegen een Vlaamse boer aan 
te lopen!
De honden zwegen niet, ze stonden nu met zijn allen rond die vrende landloper ver-
vaarlijk te bassen en lelijk te doen.
ʻGodverdomme, is ʼt gedaan!ʼ
Een van die blafbeesten kreeg een riek tegen zijn gat. Ze stoven allemaal uiteen en 
gingen verderop gaan liggen grommen en najanken.
ʻIk moest naar Duitsland gaan werken,  ̓verklaarde Mielie, nu in ʼt Vlooms, ʻmaar ik 
werk niet voor die grauwbozzen, ik ben uit den trein gesprongen.ʼ
ʻZe zullen u wel vinden.ʼ
ʻAls ik hier ieverst aan werk geraak, kunnen ze mij niet meer opeisen.ʼieverst aan werk geraak, kunnen ze mij niet meer opeisen.ʼieverst
ʻBij den boer is er altijd werk,  ̓draaide de ander bij. ʻMaar ʼt is eurleuge.ʼ
ʻMet de kost en sloopinge op den heujdelte ben ik content.ʼ
Er was intussen nog meer volk op kloefen opgedoken. Een vrouw met een melkemmer 
aan de arm, een tros vuile kadeetjies, een ouw peejke dat met een stokske liep. En dan 
een toeveel gebuurs die Waals klaptegen. Ze stonden Mielie te keuren en ondereen 
commentaar te geven. En kwamen blijkbaar tot de vaststelling dat hij er niet contrarie
uitzag.
ʻWeet ge wat,  ̓zei Mielie, ʻik ben van de metsersstiel, ik zie dat er hier het een en het 
ander te repareren valt.ʼ
Hij werd aanvaard. Hij zou eten en drinken krijgen en hij mocht op de zolder in een 
bed slapen.

Hij verbleef twee maand op dat boerenhof. Maar op een keer, vlak binst de noen, toen 
iedereen aan tafel zat, kwam plotseling een Duitse auto het hof opgestoven. Er stond 
een kar in de weg, anders was hij tot pal voor de deur van het huis gereden. Twee 
muisgrauwe kerels sprongen eruit en liepen naar binnen. In dezelfde tien seconden was 

andere een Italiaan. Ik heb slechts de keuken te doen, het landwerk gade te slaan, de 
werken aan te duiden die moeten gedaan worden en te zaaien... Ik woon acht uren van 
Buenos-Ayres. Op vier ure ben ik over en weer te paarde. Gij zult ook moeten leeren 
te paarde rijden. Hier legt men geene 100 meters te voet af. Als ik mijne knechten ga 
zien, rijd ik altijd te paarden gelijk de Fransche boeren. Mijn proprietaris ziet mij  zelfs 
niet gaarne te voet. Kom met mijne vrouw ten gauwste mogelijk. Mijnheer Artigue 
verwacht u...”

Eudonie Aelvoet vertrok samen met Eugeen Schepens en de grote groep (ook in ge-
zelschap van haar schoonvader Vincent Van Hauvart) op 1 november 1881. In haar 
bagage had ze een beeldje van O.-L.-Vrouw mee en ginder richtte ze een kapelletje op 
waarin het beeld een plaatsje vond. Hier droeg priester August Hofl ack8 enkele jaren 
later de mis op. In 1935 werd op dezelfde plaats de grotere nu nog bestaande Lourdes-
kapel gebouwd. 

Jules Van Hauvart was op de eerste plaats landbouwer maar ook een ondernemend en 
bekwaam iemand. In een grote schuur bouwde hij een molen waarvan het rad gedraaid 
werd door een paard. De buren en landbouwers uit de omgeving brachten hun maïs of 
tarwe om daar tot bloem te laten malen. Ook hadden ze een winkel van kruidenierswa-
ren en dranken. Voor Don Julio, zoals men hem mettertijd zou noemen, ging het voor 
de wind. Hij werd lid van de gemeenteraad en zelfs dienstdoende burgemeester. Hij 
overleed te Buenos-Aires in 19279.  

b. Mathilde Van Hauvart x Petrus Declercq.

Mathilde Van Hauvart10, de oudere zus van Jules
Van Hauvart, werd geboren te Vloesberg op 26/11/1846. 
Ze huwde te Schorisse op 30/10/1867 met Pieter Francies
De Lange die in Frankrijk (Laon) overleed op 02/07/1878. 

8. August Hofl ack werd te Staden geboren op 2 november 1852. Als 
retoricaleraar kende hij Albrecht Rodenbach en kreeg hij o.a. les van 
Hugo Verriest. Na zijn priesterwijding op 23 december 1882 wou hij 
naar het buitenland vertrekken. Als priester kwam hij in Kortrijk in 
contact met Guido Gezelle. Pas op 7 maart 1891 kon hij naar Argen-
tinië vertrekken en op 14 april 1891 kwam hij samen met een aantal ko-
lonisten aan in Balvanera, een stadje niet zover van Villaguay gelegen. 

Tijdens zijn verblijf in Argentinië schreef hij een aantal brieven naar Guido Gezelle die interessante infor-
matie bevatten over het leven van de ʻcolonistenʼ. Zie : Brieven aan Gezelle, August Hofl ack, correspondent 
in Argentinië, Daniël Hofl ack, Nossegem/Zaventem 2007.
9. Que fue de ellos: Hechos protagonizados por inmigrantes Belgas llegados a Villaguay a partir de 1882...:
Eriberto Devetter, Laser Graf S.H. Villaguay 2001 – vertaling Hugo Declercq.
10. In de doopakte staat haar naam geschreven als Mathilde Van Auvaerde, de naam van de vader als Jozef 
Van Ovaerde.
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Mielie aan de andere kant het huis uitgevlucht. 
Hij had de velden in moeten lopen, maar in zijn paniek wou hij naar de stallen toe. 
Langs de zijgevelmuur van het huis, de hoek om, gestopen onder de vensters door, 
geraakte hij langs de met stro geladen kar, tot achter de Duitse auto. En nu? Hij moest 
langs de mesthoop de koer over. Ze zouden hem zien, ze zouden naar buiten springen, 
halt roepen, hem neerschieten.
Godverdomme, ik moet terug! 
Toen dacht hij: misschien zijn die gasten niet eens voor mij gekomen, ik heb trou-
wens niemand kwaad gedaan, ik was gewoon stomweg uit die trein getuimeld die naar 
Duitsland reed en dan kwam ik hier terecht. Ik weet niet eens waar ik ben.
Op dat moment schoot er een van die dwaze gedachten door zijn kop, die alleen maar 
bij een Treemie konden opkomen. Terwijl hij daar stond te treutselen achter dat Duitse 
voertuig, vielen zijn ogen op de vuldop van de benzinetank. Vóór hij zijn gedachten 
op een rij had, was hij, in onweerstaanbare drang, het ding aan het losschroeven en... 
doende wat hem werd ingegeven, opende hij zijn spriet en spriet en spriet stroelde, grijnzend en ge-
nietend, een blaasvolle hoeveelheid brandverse urine in de vijandelijke tank. Hij borg 
haastig zijn ding weer op, schroefde de dop terug op zijn plaats, en verdween als de 
weerlicht achter de kar weg, langs het huis, onder de vensters door, de hoek om, door 
de lochting, over de haag, tot op de grintweg.
Geen tijd later was hij tussen de struiken de berm op geklauterd en lag hij daar boven 
in een ploegvoor uit te hijgen. 
Te luisteren. Hij hoorde alleen zijn eigen asem en de zucht van overvliegende duiven. 
En hij dacht: de moffen bemerken dat er één teloor meer op tafel staat, dan er mensen teloor meer op tafel staat, dan er mensen teloor
zijn, ze doorzoeken het huis en vinden zijn bezootje op zolder. De boerin is spierwit, de 
kinderen zitten bijeengekropen, de boer weet niet wat hij moet uitwauwelen. 
Wat heb ik die mensen aangedaan?
Het is beter dat ik hier verdwijn. Ze zullen mij zoeken, eerst in de stallingen, de
schuren en varkenskoten. Dan in de andere huizen van het gehucht.
Hij kroop op zijn knieën langs het tarweveld een eindje de helling op. Dan twijfelde 
hij weer, waar moest hij naartoe? Hij zette zich neer om te denken. Hij kon nog altijd 
terug. 
Hij zag de daken van de huizen, kende de mensen die er woonden. Hij had bouwvallige 
muren afgebroken en nieuw gemetseld, hij had geholpen op het veld en in de stallen, 
hij was bijgesprongen als er een koe moest kippen. Hij had vliegers gemaakt voor de 
kinderen en mikken om naar de vogels te schieten. Hij had, met zijn broek vol goeste, 
de schoonste wijvekies van het gehucht bespied, maar zichzelf in toom gehouden.  
Plotseling hoorde hij lawijt van stemmen daar beneden en even later het starten van lawijt van stemmen daar beneden en even later het starten van lawijt
die Duitse auto. Ze gingen er al vandoor, rapper dan hij had gedacht! Maar nu moest 
het komen. Hij hoorde de motor optrekken, op straat komen en dan neerwaarts, van 
het gehucht wegrijden. Er gebeurde niets! En dan plotseling wel! De motor begon te 
sputteren, te knallen, veesten te laten, en viel tenslotte helemaal stil. Mielie grinnikte. 
Met petrol van zijn pulle viel blijkbaar niet ver te rijden!

hij samen met Eugeen Schepens op verken-
ning naar Uruguay en Entre-Rios en keerde op 
14 september naar België terug. Defi nitief ver-
trok hij samen met drie andere emigranten op
1 april 1881. Op 13 mei schreef hij een brief aan 
Schepens waarin hij dag na dag zijn tocht op zee 
vertelde. “Ik ben zeer tevreden mij ingescheept 
te hebben, want wie nooit op zee gevaren heeft, 
heeft nooit iets gezien en sterft alzoo...” Via een 
brief van Serafi n Vandendaele, gedateerd op
5 juni 1881, gericht aan zijn ouders vernemen 
we: “Jules Van Hauvart is in eene goede dienst 
bij eenen belgische meubelfabrikant. Daar hij 
reeds geplaatst was toen wij overeen kwamen 
met onzen proprietaris, en daar wij maar met 
drij zijn moesten voor onze boerderij, heeft hij 
ons niet kunnen volgen, hetgeen ons pijnlijk viel 

want wij leefden vriendelijk met elkandere als vier gebroeders.” Kort daarop zal Jules 
een akkoord maken met een grondbezitter uit Buenos-Aires op wiens eigendom hij zal 
mogen boeren. 

Andere brieven volgden, bijvoorbeeld een brief van Jules Van Hauvart aan zijn vrouw, 
vanuit Bella Vista en gedateerd 2 augus-
tus 18816. 
“Lieve vrouw, gij moet niet denken dat 
het hier eene wildernis is. Gij moet niet 
vervaard zijn van de zee; er is niet meer 
gevaar op zee dan te lande; niets is zoo 
schoon als op zee varen, niets zoo schoon 
als in vollen Oceaan eilanden te zien met 
bergen die zich verheffen tot in de wol-
ken... Geliefde, doe met u medekomen 
den zoon van mijne zuster, hij zal voor u 
eene gezelschap zijn en hij kan mij hier 

goed helpen om met de paarden te werken...
Lieve vrouw mijn grootste verlangen is om u hier te zien, u hier bij mij te hebben om 
hier gerust eenige jaren te samen door te brengen. Uwe plaats is hier bij mij... In uwe 
afwachting noem ik mij : uw getrouwe echtgenoot.”
Veertien dagen7  later schreef hij naar zijn vader en oom. “Onder mijn gebied heb ik 
veertien paarden en twee knechten die voor mijne rekening ploegen, de ene is Belg, de 

6. De Scheldegalm, 1 oktober 1881.
7. De Scheldegalm, 23 oktober 1881 – Brief vanuit Bella-Vista, 19 augustus 1881.
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Hij besefte dat hij zijn eerste daad als weerstander had gepleegd en het steeg hem zo-
waar naar de kop. Ik moet terug naar huis, dacht hij met plotse gedrevenheid, ik moet 
ginder ieverst onderduiken en met de vrienden van ̒ t verzet dat grauw gespuis op stang ieverst onderduiken en met de vrienden van ̒ t verzet dat grauw gespuis op stang ieverst
jagen. Oorlog is mizerie, maar er kan ook plezier aan beleefd worden!
Wat nu daar beneden op straat allemaal zou gebeuren, had hij nog eerst willen zien, 
maar het leek hem toch verstandiger weg te wezen en niet meer terug te keren.

Hij begon te dolen langs bos en veld, liet zich door zijn instincten leiden, erop
betrouwend dat hij wel ergens terecht zou komen, waar hij dan verder wel zou zien. 
Hij vermeed de wegen van verkeer, ging vooralsnog om de dorpen heen, rustte wat uit 
in een grachtkant, dacht aan thuis, aan vrouw en kind en waar hij zou onderduiken, 
om uit de handen van de Feldgrauen en andere champetters te blijven. Hij at zurkel en
brimbezies om zijn honger en dorst te stillen. Ten slotte ontmoette hij een boer, aan 
wie hij de weg vroeg. Hij kwam in een dorp terecht, waar hij lawijt hoorde in een lawijt hoorde in een lawijt
herberg. 
Er stonden velo s̓ tegen de muur. 
Zonder nadenken stapte hij naar binnen, hoewel hij geen roste kluit op zak had. Hij roste kluit op zak had. Hij roste kluit
bestelde een glas bier en luisterde naar de gesprekken. Mengde zich niet, werd zelf 
ongemoeid gelaten, dronk zuinig van zijn bier. Na een tijdje stond hij op en stapte naar 
de deur waarop ʻcour  ̓stond, niet om zijn water te gaan maken, maar om te zien wat er 
te zien was: een andere deur die openstond en uitzicht gaf op duivenkoten, een bolbaan 
langs het huis, het open veld.
Hij liep schichtig de hoek om, verder nog eens de hoek om, en kwam zo aan de voor-
kant van de herberg terecht, daar waar de velo s̓ stonden. Hij sprong op één ervan, 
sprintte weg en was na tien seconden achter den drooi verdwenen.
Hij reed gezapig over berg en dal, groette de mensen, negeerde de wegwijzers, omdat 
ze hem toch niet wijzer maakten. Hij reed op instinkt en dat zei hem dat de laag ge-
zakte zon de goede richting aanwees. Hij reed tot het bijna avond was. 

Er zat een boerin te melken, aan de kant van een weide, tegenover een boerenhof. Een 
schone boerin, die naar hem lonkte. Hij sprong van zijn velo.
ʻJe te donne un coup de main,  ̓zei hij, ʻik heb toch niets te doen.ʼ

In de volgende twee uren besloot hij nooit meer naar huis te gaan. 
Maar toen kwam de boer opdagen en veranderde hij op slag van gedacht. 
Intussen had hij wel twee koeien gemolken en het wijveke, dat duidelijk tekort kwam, 
moeiteloos achterover gekregen in het stro.
ʻTʼes un fi lou,  ̓had ze gezegd, ʻgij melkt de koe en pakt de boerin, het is goed be-
taald.ʼ
ʻIk pak niets, uw schoon lijveke heeft het gevraagd en gekregen, ik ben ne goeihertige
mens.ʼ
ʻEen wilde beeste, dat zijdegij.ʼ

deel te danken aan de samenhang van de groep. Hun eigendommen lagen niet ver van 
elkaar verwijderd, ʼs Zondags kwamen ze samen naar de kerk en bleven daarna gezel-
lig praten, ze trokken naar de “almacén de ramos generales”, een soort ʻgrand bazarʼ, 
om er de nodige inkopen te doen, namen samen het middagmaal. Zo bewaarden ze hun 
geloof en hun taal en hielden ze hun gewoontes in stand. De kinderen trouwden in het 
begin met landgenoten maar vanaf de tweede generatie begonnen ze zich te mengen 
met Argentijnen, Spanjaarden, Italianen en Duitsers. En ook hun taal ging verloren, 
een Vlaming past zich overal aan.

ENKELE FAMILIES.

1. De familie Van Hauvart uit Schorisse.

a. Jules Van Hauvart-Aelvoet

Jules Van Hauvart, geboren te Schorisse op 21/12/1860, zoon van Joseph Van Hauvart 
en Marie Louise Lepoivre, huwde op 19-jarige leeftijd te Ronse (op 7 april 1880) 
met Eudonie Aelvoet, geboren te Ronse op 9 december 1858, dochter van Pierre
Antoine Aelvoet en van Rosalie Verhellen. Kort na het huwelijk, op 1 mei 1880, trok 

Detail van een kaart met de toegekende percelen.
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ʻGij zijt zot van wilde beesten, ik voel het. Ik zie in uw ogen dat gij nog meer wilt.ʼ
Ze deed haar ogen toe, maar hield haar handen rond zijn nek. Ze was zo schoon. Dan 
deed ze haar ogen weer open en was ze nog schoonder.
ʻEr zijn geen koeien meer te melken,  ̓meesmuilde ze.
Maar voor dezelfde prijs mocht hij nog nekeer. En dat deed hij met een groot hart en 
met al zijn kracht. Ze zat kreunend rond zijn lijf. Het was toen dat ze plotseling de boer 
hoorden. Een chagrijnigaard, zo zou meteen blijken. Maar er was geen tijd om tot een 
confrontatie te komen.
Het is ongeloofl ijk, hoe rap een man als Mielie, in het soort hachelijke omstandigheden 
waarin hij was verzeild, de dingen op hun plaats kan krijgen en hoeveel kracht er nog 
in hem zat, om op zijn velo te springen en zich op het vehikel in één ruk twee kilometer 
verder te stampen.

Nu was het bijna helemaal donker.
Er stonden huizen en koterij op een rij, tegen een achtergrond van slomme appelpoten
en verwilderde houtkanten. Hij hoorde geklapsel van mensen, er begonnen honden te geklapsel van mensen, er begonnen honden te geklapsel
bassen. Hij reed niet langs de huizen voorbij, maar een wegeling in, tot aan een weide 
met heujoppers. Het was er doodstil. Hij had honger, maar als ge slaapt, voelt ge dat 
niet. Hij zocht nest in het heuj. 
Hij droomde van een hete boerin die hem wenkte en met wie hij tsotteboldege. 

We laten je niet op je honger, beste lezer, volgende keer krijg je nog meer over
Treemieze Mielie. Maar nu moeten we helaas afronden.

uit Schorisse, Francies Vindevogel uit Zomergem, Theophiel Vindevogel uit Huysse en 
de gebroeders Francies en Henri Willems uit Maarke.” Schepens en zijn vriendin Julia 
De Vos uit Paulatem, met wie hij later zou huwen, begeleidden de landsverhuizers. In 
feite waren er slechts 6 gezinnen (23 personen) die het avontuur aandurfden, de ande-
ren waren alleenstaanden (soms twee gebroeders) (18 personen).

Op 13 januari 1882 stichtten ze de Colonia Belga en meer dan 125 jaar later bestaat de 
colonia nog altijd. In september van datzelfde jaar keerde Schepens samen met Julia 
De Vos terug naar België. Onmiddellijk na zijn aankomst te Antwerpen op 3 januari 
1883 gaf hij opnieuw voordrachten in de streek van Oudenaarde en zocht hij nieuwe 
landbouwers die wilden emigreren. Uiteindelijk vertrok hij nu voorgoed samen zijn 
vrouw5, zijn schoonmoeder Rosalia Lacrosse, zijn schoonbroer Leo en schoonzuster 
Emilie op 15 november 1883. Ook Honoré Creteur, de gebroeders Parmentier en hun 
knecht Camille Naudts uit Beervelde, maakten de overtocht mee.
Ondertussen waren er nog een aantal emigranten uit de Vlaamse Ardennen naar
Villaguay vertrokken. In april 1882 emigreerden enkele leden van de familie Van 
den Brande o.a:. Victoria Van den Brande gehuwd met Charles-Louis Den Dauw,
Eugenie Van den Brande gehuwd met Petrus Den Dauw, Monica Van den Brande
gehuwd met Ivo Vandenhaezevelde. In januari 1883 kwamen Eudonie Aelvoet,
echtgenote van Jules Van Hauvart, enkele leden van de familie Van den Brande uit 
Mater, Benedictus Dolvelde uit Mater, Rosalia Notebaert, de echtgenote van Modest 
Dubuisson uit Berchem en anderen ook over.  Tenslotte vertrok Judocus Vanderdonckt 
uit Schorisse helemaal alleen op 18 november 1887.
Wanneer de familie Berra en de familie Lagneau, beiden uit Everbeek, emigreerden is 
voorlopig niet te achterhalen. 

Ze hebben het, zeker in het begin, niet gemakkelijk gehad en vele jaren van ontbering 
en opoffering gekend. In hun talrijke brieven naar het thuisland lieten ze dat meest-
al niet blijken, integendeel. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe moeilijk die
beginjaren waren, hoe lastig het was om in een nieuw land te leven waar men dikwijls 
niet begrepen werd omwille van de taal, hoe onzeker de toekomst was. En toch is het 
een succes geworden en een van de best geslaagde volksplantingen en dat is voor een 

5. Genealogische gegevens uit : “Eugeen Schepens °1853 - †1923, Volksplanter in Argentinië”, Daniel 
Schepens, 2010, p. 32.
Eugeen Schepens, ° Welden op 5 juni 1853 als achtste kind in een rij van 9 in het gezin van Jan Baptiste en 
Maria Constantia Schamp. †Siso Entre-Rios 5 februari 1923.
Hij huwde te Paulatem met Julia De Vos, °Paulatem 18 januari 1856, dochter van Louis De Vos en Rosalia 
Lacrosse.
Louis De Vos, °ca 1779 - †Paulatem 2 januari 1860; Rosalia Lacrosse, °Zegelsem ca 1820.
Broer en zussen van Julia De Vos, allen te Paulatem geboren : Delphine °25/05/1843, Ida °23/04/1845 en
†2/02/1848, Leo °26/04/1847, Ida-Maria °10/05/1851, Coleta °07/03/1854, Maria Leonia °19/05/1861 en 
Emilie °18/12/1865.
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De knipsels van Roger.
JOZEF BOURDEAUDHUI

Inleiding

Er zijn zo van die mensen die je nooit ziet of hoort op 
het voorplan. Ze zijn bezig in alle stilte, onopvallend, 
afgezonderd. Maar òf ze bezig zijn! En je kan ze zeker 
niet missen ...
Bij het bestuur van Businarias hebben we zo enkele 
exemplaren. Eén ervan is Roger Lodens, een beetje de 
verantwoordelijke voor het “geschreven” Businarias-
archief. Sedert de oprichting van dit archief houdt hij 
zich bezig met onder andere het verzamelen van kran-
tenknipsels welke te maken hebben met Maarkedal. 
Deze “knipsels” worden door hem zorgvuldig bijge-

houden en geklasseerd in mappen. Uiteraard zijn ze door de leden te raadplegen elke 
zondagvoormiddag.
Toch vonden wij dat het voor onze leden interessant zou zijn om eens een overzicht te 
geven van wat er zich in dat “knipselarchief van Roger” bevindt. We gaan er geen saaie 
lijst van maken. We vermelden ook niet uit welke krant of uit wiens journalistieke pen 
het artikel komt. (Wij voelen ons wel niet verantwoordelijk als er in het aangehaalde 
artikel fouten door de reporter zouden zijn gemaakt). We bladeren gewoon eens in de 
mappen, halen er enkele rubrieken uit die we al dan niet kort samenvatten – eventueel 
met de oorspronkelijke bijgaande foto (sorry voor de kwaliteit) –, soms becommenta-
riëren, en hopen daarmee dat er bij onze leden een beetje goesting zal ontstaan om op 
zondag eens naar Ter Maelsaecke af te zakken en het Roger dan lastig te maken door 
hem al zijn mappen uit de kasten te doen halen.
Wij beginnen in elk geval te lezen vanaf 1977 en zullen 
ooit eindigen in ... Werk aan de winkel.
Eén technische opmerking: de schuin gedrukte teksten 
zijn telkens letterlijke uittreksels uit het artikel.

Wat gebeurde er in Maarkedal in 1977?

Schorisse, februari 1977.Schorisse, februari 1977. “Eind vorig jaar werd het ge-
boortehuis van Omer Wattez, de schrijver die de naam 
Vlaamse Ardennen aan deze streek gaf, geklasseerd als 
monument...” Wat is er intussen al niet allemaal rond 
Omer Wattez georganiseerd, ook door Businarias?! 

Men kon inschrijven tot zondag 25 oktober bij de familie Lemaigre in “Het Hof van 
Vlaanderen” mits de betaling van 2,65 fr. per persoon. Maar enkele dagen voor de af-
reis moest Schepens laten weten : “dat er geen trein van plezier zijn zal om reden dat 
het bestuur van de staatsijzerenwegen wijgert ons de kaarten af te leveren aan fr. 3-30, 
ʻt is te zeggen voor half geld.” 2
Dat was niet de enige tegenslag die Schepens te verwerken kreeg. Van de 120 inge-
schrevenen waren er slechts 41 die met hem meetrokken. Tijdens de maandenlange 
voorbereiding waren er personen die hem niet vertrouwden en tegenwerkten. Som-
migen bespotten hem of bekeken hem “omdat ik met onbaatzuchtigheid en met zelfop-
offering werk aan die schoone onderneming der Belgische volksplanting, waar bijna 
niemand durft aanroeren en die nogtans zoo noodig is om de vlaamsche landbouwers 
te redden van eenen onvermijdelijke ondergang”.  Een aantal andere ingeschrevenen 
hadden wellicht op het laatste nippertje nog afgehaakt omwille “der overvloedige tra-
nen en onophoudelijk smeeken van eenen ouden vader, eener oude moeder, eener in-
vloedrijke echtgenote, en weinig hebben zich achteruitgetrokken uit vrees door mijne 
vijanden ingeboezemd”3.

Wie waren de eerste migranten ?

Jules Van Hauvart4  van Louise-Marie, De Langhe van Nukerke, Fénaux van Ellezelles 
en Sephérin Van den Daele van Schorisse waren reeds op 24 april van datzelfde jaar 
vertrokken.
In de vorige bijdrage kon men een paar uittreksels uit hun brieven lezen.

In De Scheldegalm van 6 november 1881 vindt men de namen van de personen die op 
maandag 31 oktober vertrokken : “De gebroeders Baert Modest en Désiré uit Maarke,
Petrus Bauwens uit Bevere-bij-Oudenaarde, Cyrille Knockaert en vrouw Marie
De Merlier en hun klein zoontje uit Nazareth, Charles Louis en zus Sidonie Creteur 
uit Nokere, Charles-Louis en Jan-Baptiste De Blauwe uit Mater, Petrus Declercq en 
vrouw Mathilde Van Hauvart met de 3 kinders Maria en Honoré De Lange (kinde-
ren uit het eerste huwelijk van Mathilde met Pieter-Francies De Lange) en Gabriella
Declercq, Leo De Couvreur en vrouw De Merlier uit Everbeek, Francisca Jaecques 
en haar kinderen Adolphe, Eudoxie, Emma, Theodule en Arthur uit Asper, Modest
Dubuisson en zoon Jan Baptiste uit Berchem, Remi Gyselinck uit Nazareth, Jan 
Baptiste Rogier uit Ellezelles, Jan Baptiste Schelstraete uit Nazareth, Jan Francies
Serroels en vrouw Marie Van de Putte en hun kinderen Febronie, Octavie, Astère en 
Waltère uit Ronse, Frederik Vandenbrande uit Mater, Joseph en Vincent Van Hauvart 

2. De Scheldegalm, 30 oktober 1881.
3. De Scheldegalm, 6 november 1881.
4. De naam Van Hauvart werd op verschillende manieren geschreven : Vanhauvaert, Van Hauvaert, 
Van Hauvart, Van Ovaerde, Van Auvaert, Van Hauwaert e.a.
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Maarke-Kerkem, april 1977.Maarke-Kerkem, april 1977. “Bij koninklijk besluit 
werd de St.-Pieterskerk van Kerkem geklasseerd als 
monument, evenals de kerkhofmuur. Het kerkhof werd 
bovendien als landschap gerangschikt... De St.-Pieters-
kerk heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. De 
kerk werd gebouwd in de jaren 1300. Het oudste ge-
schreven stuk dateert van 1636 en bevat ʻde brieven van 
Maintenu voor den pastoor van Kerkemʼ...”  Het artikel 
behandelt verder de historiek van de kerk en een be-

schrijving van het binnenzicht met vermelding van enkele kunstschatten. “... Er hangt 
tevens een schilderij van Etikhovenaar Thomas Blaton, dat de wonderbare bevrijding 
van St-Petrus voorstelt...". Rondom deze kerk zal in latere jaren nog een en ander te 
doen zijn: de restauratie van de kerkhofmuur, met als gevolg, niet enkel de gerestau-
reerde muur, maar ook stabiliteitsproblemen met de kerk zelf, waardoor een nieuwe, 
noodzakelijke, restauratie zich opdringt... Een dossier dat al jaren aansleept. 

Maarkedal, april 1977.Maarkedal, april 1977. Er werd op het gemeentehuis van 
Maarkedal hulde gebracht aan Lieve DʼHaese, auteur 
van de verhandeling “Sagenverzameling in 15 Zuid-
Oostvlaamse gemeenten”. Schepen van cultuur, Richard 
Vanderlinden, sprak de auteur en de genodigden toe. 
“Hij noemde twee redenen waarom het schepencollege 
geïnteresseerd is in het werk: eerst en vooral dat de dor-
pen waar de informatie gehaald werden, onmiddellijk 
aan Maarkedal grenzen, en, dat het historisch bewezen 
is dat de bewoners van Maarkedal voor een groot deel 

in hun handel en wandel gericht zijn op de streek van Oudenaarde. Om deze twee re-
denen, aldus de spreker, kan men stellen dat de vroegere bewoners van onze gemeente 
dezelfde levenswijze hadden. Uw werk heeft, naar mijn oordeel, des te meer belang, 
omdat het ons leert op welke wijze onze voorouders bepaalde feiten tot één verhaal 
hebben omgebouwd, door werkelijke gebeurtenissen te vermengen met allerhande ele-
menten uit de toendertijd bestaande levenswijze uit hun zeden en gewoonten. Naast 
een betere kennis van het verleden, vond de schepen het nog een grotere verdienste dat 
mevrouw DʻHaese de volkskunde in het daglicht stelde. Hier haalde de spreker even de 
Heemkundige Kring aan, die in een beginstadium verkeert...” Toch zou het nog bijna 
twintig jaar duren voor Businarias werd opgericht. 

Maarke-Kerkem, april 1977.Maarke-Kerkem, april 1977. De KVLV en de KLJ 
richten in het voorjaar van 1977 een danscursus in. 
“Tijdens de laatste avond werd er zelfs een examen 
ingericht.” Wie herkent zich op de foto en wie danst 
nog de “ ... tango, wals, jive, chachacha ...”? 

Emigratie vanuit de Vlaamse Ardennen
naar Argentinië (1880-1890). (Deel II)

MARC VUYLSTEKE

Hieronder het vervolg van de bewerking van de lezing die Marc Vuylsteke, voorzitter 
van onze Heemkundige Kring Businarias, hield op vrijdag 9 april 2010. Deel I behan-
delde de emigratie in het algemeen : de voorbereiding, de reis van Oudenaarde naar
Villaguay en de regio waarin de emigranten terecht kwamen. In dit deel gaat de aan-
dacht vooral naar enkele Vlaamse families die de overtocht waagden. 


Begin september 1881 maakte Eugeen Schepens bekend dat er reeds meer dan
20 landbouwfamilies ingeschreven waren. Daarbij waren er ook een aantal kloeke 
landbouwerszonen die als werklieden het avontuur waagden zodat het totale aantal op 
1 augustus opgelopen was tot 84 personen. Alle voorbereidingen waren getroffen zodat 
de overtocht naar Zuid-Amerika op Allerheiligen, 1 november 1881, kon doorgaan.

Vanuit Oudenaarde zou er een speciale trein ingelegd worden ter gelegenheid van het 
vertrek van de kolonisten. Vrienden en kennissen van de volksverhuizers, maar ook 
alle mensen die ʻzonder bijzonder belang te stellen in de personen die hun vaderland 
vaarwel zeggen, begeeren een uitstapje te doen naar Antwerpenʼ, waren welkom.
De “trein van plezier” zou op maandagochtend 31 oktober 1881 vertrekken vanuit 
Oudenaarde naar Antwerpen. Voor die gelegenheid werd de prijs voor ʻgaan en keren  ̓
verminderd van 5,30 fr. naar 2,65 fr. op voorwaarde dat er tenminste 20 personen de 
reis meemaakten. 
De uitstap, vooral bedoeld voor de ouders, broers, zussen en naaste bloedverwanten 
van de kolonisten, had een drievoudig doel : 
1. Vrienden en kennissen de kans bieden om de verhuizers ʻeen uitgeleide te doen tot
    Antwerpenʼ.
2.  Aan iedereen de gelegenheid bieden om zonder grote onkosten de grote stoomboten
    te zien waarmee de verhuizers naar Zuid-Amerika zouden reizen.
3. De voornaamste bezienswaardigheden van Antwerpen eens te bezichtigen. ̒ Ze zijn rijk
    aan prachtige gebouwen, zoals de O.-L.-Vrouwkerk met haren hoogen en naaldvor-
    migen toren, de Bank, de Beurs, het Post-Hotel, enz, enz.  ̓1

1. De Scheldegalm, 9 oktober 1881.
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Nukerke, mei 1977.Nukerke, mei 1977. Ministerieel bezoek! Ministers 
leggen graag eerste stenen. “Op donderdag 5 mei 
werd door minister van Volksgezondheid en Gezin, 
Jos De Saeger,  de naamsteen gelegd van het eer-
ste ʻverzorgingstehuis voor semi-validen  ̓ van het 
land... Onder de talrijke prominenten merkten we 
de aanwezigheid op van volksvertegenwoordiger
Verroken, deputé Herreman, het gemeentebestuur en 
de OCMW-raad van Maarkedal ... het voltallig ka-
der en dienstpersoneel van het verpleegtehuis De Samaritaan, naast een blijmoedige 
directie der Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid uit Ronse. Deze is im-
mers de bouwheer...”  Wij maken ons hier nu wel de bedenking of de bewoners van
De Samaritaan intussen aan hun lot werden overgelaten, als het voltallig personeel 
prominent aanwezig was... 

Louise-Marie, mei 1977.Louise-Marie, mei 1977.  Bij koninklijk besluit werd het kerkorgel van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk van Louise-Marie als monument geklasseerd. Het werd in 1864 gebouwd 
door de orgelbouwersfamilie Van Peteghem uit Gent. “Het orgel is sterk in verval. De 
orgelkast werd gesloopt in 1957. Slechts een gedeelte van het geraamte bleef gecon-
serveerd alsook de deuren van de rugwand die momenteel dichtgespijkerd zijn.”

Louise-Marie, mei 1977.Louise-Marie, mei 1977.  “Op woensdag 18 mei 1977 om 19.20 h ging men tot een 
stichtingsvergadering over van het Nationaal Verbond Veteranen Koning Leopold III 
bij De Smet Leopold. ... Het bestuur ziet er als volgt uit: ere-voorzitter burgemeester 
Hubeau André, medestichter-voorzitster Van Overmeeren Lucienne, ondervoorzitter 
Hooreman Pierre, stichter-secretaris De Vos Roger, penningmeester De Smet Liban, 
commissarissen Vanderlinden Maurist, De Vos André, Maebe Maurist.”

Maarke-Kerkem, juni 1977Maarke-Kerkem, juni 1977. “Op 
Sinksenzaterdag trokken leden van 
de KLJ-afdeling Maarke-Kerkem te 
voet naar Halle. Rond 14.30 u werd 
de start genomen van deze bijna 
60 km lange bedevaartstocht. Even 
over middernacht kwamen ze in het
Maria-oord van Halle  aan.”  Wie 
herkent zich nog op bijgaande kran-
tenfoto? 

Louise-Marie, juni 1977.Louise-Marie, juni 1977.  Louise-Marie huldigt zijn 72-jarige pastoor De Vleeschou-
wer, die al 25 jaar de dienst uitmaakt op de parochie. Hij hield er een schilderij van Pol 
Vermoere aan over.

Het ontcijferen en kunnen lezen van de oorspronkelijke teksten is voor de meesten 
onbegonnen werk. Met deze Nederlandse uitgave zal eindelijk dit waardevolle docu-
ment in ieders bereik komen. De echte opgeleide vorsers kennen dit werk en voor de   

Pagina 18 v. Nukerke. Te beginnen van op de plaats van ten Abele naar de windmolen van Ronse naar de 
Borrebeek, in t̓ hart van het Woutrebos, waar men het de grond van de Meersman noemt. Dit is één van de 
eerste tekeningen van een windmolen, wellicht de vroegere molen Ten Hengst.

meesten onder hen is het originele werk toegankelijk temeer daar het nu te raadplegen 
is op het internet.
Deze uitgave van het renteboek,  waar o.a. Nukerke en Schorisse uitgebreid aan bod 
komen, bevat ongeveer 340 bladzijden. Paul Van Butsele en Marc Vuylsteke zijn jaren 
aan de slag geweest met dit werk en na een lange lijdensweg kan dit uitzonderlijke 
boek nu eindelijk aan de geïnteresseerden worden voorgesteld. 
Het boek, dat zo getrouw mogelijk het origineel zal benaderen, kan binnenkort in voor-
verkoop aangekocht worden voor de vermoedelijke prijs van 25 euro. De namen van 
voorintekenaars worden achteraan in het boek opgenomen. Het mag niet aanzien wor-
den als een leesboek maar het zal wel een boek zijn dat uiterst waardevol is en zeker 
zijn plaats verdient in uw bibliotheek. 

Het renteboek opengeslagen op pag. 14 v. en 15 r.
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Schorisse, juli 1977.Schorisse, juli 1977.  Op 30 juli overleed schielijk oud-volks-
vertegenwoordiger Denis Baeskens. “Hij vertegenwoordig-
de ons arrondissement als CVP-kamerlid in het parlement 
van 1968 tot 1971. ... Hij was amper 51 jaar.” Een ander 
knipsel van april 1977 heeft dan wel een merkwaardige titel: 
“Waarom werd Baeskens kandidaat op de VU-lijst?” Om het 
antwoord te weten moet je het artikel gaan lezen.

Nukerke, juli 1977.Nukerke, juli 1977. Meerdere knipsels handelen over de vie-
ring van het 200-jarig bestaan van de O.-L.-Vrouw-Hemel-
vaartparochie. “Het is een heel mooi feest geworden. Alles 
verliep erg sympathiek en spontaan. Het echt zonnig zomer-

weertje en een rimpelloze blauwe hemel zorgden er mee voor dat het geheel uitgroeide 
tot een vreugdevolle samenkomst. 200 jaar parochie O.-L.-Vrouw-Hemelvaart werd 
te Nukerke dankend gevierd. Zulks werd op passende en waardige wijze verduidelijkt 
tijdens de begroeting door Z.E.H. Deken Jozef Van Melckebeke van Ronse bij aanvang 
van de (dank)plechtigheid waarop hij als celebrant voorging.” In een ander knipsel 
lezen wij: “Na de viering in de kerk blies St.-Cecilia forse marsmuziek en met de 
bevallige majorettes op kop trokken de parochianen voorafgegaan van hun ʻpastores  ̓
en de burgerlijke overheden uit Maarkedal dorpopwaarts. Heel het dorp vlagde, de 
kerktoren uitgezonderd, de vierde mast aan het oud gemeentehuis hing vlaggeloos. 
Ook het verpleegtehuis ʻDe Samaritaan  ̓aan de Glorieuxstraat juichte mee, de kleuren 
van Kerk en Senaat ware er niet weinig opvallend... De vele blijken van erkentelijk-
heid van de talrijke aanwezigen tegenover de ʻmeneerpastoors  ̓is zeker een bewijs dat 
de mensen van Nukerke hun goede ʻpasters  ̓een warm hart toedragen. Want het klonk 
hier en daar vrij gemoedelijk... voor de vele Nukerkenaars werd het pas echt feest toen 
ze s̓ avonds in de parochiezaal konden feest vieren zoals het Nukerkenaren past. Het 
volk drumde bijeen en er werd duchtig gefeest, tot dat het op de kerktoren twaalf uur 
sloeg.” Hier gaan we geen commentaar bij geven.

Nukerke, juli 1977.Nukerke, juli 1977.  Elk jaar komen we ze wel tegen, 
de reuzenbovisten. Maar in Nukerke krijgt dergelijke 
vondst dan wel een vermelding in de krant. “Langs 
de Vlaamse Ardennenroute, en meer bepaald op het 
erf van de gebroeders Decatelle aan de Keistraat te 
Nukerke werd een reuzenpaddestoel aangetroffen. 
Met zʼn 65 cm diameter is ʻt een zeldzaam exem-
plaar. Marnic, Patrick en Erik zijn er niet weinig 
opgetogen mee”. 

Le Veil Rentier d'Audenarde.
MARC VUYLSTEKE

Het Oude Renteboek van Oudenaarde1

is een van de merkwaardigste en
tevens belangrijkste handschriften van 
het nochtans zo rijke handschriftenka-
binet van de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel. Dit handschrift uit de 13de eeuw 
telt niet minder dan 187 perkamenten 
bladen, langs beide zijden beschreven 
en waarvan er enkele blanco zijn geble-
ven. Naar alle waarschijnlijkheid werd 
eraan begonnen in 1175 in opdracht van 
Jan, heer van Oudenaarde. Na zijn dood 
werd deze opdracht voortgezet voor 
zijn zoon Arnold V.  
Na jaren van intens vertaalwerk hopen 
we de publicatie in boekvorm van de 
Nederlandse vertaling van dit waarde-
volle manuscript te realiseren. Dit boek 

zal ongetwijfeld bijdragen tot een betere ontsluiting en zal het consulteren ervan door 
allerlei  geïnteresseerden gevoelig vergemakkelijken.   
De uitgifte van dergelijk boek is voor een Heemkundige Kring niet zo vanzelfspre-
kend en de fi nanciële inspanning is dan ook zeer groot. Businarias is zeer verheugd 
dat zowel de Provincie Oost-Vlaanderen alsook en vooral de gemeente Maarkedal ons 
fi nancieel willen ondersteunen. 
Met deze uitgave kunnen wij een groot aantal belangstellenden in de plaatselijke ge-
schiedenis bereiken, zoals genealogen en heemkundigen, zowel professionelen als 
amateurs. De behandelde onderwerpen, die bijna allen betrekking hebben op het lan-
delijk leven, vertonen een grote variëteit. Daarbij zijn ze met een grootse levendig-
heid geïllustreerd. De vele tekeningen geven ons een bijkomende documentaire kijk 
op het landelijk leven zoals het zich op het einde van de 13de  eeuw in onze streken
afspeelde. Het originele manuscript is wellicht opgemaakt door een Vlaming in het 
Oud Romaans dialect van het land van Aat-Lessen en bevat talrijke oud Vlaamse 
woorden en termen welken niet werden vertaald.

Het renteboek zoals we het tijdens ons bezoek aan de 
Koninklijke Bibliotheek te Brussel op 6 maart 2004 

konden inkijken.

1. Dit uiterst waardevolle handschrift werd reeds vermeld in het fonds van de “Bibliotheek van Bourgondië” 
op een inventaris van ʼt jaar 1487, opgemaakt in opdracht van Keizer Maximiliaan van Oostenrijk.
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Schorisse, september 1977.Schorisse, september 1977.  “Op zaterdag 1 oktober organiseert Wielertoeristenclub 
WTC De Regenboog in haar lokaal café Regenboog bij Luc Assez te Schorisse voor 
de eerste maal in de streek het interclubkampioenschap voor wielertoeristen tijdrijden 
met 10 renners: de inrichters stellen een ongekende tijd op tussen 30 en 50 km. De 
ploeg welke die tijd het dichtst benaderd wordt kampioen...”  Hoe kregen ze het voor 
mekaar?

Nukerke, oktober 1977.Nukerke, oktober 1977.  Er werd een aanvang genomen met de bouwwerken van de 
sociale woonwijk aan de Oude Heerweg. “... niet ver van de dorpskern, worden, omge-
ven met groen, de huizen opgetrokken twee aan twee (drie woningen aan elkaar werd 
door het gemeentebestuur geweigerd) waarbij de garages een gemeenschappelijke 
muur hebben. Bovendien is er een afwisseling tussen hoog- en laagbouw. Elk huis 
heeft een badkamer, drie slaapkamers, koele berging, living, garage, keuken, chauf-
fage. Men werkt nu aan 29 woningen, waarvan er tien op voorhand verkocht werden 
... De kostprijs voor een huis is 1.800.000 fr...” De reporter van dienst voegt er zelf 
volgende bedenking aan toe: “Wetend dat zelf bouwen voor vele mensen op fi nancieel 
gebied een bijna onmogelijke zaak wordt, en wetend dat de huurhuizen na twee jaar 
huur kunnen aangekocht worden tegen de huidige voorwaarden, blijkt deze vorm van 
woningbouw een toekomst voor jongeren te zijn. Dit zeker in een tijd en een streek 
waar bouwvallige fermettes en hoevetjes, (soms die naam onwaardig) tegen ettelijke 
miljoenen worden aangekocht, voornamelijk door stadsmussen.”

Schorisse, oktober 1977.Schorisse, oktober 1977.  Op 2 oktober vierde de KWB-afdeling Schorisse haar 35-
jarig bestaan. Eerst een eucharistieviering, dan een academische zitting met huldegroet 
door de verbondsvoorzitter Marc Decordier, uiteraard ook een receptie met feestmaal. 
En hoe deden ze het verder?  “ s̓ Namiddags was er een feestavond...”

Etikhove, december 1977.Etikhove, december 1977.  Dat het plaatse-
lijke nieuws in de kranten ook handelt over 
datgene waarmee de mensen zich in hun 
vrije tijd bezighouden is meer dan gebruike-
lijk. Een voorbeeld: “In het lokaal Arends-
hof te Etikhove werden op kerstavond de 
kampioen en koning van het bijna afgelopen 
jaar gevierd. Bij de kaartersclub ̒ De Lustige 

Manillers  ̓werd Oscar Lambier de 17e kampioen. Koning werd Marc Didier en konin-
gin Marie-Jeanne Fouquet.”

Daar vertelde de 
gids, op een boei-
ende manier, aan de 
hand van schilderij-
en, geborduurde ba-
nieren met opschrif-
ten, eretekens die de 
schutterskoning om 
zijn hals droeg en 
gebruiksvoorwerpen 
o.a. oude en nieuwe 
kruisboogmodellen, 
over het ontstaan, 
het lidmaatschap, de 
bijeenkomsten van 
deze gilde. Vroeger 
waren de schutters “de weermacht van de oude gemeenten”, verenigd in gilden onder 
de bescherming van St.-Joris of van St.-Sebastiaan, nu is de schuttersgilde enkel nog 
voor vermaak. In de tuin staat de 36 m hoge gaaitpers.
Let wel: vrouwen mochten geen lid worden, op enkele uitzonderingen na, bijvoorbeeld 
Koningin Elizabeth II van Engeland, prinses Mathilde, ...
Daarna trokken we via de Carmerstraat naar de Zwarte Kat, in de Balstraat. Daar zagen 
we een lange rij witte huisjes. Oorspronkelijk waren het “stenen cameren”, éénkamer-
woningen, gebouwd in 17de eeuw en bedoeld voor arme mensen. Ze kwamen in han-
den van de Schoenmakersgilde, die hun bejaarde en arme leden hielp door ze onderko-
men te geven. Later kwamen de “godshuizen” (uit liefde tot god) van de schoenmakers 
in handen van de Commissie van Openbare Onderstand, nu OCMW. De stad Brugge 
kocht ze in 1967 en besliste de huisjes op te knappen en er het Museum voor Volkskun-
de in onder te brengen. De ontgoocheling was groot toen we op het uithangbordje lazen
”gesloten om 17u”!
De wandeltocht eindigde  aan de Jeruzalemkerk op de hoek van de Bal- en  Peperstraat. 
Ook hier hadden we pech! De Jeruzalemkerk is een erfstuk van de Genuese koopmans-
familie Adornes, die zich in Brugge vestigde, begin 14de eeuw. Ze lieten naast hun 
huis een kapel bouwen, hun zoon verbouwde de kapel tot een kerk (tweede helft 15de

eeuw). Uitzicht: een achthoekige toren met bovenop een wereldbol met Maltezer kruis. 
De glasramen dateren uit de 15de eeuw. De kerk is nog steeds privébezit van de familie 
de Limburg-Stirum de Ligne.
Dan terug naar de Kruispoort waar de bus stond te wachten en ons bracht naar het 
dorpje Damme, bekend om zijn stadhuis en idyllisch marktje. Daar trokken enkelen 
op schattenjacht naar boekenwinkels en antiquariaten, terwijl anderen genoten van het 
zonnetje op een terrasje met een drankje.
Alvast afspraak voor een nieuwe ontdekking op zaterdag 27 augustus 2011.
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Franciscus Vanderdonck uit Nukerke,
professor aan de Sorbonne te Parijs1. 

MARC VUYLSTEKE

Op de laatste bladzijde van een incunabel2 van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel 
staat het grafschrift van Franciscus Vanderdonck. Deze inscriptie is van de hand van 
Pierre De Ruelle uit Kortrijk die Vanderdonck in zijn functie van regent opvolgde. Het 
graf zelf bestaat reeds lang niet meer.
De tekst van het epitaaf is voorafgegaan door de volgende zin :

“Epitaphiu Mgri Francisci Vanderdonck Flamigi de Nupkerke regentis mei pmi
Parisiis compositu p. mgrum Petru De Ruella curtracesem postea regente meu qui 
obiit 1510 7° augusti. Requiescat in pace”.° augusti. Requiescat in pace”.°

“Grafschrift van Magister (leer-meester) Franciscus Vanderdonck, Vlaming van
Nukerke mijn eerste directeur in Parijs, opgesteld  door meester Petrus De Ruella3,  
Kortijksaan, mijn latere overste, die stierf in 1510 op 7 augustus. Dat hij ruste in 
vrede.”

Het epitaaf zelf

FRANCISCUS JACET HIC VANDERDONCK MORTE SEPULTUS
MUSICUS AONIO POLLUIT AMNE LABRA

HUNC SIBI THEOLOGU JUNXIT SORBONICUS ORDO
SED JUVENE DOCTU MORS INOPINA TULIT.

JAM SEMEL ARGUTOS DE MORE INSTRUXIT ALUNOS
ARTIBUS AC RELIQUOS DU REGIT OPPETIIT.

FLANDRIA QUE GENUIT DOM ET CALVINE NUTRIVIT
PAGIS NATALIS PFUIT ECCLESIAE.

QUAPROPTER SUPEROS VISIT QUICUMQ SEPULCHRU
GRATO DENT EPULIS VESCIER (?) ULTRO ROGET.

Ons bestuurslid, Dirk De Merlier vertaalde voor ons bovenstaande tekst :

Hier ligt Franciscus Vanderdonck.
Als muzikant  door de muzen gedreven blies hij zijn lippen kapot.
Hij was als theoloog verbonden aan het college van de Sorbonne

maar een plotse dood nam de jonge geleerde weg.
Al eenmaal heeft hij uitmuntende leerlingen opgeleid in de kunsten

Onze uitstap naar Beernem en Brugge.
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Op zaterdag 28 augustus 2010 vertrokken we met een volle bus, zowel leden van 
V.V.F. – Vlaamse Ardennen als van Businarias, op ontdekking naar West-Vlaanderen.
Bij aankomst in het Provinciedomein Lippensgoed – Bulskampveld in Beernem,
gelegen in het grootste openbare groendomein van West-Vlaanderen, wachtte
ons een heerlijke kop koffi e en een progrèstaart in het restaurant van het 
gerenoveerde£kasteel.
Rond 10 u. trokken we met een gids naar het Karrenmuseum, waar we een unieke ver-
zameling en prachtig onderhouden karren, volgens  ouderdom gerangschikt, te bewon-
deren kregen. Verder wandelden we door het “landbouw-ambachten” museum, waar 
precies de tijd stilstond. Indrukwekkend en met een boeiende uitleg!
Na een korte rondleiding nabij het kasteel en omgeving trokken we naar binnen...

In het bezoekerscentrum op het 
gelijkvloers ontdekt men aan de 
hand van video- en powerpoint-
beelden de natuur en de omge-
ving. Echt leerzaam en vooral 
bedoeld voor scholen. Op de eer-
ste verdieping bevinden zich de 
salons van de kasteelheer, de erf-
goedkamer met o.a. vitrines met 
maquettes, een collectie prent-
kaarten, een rariteitenkabinet en 
de kapel.
In het restaurant, behorend tot 
het erfgoed, werden tijdens het 
middagmaal veel herinneringen 
opgedist in verband met het vele 
“landbouwmateriaal” hier aanwe-
zig. Het was lekker en gezellig.
Rond 14u30 reden we naar Brug-
ge, die “scone”! We stapten uit 
aan de Kruispoort en wandelden 
langs de Kruisvest en de 2 wind-
molens naar de eeuwenoude Sint-
Sebastiaansgilde, één van de oud-
ste kruisbooggilden van België.

“Epitaphiu Mgri Francisci Vanderdonck Flamigi de Nupkerke regentis mei pmi“Epitaphiu Mgri Francisci Vanderdonck Flamigi de Nupkerke regentis mei pmi“Epitaphiu Mgri Francisci Vanderdonck Flamigi de Nupkerke regentis mei pmi“Epitaphiu Mgri Francisci Vanderdonck Flamigi de Nupkerke regentis mei pmi
Parisiis compositu p. mgrum Petru De Ruella curtracesem postea regente meu qui 
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en is gestorven terwijl hij overige (leerlingen) dirigeerde.
Vlaanderen heeft de meester voortgebracht en bescheiden opgevoed.

Hij is pastoor geweest van de kerk van zijn geboortedorp.
Daarom, alwie de oversten* bezoekt, vraag dat ze dankbaar

een graf geven en bovendien
trakteren op een lekker feestmaal. **

* bedoeld zijn de oversten van de Sorbonne.
** d.w.z. diegene die het grafschrift heeft opgesteld.

Geen enkel geschrift van Franciscus Vanderdonck is bekend. Niettemin moet zijn 
naam bekend worden en blijven en verdient hij verder als een belangrijke landgenoot 
en Nukerkenaar beschouwd te worden.

Franciscus Vanderdonck werd te Nukerke geboren in de tweede helft van de XVeFranciscus Vanderdonck werd te Nukerke geboren in de tweede helft van de XVeFranciscus Vanderdonck werd te Nukerke geboren in de tweede helft van de XV  eeuw. 
Verdere genealogische informatie is niet te vinden. Of toch ?
Misschien was Franciscus familie4 (wellicht de broer) van Olivier Vander Donck uit 
Nukerke die in 1489 voor de duur van twaalf jaar het “Goed van Gramees” pachtte 
van de eigenaar Nicolaas Utenhove. Olivier Vander Donck was ook schepen in 1507 
van de heerlijkheid Ladeuze samen met Jan Van Butseleer, Jacob Mersschaert, Andries 
vander Haghen, Gillis vander Straten, Jan Baert en Bertholmeeus de Merlier5 “De
familie van Gramees (ook Gramez) duikt op in de archieven in de tweede helft van de 
14de eeuw. Deze familie was erg belangrijk en zij bezat de hoeve Ter Rijt (Melden) en 
een hoeve in Nukerke, die men naderhand het goed Te Gramees zou heten. De familie 
blijft geheel de 15de eeuw in Gent of omgeving wonen. In 1446 was het goed Te Gramees
33 bu 69 r of ca 40 ha groot. Vermoedelijk betrof het uitsluitend cijnsgoed, daar jaar-
lijkse cijns of heerlijke rente moest betaald worden6.” 

Dan was hij wellicht de oom van een zekere Florent Vanderdonck, zoon van Olivier. 
Florent Vanderdonck werd geboren rond 1503 en hij was één van de drie getuigen die 
vermeld worden op een akte van 29 oktober 1561.
“A tous ceux qui ces presentes lettres verront ou orront Eschevins et conseil de la 
ville dʼAudenarde salut Scavoir faisons et certifi ons que pardevan nous sont venuz et 
comparuz en personne Robbert de boelaere fi lz de Jehan eaggé LXV ans Florens de la 
donct fi ls de olivier eage de LXIII ans et Arent Roes fs Joos eage de L ans tous gens 
de bien et dignes de foy Lesquelz attestent par leur serment solennellement faict en 
nos mains quʼils ont eu bonne cognoisance de feu gillis vander gheenst et damoiselle 
Jehanne van de coye lesquels entre aultres ont constant leur mariage procree bauduin 
damoiselle jehenne marie et agnes vander gheenst laquelle damoiselle jehenne vander 
gheenst est mere de Treshaulte et Trespuissante  dame Madame La duchesse de parme 
et de plaisance Gouvernante des pays de par deca... ”

3. Curriculum vitae :
Erik Verroken werd te Ronse geboren op 10 mei 1958. Hij studeerde aan het Sint-
Antoniuscollege en later aan de universiteit Gent (Licentiaat Exacte Wetenschappen, 
afdeling Geografi e).

Als bestuurslid van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde gaat zijn 
interesse vooral uit naar de Bourgondische Tijd (1384-1530). In de Handelingen van 
de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde publiceerde hij volgende
artikels.
1. mer Arend VI van Gavere (1387-1418), heer van Schorisse, van Dieudonné en van 

Morcourt aan de Somme, HGOKO, Deel XL, 2003, p. 261-410.
2. Een Oudenaards tolregister (1413-1416), een uniek document voor de economische 

geschiedenis en voor de draperie in het bijzonder. Gentse schippers vervoerden in 
1415 Spaanse wol, HGOKO, Deel  XLII - Jubileumnummer, 2005, p. 73-170.

3. Een Oudenaards tolregister (1413-1416), een uniek document voor de economische 
geschiedenis en voor de draperie in het bijzonder. Gentse schippers vervoerden in 
1415 Spaanse wol, HGOKO, Deel  XLII - Jubileumnummer, 2005, p. 73-170.

4. De verluchter Jakob de Tavernier (1428-1454) en zijn zoon, de bekende miniaturist 
Jan de Tavernier, HGOKO, Deel XLIII, 2006, p. 65-124.

5. Genealogie van de Heren van Maarke (1196-1466) en hun verwanten, HGOKO, 
Deel XLVII, 2010, p. 55-149.

Een andere publicatie is : Tournai, Audenarde et Gand: un axe artistique scaldien (XVeEen andere publicatie is : Tournai, Audenarde et Gand: un axe artistique scaldien (XVeEen andere publicatie is : Tournai, Audenarde et Gand: un axe artistique scaldien (XV
siècle), dans FONTAINE, X. & J. DEBERGH, eds., Campin in Context. Peinture et 
société dans la vallée de lʼEscaut à lʼépoque de Robert Campin 1375-1445 (Actes du 
Colloque International organisé par lʼUniversité de Valenciennes et du Hainaut-Cam-
brésis, lʼInstitut royal du Patrimoine artistique/Koninklijk Instituut voor het Kunstpa-
trimonium et lʼAssociation des Guides de Tournai, Valenciennes-Bruxelles-Tournai, 
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“Aan al deze welke deze huidige brieven zullen zien of horen : Schepenen en Raad 
van de stad Oudenaarde, gegroet : Wij laten weten en certifi ëren, dat voor ons geko-
men en verschenen zijn in persoon, Robbert de Boulaere zoon van Jan, 65 jaar oud,
Florens Vander Donckt zoon van Olivier, 63 jaar oud en Arent Roes, zoon van Joos,Florens Vander Donckt zoon van Olivier, 63 jaar oud en Arent Roes, zoon van Joos,Florens Vander Donckt zoon van Olivier
50 j oud, allemaal goede lieden en vertrouwenswaardig, dewelke verzekeren bij hun 
eed plechtig uitgesproken in onze handen dat zij goede kennis hebben gedragen van 
wijlen Gillis Van der Gheenst, en jonkvrouw Jehanne van der Coye; dewelke tijdens 
hun huwelijk onder andere hebben geprocreerd: Boudewijn, Jonkvrouw Jehenne,
Marie en Agnes Van der Gheenst, dewelke jonkvrouw Jehenne Van der Gheenst de
moeder is van de zeer hoge en zeer machtige dame, Mevrouw de hertogin van Parma 
en Plaisance, gouvernante van de lande van hierwaarts over...”

Keren we terug naar onze Franciscus Vanderdonck, professor aan de Sorbonne. Als 
jongeling was hij ingeschreven aan het college van Calvi, ook genoemd het kleine
Sorbonne, één van de colleges van de Universiteit van Parijs. Dit college werd in 
1271 opgericht om de jonge arme studenten de eerste beginselen van grammati-
ca bij te brengen. In “Histoire de lʼUniversité de Paris” van Crévier7 lezen we dat 
de Sorbonne in 1266 vijf bijkomende plaatsen voor Vlaamse Theologie studen-
ten toegewezen kreeg en dit dank zij de vrijgevigheid van “Nicolas, archidiacre de
Tournai”, die hiervoor 500 ponden betaalde. Het was ook Nicolas en na hem de bis-
schop van Doornik, die de kandidaat studenten kon aanvaarden of weigeren. Francis-
cus moet een goed student geweest zijn en studeerde logica, fysica en wiskunde. Na 
drie en een half jaar was hij afgestudeerd aan de universiteit en was hij dan “maître des 
arts”. Normaal kon hij nu lesgeven aan een andere school maar om onbekende reden 
kwam hij terug naar Nukerke en werd er pastoor van de parochie. Korte tijd daarna 
trok hij opnieuw naar Parijs en werd er “professeur des art et régent à la Sorbonne”. 
In die tijd sprak men in de universiteit van “le trivium, cʼest-à-dire la grammaire, la 
rhétorique et la dialectique” en van “le quadrivium, ou lʼaritméthique, la géométrie, 
la musique et lʼastronomie”. Vanderdonck onderwees muziek : "musica theoretica et 
pratica sen mensurata".

Vanderstraeten schreef : “La qualifi cation de musicus, qui ouvre la série de qualités 
qui lui sont reconnues, indépendamment de son titre de professeur ès arts, annonce 
ici une véritable organisation musicale. A notre sens, le pentamètre8 “Musicus aonie 
polluit amne labra” signifi e non seulement que Vanderdonck joignait à des connais-
sances étendues le talent de la musique et de la poésie, mais quʼil pratiquait simulta-
nément ces deux arts et les faisait converger vers un but commun. Au lieu de chanter 
dʼinsipides virelaus, ballades et rondeaux, il se sera complu dans lʼinterprétation des 
motets et des chansons dont Josquin Deprès, son compatriote, avait répandu le goût à 
la cour de Louis XII.”

beiden is een pachtcontract bewaard in de Oudenaardse archieven. In 1487 pachtte 
Laurens Webbegaerd de korenmolen te water staende in tvorseide heerscip, de molen 
die al vóór 1404 tot de heerlijkheid behoorde45. In 1486 pachtte Raes Peyte van Pieter 
Metteneye, heer van Maarke, de oliemolen van Maarke samen met de vijver, land, 
meerselkins die daarbij hoorden. Deze molen stond achter het pachthof, Het Hof te 
Maarke46.

Enkele opmerkingen in verband met bovenstaand artikel :

1. Denombrement is een term uit het Vlaamse middeleeuwse leenrecht. Bij het ver-
werven van een leen door een leenman werd een meervoudig verslag opgemaakt door 
een griffi er of een baljuw, waarin de staat van het verworven leen werd beschreven, dit 
werd een denombrement genoemd.

In een denombrement staat de oppervlakte van het leen en de grenspercelen vermeld, 
evenals de lasten en de vorige eigenaars. Is het leen een heerlijkheid, dan staan in het 
denombrement de opbrengsten en rechten verbonden aan de heerlijkheid.

Vele denombrementen zijn bewaard gebleven in de archieven van heerlijkheden en 
vormen een rijke bron voor heemkundigen en genealogen.

2. Een bunder (Lat. bonnarium; Fr. bonnier) of bonder is een oude eenheid van grond-
oppervlakte.

De omvang van een bunder verschilt van streek tot streek, afhankelijk van de grootte 
van de plaatselijke lineaire meetstandaard de voet of de roede: doorgaans 400. In Het 
land van Aalst bevat een bunder in de regel 400 (vierkante) roeden. Een kwart bunder 
(100 roeden) is een dagwand.

 o In het Land van Aalst was een roede 5,544 m of 20 voeten van 0,2772 m.
    Een vierkante roede is dan 30,735936 m2.

    Een dagwand is 30,735639 are.
    Een bunder of 4 dagwand of 400 vierkante roede is dan 1.2294 ha
    (afgerond 1,23 ha).

45. SAO, Acten en Contracten, 3 f° 209, De Romansmolen.
46. SAO, Acten en Contracten, 3, f° 97 v, De Stampkotmolen.
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“De betiteling van musicus, die de reeks van kwaliteiten weergeeft die hem toege-
schreven zijn, los van zijn titel van professor in de kunsten, wijst hier op een waarlijk 
muzikaal opzet. Wij menen dat de pentameter “Musicus aonie polluit amne labra” niet 
enkel betekent dat Vanderdonck de aanleg voor muziek en poezie toevoegde aan zijn 
uitgebreide kennis, maar dat hij deze beide kunstvormen gelijktijdig uitoefende en ze 
liet convergeren naar een gezamenlijke doel. In plaats van zoutloze virelaus9, ballades 
en rondo s̓ te zingen, heeft hij genoten van de interpretatie van motetten en liederen, 
die streekgenoot Josquin Deprès, in zwang had gebracht aan het hof van Lodewijk 
XII.10”

Waarschijnlijk was Vanderdonck zelf ook een goede componist. Dat zou zelfs niet zo 
buitengewoon geweest zijn want hoeveel Vlamingen waren dat niet in die tijd. Niet 
zover van Nukerke was er in de VIIIde eeuw een abt Adelard uit Huysse, in Zwalm in 
de XIIIde eeuw waren de liederen van de norbertijn Damien zeer gegeerd, in de XVde

eeuw was er te Oudenaarde Gaspard Van Weerbeke11 en in de XVIde eeuw kende men 
te Berchem de dichter-musicus Gheersdalius. Onder de vele luisterrijke namen die tot 
op vandaag de glorie van de Nederlandse polyfonie uit de 15de-16de eeuw hooghouden, 
is ook en vooral die van Cypriaan De Rore12 uit Ronse te vernoemen. 

Op 10 augustus 1510 stierf heel onverwacht Franciscus Vanderdonck.

Voetnoten

1. Bron : Notice sur François Vanderdonck, professeur à la Sorbonne, Edmond Vanderstraeten. Edmond 
Vanderstraeten werd te Oudenaarde geboren op 3 december 1826 en overleed op 25 november 1895. Hij 
studeerde te Brussel en is bekend als schrijver en muziekcriticus en oudheidkundige.  In 1857 werd Van Der 
Straeten aangesteld als conservator in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Tussen 1862 en 1875 was hij 
ambtenaar in het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Hij verwierf internationale faam als musicoloog door 
het materiaal dat hij verzamelde op veelvuldige studiereizen in het buitenland (Duitsland-Frankrijk-Italië-
Spanje). Voor Oudenaarde en omstreken is zijn “Aldenardiana en Flandriana (1867-1894)“ zeer belangrijk. 
Hij was tevens een belangrijke weldoener van het Oudenaardse stadsarchief in de tweede helft van de 19de 

eeuw.
2. Een incunabel of wiegendruk is een vóór 1 januari 1501 in Europa gedrukt (en dus niet handgeschreven) 
boek. Beroemde incunabelen zijn bijvoorbeeld het eerste echte gedrukte boek, de Gutenberg Bijbel uit circa 
1453.
3. Petrus De Ruella : is de verlatijnsing van Pieter Vanderstraeten.
4. Wellicht was hij ook nog familie van Pieter, Jacob, Olivier, Jan, Andries en Willem Vanderdonck. In 
de XXste pennigkohier van Nukerke, in opdracht van de Hertog Alva opgemaakt in 1572, vinden we deze 
namen terug. Pieter Vanderdonck verpachtte 6 dagwand land, 4 dagwand aan Bernard Vandeputte en 2 dag-

schrift van Chanoine de Joigny werd gestipuleerd41. Integendeel, in een rekening van 
de abdij van Ename die dateert van het jaar 1465-66 staat Jan van Lummene vermeld 
als heer van Maarke. Jan pachtte net als zijn vader van deze abdij 11 bunder land in 
Maarke42. 
Rik Opsommer schrijft dat de Düsseldorfse archiefdocumenten met betrekking tot het 
Land van Maarke en Ronne bevestigen dat de belaste heerlijkheid verder in handen 
bleef van de familie van Maarke tot in 1466. Enkele jaren vóór 1466 rezen er moeilijk-
heden bij de betaling van de erfrente, van 132 lb in 1447 gekocht van Sibille de Ligne. 
Op 6 september 1466 vaardigde het leenhof van Heinsberg een verdict uit waarbij Jan 
van Maarke in het ongelijk gesteld werd. Hij moest zijn schulden betalen of de heer-
lijkheid Maarke verkopen43. 

Jan van Lummene gezegd van Maarke was gehuwd met Isabelle Mettenye. Ze hadden 
twee zonen, Joris van Lummene gezegd van Maarke en Jacob van Lummene gezegd 
van Maarke. Isabelle Metteneye was een nauwe verwant van Pieter Metteneye die de 
heerlijkheid Maarke kocht van Jan van Maarke. Dat Pieter Metteneye de broer was 
van Isabelle Metteneye staat niet vast. We weten ook niet welke Pieter Metteneye de 
heerlijkheid van Maarke heeft gekocht. Was het Pieter Metteneye die gehuwd was met 
Adriane Waterganghe (†1455) en die overleed in 1469? Of was het zijn zoon Pieter die 
gehuwd was met Kateline de Baenst ?

We komen voldoende te weten over de Heren van Maarke maar over de heerlijkheid 
Maarke zelf zijn heel weinig gegevens tot ons doorgesijpeld. In de goederenverde-
ling van 1404 krijgen wij maar een zeer algemene beschrijving van de heerlijkheid 
Maarke die hij van het Land van Maarke en Ronne hield, “den Leene in marke met 
al den eerlijcheden onder in lande in merzsche in vivers in renten in bosschen ende 
midsghader de muelen met allen den husinghen en waiende cateilen diere op zijn”. In 
1404 behoorde tot de heerlijkheid Maarke slechts 1 molen en de gehele heerlijkheid 
bracht jaarlijks 312 lb par op.
In een denombrement uit 1532 komen we meer te weten. Het foncier, de plaetse van 
den huuse van Maercke, bedroeg toen 20 bunder 2 dagwand en 73 roeden. De heerlijk-
heid had 3 justitiegraden, een schepenbank die ten hoofde ging in Ronse en een leen-
hof met 42 leenmannen die te hoofde konden gaan bij Maarke en Ronne. De heer van 
Maarke bezat toen ook een “capelrie van drie missen de weke in het Hof ter Keercken 
in zijn capelle”44. In 1532 behoorden er twee molens tot de heerlijkheid Maarke. Van 

41. DE LIMBURG-STIRUM, Cte H., Chanoine de Joigny ...., op. cit., p. 88, “Jean de Lummene de Marcke, 
fi s de Fransois, 1456, peridt la terre de Marcke par décret”.

42. RAR, Abdij van Ename, nr 1196, Rekening, f° 7v.

43. OPSOMMER, R., Het Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv ..., op. cit., p. 181.

44. SAO, Fonds Pamele, leenboek nr 23, leendenombrement van Fransois Doignies, 20 december 1532.
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wand  aan Jan Gheenyns. Andries Vanderdonck was eigenaar van 8 dagwand. Jacob, Olivier, Jan en Willem 
hadden 2 of minder dagwand in eigendom. Tussen 1604 en 1795 werden er 143 kinderen Vanderdonck(t) 
geboren in 47 verschillende families. De familienaam Vanderdonck(t) bestaat in Nukerke nog altijd.
5. Rijksarchief Ronse, Oud Gemeentearchief Etikhove, nr 3.
6. Rik Castelain, Het goed ter Rijt (Melden) en te Gramees (Nukerke) – 14de tot 15de eeuw, Geschied- en 
Oudheidkunige Kring Oudenaarde, deel XLVI, januari 2006.
7. Crévier Jean Baptiste Louis (1693-1765), Histoire de lʼUniversité de Paris, depuis son origine jusquʼen 
lʼannée 1600, Paris, Dessaint & Saillant, 1761,  Deel  I, p. 499.
8. Pentameter : een versregel die bestaat uit vijf versvoeten.
9. Virelaus : dansmelodietje.
10. Vertaling : Jozef Bourdeaudhui.
11. Gaspar van Weerbeke, geboren te Oudenaarde omstreeks 1455 en overleden te Mainz (?) na 1517. Hij 
was o.a. zanger aan de Sixtijnse Kapel te Rome, waar Josquin Des Prez zijn voornaamste collega was.
12. Cypriaan De Rore, geboren te Ronse in 1515 of 1516 en overleden te Parma (Italië) tussen 11 en 20
september 1565. Hij was een van de generatie Nederlandse polyfonisten van na Josquin Des Prez.

hij met zijn broer Arend en zus Clare een weide in Wijchline aan Mergriete Borluut,
weduwe van Willem van Ravescoet33. Misschien werd Fransois in 1417 ziek en vrees-
de hij voor zijn leven want hij stelde toen al zijn testament ende uterste wille op, dit 
met instemming van zijn broer Arend34. Wanneer Fransois ridder werd is niet bekend, 
maar in september 1422 werd messire Fransois de Marcque door Filips de Goede ge-
convoceerd om hem te vergezellen naar de belegering van Guise35. Ook in 1425 werd 
messire Fransois de Marke samen met zijn broer escuyer Arend de Marke geconvo-
ceerd om op te trekken tegen de Hertog van Gloucester in Holland36. In 1425 vinden 
we hem voor het eerst vermeld als Fransois van Lummene, heer van Maarke37. Net als 
zijn grootvader en vader Jan, zal hij zich meermalen van Lummene gezegd van Maarke
noemen. Op die manier onderscheidde hij zich van de andere families van Lummene 
en van Maarke en herinnerde hij zijn gelijken, de andere ridders en edelen met wie hij 
samen optrok, aan zijn roemrijke afkomst.

Terwijl zijn broer Arend en zus Clare huwden met Gentse poorters, trouwde Fransois 
met Clare van der Meere, een dochter van Oudenaardse poortersfamilie Andries en 
Clare Anvaing38.  Fransois van Maarke en Clare van der Meere hadden 5 kinderen, 
de vier zoons Fransois, Willem, Jan en Joris van Maarke en dochter Mergriete van 
Maarke die huwde met ridder Jan van Ladeuze. Fransois van Maarke had bovendien 3 
bastaardzonen allen ingeschreven in het Oudenaarse Coemammenbouc met name Jan 
van Maarke, zoon bij Katelin de Rave, Jasper van Maarke, zoon bij Lijsbette de Moor 
en Karel van Maarke39.
Fransois van Maarke overleed in 146340. Een goederenverdeling werd niet bewaard.

10. Meester Jan van Lummene, gezegd van Maarke, heer van Maarke
(1463-1466).

Wij konden geen enkel archiefdocument vinden waarin werd bevestigd dat meester
Fransois van Maarke in 1456 zijn heerlijkheid doorgaf aan zijn zoon Jan van Maarke 
die het dan bij decreet zou verkocht hebben aan Pieter Mettenye zoals in het hand-

33. SAG, 301, 23, 1414, f° 92v.
34. SAO, Register van wezengoederen, nr 116, f° 92v.
35. ARA, Rekenkamer, Rekening Raad van Vlaanderen, nr 21799, f° 20rv.
36. BUYLAERT, F. & J. DUMOLYN, e.a. De adel ingelijst: ... Convocatielijst van de Raad van Vlaanderen, 
tekstuigave nr. 4 ARA, Rekenkamer, nr. 21800, f° 45v Messire Fransois de Marke staat in de lijst geno-
teerd na mer Geraard en mer Pieter van Gavere-Schorisse, zijn broer Arend de Marke en Oudart Blondeel,
seigneur de Pamele et Oudenarde.
37. SAG, 330, 18, 1425-26, 19v.
38. CASTELAIN, R., De familie van Hamaide dʼAnvaing, eigenaars van het goed Ter Beke in Elsegem 
(15de-16de eeuw), Liber amicorum A. De Vos (Evergem 1989, p 75-80).
39. VAN BUTSELE, P., Het Coemannenbouc ...? Op. cit., f° 87v, 88r, en 100r.
40. SAO, Dagboek van de oppervoogden, nr 92, 1463, (Dodenbouc) f° 1r en 1464, f° 1r.
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i.s.m. het Davidsfonds Maarkedal.

Persoonlijke uitnodiging volgt later.
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De heren van Maarke (1196-1466).
ERIK VERROKEN

Maarke vóór 1200.

Kort vóór zijn overlijden ging Boudewijn V (1035-1067), graaf van Vlaanderen, over 
tot de consolidering van de expansiepolitiek in de Schelderegio die hijzelf en zijn vader 
Boudewijn IV in de eerste helft van de XIde eeuw hadden tot stand gebracht. Een van 
zijn verwezenlijkingen was de stichting van de abdij van Ename in 1063. In aanwezig-
heid van de abten van Sint-Bertijn en van Corbie en van de edelen Hugo en Arnulf 
van Oudenaarde, schonk hij in Rijsel aan de eerste abt Walbertus behalve de abdij 
ook nog een aantal opbrengstgoederen opdat het klooster in zijn onderhoud zou kun-
nen voorzien1. Boudewijn V had deze goederen ʻontvangen  ̓van de in 1051 overleden
Herman van Bergen, graaf van Henegouwen en markgraaf van Valenciennes, met wie 
hij jaren strijd had geleverd2. Boudewijn V schonk aan de abt goederen in Neder-
Ename en Duisbeke (Mater) maar ook bezittingen in Maarke “Ad Marcam II curtilia 
vestita et xviij bunnarios de terra et partim prato”. De abdij van Ename kwam zo in 
het bezit van twee hofsteden in Maarke en van 18 bunder akkers en weiden in het dorp. 
De abt van Ename ontving eveneens de opbrengst van vier hofsteden en van 15 bunder 
akkers en weiden in het nabije Etikhove op de Bossenaar. In 1064 werd de heer van 
Oudenaarde als voogd van de abdij van Ename aangesteld.

Een oorkonde van 1063 betreft voorlopig de eerste vermelding van het dorp Maarke. 
Het dorp Maarke is gelegen aan de gelijknamige Maarkebeek. Deze ontspringt op
Berg Ten Houte bij Koekamer op de plaats met als toponiem Maerkelenhout. Van hier-
uit stroomt de Pauwelsbeek zoals ze hier genoemd wordt zuidwaarts tussen de dorpen 
Schorisse en Kerkem. Wanneer ze een bocht westwaarts neemt wordt ze vervoegd door 
de Molenbeek die door Schorisse vloeit. Net voor de samenvloeiing van beide beken 
ligt het dorp Maarke. Een 700 m meer westwaarts van de dorpsheerlijkheid Maarke 
bevond zich het gehucht ter Borcht, eveneens een heerlijkheid met hoge rechtsmacht 
door de heer van Gavere-Schorisse gehouden van het land van Maarke en Ronne. 
Nog verder westwaarts vervoegt de Holbeek de Maarkebeek. Net voorbij de samen-

1. GYSSELING, M. & A.C.F. KOCH, Diplomata Belgica ante annum millesium centesimum scripta,
Brussel 1950, oorkonde nr 156.

2.  “nos recepimus de manu Herimanni comitis”. Boudewijn V had Richilde van Henegouwen, de weduwe 
van Herman van Bergen, gedwongen tot een huwelijk met zijn zoon Boudewijn VI. Op die manier werd de 
Vlaamse graaf vanaf 1051 ook graaf van Henegouwen.

8. Meester Jan van Maarke, heer van Maarke (1386-1404).

Gezien meester Arend van Maarke een Gents poorter was, is het niet verwonderlijk 
dat de volgende Heer van Maarke, zijn oudste zoon Meester Jan van Maarke, huwde 
met Clare van den Hole, dochter van de Gentse patriciër Fransois van den Hole en van 
Gertrude van Ravescoet. Misschien was het wel de eerste maal dat de Heer van Maarke 
huwde met een familie die tot het stedelijk patriciaat behoorde. De families van den 
Hole en Ravescoet behoorden tot het lid van de Gentse Poorterij. Zij waren ervachtiche 
lieden wat in principe inhoudt dat ze een vrij erf bezaten binnen de stad.
In 1386 vinden we hem een eerste maal als heer. Hij verkocht aan Jan de Vrije een 
leen in Maarke dat zich voor het hof te Conincbrouc bevond en dat van zijn leenhof 
van Maarke werd gehouden30. Wij vinden hem voor het eerst als ridder terug in een 
ledenlijst van de Onze Lieve Vrouwengilde van Oudenaarde: daar werd hij vermeld als 
mer Jan van Lummene31. 
In Oudenaarde was de residentie van de heer van Maarke in de Einestraat. Meester Jan
van Maarke en zijn vrouw overleden in 1404. In september van dat jaar werden in 
Oudenaarde de goederen verdeeld onder de drie erfgenamen : Fransois, Arend en Clare 
van Maarke. Een tweede dochter Kathelijne van Maarke was in 1402  non in het kloos-
ter van Maagdendale. Tussen 1416 en 1423 was zij zeker abdis van het klooster.

9. Meester Fransois van Maarke, heer van Maarke (ca 1415-1463).

Nadat mer Jan van Maarke en Clare van den Hole overleden waren, werden de goede-
ren van de drie wezen voor de Oudenaardse schepenen verdeeld. De tweede dochter, 
Kathelijne was al ingetreden in het klooster van Maagdendale. Van deze verdeling 
werd slechts een korte inhoud in het schepenboek genoteerd. 
Omdat de wezen niet onmiddellijk een oom van Maarke in Oudenaarde hadden, mer-
ken we dat zowel Fransois, Arend als Clare eerder op hun verwanten in Gent gericht 
waren: zij werden dan ook allen poorter van deze stad. De wezen van Jan van Maarke 
erfden van meerdere verwanten van hun moeder Clare van den Hole.
Fransois van Maarke werd evenals zijn broer Arend in Gent opgevoed, wellicht binnen 
de verwantenkring van de familie van den Hole. Hij was waarschijnlijk al volwassen 
rond 1410.
Volgens een goederenregister van de abdij van Ename pachtte hij ca 1410 van de abdij 
al zes bunder erfgrond gelegen op de Bouveriekouter in Maarke32. In 1415 verkocht 

30. SAG, 301, 10, 1386-87, f° 11v. Voor het Hof van Conincbrouck, zie Arend van Maarke (1258-83).

31. Archief Sint-Walburgakerk, doos AA 11, Ledenlijst van de Onze-Lieve-Vrouwegilde van Oudenaarde 
ca 1350-1415, f° 3v.

32. RAR, Abdij van Ename, nr 1459, Register van goederen en inkomsten, f° 46r pachtte Fransois van 
Maarke 11 bunder 1 dagwand 37 roeden van dezelfde abdij, RAR, Abdij van Enamen nr 1195, Rekening 
(1448-49) f° 20v.
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vloeiing bevond zich de heerlijkheid Ladeuze gehouden van het hof van Arbre en Attre 
in Henegouwen3. Op het domein van deze drie heerlijkheden stond er een watermolen 
op de Maarkebeek. 

De schrijfwijze van zowel de dorps- als familienaam Maarke komt in de periode vóór 
1375 als Marke respectievelijk van Marcke. De schrijfwijze van Maer(c)ke dook 
pas op na 1375 en werd defi nitief ingeburgerd na 1400. In oorkonden vinden we de
Latijnse naam van het dorp Maarke terug als Marca, Marcha, Marka. De naam Merc
betrof in alle door ons onderzochte oorkonden het dorp Kortemark waar zowel de abdij 
van Ename als de heer van Oudenaarde goederen bezaten. De oorkonde van 1155 over 
de bouw van drie molens in Merc heeft dan ook betrekking op Kortemark en niet op 
Maarke-Kerkem4. 

Beide heerlijkheden van Maarke en ter Borcht werden gehouden van het Land
tussen Maarke en Ronne (inter Markes et Rosne). Dit was het gebied ten zuiden van 
Oudenaarde en ten oosten van de Schelde dat zich, zoals de naam het aangeeft, tussen 
twee zijbeken van de Schelde bevond, de al vermelde Maarkebeek in het noorden en de 
Ronne in het zuiden. Het Land van Maarke en Ronne omvatte meerdere heerlijkheden 
verspreid over acht dorpen met name Berchem, Zulzeke en Kwaremont, Melden en 
Nukerke, Etikhove, Kerkem en tenslotte Maarke. De heren van Oudenaarde waren tij-
dens de XIIde eeuw al heer van het Land van Maarke en Ronne. Dat kunnen we afl eiden 
uit een oorkonde die dateert van 1254. Deze oorkonde vermeldt de eerst bekende heer 
van Maarke. In deze oorkonde stelde Jan van Oudenaarde, heer van Maarke en Ronne, 
dat een Sire Rogers jadis Sire de Marke, de heerlijkheid Maarke in leen hield van zijn 
vader Arnulf van Oudenaarde. Wie was deze Rogier van Maarke ? 

De heren van Maarke (1196-1466).

1. Rogier van Maarke, heer van Maarke (1196-1206).

Op onderstaande oorkonde uit 1257, die berust in het Cartulaire Rouge in het Rijsels 
Archief, worden drie opeenvolgende heren van de heerlijkheid vermeld. Het zijn de 
eerste drie bekende heren van Maarke tijdens de periode (1196-1261). 

3. CASTELAIN, R. & P .VAN BUTSELE, de heerlijkheid Ladeuze en zijn bezitters te Etikhove (15de-17de

eeuw), HGOKO, XXV, 1988, p 197-208.

4. WIEME, D. ; Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden, op.cit., p. 27. BAUTERS, P. Oostvlaams 
molenbestand 1986, Cultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen, Bijdragen, Nieuwe Reeks, nr 25, p. 38-41. Beide 
auteurs brachten deze oorkonde in verband met Maarke wat helaas niet het geval is.

Net als zijn vader Lodewijk van Maarke oefende Arend van Maarke het ambt uit van 
hoogbaljuw van Ieper en dat van april 1366 tot 29 maart 1369 toen hij werd opgevolgd 
door Rogier van Outrijve26.

Ridder Arend, heer van Maarke, bezat een omwalde hofstede, het Hof te Maarke27. In 
1347 vroeg hij toestemming aan de abt van Ename om op hun erfgrond bij den hove 
te Marke een gracht te mogen delven. Deze gracht moest dienen om de walgracht van 
zijn hof te rumene28.
In februari 1386 wordt het Hof te Maarke verdeeld onder de weduwe van Goessin 
Cabbeliau en onder de weduwe van Jan van Maarke29. Goessin Cabelliau was de zoon 
van Jan Cabelliau. Zijn moeder was waarschijnlijk een zus van Arend van Maarke. Jan 
van Maarke moet een broer geweest zijn van mer Arend gehuwd met Kateline van der 
Craeyen. We weten niet waarom mer Jan, oudste zoon van mijn her Arend van Lum-
mene gezeyt van Maercke, afstand deed van het omwalde Hof te Maarke. Volgens de 
beschrijving in de verdeling voldoet het Hof te Maarke aan een versterkte mottestruc-
tuur met stenen wallen en met grachten. Deze motte bevond zich dan in een in oor-
sprong drassige omgeving waar ook de etymologie van de dorpsnaam Maarke zelf zou 
suggeren. De nabijheid van de Maarkebeek was wellicht voldoende om de grachten 
met water te vullen. De heer van een belangrijke heerlijkheid woonde op een al dan 
niet opgehoogd opperhof. Vanaf de XIVde eeuw werd de houten motte vervangen door 
een stenen kasteel. Het begeleidende neerhof was een agrarisch exploitatiecentrum van 
de akkers, weiden en hooiweiden die zich rond de motte bevonden. Misschien stond er 
op het opperhof van het Huus te Maarke in 1386 wel een klein kasteel. De beschrijving 
vermeldt in elk geval een zaal waar de heer woonde, een keuken en een kelder. Behalve 
opperhof en neerhof was er ook nog een duifhuis. Er waren ook meerdere bomen op het 
erf en aan het geheel was een boomgaard verbonden. Bovendien was er rond de stenen 
wallen een gracht waarover een brug lag. Van een toren is hier echter geen sprake zodat 
we niet van een castrale mottestuctuur kunnen spreken.

Arend, heer van Maarke, was Gents poorter. In 1377 vinden we hem terug in de Gentse 
stadsrekeningen in een lijst van Gentse edelen en gegoede burgers die een fi nanciële 
bijdrage leverden voor de Gentse stadsmilitie. Van Arend is geen goederenstaat be-
waard. Waarschijnlijk overleed hij tijdens de Gentse Opstand (1379-1389).

26.  NOWE, H., Les baillis comtaux de Flandre: des origines à la fi n du XIVème siècle, Bruxelles, 1929, p. 
384.

27. Het Hof van Maarke in de dorpskom van Maarke te onderscheiden van het Hof van Maarke dat tegenover 
de Hoogbos gelegen was.

28. NUYTTENS, M., Inventaris van het Archief van de Abdij van Ename, Brussel, 1980, nr 1791.

29. SAO, SVGO, deel 1, f° 51 v°.
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- 1254, septembre
dʼAudenarde

“Je Jehans, apelés sires dʼAudenarde”, fait savoir que la paix a été faite entre lui 
dʼune part et Monsignor Loeis dʼAudenarde son cousin, avoué de “Hasbaing” 
dʼautre part. Il lui doit 20 livres dʼar. de terre à Maarke, 20 livres de terre quʼil a 
à Audenarde au Winage par an et tous les arriérés quʼil lui fallait de cette rente 
devant dite. Et ces six-vingt livres devant nommées, li doi je assir par ledit Mgr. 
Guilliaume de Wanesbeke et Mgr. Willaume de Flémale. Et se cist doi ne sacor-
doie Messire Thieris, sires de le Hamaide doit estre tiers. Et si sen doit on tenir à 
sen dit et à sen acort. Et doi faire tenir celui Loeis, la vile de Marke en teil point 
comme Sire Rogiers jadis sire de Marke et mesire Radons dʼAudenarde, pères 
celui Loeis la tinrent envers Monsignor Arnoul IV, dit signor dʼAudenarde, mon 
père. Et por ce que ce soit ferme chose et estaule je ai données à celui Loeis ces 
présentes lettres saelées de mon sael ... (français)

acte 33       fo 30 (xxjx)

Wie vóór 1196 de heer van Maarke was weten we niet. Gezien we de naam van
Maarke terug vinden in historische documenten van vóór 1200 met betrekking tot de 
regio van Oudenaarde, nemen we aan dat Rogier van Maarke zeker niet de eerste 
heer van deze gelijknamige heerlijkheid was. Zo vinden we in oorkonden van de abdij 
van Ename enkele naamdragers van Maarke terug die waarschijnlijk tot deze adellijke
familie behoorden. Zo bijvoorbeeld een Oste van Maarke, monnik en proost van de 
abdij van Ename5, een Goessin van Maarke, e.a.

2. Everard Radulf van Oudenaarde, heer van Maarke (1206-1215).

Everard Radulf was de vierde zoon van Giselbrecht van Oudenaarde en Richilde van 
Doornik. Hij is genoemd naar zijn grootvader Everard Radulf van Doornik, burggraaf 
van Doornik en heer van Mortagne6. Met Everard Radulf behoren de heren van Maarke 
voortaan tot het huis van Oudenaarde en dit blijft zo tot 1466. Vermoedelijk kwam hij 
in het bezit van Maarke door huwelijk met de oudste dochter van Rogier van Maarke. 
Rogier van Maarke had geen mannelijke erfgenamen. Hij was ook niet kinderloos, 
anders was de heerlijkheid Maarke naar een verwante tak van Maarke gegaan. Als dit 
het geval was, dan werpt dit een licht op Rogier van Maarke. Hij moet een belangrijk 
edelman geweest zijn zodat een huwelijk met de familie van Oudenaarde mogelijk 
was. Ongetwijfeld was hij een van de belangrijkste edelmannen van het Land van 
Maarke en Ronne en bezat hij meer dan de heerlijkheid Maarke.

5. MILIS, L., De onuitgegeven oorkonden... nrs. 18,  26, en 31.

6. WARLOP, E., The Flemish Nobility before 1300, Kortrijk, 1976, deel II, vol. II, nr. 210/16-19.

7. Meester Arend van Maarke, heer van Maarke (1347-1386).

In 1347 bekenden ridder Arnout (Arend) van Marke en Mergriete van den Houte, 
Vrouw van Marke, een schuld aan ons lievere en gheminder Vrouwe de Vrouw van 
Perwijs en Eeklo. Over de precieze identiteit van Mergriete van den Houte blijven we 
in het ongewisse. We zien voorlopig twee mogelijkheden. Ofwel behoorde ze tot een 
Westvlaamse familie met goederen in de regio Kassel en Bailleul. Ofwel behoorde ze 
tot een familie van den Houte die leenmannen waren van de heren van Oudenaarde. 
In 1260 was Boudin van den Houte leenman van Jan van Oudenaarde. Olivier van den 
Houte, een verwant, hield in juni 1257 zijn manage de le Houte in leen van Heinrik, 
de zoon van Godfried van Leuven, heer van Gaasbeek23. Misschien behoorden Boudin 
en Olivier van den Houte tot de familie die de oorspronkelijke eigenaar was van het 
Goed ten Houte. Lezen we niet in de alom bekende Veil Rentier (ca 1270) van Jan van
Pamele gezegd van Oudenaarde dat “en Coucambre... li tere de Stocoit tient à iij
jorneus tenant à le tere Me Dame de Gasebeque...”

De grond van Stocoit bevat 3 dagwand, rakend aan het land van Mevrouwe van
Gaasbeek en aan de grond van Boidin Raath, en moet 3 halster haver en 3 kapoenen, 
waarbij gans de rente is aan de Heer van Oudenaarde.

De vrouw van Gaasbeek in 1270 was Marie van Oudenaarde (†1279), dochter van 
Arnulf, gehuwd met Godfried van Leuven, heer van Gaasbeek, (†1253). In de 16de

eeuw was het Goed ten Houte een behuusd pachtgoed van 32 bunder. De gronden behuusd pachtgoed van 32 bunder. De gronden behuusd
lagen verspreid over de parochies van Maarke, Etikhove, Kerkem en Schorisse24. Op 
deze gronden was een heerlijke rente verzekerd. Deze rente van een leen gehouden 
van de heerlijkheid Maarke25. Deze gegevens wijzen in de richting van de familie van 
den Houte die heer waren van het Goed ten Houte maar ze geven nog geen uitsluitsel 
over de precieze afstamming van Mergriete van de Houte, echtgenote van Arend, heer 
van Maarke.

23. Archives Départementales du Nord, Lille, B 1570, akte nr 40.

24. SAO, Acten en contracten, deel 45, f° 55 (1555), CASTELEYN, R., Lenen en heerlijkheden in het
Oudenaardse, HGOKO, XLVI, 2009, p. 313-314.

25. SAO, Acten en contracten, deel 6, f° 36 (1509), Antheunus Letteneye was toen heer van Maarke.
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Everard Radulf vinden we terug in de periode tussen 1198 en 1215. In 1198 was
hij de eerste getuige wanneer zijn broer Arnulf van Oudenaarde 8 bunder op de
Houwaart in Mater schonk aan de abdij van Ename in ruil voor een erfrente7. In dat-
zelfde jaar was hij met vele anderen getuige wanneer Boudewijn IX giften schonk aan 
het Gentse hospitaal de Bijloke. Na de zware nederlaag van Bouvines (27 juli 1214) 
werd de Vlaamse graaf gevangen genomen en veel ridders zochten een nieuwe uitda-
ging in Engeland bij Jan zonder Land. Onder hen Everard Radulf van Oudenaarde, zijn 
broer Boudewijn en zijn halfbroer Wouter van Zottegem. Bij de eerste overtocht naar 
Engeland in 1215 kwam hun schip op 27 september in een zware storm terecht en alle 
opvarenden verdronken.

3. Lodewijk van Oudenaarde, heer van Maarke (1240-1258).

Na het overlijden van zijn vader Everard Radulf werd de jonge Lodewijk van
Oudenaarde onder voogdij gesteld binnen de familie van Oudenaarde. Volgens de 
Luikse chroniqueur Jacques de Hemricourt huwde Lodewijk pas in 1240 met Mathildechroniqueur Jacques de Hemricourt huwde Lodewijk pas in 1240 met Mathildechroniqueur
van Limburg die Lummen als huwelijksgoed meekreeg8. Een huwelijk vóór 1240 
lijkt veel waarschijnlijker daar zijn zoon Arend van Oudenaarde al in 1258 heer van
Maarke was. Mathilde was de dochter van Frederik van 
Limburg (†1212) en diens gheselnede, de erfgename 
van Lummen, een dochter van Louis de Chiny, heer van 
Lummen, (†1207). Net als Louis de Chiny en Frederik 
van Limburg werd Lodewijk van Oudenaarde voogd van 
Haspengouw.
Dit huwelijk is beslissend geweest zowel voor de naam-
geving als voor de heraldiek van de familie van Maarke. 
Immers, vanaf begin de XIVde eeuw ontstaat er in deze 
familie een tak van Lummene naast de familietak van 
Maarke. Bovendien gaan de adellijke heren zich vanaf 
1350 regelmatig van Lummene gezegd van Maarke noe-
men. Op die manier onderscheiden ze zich zowel van 
de gewone van Lummenes en van Maarkes. Bovendien 
ging Lodewijk door dit huwelijk niet meer het wapen 
van Oudenaarde dragen maar verkoos hij een nieuw 
wapenschild: in keel, een leeuw van zilver, gekroond, 
getongd en geklauwd van goud met een helmteken van 
twee omgekeerde laarzen. 

7. PIOT, C., Cartulaire ...., nr 105.

8. Lummen ligt in Midden-Limburg tussen de steden Diest en Hasselt. De heerlijkheid Lummen werd ge-
houden van de Graaf van Loon (Looz).

Marie de Chaumont. Arend van Conincbrouc schonk voor eeuwig een erfrente aan 
het Hospitaal van Oudenaarde ten bedrage van 40 schellingen Vlaamse munt het jaar. 
Hij verzekerde deze erfrente op drie bunder land in Maarke met name 2 bunder op 
de plaats Conincbrouc waar Arend zijn mansus had en op één bunder land dat zich 
bevond in de boomgaard van priester Gerboud, wellicht de pastoor van Maarke. We 
vinden deze rente later terug in de renteboeken van het Hospitaal19.

5. Lodewijk van Maarke, heer van Maarke (1283-1300).

Na het overlijden van Arend van Oudenaarde in 1283 droegen noch zijn echtgenote 
Marie de Chaumont, noch zijn zoon Lodewijk de titel van heer van Maarke. We ver-
moeden dat de heerlijkheid Maarke was over gegaan op Lodewijk van Maarke, de 
broer van Arend. Immers, hem treffen we wel tweemaal aan in oorkonden samen met 
de leenheer van Maarke, namelijk Jan, heer van Oudenaarde. In mei 1273 noemde Jan 
van Oudenaarde Lodewijk van Maarke al zijn cousin dʼAudenarde20.

Volgens een rentenlijst die men in mei 1291 aanving, was het Oudenaardse Hospitaal 
op haar goed in het Massinvelt in Maarke een rente verschuldigd aan Lodewicke van 
Marke21. Lodewijk, heer van Maarke, overleed tussen 1292 en 1300. Hij is de enige 
heer van Maarke die wij niet terug vonden met de aanspreektitel Mijn heer (Mer) of 
ruddere. We weten ook niet met wie hij gehuwd was.

6. Meester Lodewijk van Maarke, heer van Maarke (1303-na 1336).

Waarschijnlijk zijn monsieur Loys de Marke en monsieur Henry de Marke zonen van 
Lodewijk van Maarke die overleed tussen 1292 en 1300. Beide namen staan op een 
document dat aan een perkamenten rol is gehecht met de namen van de ridders van het 
stamhuis van Boudin Utenhove22. 
Lodewijk, heer van Maarke was vanaf 11 april 1333 tot en met 14 juni 1335 hoogbal-
juw van Ieper. Dit betekent dat hij in de kasselrij van Ieper de hoogste ambtenaar was 
van de toenmalige Vlaamse graaf Lodewijk van Nevers. Met wie hij gehuwd is weten 
we niet, hij overleed ca. 1345.

19. GYSSELING, M., Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), Reeks I: Ambte-
lijke bescheiden, nr 122. Renteboek Hospitaal (1272) Arnulf van Conincbrouc; nr 1040, Rente Hospitaal 
(mei 1291), p. 1604-05. Everard van Conincbrouc betaalde de rente op 2 bunder, zijn zonen Simoen en 
Lodewijk op het derde bunder.

20. Rijksarchief Gent, Oorkonden van de graven van Vlaanderen, verzameling de Saint-Genois, nr. 186.

21. OCMW Oudenaarde, Archief nr. 47. Rol van renten verschuldigd door het Hospitaal van Oudenaarde.

22. DE GHELLINCK VAERNEWYCK, Ernest, Chartes et documents concernant la famille van Vaerne-
wijck, Gand (Siffer) 1899-1919, tôme I, nr. XXX, p 47.

Het wapen van de familie van 
Maarke van Lummene “

uit het handschrift G 12925,
f° 55, Universiteit Gent
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Zijn wapenkreet werd Limburg ! Deze is terug te brengen tot Mathilde van Limburg. 
Vreemd genoeg gelijkt dit nieuwe wapenschild heel sterk op het wapenschild van 
de familie van Heinsberg. Wat erop kan wijzen dat het huwelijk van Lodewijk van
Oudenaarde met Marie van Limburg via de familie van Heinsberg, de leenheer van 
Maarke en Ronne, tot stand kwam. Dit hoeft ons niet te verbazen als we weten dat 
Isolde van Limburg, een tante van Mathilde van Limburg, gehuwd was met de heer 
van Heinsberg9. Het is haar kleinzoon Diederik die zou huwen met Joanna van
Oudenaarde10. De familie van Maarke droeg dit wapen door de eeuwen heen. Ook in 
de XVde eeuw zegelden zowel de van Maarkes als de van Lummens met dit wapen11. 
In juli 1242 leverde Lodewijk van Oudenaarde slag in Taillebour en Saintes aan de 
zijde van de koning van Frankrijk Lodewijk IX tegenover Hendrik III van Engeland 
en tegenover Hugues de Lusignan en enkele andere afvallige vazallen. Lodewijk van
Oudenaarde was in gezelschap van zijn cousin Jan gezegd van Engeland en van zijn 
oom Arnulf van Oudenaarde, baron van Pamele. Deze laatste geraakte er dodelijk ge-
wond. Op de terugweg liet hij in Mirembeau een codicil12  opmaken om aan zijn testa-
ment toe te voegen. Getuige hierbij was Lodewijk van Oudenaarde, Loeis mes nies13.

In een aantal andere akten komt zijn naam nog voor. Lodewijk van Oudenaarde over-
leed vóór 1261. Erfgenamen waren zijn weduwe, zijn zonen Arend en Lodewijk en 
mogelijk nog twee andere zonen Rogier en Reinoud.
Twee andere oorkonden leren ons dat de overleden Lodewijk van Maarke in het Land 
van Maarke en Ronne meer bezat dan de heerlijkheid Maarke. In november 1261 ver-
scheen zijn oudste zoon, Arend van Oudenaarde, Ernous ains nes lix hoirs de celui 
Loeis, voor het hof van Maarke en Ronne. Daarin deed Arend afstand van 120 livrées
de terre die Jan, gezegd van Oudenaarde, vroeger had toegewezen aan zijn vader
Lodewijk van Oudenaarde, heer van Maarke. Het betrof de volgende goederen (lenen 
en erven) die elk jaar 120 lb par opbrachten met name sis vins livrées de terre an au bos 

9. De verwantschap van Isolde is onzeker maar de meeste genealogieën bestempelen haar als een jongere 
zus van Frederik van Limburg.

10. Anderzijds is het huwelijk van Lodewijk van Oudenaarde in de clan van Heinsberg een duidelijke aan-
wijzing dat de van Heinsbergs al begin XIIIde eeuw en waarschijnlijk eerder de suzerein van het Land van 
Maarke en Ronne waren.

11. BOCKSTAL, Henri J., De zegels van de burgemeesters, schepenen, ontvangers en oppervoogden van de 
stad Oudenaarde, Oudenaarde, Stadsarchief en V.V.V.M., v.z.w. 1977, nrs. 283-289.

12. Een codicil of wilsbeschikking is een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf onderte-
kend document, waarin de ondergetekende (de erfl ater) zonder tussenkomst van een notaris de nalatenschap 
van bepaalde roerende zaken regelt.

13. Cartulaire Rouge, f° xiv v°, xv r° (15v 16r) VAN BUTSELE P., Arnulf van Oudenaarde...., HGOKO, 
XXIII (1986), p. 59-85.

de Rubertban et a autre bos et a le vile de kerkehen m.a.w. Lodewijk van Oudenaarde 
ontving de inkomsten van het bos Robrechtsbank in Nukerke, van het dorp Kerkem 
en van nog een ander niet nader genoemd bos. Arend van Oudenaarde bleef dus heer 
van Maarke en aldus leenman van Jan van Oudenaarde. Dat Arend van Oudenaarde 
deze erfgronden inruilde voor een erfrente, had alles te maken met het feit dat hij 
niet meer in het Oudenaardse woonde maar wellicht op een kasteel in Lummen resi-
deerde en als voogd van Haspengouw meer in Limburg en het Luikse vertoefde dan in
Oudenaarde.

Het bos Robertsbanc, het huidige Rubberigtsbank, was 40 bunder groot. In een rekening 
van de heer van Pamele bracht de taille in 1374-75 112 lb par op, de hoogste inkomst 
van Maarke en Ronne in die rekening14. Kerkem werd in 1339 een dorpsheerlijkheid 
die door de heer van Maarke en Ronne in leen werd gegeven aan Jan van Rokegem15. 
In juli 1282 verkocht Rogier van Maarke, zoon van Mon Signeur Loys de Marke en 
broer van Arend (zie nr 4) aan het klooster van Maagdendale een leen dat hij hield van 
Jan, heer van Oudenaarde, waarschijnlijk van zijn heerlijkheid Maarke en Ronne. Tot 
het leen behoorde 15ha erfgrond die zich bevond in het gehucht ter Borgt16. 

4. Arend van Oudenaarde, heer van Maarke (1258-1283).

Arend van Oudenaarde was de laatste voogd van Haspengouw en heer van Lummen 
die tegelijkertijd ook heer van Maarke was. Er zijn slechts vier meldingen van hem nl. 
in een oorkonde van het Oudenaards Hospitaal van 1258, in de oorkonde van 1261 en 
in de oorkonden van 1279 en 128317.
In juni 1258 verscheen Arend van Conincbrouc voor Arnulphus dominus de marcha
en de schepenen van Maarke. Arend van Oudenaarde was dus in 1258 al heer van 
Maarke wat niet noodzakelijk inhoudt dat zijn vader reeds overleden was18. Deze kon 
zijn oudste zoon Arend de heerlijkheid Maarke gegeven hebben bij zijn huwelijk met 

14. VAN TWEMBEKE, J., Lijst der heerlijkheden van het Land van Aalst, Het Land van Aalst, 15 (1963), 
113, Rijksarchief Gent. Dubbel Rekenkamer, inventarisnr. 66, nr. 248, f° 4r. De opbrengst van 112 lb par was 
uiteraard niet jaarlijks (taille heeft 6-12 jaar nodig om te groeien) en betrof waarschijnlijk de opbrengst van 
de taille van slechts enkele bunder van het Rubbrechtsbankbos.

15. OPSOMMER, R., Het Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv in Dusseldorf en de laat-Middeleeu-
we geschiedenis van het land tussen Maarke en Ronne, HGOKO, XXXIII, 167-190.

16. WIEME DANIËL, Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden, Maarkedal 2002, p. 29 met foto van 
het charter, SAO, nr 4467.

17. CARRE, P;? Les avoueries des églises liégeoises ..., op. cit., p. 53. SCHWEBBUCJE, D., Europäische 
Stammtafeln .... op. cit., Tafel 95.

18. Arend van Oudenaarde is wellicht overleden in 1306.
(https://perswww.kuleuven.be/~u0046041/dvo/I7372.html).
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Maarke en Ronne, tot stand kwam. Dit hoeft ons niet te verbazen als we weten dat 
Isolde van Limburg, een tante van Mathilde van Limburg, gehuwd was met de heer 
van Heinsberg9. Het is haar kleinzoon Diederik die zou huwen met Joanna van
Oudenaarde10. De familie van Maarke droeg dit wapen door de eeuwen heen. Ook in 
de XVde eeuw zegelden zowel de van Maarkes als de van Lummens met dit wapen11. 
In juli 1242 leverde Lodewijk van Oudenaarde slag in Taillebour en Saintes aan de 
zijde van de koning van Frankrijk Lodewijk IX tegenover Hendrik III van Engeland 
en tegenover Hugues de Lusignan en enkele andere afvallige vazallen. Lodewijk van
Oudenaarde was in gezelschap van zijn cousin Jan gezegd van Engeland en van zijn 
oom Arnulf van Oudenaarde, baron van Pamele. Deze laatste geraakte er dodelijk ge-
wond. Op de terugweg liet hij in Mirembeau een codicil12  opmaken om aan zijn testa-
ment toe te voegen. Getuige hierbij was Lodewijk van Oudenaarde, Loeis mes nies13.

In een aantal andere akten komt zijn naam nog voor. Lodewijk van Oudenaarde over-
leed vóór 1261. Erfgenamen waren zijn weduwe, zijn zonen Arend en Lodewijk en 
mogelijk nog twee andere zonen Rogier en Reinoud.
Twee andere oorkonden leren ons dat de overleden Lodewijk van Maarke in het Land 
van Maarke en Ronne meer bezat dan de heerlijkheid Maarke. In november 1261 ver-
scheen zijn oudste zoon, Arend van Oudenaarde, Ernous ains nes lix hoirs de celui 
Loeis, voor het hof van Maarke en Ronne. Daarin deed Arend afstand van 120 livrées
de terre die Jan, gezegd van Oudenaarde, vroeger had toegewezen aan zijn vader
Lodewijk van Oudenaarde, heer van Maarke. Het betrof de volgende goederen (lenen 
en erven) die elk jaar 120 lb par opbrachten met name sis vins livrées de terre an au bos 

9. De verwantschap van Isolde is onzeker maar de meeste genealogieën bestempelen haar als een jongere 
zus van Frederik van Limburg.

10. Anderzijds is het huwelijk van Lodewijk van Oudenaarde in de clan van Heinsberg een duidelijke aan-
wijzing dat de van Heinsbergs al begin XIIIde eeuw en waarschijnlijk eerder de suzerein van het Land van 
Maarke en Ronne waren.

11. BOCKSTAL, Henri J., De zegels van de burgemeesters, schepenen, ontvangers en oppervoogden van de 
stad Oudenaarde, Oudenaarde, Stadsarchief en V.V.V.M., v.z.w. 1977, nrs. 283-289.

12. Een codicil of wilsbeschikking is een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf onderte-
kend document, waarin de ondergetekende (de erfl ater) zonder tussenkomst van een notaris de nalatenschap 
van bepaalde roerende zaken regelt.

13. Cartulaire Rouge, f° xiv v°, xv r° (15v 16r) VAN BUTSELE P., Arnulf van Oudenaarde...., HGOKO, 
XXIII (1986), p. 59-85.

de Rubertban et a autre bos et a le vile de kerkehen m.a.w. Lodewijk van Oudenaarde 
ontving de inkomsten van het bos Robrechtsbank in Nukerke, van het dorp Kerkem 
en van nog een ander niet nader genoemd bos. Arend van Oudenaarde bleef dus heer 
van Maarke en aldus leenman van Jan van Oudenaarde. Dat Arend van Oudenaarde 
deze erfgronden inruilde voor een erfrente, had alles te maken met het feit dat hij 
niet meer in het Oudenaardse woonde maar wellicht op een kasteel in Lummen resi-
deerde en als voogd van Haspengouw meer in Limburg en het Luikse vertoefde dan in
Oudenaarde.

Het bos Robertsbanc, het huidige Rubberigtsbank, was 40 bunder groot. In een rekening 
van de heer van Pamele bracht de taille in 1374-75 112 lb par op, de hoogste inkomst 
van Maarke en Ronne in die rekening14. Kerkem werd in 1339 een dorpsheerlijkheid 
die door de heer van Maarke en Ronne in leen werd gegeven aan Jan van Rokegem15. 
In juli 1282 verkocht Rogier van Maarke, zoon van Mon Signeur Loys de Marke en 
broer van Arend (zie nr 4) aan het klooster van Maagdendale een leen dat hij hield van 
Jan, heer van Oudenaarde, waarschijnlijk van zijn heerlijkheid Maarke en Ronne. Tot 
het leen behoorde 15ha erfgrond die zich bevond in het gehucht ter Borgt16. 

4. Arend van Oudenaarde, heer van Maarke (1258-1283).

Arend van Oudenaarde was de laatste voogd van Haspengouw en heer van Lummen 
die tegelijkertijd ook heer van Maarke was. Er zijn slechts vier meldingen van hem nl. 
in een oorkonde van het Oudenaards Hospitaal van 1258, in de oorkonde van 1261 en 
in de oorkonden van 1279 en 128317.
In juni 1258 verscheen Arend van Conincbrouc voor Arnulphus dominus de marcha
en de schepenen van Maarke. Arend van Oudenaarde was dus in 1258 al heer van 
Maarke wat niet noodzakelijk inhoudt dat zijn vader reeds overleden was18. Deze kon 
zijn oudste zoon Arend de heerlijkheid Maarke gegeven hebben bij zijn huwelijk met 

14. VAN TWEMBEKE, J., Lijst der heerlijkheden van het Land van Aalst, Het Land van Aalst, 15 (1963), 
113, Rijksarchief Gent. Dubbel Rekenkamer, inventarisnr. 66, nr. 248, f° 4r. De opbrengst van 112 lb par was 
uiteraard niet jaarlijks (taille heeft 6-12 jaar nodig om te groeien) en betrof waarschijnlijk de opbrengst van 
de taille van slechts enkele bunder van het Rubbrechtsbankbos.

15. OPSOMMER, R., Het Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv in Dusseldorf en de laat-Middeleeu-
we geschiedenis van het land tussen Maarke en Ronne, HGOKO, XXXIII, 167-190.

16. WIEME DANIËL, Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden, Maarkedal 2002, p. 29 met foto van 
het charter, SAO, nr 4467.

17. CARRE, P;? Les avoueries des églises liégeoises ..., op. cit., p. 53. SCHWEBBUCJE, D., Europäische 
Stammtafeln .... op. cit., Tafel 95.

18. Arend van Oudenaarde is wellicht overleden in 1306.
(https://perswww.kuleuven.be/~u0046041/dvo/I7372.html).
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Everard Radulf vinden we terug in de periode tussen 1198 en 1215. In 1198 was
hij de eerste getuige wanneer zijn broer Arnulf van Oudenaarde 8 bunder op de
Houwaart in Mater schonk aan de abdij van Ename in ruil voor een erfrente7. In dat-
zelfde jaar was hij met vele anderen getuige wanneer Boudewijn IX giften schonk aan 
het Gentse hospitaal de Bijloke. Na de zware nederlaag van Bouvines (27 juli 1214) 
werd de Vlaamse graaf gevangen genomen en veel ridders zochten een nieuwe uitda-
ging in Engeland bij Jan zonder Land. Onder hen Everard Radulf van Oudenaarde, zijn 
broer Boudewijn en zijn halfbroer Wouter van Zottegem. Bij de eerste overtocht naar 
Engeland in 1215 kwam hun schip op 27 september in een zware storm terecht en alle 
opvarenden verdronken.

3. Lodewijk van Oudenaarde, heer van Maarke (1240-1258).

Na het overlijden van zijn vader Everard Radulf werd de jonge Lodewijk van
Oudenaarde onder voogdij gesteld binnen de familie van Oudenaarde. Volgens de 
Luikse chroniqueur Jacques de Hemricourt huwde Lodewijk pas in 1240 met Mathildechroniqueur Jacques de Hemricourt huwde Lodewijk pas in 1240 met Mathildechroniqueur
van Limburg die Lummen als huwelijksgoed meekreeg8. Een huwelijk vóór 1240 
lijkt veel waarschijnlijker daar zijn zoon Arend van Oudenaarde al in 1258 heer van
Maarke was. Mathilde was de dochter van Frederik van 
Limburg (†1212) en diens gheselnede, de erfgename 
van Lummen, een dochter van Louis de Chiny, heer van 
Lummen, (†1207). Net als Louis de Chiny en Frederik 
van Limburg werd Lodewijk van Oudenaarde voogd van 
Haspengouw.
Dit huwelijk is beslissend geweest zowel voor de naam-
geving als voor de heraldiek van de familie van Maarke. 
Immers, vanaf begin de XIVde eeuw ontstaat er in deze 
familie een tak van Lummene naast de familietak van 
Maarke. Bovendien gaan de adellijke heren zich vanaf 
1350 regelmatig van Lummene gezegd van Maarke noe-
men. Op die manier onderscheiden ze zich zowel van 
de gewone van Lummenes en van Maarkes. Bovendien 
ging Lodewijk door dit huwelijk niet meer het wapen 
van Oudenaarde dragen maar verkoos hij een nieuw 
wapenschild: in keel, een leeuw van zilver, gekroond, 
getongd en geklauwd van goud met een helmteken van 
twee omgekeerde laarzen. 

7. PIOT, C., Cartulaire ...., nr 105.

8. Lummen ligt in Midden-Limburg tussen de steden Diest en Hasselt. De heerlijkheid Lummen werd ge-
houden van de Graaf van Loon (Looz).

Marie de Chaumont. Arend van Conincbrouc schonk voor eeuwig een erfrente aan 
het Hospitaal van Oudenaarde ten bedrage van 40 schellingen Vlaamse munt het jaar. 
Hij verzekerde deze erfrente op drie bunder land in Maarke met name 2 bunder op 
de plaats Conincbrouc waar Arend zijn mansus had en op één bunder land dat zich 
bevond in de boomgaard van priester Gerboud, wellicht de pastoor van Maarke. We 
vinden deze rente later terug in de renteboeken van het Hospitaal19.

5. Lodewijk van Maarke, heer van Maarke (1283-1300).

Na het overlijden van Arend van Oudenaarde in 1283 droegen noch zijn echtgenote 
Marie de Chaumont, noch zijn zoon Lodewijk de titel van heer van Maarke. We ver-
moeden dat de heerlijkheid Maarke was over gegaan op Lodewijk van Maarke, de 
broer van Arend. Immers, hem treffen we wel tweemaal aan in oorkonden samen met 
de leenheer van Maarke, namelijk Jan, heer van Oudenaarde. In mei 1273 noemde Jan 
van Oudenaarde Lodewijk van Maarke al zijn cousin dʼAudenarde20.

Volgens een rentenlijst die men in mei 1291 aanving, was het Oudenaardse Hospitaal 
op haar goed in het Massinvelt in Maarke een rente verschuldigd aan Lodewicke van 
Marke21. Lodewijk, heer van Maarke, overleed tussen 1292 en 1300. Hij is de enige 
heer van Maarke die wij niet terug vonden met de aanspreektitel Mijn heer (Mer) of 
ruddere. We weten ook niet met wie hij gehuwd was.

6. Meester Lodewijk van Maarke, heer van Maarke (1303-na 1336).

Waarschijnlijk zijn monsieur Loys de Marke en monsieur Henry de Marke zonen van 
Lodewijk van Maarke die overleed tussen 1292 en 1300. Beide namen staan op een 
document dat aan een perkamenten rol is gehecht met de namen van de ridders van het 
stamhuis van Boudin Utenhove22. 
Lodewijk, heer van Maarke was vanaf 11 april 1333 tot en met 14 juni 1335 hoogbal-
juw van Ieper. Dit betekent dat hij in de kasselrij van Ieper de hoogste ambtenaar was 
van de toenmalige Vlaamse graaf Lodewijk van Nevers. Met wie hij gehuwd is weten 
we niet, hij overleed ca. 1345.

19. GYSSELING, M., Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), Reeks I: Ambte-
lijke bescheiden, nr 122. Renteboek Hospitaal (1272) Arnulf van Conincbrouc; nr 1040, Rente Hospitaal 
(mei 1291), p. 1604-05. Everard van Conincbrouc betaalde de rente op 2 bunder, zijn zonen Simoen en 
Lodewijk op het derde bunder.

20. Rijksarchief Gent, Oorkonden van de graven van Vlaanderen, verzameling de Saint-Genois, nr. 186.

21. OCMW Oudenaarde, Archief nr. 47. Rol van renten verschuldigd door het Hospitaal van Oudenaarde.

22. DE GHELLINCK VAERNEWYCK, Ernest, Chartes et documents concernant la famille van Vaerne-
wijck, Gand (Siffer) 1899-1919, tôme I, nr. XXX, p 47.

Het wapen van de familie van 
Maarke van Lummene “

uit het handschrift G 12925,
f° 55, Universiteit Gent
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- 1254, septembre
dʼAudenarde

“Je Jehans, apelés sires dʼAudenarde”, fait savoir que la paix a été faite entre lui 
dʼune part et Monsignor Loeis dʼAudenarde son cousin, avoué de “Hasbaing” 
dʼautre part. Il lui doit 20 livres dʼar. de terre à Maarke, 20 livres de terre quʼil a 
à Audenarde au Winage par an et tous les arriérés quʼil lui fallait de cette rente 
devant dite. Et ces six-vingt livres devant nommées, li doi je assir par ledit Mgr. 
Guilliaume de Wanesbeke et Mgr. Willaume de Flémale. Et se cist doi ne sacor-
doie Messire Thieris, sires de le Hamaide doit estre tiers. Et si sen doit on tenir à 
sen dit et à sen acort. Et doi faire tenir celui Loeis, la vile de Marke en teil point 
comme Sire Rogiers jadis sire de Marke et mesire Radons dʼAudenarde, pères 
celui Loeis la tinrent envers Monsignor Arnoul IV, dit signor dʼAudenarde, mon 
père. Et por ce que ce soit ferme chose et estaule je ai données à celui Loeis ces 
présentes lettres saelées de mon sael ... (français)

acte 33       fo 30 (xxjx)

Wie vóór 1196 de heer van Maarke was weten we niet. Gezien we de naam van
Maarke terug vinden in historische documenten van vóór 1200 met betrekking tot de 
regio van Oudenaarde, nemen we aan dat Rogier van Maarke zeker niet de eerste 
heer van deze gelijknamige heerlijkheid was. Zo vinden we in oorkonden van de abdij 
van Ename enkele naamdragers van Maarke terug die waarschijnlijk tot deze adellijke
familie behoorden. Zo bijvoorbeeld een Oste van Maarke, monnik en proost van de 
abdij van Ename5, een Goessin van Maarke, e.a.

2. Everard Radulf van Oudenaarde, heer van Maarke (1206-1215).

Everard Radulf was de vierde zoon van Giselbrecht van Oudenaarde en Richilde van 
Doornik. Hij is genoemd naar zijn grootvader Everard Radulf van Doornik, burggraaf 
van Doornik en heer van Mortagne6. Met Everard Radulf behoren de heren van Maarke 
voortaan tot het huis van Oudenaarde en dit blijft zo tot 1466. Vermoedelijk kwam hij 
in het bezit van Maarke door huwelijk met de oudste dochter van Rogier van Maarke. 
Rogier van Maarke had geen mannelijke erfgenamen. Hij was ook niet kinderloos, 
anders was de heerlijkheid Maarke naar een verwante tak van Maarke gegaan. Als dit 
het geval was, dan werpt dit een licht op Rogier van Maarke. Hij moet een belangrijk 
edelman geweest zijn zodat een huwelijk met de familie van Oudenaarde mogelijk 
was. Ongetwijfeld was hij een van de belangrijkste edelmannen van het Land van 
Maarke en Ronne en bezat hij meer dan de heerlijkheid Maarke.

5. MILIS, L., De onuitgegeven oorkonden... nrs. 18,  26, en 31.

6. WARLOP, E., The Flemish Nobility before 1300, Kortrijk, 1976, deel II, vol. II, nr. 210/16-19.

7. Meester Arend van Maarke, heer van Maarke (1347-1386).

In 1347 bekenden ridder Arnout (Arend) van Marke en Mergriete van den Houte, 
Vrouw van Marke, een schuld aan ons lievere en gheminder Vrouwe de Vrouw van 
Perwijs en Eeklo. Over de precieze identiteit van Mergriete van den Houte blijven we 
in het ongewisse. We zien voorlopig twee mogelijkheden. Ofwel behoorde ze tot een 
Westvlaamse familie met goederen in de regio Kassel en Bailleul. Ofwel behoorde ze 
tot een familie van den Houte die leenmannen waren van de heren van Oudenaarde. 
In 1260 was Boudin van den Houte leenman van Jan van Oudenaarde. Olivier van den 
Houte, een verwant, hield in juni 1257 zijn manage de le Houte in leen van Heinrik, 
de zoon van Godfried van Leuven, heer van Gaasbeek23. Misschien behoorden Boudin 
en Olivier van den Houte tot de familie die de oorspronkelijke eigenaar was van het 
Goed ten Houte. Lezen we niet in de alom bekende Veil Rentier (ca 1270) van Jan van
Pamele gezegd van Oudenaarde dat “en Coucambre... li tere de Stocoit tient à iij
jorneus tenant à le tere Me Dame de Gasebeque...”

De grond van Stocoit bevat 3 dagwand, rakend aan het land van Mevrouwe van
Gaasbeek en aan de grond van Boidin Raath, en moet 3 halster haver en 3 kapoenen, 
waarbij gans de rente is aan de Heer van Oudenaarde.

De vrouw van Gaasbeek in 1270 was Marie van Oudenaarde (†1279), dochter van 
Arnulf, gehuwd met Godfried van Leuven, heer van Gaasbeek, (†1253). In de 16de

eeuw was het Goed ten Houte een behuusd pachtgoed van 32 bunder. De gronden behuusd pachtgoed van 32 bunder. De gronden behuusd
lagen verspreid over de parochies van Maarke, Etikhove, Kerkem en Schorisse24. Op 
deze gronden was een heerlijke rente verzekerd. Deze rente van een leen gehouden 
van de heerlijkheid Maarke25. Deze gegevens wijzen in de richting van de familie van 
den Houte die heer waren van het Goed ten Houte maar ze geven nog geen uitsluitsel 
over de precieze afstamming van Mergriete van de Houte, echtgenote van Arend, heer 
van Maarke.

23. Archives Départementales du Nord, Lille, B 1570, akte nr 40.

24. SAO, Acten en contracten, deel 45, f° 55 (1555), CASTELEYN, R., Lenen en heerlijkheden in het
Oudenaardse, HGOKO, XLVI, 2009, p. 313-314.

25. SAO, Acten en contracten, deel 6, f° 36 (1509), Antheunus Letteneye was toen heer van Maarke.
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vloeiing bevond zich de heerlijkheid Ladeuze gehouden van het hof van Arbre en Attre 
in Henegouwen3. Op het domein van deze drie heerlijkheden stond er een watermolen 
op de Maarkebeek. 

De schrijfwijze van zowel de dorps- als familienaam Maarke komt in de periode vóór 
1375 als Marke respectievelijk van Marcke. De schrijfwijze van Maer(c)ke dook 
pas op na 1375 en werd defi nitief ingeburgerd na 1400. In oorkonden vinden we de
Latijnse naam van het dorp Maarke terug als Marca, Marcha, Marka. De naam Merc
betrof in alle door ons onderzochte oorkonden het dorp Kortemark waar zowel de abdij 
van Ename als de heer van Oudenaarde goederen bezaten. De oorkonde van 1155 over 
de bouw van drie molens in Merc heeft dan ook betrekking op Kortemark en niet op 
Maarke-Kerkem4. 

Beide heerlijkheden van Maarke en ter Borcht werden gehouden van het Land
tussen Maarke en Ronne (inter Markes et Rosne). Dit was het gebied ten zuiden van 
Oudenaarde en ten oosten van de Schelde dat zich, zoals de naam het aangeeft, tussen 
twee zijbeken van de Schelde bevond, de al vermelde Maarkebeek in het noorden en de 
Ronne in het zuiden. Het Land van Maarke en Ronne omvatte meerdere heerlijkheden 
verspreid over acht dorpen met name Berchem, Zulzeke en Kwaremont, Melden en 
Nukerke, Etikhove, Kerkem en tenslotte Maarke. De heren van Oudenaarde waren tij-
dens de XIIde eeuw al heer van het Land van Maarke en Ronne. Dat kunnen we afl eiden 
uit een oorkonde die dateert van 1254. Deze oorkonde vermeldt de eerst bekende heer 
van Maarke. In deze oorkonde stelde Jan van Oudenaarde, heer van Maarke en Ronne, 
dat een Sire Rogers jadis Sire de Marke, de heerlijkheid Maarke in leen hield van zijn 
vader Arnulf van Oudenaarde. Wie was deze Rogier van Maarke ? 

De heren van Maarke (1196-1466).

1. Rogier van Maarke, heer van Maarke (1196-1206).

Op onderstaande oorkonde uit 1257, die berust in het Cartulaire Rouge in het Rijsels 
Archief, worden drie opeenvolgende heren van de heerlijkheid vermeld. Het zijn de 
eerste drie bekende heren van Maarke tijdens de periode (1196-1261). 

3. CASTELAIN, R. & P .VAN BUTSELE, de heerlijkheid Ladeuze en zijn bezitters te Etikhove (15de-17de

eeuw), HGOKO, XXV, 1988, p 197-208.

4. WIEME, D. ; Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden, op.cit., p. 27. BAUTERS, P. Oostvlaams 
molenbestand 1986, Cultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen, Bijdragen, Nieuwe Reeks, nr 25, p. 38-41. Beide 
auteurs brachten deze oorkonde in verband met Maarke wat helaas niet het geval is.

Net als zijn vader Lodewijk van Maarke oefende Arend van Maarke het ambt uit van 
hoogbaljuw van Ieper en dat van april 1366 tot 29 maart 1369 toen hij werd opgevolgd 
door Rogier van Outrijve26.

Ridder Arend, heer van Maarke, bezat een omwalde hofstede, het Hof te Maarke27. In 
1347 vroeg hij toestemming aan de abt van Ename om op hun erfgrond bij den hove 
te Marke een gracht te mogen delven. Deze gracht moest dienen om de walgracht van 
zijn hof te rumene28.
In februari 1386 wordt het Hof te Maarke verdeeld onder de weduwe van Goessin 
Cabbeliau en onder de weduwe van Jan van Maarke29. Goessin Cabelliau was de zoon 
van Jan Cabelliau. Zijn moeder was waarschijnlijk een zus van Arend van Maarke. Jan 
van Maarke moet een broer geweest zijn van mer Arend gehuwd met Kateline van der 
Craeyen. We weten niet waarom mer Jan, oudste zoon van mijn her Arend van Lum-
mene gezeyt van Maercke, afstand deed van het omwalde Hof te Maarke. Volgens de 
beschrijving in de verdeling voldoet het Hof te Maarke aan een versterkte mottestruc-
tuur met stenen wallen en met grachten. Deze motte bevond zich dan in een in oor-
sprong drassige omgeving waar ook de etymologie van de dorpsnaam Maarke zelf zou 
suggeren. De nabijheid van de Maarkebeek was wellicht voldoende om de grachten 
met water te vullen. De heer van een belangrijke heerlijkheid woonde op een al dan 
niet opgehoogd opperhof. Vanaf de XIVde eeuw werd de houten motte vervangen door 
een stenen kasteel. Het begeleidende neerhof was een agrarisch exploitatiecentrum van 
de akkers, weiden en hooiweiden die zich rond de motte bevonden. Misschien stond er 
op het opperhof van het Huus te Maarke in 1386 wel een klein kasteel. De beschrijving 
vermeldt in elk geval een zaal waar de heer woonde, een keuken en een kelder. Behalve 
opperhof en neerhof was er ook nog een duifhuis. Er waren ook meerdere bomen op het 
erf en aan het geheel was een boomgaard verbonden. Bovendien was er rond de stenen 
wallen een gracht waarover een brug lag. Van een toren is hier echter geen sprake zodat 
we niet van een castrale mottestuctuur kunnen spreken.

Arend, heer van Maarke, was Gents poorter. In 1377 vinden we hem terug in de Gentse 
stadsrekeningen in een lijst van Gentse edelen en gegoede burgers die een fi nanciële 
bijdrage leverden voor de Gentse stadsmilitie. Van Arend is geen goederenstaat be-
waard. Waarschijnlijk overleed hij tijdens de Gentse Opstand (1379-1389).

26.  NOWE, H., Les baillis comtaux de Flandre: des origines à la fi n du XIVème siècle, Bruxelles, 1929, p. 
384.

27. Het Hof van Maarke in de dorpskom van Maarke te onderscheiden van het Hof van Maarke dat tegenover 
de Hoogbos gelegen was.

28. NUYTTENS, M., Inventaris van het Archief van de Abdij van Ename, Brussel, 1980, nr 1791.

29. SAO, SVGO, deel 1, f° 51 v°.
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De heren van Maarke (1196-1466).
ERIK VERROKEN

Maarke vóór 1200.

Kort vóór zijn overlijden ging Boudewijn V (1035-1067), graaf van Vlaanderen, over 
tot de consolidering van de expansiepolitiek in de Schelderegio die hijzelf en zijn vader 
Boudewijn IV in de eerste helft van de XIde eeuw hadden tot stand gebracht. Een van 
zijn verwezenlijkingen was de stichting van de abdij van Ename in 1063. In aanwezig-
heid van de abten van Sint-Bertijn en van Corbie en van de edelen Hugo en Arnulf 
van Oudenaarde, schonk hij in Rijsel aan de eerste abt Walbertus behalve de abdij 
ook nog een aantal opbrengstgoederen opdat het klooster in zijn onderhoud zou kun-
nen voorzien1. Boudewijn V had deze goederen ʻontvangen  ̓van de in 1051 overleden
Herman van Bergen, graaf van Henegouwen en markgraaf van Valenciennes, met wie 
hij jaren strijd had geleverd2. Boudewijn V schonk aan de abt goederen in Neder-
Ename en Duisbeke (Mater) maar ook bezittingen in Maarke “Ad Marcam II curtilia 
vestita et xviij bunnarios de terra et partim prato”. De abdij van Ename kwam zo in 
het bezit van twee hofsteden in Maarke en van 18 bunder akkers en weiden in het dorp. 
De abt van Ename ontving eveneens de opbrengst van vier hofsteden en van 15 bunder 
akkers en weiden in het nabije Etikhove op de Bossenaar. In 1064 werd de heer van 
Oudenaarde als voogd van de abdij van Ename aangesteld.

Een oorkonde van 1063 betreft voorlopig de eerste vermelding van het dorp Maarke. 
Het dorp Maarke is gelegen aan de gelijknamige Maarkebeek. Deze ontspringt op
Berg Ten Houte bij Koekamer op de plaats met als toponiem Maerkelenhout. Van hier-
uit stroomt de Pauwelsbeek zoals ze hier genoemd wordt zuidwaarts tussen de dorpen 
Schorisse en Kerkem. Wanneer ze een bocht westwaarts neemt wordt ze vervoegd door 
de Molenbeek die door Schorisse vloeit. Net voor de samenvloeiing van beide beken 
ligt het dorp Maarke. Een 700 m meer westwaarts van de dorpsheerlijkheid Maarke 
bevond zich het gehucht ter Borcht, eveneens een heerlijkheid met hoge rechtsmacht 
door de heer van Gavere-Schorisse gehouden van het land van Maarke en Ronne. 
Nog verder westwaarts vervoegt de Holbeek de Maarkebeek. Net voorbij de samen-

1. GYSSELING, M. & A.C.F. KOCH, Diplomata Belgica ante annum millesium centesimum scripta,
Brussel 1950, oorkonde nr 156.

2.  “nos recepimus de manu Herimanni comitis”. Boudewijn V had Richilde van Henegouwen, de weduwe 
van Herman van Bergen, gedwongen tot een huwelijk met zijn zoon Boudewijn VI. Op die manier werd de 
Vlaamse graaf vanaf 1051 ook graaf van Henegouwen.

8. Meester Jan van Maarke, heer van Maarke (1386-1404).

Gezien meester Arend van Maarke een Gents poorter was, is het niet verwonderlijk 
dat de volgende Heer van Maarke, zijn oudste zoon Meester Jan van Maarke, huwde 
met Clare van den Hole, dochter van de Gentse patriciër Fransois van den Hole en van 
Gertrude van Ravescoet. Misschien was het wel de eerste maal dat de Heer van Maarke 
huwde met een familie die tot het stedelijk patriciaat behoorde. De families van den 
Hole en Ravescoet behoorden tot het lid van de Gentse Poorterij. Zij waren ervachtiche 
lieden wat in principe inhoudt dat ze een vrij erf bezaten binnen de stad.
In 1386 vinden we hem een eerste maal als heer. Hij verkocht aan Jan de Vrije een 
leen in Maarke dat zich voor het hof te Conincbrouc bevond en dat van zijn leenhof 
van Maarke werd gehouden30. Wij vinden hem voor het eerst als ridder terug in een 
ledenlijst van de Onze Lieve Vrouwengilde van Oudenaarde: daar werd hij vermeld als 
mer Jan van Lummene31. 
In Oudenaarde was de residentie van de heer van Maarke in de Einestraat. Meester Jan
van Maarke en zijn vrouw overleden in 1404. In september van dat jaar werden in 
Oudenaarde de goederen verdeeld onder de drie erfgenamen : Fransois, Arend en Clare 
van Maarke. Een tweede dochter Kathelijne van Maarke was in 1402  non in het kloos-
ter van Maagdendale. Tussen 1416 en 1423 was zij zeker abdis van het klooster.

9. Meester Fransois van Maarke, heer van Maarke (ca 1415-1463).

Nadat mer Jan van Maarke en Clare van den Hole overleden waren, werden de goede-
ren van de drie wezen voor de Oudenaardse schepenen verdeeld. De tweede dochter, 
Kathelijne was al ingetreden in het klooster van Maagdendale. Van deze verdeling 
werd slechts een korte inhoud in het schepenboek genoteerd. 
Omdat de wezen niet onmiddellijk een oom van Maarke in Oudenaarde hadden, mer-
ken we dat zowel Fransois, Arend als Clare eerder op hun verwanten in Gent gericht 
waren: zij werden dan ook allen poorter van deze stad. De wezen van Jan van Maarke 
erfden van meerdere verwanten van hun moeder Clare van den Hole.
Fransois van Maarke werd evenals zijn broer Arend in Gent opgevoed, wellicht binnen 
de verwantenkring van de familie van den Hole. Hij was waarschijnlijk al volwassen 
rond 1410.
Volgens een goederenregister van de abdij van Ename pachtte hij ca 1410 van de abdij 
al zes bunder erfgrond gelegen op de Bouveriekouter in Maarke32. In 1415 verkocht 

30. SAG, 301, 10, 1386-87, f° 11v. Voor het Hof van Conincbrouck, zie Arend van Maarke (1258-83).

31. Archief Sint-Walburgakerk, doos AA 11, Ledenlijst van de Onze-Lieve-Vrouwegilde van Oudenaarde 
ca 1350-1415, f° 3v.

32. RAR, Abdij van Ename, nr 1459, Register van goederen en inkomsten, f° 46r pachtte Fransois van 
Maarke 11 bunder 1 dagwand 37 roeden van dezelfde abdij, RAR, Abdij van Enamen nr 1195, Rekening 
(1448-49) f° 20v.
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wand  aan Jan Gheenyns. Andries Vanderdonck was eigenaar van 8 dagwand. Jacob, Olivier, Jan en Willem 
hadden 2 of minder dagwand in eigendom. Tussen 1604 en 1795 werden er 143 kinderen Vanderdonck(t) 
geboren in 47 verschillende families. De familienaam Vanderdonck(t) bestaat in Nukerke nog altijd.
5. Rijksarchief Ronse, Oud Gemeentearchief Etikhove, nr 3.
6. Rik Castelain, Het goed ter Rijt (Melden) en te Gramees (Nukerke) – 14de tot 15de eeuw, Geschied- en 
Oudheidkunige Kring Oudenaarde, deel XLVI, januari 2006.
7. Crévier Jean Baptiste Louis (1693-1765), Histoire de lʼUniversité de Paris, depuis son origine jusquʼen 
lʼannée 1600, Paris, Dessaint & Saillant, 1761,  Deel  I, p. 499.
8. Pentameter : een versregel die bestaat uit vijf versvoeten.
9. Virelaus : dansmelodietje.
10. Vertaling : Jozef Bourdeaudhui.
11. Gaspar van Weerbeke, geboren te Oudenaarde omstreeks 1455 en overleden te Mainz (?) na 1517. Hij 
was o.a. zanger aan de Sixtijnse Kapel te Rome, waar Josquin Des Prez zijn voornaamste collega was.
12. Cypriaan De Rore, geboren te Ronse in 1515 of 1516 en overleden te Parma (Italië) tussen 11 en 20
september 1565. Hij was een van de generatie Nederlandse polyfonisten van na Josquin Des Prez.

hij met zijn broer Arend en zus Clare een weide in Wijchline aan Mergriete Borluut,
weduwe van Willem van Ravescoet33. Misschien werd Fransois in 1417 ziek en vrees-
de hij voor zijn leven want hij stelde toen al zijn testament ende uterste wille op, dit 
met instemming van zijn broer Arend34. Wanneer Fransois ridder werd is niet bekend, 
maar in september 1422 werd messire Fransois de Marcque door Filips de Goede ge-
convoceerd om hem te vergezellen naar de belegering van Guise35. Ook in 1425 werd 
messire Fransois de Marke samen met zijn broer escuyer Arend de Marke geconvo-
ceerd om op te trekken tegen de Hertog van Gloucester in Holland36. In 1425 vinden 
we hem voor het eerst vermeld als Fransois van Lummene, heer van Maarke37. Net als 
zijn grootvader en vader Jan, zal hij zich meermalen van Lummene gezegd van Maarke
noemen. Op die manier onderscheidde hij zich van de andere families van Lummene 
en van Maarke en herinnerde hij zijn gelijken, de andere ridders en edelen met wie hij 
samen optrok, aan zijn roemrijke afkomst.

Terwijl zijn broer Arend en zus Clare huwden met Gentse poorters, trouwde Fransois 
met Clare van der Meere, een dochter van Oudenaardse poortersfamilie Andries en 
Clare Anvaing38.  Fransois van Maarke en Clare van der Meere hadden 5 kinderen, 
de vier zoons Fransois, Willem, Jan en Joris van Maarke en dochter Mergriete van 
Maarke die huwde met ridder Jan van Ladeuze. Fransois van Maarke had bovendien 3 
bastaardzonen allen ingeschreven in het Oudenaarse Coemammenbouc met name Jan 
van Maarke, zoon bij Katelin de Rave, Jasper van Maarke, zoon bij Lijsbette de Moor 
en Karel van Maarke39.
Fransois van Maarke overleed in 146340. Een goederenverdeling werd niet bewaard.

10. Meester Jan van Lummene, gezegd van Maarke, heer van Maarke
(1463-1466).

Wij konden geen enkel archiefdocument vinden waarin werd bevestigd dat meester
Fransois van Maarke in 1456 zijn heerlijkheid doorgaf aan zijn zoon Jan van Maarke 
die het dan bij decreet zou verkocht hebben aan Pieter Mettenye zoals in het hand-

33. SAG, 301, 23, 1414, f° 92v.
34. SAO, Register van wezengoederen, nr 116, f° 92v.
35. ARA, Rekenkamer, Rekening Raad van Vlaanderen, nr 21799, f° 20rv.
36. BUYLAERT, F. & J. DUMOLYN, e.a. De adel ingelijst: ... Convocatielijst van de Raad van Vlaanderen, 
tekstuigave nr. 4 ARA, Rekenkamer, nr. 21800, f° 45v Messire Fransois de Marke staat in de lijst geno-
teerd na mer Geraard en mer Pieter van Gavere-Schorisse, zijn broer Arend de Marke en Oudart Blondeel,
seigneur de Pamele et Oudenarde.
37. SAG, 330, 18, 1425-26, 19v.
38. CASTELAIN, R., De familie van Hamaide dʼAnvaing, eigenaars van het goed Ter Beke in Elsegem 
(15de-16de eeuw), Liber amicorum A. De Vos (Evergem 1989, p 75-80).
39. VAN BUTSELE, P., Het Coemannenbouc ...? Op. cit., f° 87v, 88r, en 100r.
40. SAO, Dagboek van de oppervoogden, nr 92, 1463, (Dodenbouc) f° 1r en 1464, f° 1r.
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“De betiteling van musicus, die de reeks van kwaliteiten weergeeft die hem toege-
schreven zijn, los van zijn titel van professor in de kunsten, wijst hier op een waarlijk 
muzikaal opzet. Wij menen dat de pentameter “Musicus aonie polluit amne labra” niet 
enkel betekent dat Vanderdonck de aanleg voor muziek en poezie toevoegde aan zijn 
uitgebreide kennis, maar dat hij deze beide kunstvormen gelijktijdig uitoefende en ze 
liet convergeren naar een gezamenlijke doel. In plaats van zoutloze virelaus9, ballades 
en rondo s̓ te zingen, heeft hij genoten van de interpretatie van motetten en liederen, 
die streekgenoot Josquin Deprès, in zwang had gebracht aan het hof van Lodewijk 
XII.10”

Waarschijnlijk was Vanderdonck zelf ook een goede componist. Dat zou zelfs niet zo 
buitengewoon geweest zijn want hoeveel Vlamingen waren dat niet in die tijd. Niet 
zover van Nukerke was er in de VIIIde eeuw een abt Adelard uit Huysse, in Zwalm in 
de XIIIde eeuw waren de liederen van de norbertijn Damien zeer gegeerd, in de XVde

eeuw was er te Oudenaarde Gaspard Van Weerbeke11 en in de XVIde eeuw kende men 
te Berchem de dichter-musicus Gheersdalius. Onder de vele luisterrijke namen die tot 
op vandaag de glorie van de Nederlandse polyfonie uit de 15de-16de eeuw hooghouden, 
is ook en vooral die van Cypriaan De Rore12 uit Ronse te vernoemen. 

Op 10 augustus 1510 stierf heel onverwacht Franciscus Vanderdonck.

Voetnoten

1. Bron : Notice sur François Vanderdonck, professeur à la Sorbonne, Edmond Vanderstraeten. Edmond 
Vanderstraeten werd te Oudenaarde geboren op 3 december 1826 en overleed op 25 november 1895. Hij 
studeerde te Brussel en is bekend als schrijver en muziekcriticus en oudheidkundige.  In 1857 werd Van Der 
Straeten aangesteld als conservator in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Tussen 1862 en 1875 was hij 
ambtenaar in het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Hij verwierf internationale faam als musicoloog door 
het materiaal dat hij verzamelde op veelvuldige studiereizen in het buitenland (Duitsland-Frankrijk-Italië-
Spanje). Voor Oudenaarde en omstreken is zijn “Aldenardiana en Flandriana (1867-1894)“ zeer belangrijk. 
Hij was tevens een belangrijke weldoener van het Oudenaardse stadsarchief in de tweede helft van de 19de 

eeuw.
2. Een incunabel of wiegendruk is een vóór 1 januari 1501 in Europa gedrukt (en dus niet handgeschreven) 
boek. Beroemde incunabelen zijn bijvoorbeeld het eerste echte gedrukte boek, de Gutenberg Bijbel uit circa 
1453.
3. Petrus De Ruella : is de verlatijnsing van Pieter Vanderstraeten.
4. Wellicht was hij ook nog familie van Pieter, Jacob, Olivier, Jan, Andries en Willem Vanderdonck. In 
de XXste pennigkohier van Nukerke, in opdracht van de Hertog Alva opgemaakt in 1572, vinden we deze 
namen terug. Pieter Vanderdonck verpachtte 6 dagwand land, 4 dagwand aan Bernard Vandeputte en 2 dag-

schrift van Chanoine de Joigny werd gestipuleerd41. Integendeel, in een rekening van 
de abdij van Ename die dateert van het jaar 1465-66 staat Jan van Lummene vermeld 
als heer van Maarke. Jan pachtte net als zijn vader van deze abdij 11 bunder land in 
Maarke42. 
Rik Opsommer schrijft dat de Düsseldorfse archiefdocumenten met betrekking tot het 
Land van Maarke en Ronne bevestigen dat de belaste heerlijkheid verder in handen 
bleef van de familie van Maarke tot in 1466. Enkele jaren vóór 1466 rezen er moeilijk-
heden bij de betaling van de erfrente, van 132 lb in 1447 gekocht van Sibille de Ligne. 
Op 6 september 1466 vaardigde het leenhof van Heinsberg een verdict uit waarbij Jan 
van Maarke in het ongelijk gesteld werd. Hij moest zijn schulden betalen of de heer-
lijkheid Maarke verkopen43. 

Jan van Lummene gezegd van Maarke was gehuwd met Isabelle Mettenye. Ze hadden 
twee zonen, Joris van Lummene gezegd van Maarke en Jacob van Lummene gezegd 
van Maarke. Isabelle Metteneye was een nauwe verwant van Pieter Metteneye die de 
heerlijkheid Maarke kocht van Jan van Maarke. Dat Pieter Metteneye de broer was 
van Isabelle Metteneye staat niet vast. We weten ook niet welke Pieter Metteneye de 
heerlijkheid van Maarke heeft gekocht. Was het Pieter Metteneye die gehuwd was met 
Adriane Waterganghe (†1455) en die overleed in 1469? Of was het zijn zoon Pieter die 
gehuwd was met Kateline de Baenst ?

We komen voldoende te weten over de Heren van Maarke maar over de heerlijkheid 
Maarke zelf zijn heel weinig gegevens tot ons doorgesijpeld. In de goederenverde-
ling van 1404 krijgen wij maar een zeer algemene beschrijving van de heerlijkheid 
Maarke die hij van het Land van Maarke en Ronne hield, “den Leene in marke met 
al den eerlijcheden onder in lande in merzsche in vivers in renten in bosschen ende 
midsghader de muelen met allen den husinghen en waiende cateilen diere op zijn”. In 
1404 behoorde tot de heerlijkheid Maarke slechts 1 molen en de gehele heerlijkheid 
bracht jaarlijks 312 lb par op.
In een denombrement uit 1532 komen we meer te weten. Het foncier, de plaetse van 
den huuse van Maercke, bedroeg toen 20 bunder 2 dagwand en 73 roeden. De heerlijk-
heid had 3 justitiegraden, een schepenbank die ten hoofde ging in Ronse en een leen-
hof met 42 leenmannen die te hoofde konden gaan bij Maarke en Ronne. De heer van 
Maarke bezat toen ook een “capelrie van drie missen de weke in het Hof ter Keercken 
in zijn capelle”44. In 1532 behoorden er twee molens tot de heerlijkheid Maarke. Van 

41. DE LIMBURG-STIRUM, Cte H., Chanoine de Joigny ...., op. cit., p. 88, “Jean de Lummene de Marcke, 
fi s de Fransois, 1456, peridt la terre de Marcke par décret”.

42. RAR, Abdij van Ename, nr 1196, Rekening, f° 7v.

43. OPSOMMER, R., Het Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv ..., op. cit., p. 181.

44. SAO, Fonds Pamele, leenboek nr 23, leendenombrement van Fransois Doignies, 20 december 1532.
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“Aan al deze welke deze huidige brieven zullen zien of horen : Schepenen en Raad 
van de stad Oudenaarde, gegroet : Wij laten weten en certifi ëren, dat voor ons geko-
men en verschenen zijn in persoon, Robbert de Boulaere zoon van Jan, 65 jaar oud,
Florens Vander Donckt zoon van Olivier, 63 jaar oud en Arent Roes, zoon van Joos,Florens Vander Donckt zoon van Olivier, 63 jaar oud en Arent Roes, zoon van Joos,Florens Vander Donckt zoon van Olivier
50 j oud, allemaal goede lieden en vertrouwenswaardig, dewelke verzekeren bij hun 
eed plechtig uitgesproken in onze handen dat zij goede kennis hebben gedragen van 
wijlen Gillis Van der Gheenst, en jonkvrouw Jehanne van der Coye; dewelke tijdens 
hun huwelijk onder andere hebben geprocreerd: Boudewijn, Jonkvrouw Jehenne,
Marie en Agnes Van der Gheenst, dewelke jonkvrouw Jehenne Van der Gheenst de
moeder is van de zeer hoge en zeer machtige dame, Mevrouw de hertogin van Parma 
en Plaisance, gouvernante van de lande van hierwaarts over...”

Keren we terug naar onze Franciscus Vanderdonck, professor aan de Sorbonne. Als 
jongeling was hij ingeschreven aan het college van Calvi, ook genoemd het kleine
Sorbonne, één van de colleges van de Universiteit van Parijs. Dit college werd in 
1271 opgericht om de jonge arme studenten de eerste beginselen van grammati-
ca bij te brengen. In “Histoire de lʼUniversité de Paris” van Crévier7 lezen we dat 
de Sorbonne in 1266 vijf bijkomende plaatsen voor Vlaamse Theologie studen-
ten toegewezen kreeg en dit dank zij de vrijgevigheid van “Nicolas, archidiacre de
Tournai”, die hiervoor 500 ponden betaalde. Het was ook Nicolas en na hem de bis-
schop van Doornik, die de kandidaat studenten kon aanvaarden of weigeren. Francis-
cus moet een goed student geweest zijn en studeerde logica, fysica en wiskunde. Na 
drie en een half jaar was hij afgestudeerd aan de universiteit en was hij dan “maître des 
arts”. Normaal kon hij nu lesgeven aan een andere school maar om onbekende reden 
kwam hij terug naar Nukerke en werd er pastoor van de parochie. Korte tijd daarna 
trok hij opnieuw naar Parijs en werd er “professeur des art et régent à la Sorbonne”. 
In die tijd sprak men in de universiteit van “le trivium, cʼest-à-dire la grammaire, la 
rhétorique et la dialectique” en van “le quadrivium, ou lʼaritméthique, la géométrie, 
la musique et lʼastronomie”. Vanderdonck onderwees muziek : "musica theoretica et 
pratica sen mensurata".

Vanderstraeten schreef : “La qualifi cation de musicus, qui ouvre la série de qualités 
qui lui sont reconnues, indépendamment de son titre de professeur ès arts, annonce 
ici une véritable organisation musicale. A notre sens, le pentamètre8 “Musicus aonie 
polluit amne labra” signifi e non seulement que Vanderdonck joignait à des connais-
sances étendues le talent de la musique et de la poésie, mais quʼil pratiquait simulta-
nément ces deux arts et les faisait converger vers un but commun. Au lieu de chanter 
dʼinsipides virelaus, ballades et rondeaux, il se sera complu dans lʼinterprétation des 
motets et des chansons dont Josquin Deprès, son compatriote, avait répandu le goût à 
la cour de Louis XII.”

beiden is een pachtcontract bewaard in de Oudenaardse archieven. In 1487 pachtte 
Laurens Webbegaerd de korenmolen te water staende in tvorseide heerscip, de molen 
die al vóór 1404 tot de heerlijkheid behoorde45. In 1486 pachtte Raes Peyte van Pieter 
Metteneye, heer van Maarke, de oliemolen van Maarke samen met de vijver, land, 
meerselkins die daarbij hoorden. Deze molen stond achter het pachthof, Het Hof te 
Maarke46.

Enkele opmerkingen in verband met bovenstaand artikel :

1. Denombrement is een term uit het Vlaamse middeleeuwse leenrecht. Bij het ver-
werven van een leen door een leenman werd een meervoudig verslag opgemaakt door 
een griffi er of een baljuw, waarin de staat van het verworven leen werd beschreven, dit 
werd een denombrement genoemd.

In een denombrement staat de oppervlakte van het leen en de grenspercelen vermeld, 
evenals de lasten en de vorige eigenaars. Is het leen een heerlijkheid, dan staan in het 
denombrement de opbrengsten en rechten verbonden aan de heerlijkheid.

Vele denombrementen zijn bewaard gebleven in de archieven van heerlijkheden en 
vormen een rijke bron voor heemkundigen en genealogen.

2. Een bunder (Lat. bonnarium; Fr. bonnier) of bonder is een oude eenheid van grond-
oppervlakte.

De omvang van een bunder verschilt van streek tot streek, afhankelijk van de grootte 
van de plaatselijke lineaire meetstandaard de voet of de roede: doorgaans 400. In Het 
land van Aalst bevat een bunder in de regel 400 (vierkante) roeden. Een kwart bunder 
(100 roeden) is een dagwand.

 o In het Land van Aalst was een roede 5,544 m of 20 voeten van 0,2772 m.
    Een vierkante roede is dan 30,735936 m2.

    Een dagwand is 30,735639 are.
    Een bunder of 4 dagwand of 400 vierkante roede is dan 1.2294 ha
    (afgerond 1,23 ha).

45. SAO, Acten en Contracten, 3 f° 209, De Romansmolen.
46. SAO, Acten en Contracten, 3, f° 97 v, De Stampkotmolen.
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en is gestorven terwijl hij overige (leerlingen) dirigeerde.
Vlaanderen heeft de meester voortgebracht en bescheiden opgevoed.

Hij is pastoor geweest van de kerk van zijn geboortedorp.
Daarom, alwie de oversten* bezoekt, vraag dat ze dankbaar

een graf geven en bovendien
trakteren op een lekker feestmaal. **

* bedoeld zijn de oversten van de Sorbonne.
** d.w.z. diegene die het grafschrift heeft opgesteld.

Geen enkel geschrift van Franciscus Vanderdonck is bekend. Niettemin moet zijn 
naam bekend worden en blijven en verdient hij verder als een belangrijke landgenoot 
en Nukerkenaar beschouwd te worden.

Franciscus Vanderdonck werd te Nukerke geboren in de tweede helft van de XVeFranciscus Vanderdonck werd te Nukerke geboren in de tweede helft van de XVeFranciscus Vanderdonck werd te Nukerke geboren in de tweede helft van de XV  eeuw. 
Verdere genealogische informatie is niet te vinden. Of toch ?
Misschien was Franciscus familie4 (wellicht de broer) van Olivier Vander Donck uit 
Nukerke die in 1489 voor de duur van twaalf jaar het “Goed van Gramees” pachtte 
van de eigenaar Nicolaas Utenhove. Olivier Vander Donck was ook schepen in 1507 
van de heerlijkheid Ladeuze samen met Jan Van Butseleer, Jacob Mersschaert, Andries 
vander Haghen, Gillis vander Straten, Jan Baert en Bertholmeeus de Merlier5 “De
familie van Gramees (ook Gramez) duikt op in de archieven in de tweede helft van de 
14de eeuw. Deze familie was erg belangrijk en zij bezat de hoeve Ter Rijt (Melden) en 
een hoeve in Nukerke, die men naderhand het goed Te Gramees zou heten. De familie 
blijft geheel de 15de eeuw in Gent of omgeving wonen. In 1446 was het goed Te Gramees
33 bu 69 r of ca 40 ha groot. Vermoedelijk betrof het uitsluitend cijnsgoed, daar jaar-
lijkse cijns of heerlijke rente moest betaald worden6.” 

Dan was hij wellicht de oom van een zekere Florent Vanderdonck, zoon van Olivier. 
Florent Vanderdonck werd geboren rond 1503 en hij was één van de drie getuigen die 
vermeld worden op een akte van 29 oktober 1561.
“A tous ceux qui ces presentes lettres verront ou orront Eschevins et conseil de la 
ville dʼAudenarde salut Scavoir faisons et certifi ons que pardevan nous sont venuz et 
comparuz en personne Robbert de boelaere fi lz de Jehan eaggé LXV ans Florens de la 
donct fi ls de olivier eage de LXIII ans et Arent Roes fs Joos eage de L ans tous gens 
de bien et dignes de foy Lesquelz attestent par leur serment solennellement faict en 
nos mains quʼils ont eu bonne cognoisance de feu gillis vander gheenst et damoiselle 
Jehanne van de coye lesquels entre aultres ont constant leur mariage procree bauduin 
damoiselle jehenne marie et agnes vander gheenst laquelle damoiselle jehenne vander 
gheenst est mere de Treshaulte et Trespuissante  dame Madame La duchesse de parme 
et de plaisance Gouvernante des pays de par deca... ”

3. Curriculum vitae :
Erik Verroken werd te Ronse geboren op 10 mei 1958. Hij studeerde aan het Sint-
Antoniuscollege en later aan de universiteit Gent (Licentiaat Exacte Wetenschappen, 
afdeling Geografi e).

Als bestuurslid van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde gaat zijn 
interesse vooral uit naar de Bourgondische Tijd (1384-1530). In de Handelingen van 
de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde publiceerde hij volgende
artikels.
1. mer Arend VI van Gavere (1387-1418), heer van Schorisse, van Dieudonné en van 

Morcourt aan de Somme, HGOKO, Deel XL, 2003, p. 261-410.
2. Een Oudenaards tolregister (1413-1416), een uniek document voor de economische 

geschiedenis en voor de draperie in het bijzonder. Gentse schippers vervoerden in 
1415 Spaanse wol, HGOKO, Deel  XLII - Jubileumnummer, 2005, p. 73-170.

3. Een Oudenaards tolregister (1413-1416), een uniek document voor de economische 
geschiedenis en voor de draperie in het bijzonder. Gentse schippers vervoerden in 
1415 Spaanse wol, HGOKO, Deel  XLII - Jubileumnummer, 2005, p. 73-170.

4. De verluchter Jakob de Tavernier (1428-1454) en zijn zoon, de bekende miniaturist 
Jan de Tavernier, HGOKO, Deel XLIII, 2006, p. 65-124.

5. Genealogie van de Heren van Maarke (1196-1466) en hun verwanten, HGOKO, 
Deel XLVII, 2010, p. 55-149.

Een andere publicatie is : Tournai, Audenarde et Gand: un axe artistique scaldien (XVeEen andere publicatie is : Tournai, Audenarde et Gand: un axe artistique scaldien (XVeEen andere publicatie is : Tournai, Audenarde et Gand: un axe artistique scaldien (XV
siècle), dans FONTAINE, X. & J. DEBERGH, eds., Campin in Context. Peinture et 
société dans la vallée de lʼEscaut à lʼépoque de Robert Campin 1375-1445 (Actes du 
Colloque International organisé par lʼUniversité de Valenciennes et du Hainaut-Cam-
brésis, lʼInstitut royal du Patrimoine artistique/Koninklijk Instituut voor het Kunstpa-
trimonium et lʼAssociation des Guides de Tournai, Valenciennes-Bruxelles-Tournai, 
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Franciscus Vanderdonck uit Nukerke,
professor aan de Sorbonne te Parijs1. 

MARC VUYLSTEKE

Op de laatste bladzijde van een incunabel2 van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel 
staat het grafschrift van Franciscus Vanderdonck. Deze inscriptie is van de hand van 
Pierre De Ruelle uit Kortrijk die Vanderdonck in zijn functie van regent opvolgde. Het 
graf zelf bestaat reeds lang niet meer.
De tekst van het epitaaf is voorafgegaan door de volgende zin :

“Epitaphiu Mgri Francisci Vanderdonck Flamigi de Nupkerke regentis mei pmi
Parisiis compositu p. mgrum Petru De Ruella curtracesem postea regente meu qui 
obiit 1510 7° augusti. Requiescat in pace”.° augusti. Requiescat in pace”.°

“Grafschrift van Magister (leer-meester) Franciscus Vanderdonck, Vlaming van
Nukerke mijn eerste directeur in Parijs, opgesteld  door meester Petrus De Ruella3,  
Kortijksaan, mijn latere overste, die stierf in 1510 op 7 augustus. Dat hij ruste in 
vrede.”

Het epitaaf zelf

FRANCISCUS JACET HIC VANDERDONCK MORTE SEPULTUS
MUSICUS AONIO POLLUIT AMNE LABRA

HUNC SIBI THEOLOGU JUNXIT SORBONICUS ORDO
SED JUVENE DOCTU MORS INOPINA TULIT.

JAM SEMEL ARGUTOS DE MORE INSTRUXIT ALUNOS
ARTIBUS AC RELIQUOS DU REGIT OPPETIIT.

FLANDRIA QUE GENUIT DOM ET CALVINE NUTRIVIT
PAGIS NATALIS PFUIT ECCLESIAE.

QUAPROPTER SUPEROS VISIT QUICUMQ SEPULCHRU
GRATO DENT EPULIS VESCIER (?) ULTRO ROGET.

Ons bestuurslid, Dirk De Merlier vertaalde voor ons bovenstaande tekst :

Hier ligt Franciscus Vanderdonck.
Als muzikant  door de muzen gedreven blies hij zijn lippen kapot.
Hij was als theoloog verbonden aan het college van de Sorbonne

maar een plotse dood nam de jonge geleerde weg.
Al eenmaal heeft hij uitmuntende leerlingen opgeleid in de kunsten

Onze uitstap naar Beernem en Brugge.
PAULA VANDER MIJNSBRUGGE

Op zaterdag 28 augustus 2010 vertrokken we met een volle bus, zowel leden van 
V.V.F. – Vlaamse Ardennen als van Businarias, op ontdekking naar West-Vlaanderen.
Bij aankomst in het Provinciedomein Lippensgoed – Bulskampveld in Beernem,
gelegen in het grootste openbare groendomein van West-Vlaanderen, wachtte
ons een heerlijke kop koffi e en een progrèstaart in het restaurant van het 
gerenoveerde£kasteel.
Rond 10 u. trokken we met een gids naar het Karrenmuseum, waar we een unieke ver-
zameling en prachtig onderhouden karren, volgens  ouderdom gerangschikt, te bewon-
deren kregen. Verder wandelden we door het “landbouw-ambachten” museum, waar 
precies de tijd stilstond. Indrukwekkend en met een boeiende uitleg!
Na een korte rondleiding nabij het kasteel en omgeving trokken we naar binnen...

In het bezoekerscentrum op het 
gelijkvloers ontdekt men aan de 
hand van video- en powerpoint-
beelden de natuur en de omge-
ving. Echt leerzaam en vooral 
bedoeld voor scholen. Op de eer-
ste verdieping bevinden zich de 
salons van de kasteelheer, de erf-
goedkamer met o.a. vitrines met 
maquettes, een collectie prent-
kaarten, een rariteitenkabinet en 
de kapel.
In het restaurant, behorend tot 
het erfgoed, werden tijdens het 
middagmaal veel herinneringen 
opgedist in verband met het vele 
“landbouwmateriaal” hier aanwe-
zig. Het was lekker en gezellig.
Rond 14u30 reden we naar Brug-
ge, die “scone”! We stapten uit 
aan de Kruispoort en wandelden 
langs de Kruisvest en de 2 wind-
molens naar de eeuwenoude Sint-
Sebastiaansgilde, één van de oud-
ste kruisbooggilden van België.

“Epitaphiu Mgri Francisci Vanderdonck Flamigi de Nupkerke regentis mei pmi“Epitaphiu Mgri Francisci Vanderdonck Flamigi de Nupkerke regentis mei pmi“Epitaphiu Mgri Francisci Vanderdonck Flamigi de Nupkerke regentis mei pmi“Epitaphiu Mgri Francisci Vanderdonck Flamigi de Nupkerke regentis mei pmi
Parisiis compositu p. mgrum Petru De Ruella curtracesem postea regente meu qui 
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Schorisse, september 1977.Schorisse, september 1977.  “Op zaterdag 1 oktober organiseert Wielertoeristenclub 
WTC De Regenboog in haar lokaal café Regenboog bij Luc Assez te Schorisse voor 
de eerste maal in de streek het interclubkampioenschap voor wielertoeristen tijdrijden 
met 10 renners: de inrichters stellen een ongekende tijd op tussen 30 en 50 km. De 
ploeg welke die tijd het dichtst benaderd wordt kampioen...”  Hoe kregen ze het voor 
mekaar?

Nukerke, oktober 1977.Nukerke, oktober 1977.  Er werd een aanvang genomen met de bouwwerken van de 
sociale woonwijk aan de Oude Heerweg. “... niet ver van de dorpskern, worden, omge-
ven met groen, de huizen opgetrokken twee aan twee (drie woningen aan elkaar werd 
door het gemeentebestuur geweigerd) waarbij de garages een gemeenschappelijke 
muur hebben. Bovendien is er een afwisseling tussen hoog- en laagbouw. Elk huis 
heeft een badkamer, drie slaapkamers, koele berging, living, garage, keuken, chauf-
fage. Men werkt nu aan 29 woningen, waarvan er tien op voorhand verkocht werden 
... De kostprijs voor een huis is 1.800.000 fr...” De reporter van dienst voegt er zelf 
volgende bedenking aan toe: “Wetend dat zelf bouwen voor vele mensen op fi nancieel 
gebied een bijna onmogelijke zaak wordt, en wetend dat de huurhuizen na twee jaar 
huur kunnen aangekocht worden tegen de huidige voorwaarden, blijkt deze vorm van 
woningbouw een toekomst voor jongeren te zijn. Dit zeker in een tijd en een streek 
waar bouwvallige fermettes en hoevetjes, (soms die naam onwaardig) tegen ettelijke 
miljoenen worden aangekocht, voornamelijk door stadsmussen.”

Schorisse, oktober 1977.Schorisse, oktober 1977.  Op 2 oktober vierde de KWB-afdeling Schorisse haar 35-
jarig bestaan. Eerst een eucharistieviering, dan een academische zitting met huldegroet 
door de verbondsvoorzitter Marc Decordier, uiteraard ook een receptie met feestmaal. 
En hoe deden ze het verder?  “ s̓ Namiddags was er een feestavond...”

Etikhove, december 1977.Etikhove, december 1977.  Dat het plaatse-
lijke nieuws in de kranten ook handelt over 
datgene waarmee de mensen zich in hun 
vrije tijd bezighouden is meer dan gebruike-
lijk. Een voorbeeld: “In het lokaal Arends-
hof te Etikhove werden op kerstavond de 
kampioen en koning van het bijna afgelopen 
jaar gevierd. Bij de kaartersclub ̒ De Lustige 

Manillers  ̓werd Oscar Lambier de 17e kampioen. Koning werd Marc Didier en konin-
gin Marie-Jeanne Fouquet.”

Daar vertelde de 
gids, op een boei-
ende manier, aan de 
hand van schilderij-
en, geborduurde ba-
nieren met opschrif-
ten, eretekens die de 
schutterskoning om 
zijn hals droeg en 
gebruiksvoorwerpen 
o.a. oude en nieuwe 
kruisboogmodellen, 
over het ontstaan, 
het lidmaatschap, de 
bijeenkomsten van 
deze gilde. Vroeger 
waren de schutters “de weermacht van de oude gemeenten”, verenigd in gilden onder 
de bescherming van St.-Joris of van St.-Sebastiaan, nu is de schuttersgilde enkel nog 
voor vermaak. In de tuin staat de 36 m hoge gaaitpers.
Let wel: vrouwen mochten geen lid worden, op enkele uitzonderingen na, bijvoorbeeld 
Koningin Elizabeth II van Engeland, prinses Mathilde, ...
Daarna trokken we via de Carmerstraat naar de Zwarte Kat, in de Balstraat. Daar zagen 
we een lange rij witte huisjes. Oorspronkelijk waren het “stenen cameren”, éénkamer-
woningen, gebouwd in 17de eeuw en bedoeld voor arme mensen. Ze kwamen in han-
den van de Schoenmakersgilde, die hun bejaarde en arme leden hielp door ze onderko-
men te geven. Later kwamen de “godshuizen” (uit liefde tot god) van de schoenmakers 
in handen van de Commissie van Openbare Onderstand, nu OCMW. De stad Brugge 
kocht ze in 1967 en besliste de huisjes op te knappen en er het Museum voor Volkskun-
de in onder te brengen. De ontgoocheling was groot toen we op het uithangbordje lazen
”gesloten om 17u”!
De wandeltocht eindigde  aan de Jeruzalemkerk op de hoek van de Bal- en  Peperstraat. 
Ook hier hadden we pech! De Jeruzalemkerk is een erfstuk van de Genuese koopmans-
familie Adornes, die zich in Brugge vestigde, begin 14de eeuw. Ze lieten naast hun 
huis een kapel bouwen, hun zoon verbouwde de kapel tot een kerk (tweede helft 15de

eeuw). Uitzicht: een achthoekige toren met bovenop een wereldbol met Maltezer kruis. 
De glasramen dateren uit de 15de eeuw. De kerk is nog steeds privébezit van de familie 
de Limburg-Stirum de Ligne.
Dan terug naar de Kruispoort waar de bus stond te wachten en ons bracht naar het 
dorpje Damme, bekend om zijn stadhuis en idyllisch marktje. Daar trokken enkelen 
op schattenjacht naar boekenwinkels en antiquariaten, terwijl anderen genoten van het 
zonnetje op een terrasje met een drankje.
Alvast afspraak voor een nieuwe ontdekking op zaterdag 27 augustus 2011.
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Schorisse, juli 1977.Schorisse, juli 1977.  Op 30 juli overleed schielijk oud-volks-
vertegenwoordiger Denis Baeskens. “Hij vertegenwoordig-
de ons arrondissement als CVP-kamerlid in het parlement 
van 1968 tot 1971. ... Hij was amper 51 jaar.” Een ander 
knipsel van april 1977 heeft dan wel een merkwaardige titel: 
“Waarom werd Baeskens kandidaat op de VU-lijst?” Om het 
antwoord te weten moet je het artikel gaan lezen.

Nukerke, juli 1977.Nukerke, juli 1977. Meerdere knipsels handelen over de vie-
ring van het 200-jarig bestaan van de O.-L.-Vrouw-Hemel-
vaartparochie. “Het is een heel mooi feest geworden. Alles 
verliep erg sympathiek en spontaan. Het echt zonnig zomer-

weertje en een rimpelloze blauwe hemel zorgden er mee voor dat het geheel uitgroeide 
tot een vreugdevolle samenkomst. 200 jaar parochie O.-L.-Vrouw-Hemelvaart werd 
te Nukerke dankend gevierd. Zulks werd op passende en waardige wijze verduidelijkt 
tijdens de begroeting door Z.E.H. Deken Jozef Van Melckebeke van Ronse bij aanvang 
van de (dank)plechtigheid waarop hij als celebrant voorging.” In een ander knipsel 
lezen wij: “Na de viering in de kerk blies St.-Cecilia forse marsmuziek en met de 
bevallige majorettes op kop trokken de parochianen voorafgegaan van hun ʻpastores  ̓
en de burgerlijke overheden uit Maarkedal dorpopwaarts. Heel het dorp vlagde, de 
kerktoren uitgezonderd, de vierde mast aan het oud gemeentehuis hing vlaggeloos. 
Ook het verpleegtehuis ʻDe Samaritaan  ̓aan de Glorieuxstraat juichte mee, de kleuren 
van Kerk en Senaat ware er niet weinig opvallend... De vele blijken van erkentelijk-
heid van de talrijke aanwezigen tegenover de ʻmeneerpastoors  ̓is zeker een bewijs dat 
de mensen van Nukerke hun goede ʻpasters  ̓een warm hart toedragen. Want het klonk 
hier en daar vrij gemoedelijk... voor de vele Nukerkenaars werd het pas echt feest toen 
ze s̓ avonds in de parochiezaal konden feest vieren zoals het Nukerkenaren past. Het 
volk drumde bijeen en er werd duchtig gefeest, tot dat het op de kerktoren twaalf uur 
sloeg.” Hier gaan we geen commentaar bij geven.

Nukerke, juli 1977.Nukerke, juli 1977.  Elk jaar komen we ze wel tegen, 
de reuzenbovisten. Maar in Nukerke krijgt dergelijke 
vondst dan wel een vermelding in de krant. “Langs 
de Vlaamse Ardennenroute, en meer bepaald op het 
erf van de gebroeders Decatelle aan de Keistraat te 
Nukerke werd een reuzenpaddestoel aangetroffen. 
Met zʼn 65 cm diameter is ʻt een zeldzaam exem-
plaar. Marnic, Patrick en Erik zijn er niet weinig 
opgetogen mee”. 

Le Veil Rentier d'Audenarde.
MARC VUYLSTEKE

Het Oude Renteboek van Oudenaarde1

is een van de merkwaardigste en
tevens belangrijkste handschriften van 
het nochtans zo rijke handschriftenka-
binet van de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel. Dit handschrift uit de 13de eeuw 
telt niet minder dan 187 perkamenten 
bladen, langs beide zijden beschreven 
en waarvan er enkele blanco zijn geble-
ven. Naar alle waarschijnlijkheid werd 
eraan begonnen in 1175 in opdracht van 
Jan, heer van Oudenaarde. Na zijn dood 
werd deze opdracht voortgezet voor 
zijn zoon Arnold V.  
Na jaren van intens vertaalwerk hopen 
we de publicatie in boekvorm van de 
Nederlandse vertaling van dit waarde-
volle manuscript te realiseren. Dit boek 

zal ongetwijfeld bijdragen tot een betere ontsluiting en zal het consulteren ervan door 
allerlei  geïnteresseerden gevoelig vergemakkelijken.   
De uitgifte van dergelijk boek is voor een Heemkundige Kring niet zo vanzelfspre-
kend en de fi nanciële inspanning is dan ook zeer groot. Businarias is zeer verheugd 
dat zowel de Provincie Oost-Vlaanderen alsook en vooral de gemeente Maarkedal ons 
fi nancieel willen ondersteunen. 
Met deze uitgave kunnen wij een groot aantal belangstellenden in de plaatselijke ge-
schiedenis bereiken, zoals genealogen en heemkundigen, zowel professionelen als 
amateurs. De behandelde onderwerpen, die bijna allen betrekking hebben op het lan-
delijk leven, vertonen een grote variëteit. Daarbij zijn ze met een grootse levendig-
heid geïllustreerd. De vele tekeningen geven ons een bijkomende documentaire kijk 
op het landelijk leven zoals het zich op het einde van de 13de  eeuw in onze streken
afspeelde. Het originele manuscript is wellicht opgemaakt door een Vlaming in het 
Oud Romaans dialect van het land van Aat-Lessen en bevat talrijke oud Vlaamse 
woorden en termen welken niet werden vertaald.

Het renteboek zoals we het tijdens ons bezoek aan de 
Koninklijke Bibliotheek te Brussel op 6 maart 2004 

konden inkijken.

1. Dit uiterst waardevolle handschrift werd reeds vermeld in het fonds van de “Bibliotheek van Bourgondië” 
op een inventaris van ʼt jaar 1487, opgemaakt in opdracht van Keizer Maximiliaan van Oostenrijk.
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Nukerke, mei 1977.Nukerke, mei 1977. Ministerieel bezoek! Ministers 
leggen graag eerste stenen. “Op donderdag 5 mei 
werd door minister van Volksgezondheid en Gezin, 
Jos De Saeger,  de naamsteen gelegd van het eer-
ste ʻverzorgingstehuis voor semi-validen  ̓ van het 
land... Onder de talrijke prominenten merkten we 
de aanwezigheid op van volksvertegenwoordiger
Verroken, deputé Herreman, het gemeentebestuur en 
de OCMW-raad van Maarkedal ... het voltallig ka-
der en dienstpersoneel van het verpleegtehuis De Samaritaan, naast een blijmoedige 
directie der Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid uit Ronse. Deze is im-
mers de bouwheer...”  Wij maken ons hier nu wel de bedenking of de bewoners van
De Samaritaan intussen aan hun lot werden overgelaten, als het voltallig personeel 
prominent aanwezig was... 

Louise-Marie, mei 1977.Louise-Marie, mei 1977.  Bij koninklijk besluit werd het kerkorgel van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk van Louise-Marie als monument geklasseerd. Het werd in 1864 gebouwd 
door de orgelbouwersfamilie Van Peteghem uit Gent. “Het orgel is sterk in verval. De 
orgelkast werd gesloopt in 1957. Slechts een gedeelte van het geraamte bleef gecon-
serveerd alsook de deuren van de rugwand die momenteel dichtgespijkerd zijn.”

Louise-Marie, mei 1977.Louise-Marie, mei 1977.  “Op woensdag 18 mei 1977 om 19.20 h ging men tot een 
stichtingsvergadering over van het Nationaal Verbond Veteranen Koning Leopold III 
bij De Smet Leopold. ... Het bestuur ziet er als volgt uit: ere-voorzitter burgemeester 
Hubeau André, medestichter-voorzitster Van Overmeeren Lucienne, ondervoorzitter 
Hooreman Pierre, stichter-secretaris De Vos Roger, penningmeester De Smet Liban, 
commissarissen Vanderlinden Maurist, De Vos André, Maebe Maurist.”

Maarke-Kerkem, juni 1977Maarke-Kerkem, juni 1977. “Op 
Sinksenzaterdag trokken leden van 
de KLJ-afdeling Maarke-Kerkem te 
voet naar Halle. Rond 14.30 u werd 
de start genomen van deze bijna 
60 km lange bedevaartstocht. Even 
over middernacht kwamen ze in het
Maria-oord van Halle  aan.”  Wie 
herkent zich nog op bijgaande kran-
tenfoto? 

Louise-Marie, juni 1977.Louise-Marie, juni 1977.  Louise-Marie huldigt zijn 72-jarige pastoor De Vleeschou-
wer, die al 25 jaar de dienst uitmaakt op de parochie. Hij hield er een schilderij van Pol 
Vermoere aan over.

Het ontcijferen en kunnen lezen van de oorspronkelijke teksten is voor de meesten 
onbegonnen werk. Met deze Nederlandse uitgave zal eindelijk dit waardevolle docu-
ment in ieders bereik komen. De echte opgeleide vorsers kennen dit werk en voor de   

Pagina 18 v. Nukerke. Te beginnen van op de plaats van ten Abele naar de windmolen van Ronse naar de 
Borrebeek, in t̓ hart van het Woutrebos, waar men het de grond van de Meersman noemt. Dit is één van de 
eerste tekeningen van een windmolen, wellicht de vroegere molen Ten Hengst.

meesten onder hen is het originele werk toegankelijk temeer daar het nu te raadplegen 
is op het internet.
Deze uitgave van het renteboek,  waar o.a. Nukerke en Schorisse uitgebreid aan bod 
komen, bevat ongeveer 340 bladzijden. Paul Van Butsele en Marc Vuylsteke zijn jaren 
aan de slag geweest met dit werk en na een lange lijdensweg kan dit uitzonderlijke 
boek nu eindelijk aan de geïnteresseerden worden voorgesteld. 
Het boek, dat zo getrouw mogelijk het origineel zal benaderen, kan binnenkort in voor-
verkoop aangekocht worden voor de vermoedelijke prijs van 25 euro. De namen van 
voorintekenaars worden achteraan in het boek opgenomen. Het mag niet aanzien wor-
den als een leesboek maar het zal wel een boek zijn dat uiterst waardevol is en zeker 
zijn plaats verdient in uw bibliotheek. 

Het renteboek opengeslagen op pag. 14 v. en 15 r.
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Maarke-Kerkem, april 1977.Maarke-Kerkem, april 1977. “Bij koninklijk besluit 
werd de St.-Pieterskerk van Kerkem geklasseerd als 
monument, evenals de kerkhofmuur. Het kerkhof werd 
bovendien als landschap gerangschikt... De St.-Pieters-
kerk heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. De 
kerk werd gebouwd in de jaren 1300. Het oudste ge-
schreven stuk dateert van 1636 en bevat ʻde brieven van 
Maintenu voor den pastoor van Kerkemʼ...”  Het artikel 
behandelt verder de historiek van de kerk en een be-

schrijving van het binnenzicht met vermelding van enkele kunstschatten. “... Er hangt 
tevens een schilderij van Etikhovenaar Thomas Blaton, dat de wonderbare bevrijding 
van St-Petrus voorstelt...". Rondom deze kerk zal in latere jaren nog een en ander te 
doen zijn: de restauratie van de kerkhofmuur, met als gevolg, niet enkel de gerestau-
reerde muur, maar ook stabiliteitsproblemen met de kerk zelf, waardoor een nieuwe, 
noodzakelijke, restauratie zich opdringt... Een dossier dat al jaren aansleept. 

Maarkedal, april 1977.Maarkedal, april 1977. Er werd op het gemeentehuis van 
Maarkedal hulde gebracht aan Lieve DʼHaese, auteur 
van de verhandeling “Sagenverzameling in 15 Zuid-
Oostvlaamse gemeenten”. Schepen van cultuur, Richard 
Vanderlinden, sprak de auteur en de genodigden toe. 
“Hij noemde twee redenen waarom het schepencollege 
geïnteresseerd is in het werk: eerst en vooral dat de dor-
pen waar de informatie gehaald werden, onmiddellijk 
aan Maarkedal grenzen, en, dat het historisch bewezen 
is dat de bewoners van Maarkedal voor een groot deel 

in hun handel en wandel gericht zijn op de streek van Oudenaarde. Om deze twee re-
denen, aldus de spreker, kan men stellen dat de vroegere bewoners van onze gemeente 
dezelfde levenswijze hadden. Uw werk heeft, naar mijn oordeel, des te meer belang, 
omdat het ons leert op welke wijze onze voorouders bepaalde feiten tot één verhaal 
hebben omgebouwd, door werkelijke gebeurtenissen te vermengen met allerhande ele-
menten uit de toendertijd bestaande levenswijze uit hun zeden en gewoonten. Naast 
een betere kennis van het verleden, vond de schepen het nog een grotere verdienste dat 
mevrouw DʻHaese de volkskunde in het daglicht stelde. Hier haalde de spreker even de 
Heemkundige Kring aan, die in een beginstadium verkeert...” Toch zou het nog bijna 
twintig jaar duren voor Businarias werd opgericht. 

Maarke-Kerkem, april 1977.Maarke-Kerkem, april 1977. De KVLV en de KLJ 
richten in het voorjaar van 1977 een danscursus in. 
“Tijdens de laatste avond werd er zelfs een examen 
ingericht.” Wie herkent zich op de foto en wie danst 
nog de “ ... tango, wals, jive, chachacha ...”? 

Emigratie vanuit de Vlaamse Ardennen
naar Argentinië (1880-1890). (Deel II)

MARC VUYLSTEKE

Hieronder het vervolg van de bewerking van de lezing die Marc Vuylsteke, voorzitter 
van onze Heemkundige Kring Businarias, hield op vrijdag 9 april 2010. Deel I behan-
delde de emigratie in het algemeen : de voorbereiding, de reis van Oudenaarde naar
Villaguay en de regio waarin de emigranten terecht kwamen. In dit deel gaat de aan-
dacht vooral naar enkele Vlaamse families die de overtocht waagden. 


Begin september 1881 maakte Eugeen Schepens bekend dat er reeds meer dan
20 landbouwfamilies ingeschreven waren. Daarbij waren er ook een aantal kloeke 
landbouwerszonen die als werklieden het avontuur waagden zodat het totale aantal op 
1 augustus opgelopen was tot 84 personen. Alle voorbereidingen waren getroffen zodat 
de overtocht naar Zuid-Amerika op Allerheiligen, 1 november 1881, kon doorgaan.

Vanuit Oudenaarde zou er een speciale trein ingelegd worden ter gelegenheid van het 
vertrek van de kolonisten. Vrienden en kennissen van de volksverhuizers, maar ook 
alle mensen die ʻzonder bijzonder belang te stellen in de personen die hun vaderland 
vaarwel zeggen, begeeren een uitstapje te doen naar Antwerpenʼ, waren welkom.
De “trein van plezier” zou op maandagochtend 31 oktober 1881 vertrekken vanuit 
Oudenaarde naar Antwerpen. Voor die gelegenheid werd de prijs voor ʻgaan en keren  ̓
verminderd van 5,30 fr. naar 2,65 fr. op voorwaarde dat er tenminste 20 personen de 
reis meemaakten. 
De uitstap, vooral bedoeld voor de ouders, broers, zussen en naaste bloedverwanten 
van de kolonisten, had een drievoudig doel : 
1. Vrienden en kennissen de kans bieden om de verhuizers ʻeen uitgeleide te doen tot
    Antwerpenʼ.
2.  Aan iedereen de gelegenheid bieden om zonder grote onkosten de grote stoomboten
    te zien waarmee de verhuizers naar Zuid-Amerika zouden reizen.
3. De voornaamste bezienswaardigheden van Antwerpen eens te bezichtigen. ̒ Ze zijn rijk
    aan prachtige gebouwen, zoals de O.-L.-Vrouwkerk met haren hoogen en naaldvor-
    migen toren, de Bank, de Beurs, het Post-Hotel, enz, enz.  ̓1

1. De Scheldegalm, 9 oktober 1881.
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De knipsels van Roger.
JOZEF BOURDEAUDHUI

Inleiding

Er zijn zo van die mensen die je nooit ziet of hoort op 
het voorplan. Ze zijn bezig in alle stilte, onopvallend, 
afgezonderd. Maar òf ze bezig zijn! En je kan ze zeker 
niet missen ...
Bij het bestuur van Businarias hebben we zo enkele 
exemplaren. Eén ervan is Roger Lodens, een beetje de 
verantwoordelijke voor het “geschreven” Businarias-
archief. Sedert de oprichting van dit archief houdt hij 
zich bezig met onder andere het verzamelen van kran-
tenknipsels welke te maken hebben met Maarkedal. 
Deze “knipsels” worden door hem zorgvuldig bijge-

houden en geklasseerd in mappen. Uiteraard zijn ze door de leden te raadplegen elke 
zondagvoormiddag.
Toch vonden wij dat het voor onze leden interessant zou zijn om eens een overzicht te 
geven van wat er zich in dat “knipselarchief van Roger” bevindt. We gaan er geen saaie 
lijst van maken. We vermelden ook niet uit welke krant of uit wiens journalistieke pen 
het artikel komt. (Wij voelen ons wel niet verantwoordelijk als er in het aangehaalde 
artikel fouten door de reporter zouden zijn gemaakt). We bladeren gewoon eens in de 
mappen, halen er enkele rubrieken uit die we al dan niet kort samenvatten – eventueel 
met de oorspronkelijke bijgaande foto (sorry voor de kwaliteit) –, soms becommenta-
riëren, en hopen daarmee dat er bij onze leden een beetje goesting zal ontstaan om op 
zondag eens naar Ter Maelsaecke af te zakken en het Roger dan lastig te maken door 
hem al zijn mappen uit de kasten te doen halen.
Wij beginnen in elk geval te lezen vanaf 1977 en zullen 
ooit eindigen in ... Werk aan de winkel.
Eén technische opmerking: de schuin gedrukte teksten 
zijn telkens letterlijke uittreksels uit het artikel.

Wat gebeurde er in Maarkedal in 1977?

Schorisse, februari 1977.Schorisse, februari 1977. “Eind vorig jaar werd het ge-
boortehuis van Omer Wattez, de schrijver die de naam 
Vlaamse Ardennen aan deze streek gaf, geklasseerd als 
monument...” Wat is er intussen al niet allemaal rond 
Omer Wattez georganiseerd, ook door Businarias?! 

Men kon inschrijven tot zondag 25 oktober bij de familie Lemaigre in “Het Hof van 
Vlaanderen” mits de betaling van 2,65 fr. per persoon. Maar enkele dagen voor de af-
reis moest Schepens laten weten : “dat er geen trein van plezier zijn zal om reden dat 
het bestuur van de staatsijzerenwegen wijgert ons de kaarten af te leveren aan fr. 3-30, 
ʻt is te zeggen voor half geld.” 2
Dat was niet de enige tegenslag die Schepens te verwerken kreeg. Van de 120 inge-
schrevenen waren er slechts 41 die met hem meetrokken. Tijdens de maandenlange 
voorbereiding waren er personen die hem niet vertrouwden en tegenwerkten. Som-
migen bespotten hem of bekeken hem “omdat ik met onbaatzuchtigheid en met zelfop-
offering werk aan die schoone onderneming der Belgische volksplanting, waar bijna 
niemand durft aanroeren en die nogtans zoo noodig is om de vlaamsche landbouwers 
te redden van eenen onvermijdelijke ondergang”.  Een aantal andere ingeschrevenen 
hadden wellicht op het laatste nippertje nog afgehaakt omwille “der overvloedige tra-
nen en onophoudelijk smeeken van eenen ouden vader, eener oude moeder, eener in-
vloedrijke echtgenote, en weinig hebben zich achteruitgetrokken uit vrees door mijne 
vijanden ingeboezemd”3.

Wie waren de eerste migranten ?

Jules Van Hauvart4  van Louise-Marie, De Langhe van Nukerke, Fénaux van Ellezelles 
en Sephérin Van den Daele van Schorisse waren reeds op 24 april van datzelfde jaar 
vertrokken.
In de vorige bijdrage kon men een paar uittreksels uit hun brieven lezen.

In De Scheldegalm van 6 november 1881 vindt men de namen van de personen die op 
maandag 31 oktober vertrokken : “De gebroeders Baert Modest en Désiré uit Maarke,
Petrus Bauwens uit Bevere-bij-Oudenaarde, Cyrille Knockaert en vrouw Marie
De Merlier en hun klein zoontje uit Nazareth, Charles Louis en zus Sidonie Creteur 
uit Nokere, Charles-Louis en Jan-Baptiste De Blauwe uit Mater, Petrus Declercq en 
vrouw Mathilde Van Hauvart met de 3 kinders Maria en Honoré De Lange (kinde-
ren uit het eerste huwelijk van Mathilde met Pieter-Francies De Lange) en Gabriella
Declercq, Leo De Couvreur en vrouw De Merlier uit Everbeek, Francisca Jaecques 
en haar kinderen Adolphe, Eudoxie, Emma, Theodule en Arthur uit Asper, Modest
Dubuisson en zoon Jan Baptiste uit Berchem, Remi Gyselinck uit Nazareth, Jan 
Baptiste Rogier uit Ellezelles, Jan Baptiste Schelstraete uit Nazareth, Jan Francies
Serroels en vrouw Marie Van de Putte en hun kinderen Febronie, Octavie, Astère en 
Waltère uit Ronse, Frederik Vandenbrande uit Mater, Joseph en Vincent Van Hauvart 

2. De Scheldegalm, 30 oktober 1881.
3. De Scheldegalm, 6 november 1881.
4. De naam Van Hauvart werd op verschillende manieren geschreven : Vanhauvaert, Van Hauvaert, 
Van Hauvart, Van Ovaerde, Van Auvaert, Van Hauwaert e.a.
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ʻGij zijt zot van wilde beesten, ik voel het. Ik zie in uw ogen dat gij nog meer wilt.ʼ
Ze deed haar ogen toe, maar hield haar handen rond zijn nek. Ze was zo schoon. Dan 
deed ze haar ogen weer open en was ze nog schoonder.
ʻEr zijn geen koeien meer te melken,  ̓meesmuilde ze.
Maar voor dezelfde prijs mocht hij nog nekeer. En dat deed hij met een groot hart en 
met al zijn kracht. Ze zat kreunend rond zijn lijf. Het was toen dat ze plotseling de boer 
hoorden. Een chagrijnigaard, zo zou meteen blijken. Maar er was geen tijd om tot een 
confrontatie te komen.
Het is ongeloofl ijk, hoe rap een man als Mielie, in het soort hachelijke omstandigheden 
waarin hij was verzeild, de dingen op hun plaats kan krijgen en hoeveel kracht er nog 
in hem zat, om op zijn velo te springen en zich op het vehikel in één ruk twee kilometer 
verder te stampen.

Nu was het bijna helemaal donker.
Er stonden huizen en koterij op een rij, tegen een achtergrond van slomme appelpoten
en verwilderde houtkanten. Hij hoorde geklapsel van mensen, er begonnen honden te geklapsel van mensen, er begonnen honden te geklapsel
bassen. Hij reed niet langs de huizen voorbij, maar een wegeling in, tot aan een weide 
met heujoppers. Het was er doodstil. Hij had honger, maar als ge slaapt, voelt ge dat 
niet. Hij zocht nest in het heuj. 
Hij droomde van een hete boerin die hem wenkte en met wie hij tsotteboldege. 

We laten je niet op je honger, beste lezer, volgende keer krijg je nog meer over
Treemieze Mielie. Maar nu moeten we helaas afronden.

uit Schorisse, Francies Vindevogel uit Zomergem, Theophiel Vindevogel uit Huysse en 
de gebroeders Francies en Henri Willems uit Maarke.” Schepens en zijn vriendin Julia 
De Vos uit Paulatem, met wie hij later zou huwen, begeleidden de landsverhuizers. In 
feite waren er slechts 6 gezinnen (23 personen) die het avontuur aandurfden, de ande-
ren waren alleenstaanden (soms twee gebroeders) (18 personen).

Op 13 januari 1882 stichtten ze de Colonia Belga en meer dan 125 jaar later bestaat de 
colonia nog altijd. In september van datzelfde jaar keerde Schepens samen met Julia 
De Vos terug naar België. Onmiddellijk na zijn aankomst te Antwerpen op 3 januari 
1883 gaf hij opnieuw voordrachten in de streek van Oudenaarde en zocht hij nieuwe 
landbouwers die wilden emigreren. Uiteindelijk vertrok hij nu voorgoed samen zijn 
vrouw5, zijn schoonmoeder Rosalia Lacrosse, zijn schoonbroer Leo en schoonzuster 
Emilie op 15 november 1883. Ook Honoré Creteur, de gebroeders Parmentier en hun 
knecht Camille Naudts uit Beervelde, maakten de overtocht mee.
Ondertussen waren er nog een aantal emigranten uit de Vlaamse Ardennen naar
Villaguay vertrokken. In april 1882 emigreerden enkele leden van de familie Van 
den Brande o.a:. Victoria Van den Brande gehuwd met Charles-Louis Den Dauw,
Eugenie Van den Brande gehuwd met Petrus Den Dauw, Monica Van den Brande
gehuwd met Ivo Vandenhaezevelde. In januari 1883 kwamen Eudonie Aelvoet,
echtgenote van Jules Van Hauvart, enkele leden van de familie Van den Brande uit 
Mater, Benedictus Dolvelde uit Mater, Rosalia Notebaert, de echtgenote van Modest 
Dubuisson uit Berchem en anderen ook over.  Tenslotte vertrok Judocus Vanderdonckt 
uit Schorisse helemaal alleen op 18 november 1887.
Wanneer de familie Berra en de familie Lagneau, beiden uit Everbeek, emigreerden is 
voorlopig niet te achterhalen. 

Ze hebben het, zeker in het begin, niet gemakkelijk gehad en vele jaren van ontbering 
en opoffering gekend. In hun talrijke brieven naar het thuisland lieten ze dat meest-
al niet blijken, integendeel. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe moeilijk die
beginjaren waren, hoe lastig het was om in een nieuw land te leven waar men dikwijls 
niet begrepen werd omwille van de taal, hoe onzeker de toekomst was. En toch is het 
een succes geworden en een van de best geslaagde volksplantingen en dat is voor een 

5. Genealogische gegevens uit : “Eugeen Schepens °1853 - †1923, Volksplanter in Argentinië”, Daniel 
Schepens, 2010, p. 32.
Eugeen Schepens, ° Welden op 5 juni 1853 als achtste kind in een rij van 9 in het gezin van Jan Baptiste en 
Maria Constantia Schamp. †Siso Entre-Rios 5 februari 1923.
Hij huwde te Paulatem met Julia De Vos, °Paulatem 18 januari 1856, dochter van Louis De Vos en Rosalia 
Lacrosse.
Louis De Vos, °ca 1779 - †Paulatem 2 januari 1860; Rosalia Lacrosse, °Zegelsem ca 1820.
Broer en zussen van Julia De Vos, allen te Paulatem geboren : Delphine °25/05/1843, Ida °23/04/1845 en
†2/02/1848, Leo °26/04/1847, Ida-Maria °10/05/1851, Coleta °07/03/1854, Maria Leonia °19/05/1861 en 
Emilie °18/12/1865.
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Hij besefte dat hij zijn eerste daad als weerstander had gepleegd en het steeg hem zo-
waar naar de kop. Ik moet terug naar huis, dacht hij met plotse gedrevenheid, ik moet 
ginder ieverst onderduiken en met de vrienden van ̒ t verzet dat grauw gespuis op stang ieverst onderduiken en met de vrienden van ̒ t verzet dat grauw gespuis op stang ieverst
jagen. Oorlog is mizerie, maar er kan ook plezier aan beleefd worden!
Wat nu daar beneden op straat allemaal zou gebeuren, had hij nog eerst willen zien, 
maar het leek hem toch verstandiger weg te wezen en niet meer terug te keren.

Hij begon te dolen langs bos en veld, liet zich door zijn instincten leiden, erop
betrouwend dat hij wel ergens terecht zou komen, waar hij dan verder wel zou zien. 
Hij vermeed de wegen van verkeer, ging vooralsnog om de dorpen heen, rustte wat uit 
in een grachtkant, dacht aan thuis, aan vrouw en kind en waar hij zou onderduiken, 
om uit de handen van de Feldgrauen en andere champetters te blijven. Hij at zurkel en
brimbezies om zijn honger en dorst te stillen. Ten slotte ontmoette hij een boer, aan 
wie hij de weg vroeg. Hij kwam in een dorp terecht, waar hij lawijt hoorde in een lawijt hoorde in een lawijt
herberg. 
Er stonden velo s̓ tegen de muur. 
Zonder nadenken stapte hij naar binnen, hoewel hij geen roste kluit op zak had. Hij roste kluit op zak had. Hij roste kluit
bestelde een glas bier en luisterde naar de gesprekken. Mengde zich niet, werd zelf 
ongemoeid gelaten, dronk zuinig van zijn bier. Na een tijdje stond hij op en stapte naar 
de deur waarop ʻcour  ̓stond, niet om zijn water te gaan maken, maar om te zien wat er 
te zien was: een andere deur die openstond en uitzicht gaf op duivenkoten, een bolbaan 
langs het huis, het open veld.
Hij liep schichtig de hoek om, verder nog eens de hoek om, en kwam zo aan de voor-
kant van de herberg terecht, daar waar de velo s̓ stonden. Hij sprong op één ervan, 
sprintte weg en was na tien seconden achter den drooi verdwenen.
Hij reed gezapig over berg en dal, groette de mensen, negeerde de wegwijzers, omdat 
ze hem toch niet wijzer maakten. Hij reed op instinkt en dat zei hem dat de laag ge-
zakte zon de goede richting aanwees. Hij reed tot het bijna avond was. 

Er zat een boerin te melken, aan de kant van een weide, tegenover een boerenhof. Een 
schone boerin, die naar hem lonkte. Hij sprong van zijn velo.
ʻJe te donne un coup de main,  ̓zei hij, ʻik heb toch niets te doen.ʼ

In de volgende twee uren besloot hij nooit meer naar huis te gaan. 
Maar toen kwam de boer opdagen en veranderde hij op slag van gedacht. 
Intussen had hij wel twee koeien gemolken en het wijveke, dat duidelijk tekort kwam, 
moeiteloos achterover gekregen in het stro.
ʻTʼes un fi lou,  ̓had ze gezegd, ʻgij melkt de koe en pakt de boerin, het is goed be-
taald.ʼ
ʻIk pak niets, uw schoon lijveke heeft het gevraagd en gekregen, ik ben ne goeihertige
mens.ʼ
ʻEen wilde beeste, dat zijdegij.ʼ

deel te danken aan de samenhang van de groep. Hun eigendommen lagen niet ver van 
elkaar verwijderd, ʼs Zondags kwamen ze samen naar de kerk en bleven daarna gezel-
lig praten, ze trokken naar de “almacén de ramos generales”, een soort ʻgrand bazarʼ, 
om er de nodige inkopen te doen, namen samen het middagmaal. Zo bewaarden ze hun 
geloof en hun taal en hielden ze hun gewoontes in stand. De kinderen trouwden in het 
begin met landgenoten maar vanaf de tweede generatie begonnen ze zich te mengen 
met Argentijnen, Spanjaarden, Italianen en Duitsers. En ook hun taal ging verloren, 
een Vlaming past zich overal aan.

ENKELE FAMILIES.

1. De familie Van Hauvart uit Schorisse.

a. Jules Van Hauvart-Aelvoet

Jules Van Hauvart, geboren te Schorisse op 21/12/1860, zoon van Joseph Van Hauvart 
en Marie Louise Lepoivre, huwde op 19-jarige leeftijd te Ronse (op 7 april 1880) 
met Eudonie Aelvoet, geboren te Ronse op 9 december 1858, dochter van Pierre
Antoine Aelvoet en van Rosalie Verhellen. Kort na het huwelijk, op 1 mei 1880, trok 

Detail van een kaart met de toegekende percelen.
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Mielie aan de andere kant het huis uitgevlucht. 
Hij had de velden in moeten lopen, maar in zijn paniek wou hij naar de stallen toe. 
Langs de zijgevelmuur van het huis, de hoek om, gestopen onder de vensters door, 
geraakte hij langs de met stro geladen kar, tot achter de Duitse auto. En nu? Hij moest 
langs de mesthoop de koer over. Ze zouden hem zien, ze zouden naar buiten springen, 
halt roepen, hem neerschieten.
Godverdomme, ik moet terug! 
Toen dacht hij: misschien zijn die gasten niet eens voor mij gekomen, ik heb trou-
wens niemand kwaad gedaan, ik was gewoon stomweg uit die trein getuimeld die naar 
Duitsland reed en dan kwam ik hier terecht. Ik weet niet eens waar ik ben.
Op dat moment schoot er een van die dwaze gedachten door zijn kop, die alleen maar 
bij een Treemie konden opkomen. Terwijl hij daar stond te treutselen achter dat Duitse 
voertuig, vielen zijn ogen op de vuldop van de benzinetank. Vóór hij zijn gedachten 
op een rij had, was hij, in onweerstaanbare drang, het ding aan het losschroeven en... 
doende wat hem werd ingegeven, opende hij zijn spriet en spriet en spriet stroelde, grijnzend en ge-
nietend, een blaasvolle hoeveelheid brandverse urine in de vijandelijke tank. Hij borg 
haastig zijn ding weer op, schroefde de dop terug op zijn plaats, en verdween als de 
weerlicht achter de kar weg, langs het huis, onder de vensters door, de hoek om, door 
de lochting, over de haag, tot op de grintweg.
Geen tijd later was hij tussen de struiken de berm op geklauterd en lag hij daar boven 
in een ploegvoor uit te hijgen. 
Te luisteren. Hij hoorde alleen zijn eigen asem en de zucht van overvliegende duiven. 
En hij dacht: de moffen bemerken dat er één teloor meer op tafel staat, dan er mensen teloor meer op tafel staat, dan er mensen teloor
zijn, ze doorzoeken het huis en vinden zijn bezootje op zolder. De boerin is spierwit, de 
kinderen zitten bijeengekropen, de boer weet niet wat hij moet uitwauwelen. 
Wat heb ik die mensen aangedaan?
Het is beter dat ik hier verdwijn. Ze zullen mij zoeken, eerst in de stallingen, de
schuren en varkenskoten. Dan in de andere huizen van het gehucht.
Hij kroop op zijn knieën langs het tarweveld een eindje de helling op. Dan twijfelde 
hij weer, waar moest hij naartoe? Hij zette zich neer om te denken. Hij kon nog altijd 
terug. 
Hij zag de daken van de huizen, kende de mensen die er woonden. Hij had bouwvallige 
muren afgebroken en nieuw gemetseld, hij had geholpen op het veld en in de stallen, 
hij was bijgesprongen als er een koe moest kippen. Hij had vliegers gemaakt voor de 
kinderen en mikken om naar de vogels te schieten. Hij had, met zijn broek vol goeste, 
de schoonste wijvekies van het gehucht bespied, maar zichzelf in toom gehouden.  
Plotseling hoorde hij lawijt van stemmen daar beneden en even later het starten van lawijt van stemmen daar beneden en even later het starten van lawijt
die Duitse auto. Ze gingen er al vandoor, rapper dan hij had gedacht! Maar nu moest 
het komen. Hij hoorde de motor optrekken, op straat komen en dan neerwaarts, van 
het gehucht wegrijden. Er gebeurde niets! En dan plotseling wel! De motor begon te 
sputteren, te knallen, veesten te laten, en viel tenslotte helemaal stil. Mielie grinnikte. 
Met petrol van zijn pulle viel blijkbaar niet ver te rijden!

hij samen met Eugeen Schepens op verken-
ning naar Uruguay en Entre-Rios en keerde op 
14 september naar België terug. Defi nitief ver-
trok hij samen met drie andere emigranten op
1 april 1881. Op 13 mei schreef hij een brief aan 
Schepens waarin hij dag na dag zijn tocht op zee 
vertelde. “Ik ben zeer tevreden mij ingescheept 
te hebben, want wie nooit op zee gevaren heeft, 
heeft nooit iets gezien en sterft alzoo...” Via een 
brief van Serafi n Vandendaele, gedateerd op
5 juni 1881, gericht aan zijn ouders vernemen 
we: “Jules Van Hauvart is in eene goede dienst 
bij eenen belgische meubelfabrikant. Daar hij 
reeds geplaatst was toen wij overeen kwamen 
met onzen proprietaris, en daar wij maar met 
drij zijn moesten voor onze boerderij, heeft hij 
ons niet kunnen volgen, hetgeen ons pijnlijk viel 

want wij leefden vriendelijk met elkandere als vier gebroeders.” Kort daarop zal Jules 
een akkoord maken met een grondbezitter uit Buenos-Aires op wiens eigendom hij zal 
mogen boeren. 

Andere brieven volgden, bijvoorbeeld een brief van Jules Van Hauvart aan zijn vrouw, 
vanuit Bella Vista en gedateerd 2 augus-
tus 18816. 
“Lieve vrouw, gij moet niet denken dat 
het hier eene wildernis is. Gij moet niet 
vervaard zijn van de zee; er is niet meer 
gevaar op zee dan te lande; niets is zoo 
schoon als op zee varen, niets zoo schoon 
als in vollen Oceaan eilanden te zien met 
bergen die zich verheffen tot in de wol-
ken... Geliefde, doe met u medekomen 
den zoon van mijne zuster, hij zal voor u 
eene gezelschap zijn en hij kan mij hier 

goed helpen om met de paarden te werken...
Lieve vrouw mijn grootste verlangen is om u hier te zien, u hier bij mij te hebben om 
hier gerust eenige jaren te samen door te brengen. Uwe plaats is hier bij mij... In uwe 
afwachting noem ik mij : uw getrouwe echtgenoot.”
Veertien dagen7  later schreef hij naar zijn vader en oom. “Onder mijn gebied heb ik 
veertien paarden en twee knechten die voor mijne rekening ploegen, de ene is Belg, de 

6. De Scheldegalm, 1 oktober 1881.
7. De Scheldegalm, 23 oktober 1881 – Brief vanuit Bella-Vista, 19 augustus 1881.
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In ʼt jaar ʼ41 had hij bevel gekregen naar Duitsland te gaan werken, juist gelijk Nard. 
Dat stond hem niet aan. Hij was anderzijds in het geheim benaderd geweest, om bij de 
Witte Bende te gaan en dat sprak hem wel aan. 
Toch vertrok hij, om de schijn te redden. Maar ieverst voorbij Luik, binst dat de stoom-ieverst voorbij Luik, binst dat de stoom-ieverst
trein traag de berg op kuimdege, deed Mielie de deur open en sprong naar buiten. Hij 
rolde tussen de struiken de berm af, zocht zijn klakke en zijn bezootje bijeen, wurmde 
zich door het dichte gewas heen en verdween in de sparrenbossen.
Hij stapte urenlang, zonder een mens tegen te komen en kwam tenslotte terecht in een 
boerengehucht. Een toeveel half stukgeschoten huizen en stallingen, met toeveel half stukgeschoten huizen en stallingen, met toeveel hinnen die op 
straat liepen, honden die basten, een boer die kwam kijken.
ʻBejour mesjieu, tʼa du bouloo pour moi?  ̓vroeg Mielie op de man af, in koolmijn-
dersfrans. 
De honden gingen tekeer, de boer probeerde ze tot bedaren te brengen. Ze waren al met 
vier of vijf en hielden kot voor vijfentwintig.
ʻGenoeg! Zwijgt!  ̓schreeuwde die boer, in een onvervalst Vlooms.
Mielie kreeg er een kik van, hier in dit godvergeten gat tegen een Vlaamse boer aan 
te lopen!
De honden zwegen niet, ze stonden nu met zijn allen rond die vrende landloper ver-
vaarlijk te bassen en lelijk te doen.
ʻGodverdomme, is ʼt gedaan!ʼ
Een van die blafbeesten kreeg een riek tegen zijn gat. Ze stoven allemaal uiteen en 
gingen verderop gaan liggen grommen en najanken.
ʻIk moest naar Duitsland gaan werken,  ̓verklaarde Mielie, nu in ʼt Vlooms, ʻmaar ik 
werk niet voor die grauwbozzen, ik ben uit den trein gesprongen.ʼ
ʻZe zullen u wel vinden.ʼ
ʻAls ik hier ieverst aan werk geraak, kunnen ze mij niet meer opeisen.ʼieverst aan werk geraak, kunnen ze mij niet meer opeisen.ʼieverst
ʻBij den boer is er altijd werk,  ̓draaide de ander bij. ʻMaar ʼt is eurleuge.ʼ
ʻMet de kost en sloopinge op den heujdelte ben ik content.ʼ
Er was intussen nog meer volk op kloefen opgedoken. Een vrouw met een melkemmer 
aan de arm, een tros vuile kadeetjies, een ouw peejke dat met een stokske liep. En dan 
een toeveel gebuurs die Waals klaptegen. Ze stonden Mielie te keuren en ondereen 
commentaar te geven. En kwamen blijkbaar tot de vaststelling dat hij er niet contrarie
uitzag.
ʻWeet ge wat,  ̓zei Mielie, ʻik ben van de metsersstiel, ik zie dat er hier het een en het 
ander te repareren valt.ʼ
Hij werd aanvaard. Hij zou eten en drinken krijgen en hij mocht op de zolder in een 
bed slapen.

Hij verbleef twee maand op dat boerenhof. Maar op een keer, vlak binst de noen, toen 
iedereen aan tafel zat, kwam plotseling een Duitse auto het hof opgestoven. Er stond 
een kar in de weg, anders was hij tot pal voor de deur van het huis gereden. Twee 
muisgrauwe kerels sprongen eruit en liepen naar binnen. In dezelfde tien seconden was 

andere een Italiaan. Ik heb slechts de keuken te doen, het landwerk gade te slaan, de 
werken aan te duiden die moeten gedaan worden en te zaaien... Ik woon acht uren van 
Buenos-Ayres. Op vier ure ben ik over en weer te paarde. Gij zult ook moeten leeren 
te paarde rijden. Hier legt men geene 100 meters te voet af. Als ik mijne knechten ga 
zien, rijd ik altijd te paarden gelijk de Fransche boeren. Mijn proprietaris ziet mij  zelfs 
niet gaarne te voet. Kom met mijne vrouw ten gauwste mogelijk. Mijnheer Artigue 
verwacht u...”

Eudonie Aelvoet vertrok samen met Eugeen Schepens en de grote groep (ook in ge-
zelschap van haar schoonvader Vincent Van Hauvart) op 1 november 1881. In haar 
bagage had ze een beeldje van O.-L.-Vrouw mee en ginder richtte ze een kapelletje op 
waarin het beeld een plaatsje vond. Hier droeg priester August Hofl ack8 enkele jaren 
later de mis op. In 1935 werd op dezelfde plaats de grotere nu nog bestaande Lourdes-
kapel gebouwd. 

Jules Van Hauvart was op de eerste plaats landbouwer maar ook een ondernemend en 
bekwaam iemand. In een grote schuur bouwde hij een molen waarvan het rad gedraaid 
werd door een paard. De buren en landbouwers uit de omgeving brachten hun maïs of 
tarwe om daar tot bloem te laten malen. Ook hadden ze een winkel van kruidenierswa-
ren en dranken. Voor Don Julio, zoals men hem mettertijd zou noemen, ging het voor 
de wind. Hij werd lid van de gemeenteraad en zelfs dienstdoende burgemeester. Hij 
overleed te Buenos-Aires in 19279.  

b. Mathilde Van Hauvart x Petrus Declercq.

Mathilde Van Hauvart10, de oudere zus van Jules
Van Hauvart, werd geboren te Vloesberg op 26/11/1846. 
Ze huwde te Schorisse op 30/10/1867 met Pieter Francies
De Lange die in Frankrijk (Laon) overleed op 02/07/1878. 

8. August Hofl ack werd te Staden geboren op 2 november 1852. Als 
retoricaleraar kende hij Albrecht Rodenbach en kreeg hij o.a. les van 
Hugo Verriest. Na zijn priesterwijding op 23 december 1882 wou hij 
naar het buitenland vertrekken. Als priester kwam hij in Kortrijk in 
contact met Guido Gezelle. Pas op 7 maart 1891 kon hij naar Argen-
tinië vertrekken en op 14 april 1891 kwam hij samen met een aantal ko-
lonisten aan in Balvanera, een stadje niet zover van Villaguay gelegen. 

Tijdens zijn verblijf in Argentinië schreef hij een aantal brieven naar Guido Gezelle die interessante infor-
matie bevatten over het leven van de ʻcolonistenʼ. Zie : Brieven aan Gezelle, August Hofl ack, correspondent 
in Argentinië, Daniël Hofl ack, Nossegem/Zaventem 2007.
9. Que fue de ellos: Hechos protagonizados por inmigrantes Belgas llegados a Villaguay a partir de 1882...:
Eriberto Devetter, Laser Graf S.H. Villaguay 2001 – vertaling Hugo Declercq.
10. In de doopakte staat haar naam geschreven als Mathilde Van Auvaerde, de naam van de vader als Jozef 
Van Ovaerde.
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

Om de lezer die voor het eerst ons boekske in 
handen krijgt een beetje wegwijs te maken, het 
volgende.  
De vertelsels lopen al van in ʼt jaar ʼ97 van de 
vorige eeuw. Gustieze Nard was bij Sielkieze 
Pee en Clementiene gaan omsteken. Het was 
winter en berekoud, de Leuvense stove stond 
warm te bleuzen, het mannevolk dronk nen dreu-
pel, binst dat Clementiene ne nujen booi aan het 
breien was. Nard vertelde het nuus van de dag 
en veel andere dingen. Hij was een geboren ver-
teller en van zijn eerste leugen niet dood. 
Dit alles is te situeren ergens tussen de twee oor-
logen. Na de bevrijding in ʼ44, de stove was bij 
manier van spreken een tijdje uitgegaan en Nard 
had in Duitsland gezeten, gaat hij nu opnieuw 
omsteken bij Pee en Clementiene. 
In het vorige boekske had het gegaan over de 
dooppartij van het kind van Trienekies Lieske 
en Treemieze Santiel.

  
ʻHet zal nog te zien zijn, wat het wordt met dat kind van Lieske,  ̓vroeg Clementiene 
zich luidop af. ʻZo in die winterse koude met een boreling naar de kerk trekken, om 
gedoopt te worden... Ons Heere vraagt dat niet.  ̓
Den dokteur kwam alle dagen naar Trienekies. Maar Lieske was niet te zien en als ge Den dokteur kwam alle dagen naar Trienekies. Maar Lieske was niet te zien en als ge Den dokteur
het aan Santiel vroegt, kreegt ge geen antwoord.
Eigenlijk waren dat toch maar rare tiesten, die Treemies. Santiel was een beetje meer 
mens geworden, sedert hij met Lieske getrouwd was en in haar huis was komen wo-
nen. Maar hij had een jongere broer, die Leo heette en die niet meer te zien was ge-
weest sedert het begin van de oorlog. Hij verdween naar Frankrijk en kwam niet meer 
terug. Van de oudere broer, Mielie, wist ge niet goed wat ge eraan had. Soms had hij 
nen drooi teveele. Van zijn eerste slinkse streek was hij in ieder geval niet dood.

Hij had altijd bij de metsers gewerkt, maar binst de oorlog draaide alles vierkant.
Bovendien wist hij zich, door zijn eigen stommiteiten, serieuze problemen op de nek te 
halen. Maar dat is voor later. Zijn vramens kweektege twee kadeeën en twee schapen. 
Ze nooidege een beetje en ze werkte in de lochtink, ze was nooit stil. Hij ging slaghout 
kappen in het bos en ̒ s nachts trok hij met de lichtbak opnieuw het bos in, om konijnen 
te stropen. Hij dronk nogal veel en dat bracht hem wel eens op temperatuur om mensen 
te kloten en dwaze dingen te doen. Gevaarlijke dingen!  

Het gezin kreeg 2 kinderen : Honoré en Maria.
Mathilde huwde op 03/01/1880 te Schorisse met Petrus Declercq, geboren te Schorisse 
op 06/07/1850, zoon van Joseph Declercq en Nathalie Devleeschauwer.
Op aanraden van Mathilde Van Hauvart, een onstuimige en optimistische vrouw, ver-
trok het gezin op 1 november 1881 naar Argentinië. Haar kinderen uit het eerste huwe-
lijk, Honoré en Maria Delange, waren toen respectievelijk 12 en 10 jaar oud.
Familie uit Argentinië wist later te vertellen dat Petrus en Mathilde een dochtertje 
hadden nl. Gabriela. Bij hun aankomst in Buenos-Aires zou het van ziekte gestorven 
zijn.
Aangekomen in Villaguay kregen ze twee chacras11 (36 ha) grond die buiten de stads-
kern gelegen waren. Hun huis lag dichter bij de stad dan dat van de meeste andere 
Belgen wiens woning heel wat uren meer noordwaarts of oostwaarts gelegen was. Hun 
huis werd dan ook al rap een trefpunt voor de Belgische families die op zondag met 
het gehele gezin per koets of te paard naar de kerkdienst reden in Villaguay. Vaak na-
men ze samen het middagmaal en in de groep was er wel altijd iemand die wat muziek 
kende. Men maakte plezier en er werd gedanst op één of ander deuntje uit Vlaanderen. 
In Villaguay werden nog 3 kinderen geboren Pedro, Ana en Mathilde.

Petrus Declercq keerde, na een paar goe-
de jaren, rond 1890 terug naar België, en 
verkocht al wat hij hier nog had en reisde 
terug naar Argentinië12 via Le Havre. Hier 
ontmoette hij een jonge man, een student 
in de rechten, die werk zocht. Hij nodig-
de deze uit om mee te komen, hij zou in
Villaguay les kunnen geven aan de Belgi-
sche kinderen. Hij moest wel onmiddellijk 
beslissen want het schip zou vertrekken. 
En de jonge man, Alphonse Baurain, trok 
mee naar Argentinië en werd de eerste on-

derwijzer van de Colonia Belga. Enkele van zijn eerste leerlingen waren de kinderen 
van Petrus Declercq13 : Pedro, Ana en Mathilde. Het schooltje was al snel te klein en
de familie Declercq bouwde een nieuwe klas bij. Toen Ana 16 was werd ze hulponder-
wijzeres bij Baurain. 

11. De chacra is hoofdzakelijk een landbouwbedrijf. De oorspronkelijke oppervlakte bedroeg in Entre Ríos 
33,5 ha (tachtigste deel van een vierkante legua). De chacras van de Colonia Belga waren 16 ha. Rond vier 
chacras (64 ha) waren straten getrokken.
12. Op de terugreis bezocht hij in Buenos Aires de gekende importeur van landbouwmachines Agar Cross y 
Cía. (opgericht in 1884), die ondermeer zaai- en dorsmachines uit Engeland verkocht. Hij kreeg het agent-
schap van de fi rma in Villaguay.  Zie Juan - A. Beaurain Barreto, De Flandes a Montiel, blz. 37, 39.
13. Pedro x Floran Perrin, Ana x Deolindo Pino, Mathilde x Ricardo Elias.
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Voorwoord.
MARC VUYLSTEKE

Alweer is er een jaar voorbij. Bij de overgang naar het nieuwe jaar willen we uiteraard 
uzelf, en allen die u dierbaar zijn, een gezond en gelukkig 2011 toewensen.

Bij de jaarwisseling komen we telkens opnieuw aankloppen voor de betaling van het 
lidgeld. Voor het eerst in 15 jaar werd dit lichtjes verhoogd. Wij zijn er van over-
tuigd dat u hiervoor begrip zal hebben. Velen hebben ondertussen reeds hun bijdrage
gestort en een groot aantal kiest voor “steunend lid” waarvoor onze welgemeende dank.
Indien u nog niet betaalde dan is bij dit nieuwe nummer een herinneringsnota
gevoegd.

Het eerste nummer van onze 15de jaargang staat opnieuw boordevol interessant lees-
materiaal. Het succesverhaal van de ʻVertelsels bij de Leuvense  Stove  ̓ van Paul
Baekeland blijft natuurlijk bestaan. We starten nu met een nieuwe reeks : ̒ Krantenknip-
sels van Rogerʼ.  Jozef Bourdeaudhui snuistert in de rijke verzameling krantenknipsel 
die Roger Lodens dag na dag verzamelde. Kom zelf eens kijken op een zondagvoor-
middag naar ons documentatiecentrum en ontdek niet alleen onze uitgebreide reeks 
krantenknipsel (meer dan 30 jaar) maar ook onze schat aan fotoʼs. Wij hebben uw hulp 
nodig om ons archief nog meer toegankelijk te maken. Iedereen kent het boek van 
Daniel Wieme, zijn levenswerk: “Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden”. Eric 
Verroken gaat in zijn bijdrage nu dieper in op de historiek van “De Heren van Maarke”. 
Verder vindt u het tweede deel van “De Emigratie naar Argentinië”, een verhaal over 
een zekere Vanderdonck uit Nukerke die professor was aan de Sorbonne te Parijs, en 
een verslag van onze uitstap naar Bulskampveld en Brugge.  In augustus trekken we er 
opnieuw een dag op uit, onze nieuwe bestemming blijft nog even geheim.

We zijn fi er omdat we opnieuw een boek kunnen uitgeven. “Le Veil Rentier 
dʼAudenarde”, het oude Renteboek van Oudenaarde uit 1276 met de prachtige minia-
tuurtekeningen hebben we in het Nederlands vertaald. In dit boek komen o.a. Nukerke 
en Schorisse uitgebreid aan bod. Binnenkort ontvangt u alle informatie. We danken 
heel speciaal het gemeentebestuur voor de principieel reeds toegezegde fi nanciële
ondersteuning.

Tijdens de voorbij jaren kreeg Businarias diverse documenten zoals fotoʼs, vlaggen 
van verenigingen, doodsprentjes, kleine voorwerpen, enz. Deze werden in dank aan-
vaard en zijn zorgvuldig bewaard voor de toekomst. Nogmaals doen we een oproep 
om geen documenten verloren te laten gaan. U mag steeds een van onze bestuursleden 
contacteren wanneer u iets wenst te schenken aan de kring. We zullen de giften zorg-
vuldig bewaren en ten gepaste tijden gebruiken voor tentoonstellingen of publicaties.

Doña Mathilde was in de omgeving al vlug gekend omwille van haar hulpvaardigheid 
tegenover armen en zieken. Zij was ook de lokale vroedvrouw en dikwijls ging ze op 
weg met haar korf met brood, kaas, honig of boter om één of andere sukkel wat te 
helpen. 
Don Pedro (zoals hij daar genoemd werd) Declercq stierf op 10 januari 1920, als 70-
jarige. Zijn echtgenote, Mathilde Van Hauvart, stierf op 3 juli 1933, 87 jaar oud .14  

c. Honoré De Lange-Orsigher

Honoré De Lange werd geboren te Schorisse op 24 april 1868 als zoon uit het eerste 
huwelijk van Mathilde Van Hauvart met Pieter Francies De Lange. Samen met zijn 
moeder, zijn stiefvader en zijn zus Mathilde emigreerde hij op 1 november 1881 naar 
Argentinië. Hij was eerst schrijnwerker en later vestigde hij zich met zijn handelszaak 

in La Capilla, een almacén de ra-
mos generales15. Daar kon men 
van alles kopen van eetwaren tot 
textiel, van spijkers tot papier 
en van sterke dranken tot kook-
potten. Hij leverde koopwaar en 
landbouwwerktuigen aan de boe-
ren van de kolonies uit de buurt: 
Balbanera, Los Desparramados en 
Sagastume. Een van zijn klanten 
was een zekere Felix Orsigher en 
die had een mooie dochter Maria. 
Op 12 september 1896 werd het 
huwelijk ingezegend. Gedurende 
10 jaar werkten ze in die alma-
cén maar tijdens de moeilijke ja-
ren 1912-1914, waar de mislukte 
oogsten een economische crisis 
veroorzaakten, ging de zaak fail-
liet. Ze vertrokken naar Chaco in 
Villa Jalon en ook daar bleven ze 
niet lang. In die tijd brak er ook 
een opstand uit onder de Indianen 

14. Que fue de ellos: Hechos protagonizados por inmigrantes Belgas llegados a Villaguay a partir de 1882..:
Eriberto Devetter, Laser Graf S.H. Villaguay 2001– vertaling Hugo Declercq.
15. De almacén de ramos generales is een ikoon van de kleine pampadorpen. In de provincie Buenos-Aires 
was dat de pulpería en dat is vergelijkbaar met de general store in de Far West. (Hugo De Clercq)
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van Chaco in Quitilipi. Men weet niet of Honoré daarvan last van gehad heeft. Ze 
verhuisden eerst naar Bajo Hondo16 en later in 1920 naar Quitilipi. Daar bouwden 
ze hun handelszaak opnieuw op, een grote schrijnwerkerij waar allerhande meubels, 
tafels, stoelen, karren en jardinières (licht rijtuig, iets groter dan de tilbury, met twee 
of soms vier wielen) verkocht werden. Honoré maakte als eerste wielen met velgen. 
Guillermo, één van de zonen opende een bakkerij, een andere zoon, Honorio startte 
met een pastafabriekje.
Vader Honoré reisde twee keer naar België terug om zijn familie te bezoeken, in 1929 
en in 1936. Hij overleed in Quitilipi op 82-jarige leeftijd. Hij had 11 kinderen17 en 
een groot deel van de huidige inwoners van Quitilipi zijn afstammelingen van Honoré
De Lange.18

16. Niet ver van Bajo Hondo ligt Tres Arryos. In deze streek vestigde zich op 24 april 1884 een grote groep 
Nederlanders. Zelfs nu bestaat er nog een Nederlands consulaat in Tres Arryos en tot op de dag van vandaag 
draait het Nederlands College er nog altijd op volle toeren. In deze omgeving wonen er heel wat afstam-
melingen van de familie Rens, afkomstig van Lebbeke. Charles Louis Rens, Pieter Jan Rens en Paul Joseph 
Rens, marginale doodarme stumperds, gingen op 19 mei 1889 aan boord te Antwerpen en emigreerden naar 
Argentinië. (zie Heemkring Lebbeke nr. 3, 21 jg sept-okt-nov 2009.)
17. Enrique x Angela Pasquin, Honorio x Herminia Filipi, Clara Mathilde x Stanislas Sersic, Francisco x
Dolores Marcias, Ana x Juan Borelli(1) xx Pedro Vargas(2), Guillermo Justina Ojeda, Elena x Mario
Esteban Varela, Adolfo x Virginia Villacorta, Ema x Claudio Carlos Ojeda, Maria Belgica x Julio Amello en 
Julio Félix x Remeios Muňiz
18. Que fue de ellos: Hechos protagonizados por inmigrantes Belgas llegados a Villaguay a partir de 1882..: 
Eriberto Devetter, Laser Graf S.H. Villaguay 2001– vertaling Hugo Declercq.
Mevr. Nelly Elena Varela de Langhe bezorgde de informatie aan Eriberto Devetter.

Beste wensen

voor 2011
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Wie is wie ?

Van deze foto genomen aan de verdwenen herberg "Café St.-Annneken" te 
Nukerke kennen wij slechts Maurice De Baere (nummer 10). Opnieuw doen wij 
beroep op onze lezers of zij ons eventueel kunnen helpen. Dit kan steeds op zondag-
voormiddag in ons documentatiecentrum in de Maalzaakstraat te Etikhove.  
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

Trienekies Lieske was getrouwd met Treemieze 
Santiel, die kadee van de Steenbeke. Maar in 
de jongste aflevering ging het over diens broer, 
Treemieze Mielie, die opgeroepen was om te 
gaan werken in Duitsland, maar uit de trein 
sprong in de buurt van Luik, op een boerderij 
terechtkwam en daar twee maand ondergedoken 
bleef. Op een keer moest hij vluchten voor een 
Duitse patrouille, weet je nog wel...

Mielie omwektege wanneer het begon te 
klaren. Hij was uit zijn heujhopper ge-
rold en zat nu de omgeving te verkennen. 
Er zwierden zwaluwen door de lucht en 
hij hoorde hennen kakelen. Waar er ge-

kakeld wordt, zijn er eieren, dacht hij. Hij had honger. Hij stapte, rijwiel aan de hand, 
tot op de hoogte, waar hij de huizen kon zien en de slomme appelpoten en de verwil-
derde houtkanten. De wegeling die hij gisteravond ingeslagen was, maakte een bocht 
achter het gehucht door en scheen verderop op de katsiebane weer uit te komen, daar 
waar een alleenstaand huisje stond. Dat is de goede kant uit, dacht hij, want als ik 
naar het gehucht toe ga, beginnen de honden lawijt te maken en dat kan ik maar beter 
vermijden.
Nabij dat ander huis gekomen, zag hij ook daar een hond. Hij lag onder een lindeboom, 
met een ketting vastgelegd, vóór zijn kot te slapen. In de aanpalende boomgaard ston-
den pruimelaars zwaar geladen met rijpe vruchten en liepen hennen te scharrelen.
Op die hennen na, verkeerde alles nog in diepe rust. 
Twee eieren en een toeveel pruimen, dacht Mielie, meer heeft een hongerige mens niet 
nodig. Zonder die hond zou ik mij rap gerieven en nog rapper weer verdwenen zijn. 
Maar als die kloot omwekt, is meteen het kot te klein. Dan komen zijn slaapdronken 
bazen kijken wat er gebeurt. Wat moet ik in dat geval? Ik zet een scheujersgezichte op 
en bedel om een kneute brood. Of liever: ik haast me weg, met de wind vanachter.
Hij was geruisloos tot heel dichtbij kunnen naderen. Honger maakt een mens roeke-
loos.
De hond schodderde plotseling overeind, maar bastege niet, hij begon met zijn staart 
te kwispelen.

Wie is wie ?

Op deze foto afkomstig uit Schorisse kennen wij al bepaalde namen. Wij willen weten 
van onze lezers of zij die lijst eventueel kunnen aanvullen. Dit kan steeds op zondag-
voormiddag in ons documentatiecentrum in de Maalzaakstraat te Etikhove.

Achteraan van links naar rechts:       
1) De Weze Albert - 2) De Buysscher Ernest - 3) Vlerick Marcel - 4) ? - 5) ? - 6) ?

Derde rij van links naar rechts:       
1) De Bremme Michel - 2) Van Nedervelde Marcel - 3) Van Wetter Gabriel - 4) Dhaeyer 
Pieter - 5) De Geyter Ursmar - 6) De Tandt Leonard - 7) ? - 8)  De Tandt Emilien.

Tweede rij van links naar rechts:       
1) ? - 2) Dhaeyer Gomar - 3) Van Wambeke Armand - 4) Dhaeyer Jozef - 5) Van 
Wambeke Noel (Priester)
       
Vooraan van links naar rechts:       
1) Vlerick Raf - 2) Van Wambeke Geert - 3) Van Ongevalle Andre.   
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ʻBraaf beest,  ̓zei Mielie.
Hij ging naar de hond toe en streelde hem over de kop, hij liet zijn ongeschoren wezen 
aflikken en beleefde daar zowaar enige deugd aan.
Maar toen gebeurde er iets. Die hond scheen een hitsigaard te zijn en, zonder aanzien 
des persoons, op vuile manieren aan te sturen. Mielie vond dat de natuur haar gang 
moest kunnen gaan, zelfs bij een hond die aan de ketting lag.
ʻIk zal u losmaken,  ̓zei hij, ʻdan kunde naar de teven toe.ʼ
De ketting lag vast aan het kot en het kot lag met een ijzerdraad vast aan de lindeboom. 
De ketting kreeg Mielie niet los, de ijzerdraad wel. 
ʻLoop weg met kot en al!  ̓beval hij de hond.
Die begreep het niet en begon geilend te janken. 
ʻWeg!  ̓snauwde Mielie.
De stomme kloot wou niet weg, hij begon tegen Mielie op te springen, kreeg een schop 
tegen zijn kont, keerde zich gepijnigd om, sprong weer tegen Mielie op en beet.
Hij beet Mielie in het gezicht!
ʻGodverdomse veroare, gij gloeiende, gestampte klootzak!ʼ
De hond kreeg nu een nog veel hardere stamp tegen zijn gat. Hij sprong een meter 
boven de grond en rikte opeens weg, zijn kot achter zich aan slepend, de hoek om, de 
straat op. 

Vijf minuten later zat Mielie, daar ieverst verderop, weggekropen achter een koren-
veld, zijn bloedend reukorgaan met zijn neusdoek bij elkaar te houden en zijn boven-
lip, die aanvoelde als een vette zworre, te betasten. Toen het bloeden ophield, zaten 
zijn neus en bovenlip tegen mekaar aan gezwollen. Het moet een lachwekkend zicht 
geweest zijn. Hij probeerde voorzichtig maar niet zonder pijnscheuten, zijn buit ge-
maakt ontbijt te verorberen. Drie eieren die hij langs de hoek van zijn mond uitgezopen 
kreeg, daarna genoeg pruimen om er de schijte van te krijgen.

Hoe hij nu in de kortste keren thuis zou geraken was de vraag. Hij wist niet eens waar 
hij zich bevond, alleen dat hij westwaarts moest, van de opkomende zon weg. Hij bond 
zijn neusdoek voor zijn gezicht en achter zijn oren vast, haalde zijn velo overeind en 
begon, rijdend aan de wegkant, zijn lange tocht door het onbekende land. 
Daar waar het na honderd meter al meteen bergop ging, stapte hij weer af. Hij voelde 
zich niet zoals het moest. De eieren lagen op zijn maag en zijn gaapsel deed zeer, met 
pijnscheuten tot in zijn hoofd. Binst dat hij daar even stond te twijfelen, zag hij bene-
den in de vallei, de kant uit waar hij vandaan was gekomen, iets wat op een hondenkot 
geleek. Bij scherper toezien bleek de hond zelf er languit tegenaan te liggen. Blijkbaar 
afgedjakt van het gesleur met zijn huis. Zijn hondenverstand pijnigend over wat hem 
was overkomen.
Mielie voelde de neiging om ook nog even in de bermkant te gaan neerzitten en op zijn 
beurt over de gebeurtenissen na te denken. Maar zo kom ik niet vooruit, dacht hij. Hij 
was nu eenmaal op weg naar huis, dus kon hij maar beter opschieten. Als een palulle-

Onze jaarlijkse uitstap.
Paula VANDER MIJNSBRUGGE

Traditiegetrouw trekken wij de laatste 
zaterdag van de maand augustus op 
uitstap met onze vrienden van VVF. 
Dit jaar op 27 augustus.

De reis brengt ons naar de 
"Walen". Wij brengen eerst een be-
zoek aan het Auto-museum met o.a. de 
collectie "Mahy" te Leuze-en-Hainaut 
waar tal van "oldtimers" tentoonge-
steld zijn.

Daarna brengen we een bezoek aan het 
kasteel van Attre.

Verder zakken we af naar Doornik 
voor een bezoek aan de kathedraal en 
de stad.

Om van al dat moois te kunnen napra-
ten, verpozen wij op een of ander ter-
rasje op de Grote Markt van Doornik.

Verdere details zullen te vinden zijn 
op de uitnodigingsbrief die u later zal 
ontvangen.
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peetie zou hij ginds aankomen, met een scheur in zijn vest, een geschonden gezicht, op 
een velo die niet van hem was. Hij zou bovendien al meteen moeten onderduiken, om 
niet te worden opgepakt en misschien deze keer naar een concentratiekamp te worden 
afgevoerd.

Er kwam een gammele vrachtwagen aan gedokkerd. 
Die pikt me op, hoopte hij. 
Maar zo ging het niet, de chauffeur, een koolmarchank of zoiets, stak even zijn hand 
omhoog en reed door. De stilte daarna was groter dan tevoren. De zon kroop hogerop. 
Mielie tjolde voort, bergop te voet, want zijn hoofd verdroeg de inspanning niet, bergaf 
weer op de velo.  
Er kwam geleidelijk meer beweging op de weg. Twee autoʼs achtereen. Een boer die 
zijn vee naar de weide dreef. Een dokkerende tractor. Dan lange tijd niets meer.
Bij een drinkbak bleef hij staan. Hij knoopte zijn neusdoek los en bekeek zijn verwon-
ding in de spiegel van het watervlak. De verwonding zag er minder erg uit dan hij had 
gevreesd. Hij dacht aan de hete boerin van gisteravond en beeldde zich in dat ze hem 
verzorgde. Hij dacht aan zijn wijf, die zou vragen wat hij nu weer had uitgestoken.
ʻGij zijt precies ne gebrodten appel.ʼ
Hij waste voorzichtig, rond de verwonding heen, de bloedsporen van zijn gezicht af. 
Nu zag hij er al veel beter uit. Een pleister hoefde eigenlijk niet, die zou alleen maar de 
aandacht trekken. En bloot geneest rapper.

Maar wat later dacht de pastoor van een dorp er anders over. Hij kwam net zijn kerk 
uit, waar hij blijkbaar voor een paar kwezels de mis had gelezen, en zag daar die uitge-
schutte scheujer staan hijgen, velo aan de hand.
ʻAttaqué par un chien,  ̓verklaarde Mielie naar waarheid. 
Hij moest meteen mee naar de pastorie. De meid van de pastoor scheen handig te zijn 
in het leggen van pleisters. Ze had vinnige vingers, een snoet om te bezen, een volu-
mineuze boezem. De pastoor kwam blijkbaar niets te kort in het leven. Toen de meid 
gedaan had met haar werk, hield ze hem een spiegel voor.
ʻTrès bien fait!  ̓stoefte Mielie. ʻEen infirmière zou het niet beter doen. Ik zou u nen 
bees geven, maar mijn zere neus zit in de weg.ʼ
Ze bloosde en haar blik vertelde meer. De pastoor fronste de wenkbrauwen.

Toen Mielie weer buiten stond had hij dorst, hij had vooral goeste in een straffe slok. 
Er was een herberg aan de overkant van het plein. Maar hij had geen geld. 
Hoe geraak ik de dag door zonder geld? vroeg hij zich af, ik ben nog lang niet thuis. 
De kerk stond open. 
Nu had hij weer een van die schizofrene invallen. Hij ging naar binnen voor een gebed 
en kwam terug naar buiten met de inhoud van een offerblok. Hij steeg rustig op zijn 
rijwiel en pedalleerdege in één ruk door tot twee dorpen verder. Intussen had hij de 
wegwijzers naar Namur gezien en zich de landkaart met de negen provincies voor de 

De molens van Zwalm.
Sylvain DE LANGE 

Wie enkel maar de titel “Molens van Zwalm” hoort, zal 
geneigd zijn te denken “nog maar eens de zoveelste bro-
chure” over de toeristisch wel bekende watermolens op 
de Zwalm. Maar reeds bij de eerste aanblik van het boek 
is het duidelijk dat met “Zwalm” niet de gelijknamige 
beek wordt bedoeld, maar wel de fusiegemeente. Staat 
er op de cover immers geen foto van een schitterende 
staakmolen? 
Een eerste doorbladering doet iedereen, die ook maar een 
beetje van Zwalm of van molens in het algemeen houdt, 
het boek onmiddellijk kopen. Zoʼn schitterende uitgave, 
zoʼn verzorgde lay-out, zoveel prachtige afbeeldingen. 
De Heemkundekring Zwalm, pas in 1995 gesticht, heeft 
met dit boek een prestatie geleverd om U tegen te zeg-
gen. Vooreerst werd in de schoot van de kring het gewaagde concept bedacht en uit-
gewerkt om alle bestaande, maar ook verdwenen, molens van alle Zwalmdorpen te 
beschrijven: l2 dorpen, meer dan 20 molens, een huzarenonderneming. 
Deskundigen waren nodig, want het was niet de bedoeling een compilatie op te stellen 
van reeds gepubliceerde artikels, de beschrijving van elke molen moest strikt weten-
schappelijk worden benaderd.
Een schare eminente medewerkers werd bereid gevonden de schouders onder het pro-
ject te zetten. Te veel om ze hier allemaal te vermelden, maar, zonder de anderen te 
kort te doen, toch enkele: de in heel Vlaanderen (en daarbuiten) bekende molinolo-
gen Alain Goublomme, Luc Bauters en Lieven Denewet en de belangrijkste auteurs 
Frydda Van de Velde, Michel Duprez en Guy De Noyette. 

Ieder Zwalmdorp krijgt eerst een kort “historisch portret”, waarna telkens een ware 
detailstudie volgt, perfect gedocumenteerd en prachtig geïllustreerd, over de molen of 
molens van dat dorp. Niet alleen werd in de archieven gedoken, ook de zo belangrijke 
mondelinge overlevering werd niet vergeten. Zoveel mogelijk familieleden van mo-
lenaars werden aan het woord gelaten. Zelfs graaf Hubert dʼUrsel was bereid in zijn 
privé archieven te laten zoeken en er zelfs stukken uit te laten publiceren. 
Wie dus alles wil weten over de nog waaiende en draaiende maar ook over de verdwe-
nen molens van Zwalm, het boek “De molens in Zwalm” onthult al hun geheimen. 
“De Molens van Zwalm”, onder de redactie van Michel Duprez, Guy De Noyette, 
Frydda Van de Velde en Frans Verlaeckt, is een must in de bibliotheek en zeker ook 
voor elke molenliefhebber in Vlaanderen. 
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geest gehaald, die indertijd in de klas van meester Touche aan de muur had gehangen.
Hij reed dus wel de goede kant uit, maar eerst moest hij nu toch echt ergens een glas 
bier kunnen drinken. Alleen al om die eieren door te spoelen.
Hij dronk twee glazen en betaalde met ʻdikke stuivers  ̓en kluiten.
Hij reed bergop bergaf, door bos en veld, met een zwaar hoofd en verstilde gedachten. 
De zon zat hoog. Het verkeer op de weg werd drukker. Een colonne legerwagens met 
norse kerels erin, maakte hem even alert. Alsof op zijn rug geschreven stond: ʻwerk-
weigeraar / saboteurʼ. Maar niemand van die grauwkloten lette op hem.
Hij reed Namen binnen langs de Maas en deed er een uur over om langs de Samber er 
weer uit te geraken. Een oud madammeke had hem de verkeerde kant opgestuurd en 
een halfzatte facteur had hem terug op het rechte pad gezet. Hij hoorde een torenklok 
tien uur slaan.
Het land was vlakker geworden. Hij trapte noest op de pedalen en vergat zijn bescha-
digd wezen. Hij zag afgelegen boerderijen en twijfelde of hij niet beter daar ergens 
opnieuw zou onderduiken. Maar andere krachten dreven hem naar de heimat. 
Na de noen kwam hij in Charleroi aan. Hij schatte dat hij laat in de avond thuis zou 
geraken. Liefst als de kadeeën al sliepen en hem niet zagen. 
In een staminee voor werkvolk hadden ze soep met roggebrood. Hij kreeg veel bekijks, 
terwijl hij het eten, onder zijn ingepakte neus door, naar binnen probeerde te krijgen. 
Een scheve tote boven een kom soep, moest wel de bezienswaardigheid van de dag ge-
weest zijn. Om hun gesmoes te doorbreken, legde hij even zijn lepel neer en verklaarde 
publiekelijk dat ze zijn neus eraf hadden geschoten. 
Les boches natuurlijk, wie anders! 
Met zijn reukorgaan in zijn hand, zo dichtte hij verder, was hij naar een schone infir-
mière toe gestapt en zij had er het ding weer op de juiste plaats aangenaaid. 
Nu had hij ongewild de aandacht nog meer naar zich toe getrokken. 
Ce drôle de type, dachten ze wellicht, daar kunnen we even wat leute aan beleven. 
Het is van den bok zijn kloten, dacht hij, ze werken me op de zenuwen, hoe raak ik 
van ze af? 
Door nog dwazer te doen en dan weg te gaan! Zo zat Treemieze Mielie nu eenmaal 
in elkaar. Hij maakte hen wijs dat hij bij de ʻRésistance  ̓was. Maar dat ze hem verder 
niets moesten vragen.
ʻOf wilt ge dat z  ̓er ook nog mijn oren afschieten?ʼ
De hilariteit steeg. Ze geloofden niets van wat hij zei, maar zijn grollen brachten stem-
ming en zijn grappig accent trok aan.
Iemand vroeg waar hij vandaan kwam.
Alsof hij verkeerd had begrepen, antwoordde hij dat hij zijn studies had gedaan in de 
steencarrière van Lessines.
Un Flamin donc! Dat hadden ze al gedacht. En nu werkt hij wellicht in de fost, dat leek 
waarschijnlijker dan dat hij bij de weerstand zou zijn.
ʻEr werden lui van de résistance neergeknald,  ̓poogden ze hem te intimideren. ʻHet 
staat in de gazet. Ces héros-de-mes-couilles hadden gepoogd een magazijn van de 

Grotere  hoogtes werden dan overbrugd door een zuigperspomp of door een langer 
pomplichaam en een dieper zittend waterslot : beide schemaʼs die opdoken in menige 
examenvraag.

Na de WO II werd steeds meer met betonnen geprefabriceerde ringen gewerkt zodat 
men telkens 1 m dieper en confortabeler kon werken zonder tijdrovend en kostbaarder 
metselwerk.

Met de komst van kraanwerk waarbij een ronde grijper werd gebruikt om de grond 
weg te graven was het aloude steken van een put dan ook voorbij en de komst van het 
openbaar drinkwaternetwerk deed dit proces nog versnellen.

Een stille getuige van dit artikel 
staat momenteel nog aan de 
achterdeur van het Hof  ten 
Bogaerde in de Hasselstraat in 
Maarke en de bijgaande foto zal 
bij de oudere lezers  zeker herin-
neringen oproepen uit hun jeugd. 
Misschien zou het wel goed zijn 
dat deze getuige met zorg geres-
taureerd en voor het nageslacht 
bewaard zou worden.
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Duitsers in de lucht te doen vliegen, maar ze waren niet tijdig uit de voeten geraakt.ʼ
ʻCes héros-de-mes-couilles, ze doen het toch maar.ʼ
ʻSchooljongens die soldaatje spelen, noem ik dat.  ̓
ʻIk zou me alvast niet laten neerknallen, ik leg ze zelf wel neer!ʼ
ʻMaar uw neus moest het wel ontgelden...ʼ
ʻZeg! Mag ik nu mijn soep eten, ja?ʼ

Een heertje, dat er wat verfijnder uitzag dan de anderen en de hele tijd had zitten zwij-
gen, stond op. Het droeg een hoed en had een snorretje. Het kwam de kant van Mielie 
uit gestapt, alsof het hem zou gaan aanspreken. Dat deed het niet, maar in zijn blik zat 
de ijzigheid van meester Touche indertijd, wanneer op school onduldbare schelmen-
streken werden gepleegd en de straffen navenant zouden zijn. 
Het stapte rakelings langs Mielie door en ging het aanpalend lokaal naar binnen. In de 
spiegel tegenover was even te zien geweest, dat daar een telefoontoestel aan de muur 
hing.
Mielie voelde instinctief aan dat er iets te gebeuren stond. Dit mannetje was gevaarlijk, 
het voerde boosaardige dingen in het schild.
Het viel hem ook op dat iedereen nu zweeg, het was of ze met zijn allen wisten wat er 
aan de hand was.
Mielie hoorde hoe in de kamer ernaast telefoonverbinding werd aangevraagd. Hij zat 
daar met samengetrokken tenen te overwegen wat hem te doen stond. Er waren hem 
dingen ontlokt, die hij beter voor zich had gehouden, die bovendien louter opschep-
perij waren geweest.  Hij had zich gelijk een naïeve enkele kloot uitgegeven voor 
weerstander, dat doet ge niet, ge zwijgt erover. Misschien was hij stomweg, gelijk een 
konijn in een strop, in een milieu van rexisten, verraders, leden van de zwarte bende 
terecht gekomen.
Ik moet hier weg, dacht hij plots! Hoe geraak ik hier weg?
Achter de deur hoorde hij een telefoongesprek, waar hij niets kon van verstaan, maar 
dat schijnbaar bestond uit het geven van bevelen. Het duurde niet lang, dan ging de 
deur weer open en het heertje was daar weer. Het ging niet terug naar zijn plaats, maar 
zette zich naast Mielie op de bank. Tezelfdertijd legde Mielie zijn soeplepel neer en 
stond op.
ʻWacht eens even, we moeten praten,  ̓beval de ander.
ʻIk zou niet weten waarover.ʼ
ʻGe doet er goed aan terug te gaan zitten.ʼ
ʻIk zal wel zelf bepalen wat mij te doen staat!ʼ
Mielie stond daar stijf van de adrenaline, loenste de gelagzaal rond, zag alle ogen op 
hem gericht.
Ik moet gewoon weglopen vóór iemand reageert! Ik moet als de weerlicht buiten zijn, 
mijn velo pakken en...
ʻNeerzitten,  ̓beval de ander.
Het instinct van Mielie zei: rechtop blijven en toeslaan! Er zat niets anders op! Hij 

immers een zeer zwaar ongeval of de dood van de man onder in de put. Het slijk dat 
onderaan de aker hing werd er ook zo goed als mogelijk vooraf afgeveegd daar anders 
ongezellige "klodders" in de nek van de steker vielen.

Het meest typische materiaal was echter het houten wiel dat voor elke put steeds weer 
moest gemaakt worden. In het archief van de schrijnwerkerij Van Nieuwenhuyze dook 
onlangs nog een uitgaande faktuur op “voor het maeken van een waterputwiel voor de 
somme van 273 franc” wat een niet onaardig bedrag was.

Een houten cirkelvormig plateau met buitendiameter van de te maken put was in het 
midden voorzien van een naar boven wegneembaar vierkantig luik dat in een sponning 
lag zodat het niet kon wegzakken.

Er werd altijd met een ploeg van drie mannen gewerkt. Om het uur werd de steker op-
gehaald samen met een lege aker en werd een fitte steker neergelaten. De twee hendels 
om de rol van de windas te draaien en de pal in het oog en in de hand te houden eisten 
alle aandacht op van de werklui boven. Elke morgen bij het begin van het werk werd 
eerst een brandende kaars neergelaten om te controleren of er geen gevaarlijke gassen 
aanwezig waren.

Het metselwerk vorderde naarmate de put dieper werd en het gewicht ervan deed de 
gemetste ring meezakken op het wiel. Minstens een steense muur werd gemetst, soms 
anderhalve steen. Het werk mocht met slordige voegen gebeuren daar openingen voor 
waterinsijpeling nodig en nuttig waren. Eens men de waterhoudende laag bereikt had 
groef men nog wat dieper om een zekere reserve aan water te bekomen. De afwerking 
bovenaan het metselwerk was een recht opgaande constructie tot ongeveer een meter 
boven het maaiveld. Soms werd er een windas gebruikt om het water op te halen. Soms 
werd er een deksel in twee delen gemaakt om de put af te dekken tegen vuil, onge-
dierte, bladeren of er werd een pannendak over de put gebouwd. In Bokrijk wordt een 
lange hefboom ingeschakeld om water te putten.

Soms echter wanneer een pomp voorzien was ging men de laatste meter van het met-
selwerk geleidelijk aan conisch laten versmallen zodat er uiteindelijk nog een opening, 
een mangat van amper zestig cm doormeter open bleef die dan met een zware leisteen 
werd afgesloten. Het gebruik van een loden darm naar de pomp was regel en de giftig-
heid van allerlei loodverbindingen werd pas later ontdekt.

Het steken van een put was telkens een ander avontuur afhankelijk van de diepte van 
de grondwaterlaag, de samenstelling van de aardlagen, de aanwezigheid van zand-
steen en kwelmgrond, zodat men nooit wist hoelang het werk zou duren. Onze leraar 
natuurkunde heeft ons destijds willen diets maken dat water maximaal 10 m kan opge-
pompt worden en  dat wegens verliezen aan de pompzuiger zowat 8 m gehaald werd. 
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bliksemde zijn aanrander in de ogen, zoals hij gedurende een pijnlijk ogenblik met die 
hond had gedaan, hoewel dit hier geen gewone hond was, maar een gevaarlijke pitbull, 
een rottweiler met een hoedje op!
Plots greep hij met zijn twee handen de randen van dat hoedje vast, duwde het krachtig 
neerwaarts, over dat hoofd heen. Hij hoorde het geluid van knobbelend kraakbeen, als 
van oren die dubbel werden geplooid en een neus die plat werd gedrukt. Meteen was 
er alleen nog een romp en een hoed en armen die in wanhoop omhoog grepen maar 
niets vermochten. Vijf seconden later explodeerde de beroering in de gelagzaal. Maar 
Mielie was toen al drie seconden buiten.
Op dat moment stopt daar godverdomme toch wel een politiewagen zeker!
Maar in het hoofd van een mens in gevaar, kunnen de dingen razend snel gaan. Reflex, 
noemen ze dat.
ʻOn vous attend là bas, messieurs,  ̓zei Mielie onvoorstelbaar kalm en hij wees naar 
binnen. Hij bleef heel even kijken en zag hoe de gewapende mannen naar binnen 
stormden en tegen een naar buiten willende meute aanbotsten, hij zag hoe de pakke-
mannen meteen aan het stoten gingen met de kolven van hun geweren.

Toen het daar, alweer amper enkele seconden later, begon door te dringen wat er pre-
cies aan de hand was, was Mielie in de eerste zijstraat verdwenen.

Dikwijls werd zelfs een waterput gestoken vooraleer de bouwwerken aan een woning 
begonnen om over water voor de metselspecie te beschikken en om het debiet van de 
put een paar maand te controleren of om te beslissen of hij al dan niet nog uitgediept 
diende te worden.

Alhoewel bepaalde metsers zich in het steken van waterputten gespecialiseerd hadden 
was vrijwel elke bouwondernemer destijds beslagen genoeg om zo een klus te klaren.
Een metser, Marcel Van Cleemputte, uit de Neerstraat te Sint-Maria-Oudenhove was 
in de regio Vlaamse Ardennen voor dit werk berucht en had niet voor niks de bijnaam 
van Tarzan. Nu ja, een gewone klus was dit niet maar eerder een zware karwei, lastig 
en soms zelfs gevaarlijk.

Tot de standaarduitrusting behoorde in de eerste 
plaats een degelijk en bedrijfszekere kaapstan-
der die in onze contreien een "gescheir" genoemd 
werd.
Drie zowat drie meter lange buizen of eiken palen 
vormden een driepikkel die boven de toekomstige 
put opengespreid stond. Tussen twee ervan functi-
oneerde een windas (plaatselijk “winde” genaamd) 
voorzien van een remsysteem dat werkte met een 
tandrad met een pal. Een stalen kabel of een be-
trouwbare reep werd rond de windas opgedraaid en 

over een losse katrol geleid dat in de top van de driepikkel vastge-
hecht was en waaraan een ruime metserskuip bengelde. Deze kuip 
was dikwijls versterkt door ijzeren beslag aan de randen. Sommige 
akers waren helemaal uit stevig geklinknageld plaatijzer.
Ook een stevig, vingerdik ijzeren hengsel was standaard want de 
kuip moest zeker meer dan 100 kg last aankunnen. Deze kuip was 
eerder smal en hoog want in de put mocht ze niet te veel ruimte in-
nemen: man en kuip samen in een schacht met een doormeter van 
ongeveer één meter spreekt voor zichzelf.

Voor het eigenlijke “steken” van de put door het weggraven van de aarde was een spe-
ciale spade gebruikelijk. De steel was amper een dertigtal cm lang en alles leek sterk 
op het schubje dat elke infanterist als basisuitrusting bij het leger meekreeg. Wanneer 
men in de ondergrond op een al of niet sterke gesteentelaag of samengeklitte keien 
stootte moest er extra met hamer en beitel gewerkt worden. Al het losgemaakte puin 
werd in de “aker” geschept in een ongemakkelijke houding en in de krap bemeten  
ruimte. Na een afgesproken teken of geroep werd de volle kuip omhoog getakeld nadat 
de knoop of de haak nog eens gecontroleerd was : een volle vallende kuip betekende 
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De knipsels van Roger.
JOZEF BOURDEAUDHUI

Inleiding

In het vorig nummer van Businarias zijn we gestart met 
een hopelijk lange reeks “knipsels”, een selectie uit het 
uitgebreide krantenknipselarchief van Businarias. We ver-
melden niet uit welke krant of uit wiens journalistieke pen 
het artikel komt. (Wij voelen ons wel niet verantwoorde-
lijk als er in het aangehaalde artikel fouten door de repor-
ter zouden zijn gemaakt). We bladeren gewoon eens in 
de mappen, halen er enkele rubrieken uit die we al dan 
niet kort samenvatten en soms (olijk)  becommentariëren 
- eventueel met de oorspronkelijke bijgaande foto (sorry 
voor de kwaliteit).

Nog één technische opmerking: de schuin gedrukte teksten zijn telkens letterlijke uit-
treksels uit het artikel.

Wat gebeurde er in Maarkedal in 1978?

Etikhove, januari 1978. “Op zondag 5 fe-
bruari wordt in Etikhove gestart met de 
actie “Jaar van het Dorp”. Deze officiële 
aanvang gebeurt met een optocht van de 
verschillende  verenigingen naar de kerk, 
begeleid door de Koninklijke fanfare De 
Bijenkorf... Na de eucharistieviering is er 
een receptie in de parochiale zaal. Met-
een wordt dan de schaal voorgesteld. De 
opbrengsten moeten dienen voor het aan-
schaffen van een nieuw kostuum voor de 
fanfareleden...” Hoeveel van deze ʻtel-
joren  ̓ zou Omer Van Welden niet hebben 
gemaakt? En hoewel ik reeds in 1977 de 
tekeningen gemaakt had van de 6 kerken, heeft het nog 20 jaar geduurd voor ik zelf 
zoʼn bord had. Weet er trouwens iemand wat de mysterieuze lijn voorstelt (op het bord 
in groene kleur) die de zes kerken verbindt?

Een waterput steken.
CLOTHAIRE DE DEKEN

Het museum voor oude technieken (M.O.T) inventariseerde met medewerking van 
de heemkundekringen de nog resterende bakovens in Vlaanderen. Op haar website 
kan men de resultaten terugvinden. Het opmetselen van een bakoven is een techniek 
die  dreigde verloren te gaan en daarom richtte het museum een cursus hierover in na 
raadpleging van oude metselaars die de knepen van het vak beheersten. Plannen en 
richtlijnen werden op de site gezet en wellicht veelvuldig geraadpleegd om een inval-
lende oven te herstellen of om een nieuwe te bouwen.

In 2010 lanceerde het museum een oproep om de gemetste waterputten, al dan niet  
overdekt ook te inventariseren en te fotograferen. Deze aktie loopt nog steeds.

Hoe ging men te werk voor het maken van een waterput of zoals in Vlaanderen gezegd 
wordt : het "steken" van een waterput ?
We kennen nog de oude gele affiches in de gelagzalen van herbergen waar de verkoop 
van een huis aangekondigd werd en waarop heel dikwijls de aanwezigheid van put-
water als een extra meerwaarde in de verf werd gezet. Vóór de komst van de algemene 
waterleiding die op het platteland lang op zich liet wachten, was de aanwezigheid van 
drinkbaar water, hetzij put- of bronwater sterk medebepalend waar men een nieuw huis 
of boerderij ging bouwen.

In haar boek over de Vlaamse Ardennen toont Marie-Christine Gottigny zelfs aan dat 
de oudste en meeste bewoning rond de bossenareheuvel (Etikhove en Maarke-Ker-
kem) zich situeerde op de zogeheten bronnenlijn, plaatselijk ongeveer samenvallend 
met de hoogtelijn van 78 m. Er zijn voorbeelden te over van de bijna dwingende nood-
zaak drinkbaar water binnen handbereik te hebben. En bij elke afbraak van een oude 
woning vond men steevast twee voeten diep de loden darm die tussen het huis en de  
toegelegde en buiten gebruik zijnde waterput liep.

Vroeger werden de buren van een bouwperceel gepolst over kwaliteit, diepte en hoe-
veelheid van het put- of grondwater. Meestal werd ook de hulp ingeroepen van een 
pendelaar om de aanwezigheid van een  ondergrondse “waterader” met de wichelroede  
te bepalen en om de meest geschikte plaats aan te wijzen waar men met min of meer  
kans op succes een waterput kon steken.

In de franse taal bestaat er zelfs een woord voor deze wichelroedelopers : "des sour-
ciers". Een naam die geen verdere uitleg nodig heeft. De soms sterke verhalen over  
de kunde en/of de kennis en het wisselend succes van waterzoekende wichelaars kan 
zeker een apart, bladzijdenlang artikel voor ons tijdschrift opleveren.
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Etikhove, maart 1978. “Marcel en Norbert De Keyzer 
zijn te Etikhove woonachtig. Eerstgenoemde is op het ou-
derlijk erf gebleven en heeft als dusdanig hokinstallatie 
en duiven van zijn vader Nestor zaliger geërfd. Ondanks 
er spetterende resultaten werden vergaard door Nestor, 
marcheerde het de eerste jaren bij Marcel hoegenaamd 
niet. Zelfs stond hij eens op het punt er voorgoed het bijl-
tje bij neer te leggen. Wat dan gelukkig niet is gebeurd. 
ʻOp aanraden van broer Marc, die ontegensprekelijk over 
meer stielkennis beschikt dan ik, ben ik op pad getrokken 
om nieuw bloed bij te halenʼ...” Dit is geen vampieren-

verhaal, maar een onderdeel van het epos van de familie De Keyzer, een begrip in de 
wereld van de duivensport. Over de broers Marc, Roger, Marcel en Norbert en hun 
duivenervaringen lees je meer in de archieven van Businarias.

Louise-Marie, mei 1978. Het jaar 
van het dorp wordt voor Louise-
Marie een speciaal jaar. Het be-
staat immers 125 jaar. “ʼMoesten 
we wachten op Ronse of Maarke-
dal, dan zou er te Louise-Marie 
geen jaar van het dorp gevierd 
worden.  ̓Met deze woorden werd 
door Maurice Bouchez in naam 
van de werkgroep ʻJaar van het 
dorp Louise-Marie  ̓ de voorstel-
ling van de activiteiten in  het te-

ken van dit thema, ingeleid... Thans wordt de kans geboden om zich te manifesteren. 
Louise-Marie wil de parel worden aan de kroon van Ronse, koningin der Vlaamse 
Ardennen. Om dit te bereiken werd het comité gevormd waaruit alle partijpolitiek 
verbannen werd.” Zou het kunnen dat er hier ergens een haar in de dorpsboter zat tus-
sen Louise-Marie en Maarkedal? Waarom immers wou dit comité zich zo graag naar 
Ronse richten en niet naar Maarkedal waar het toch deel van uitmaakte? Op bijgaande 
foto van de initiatiefnemers zien we toch ook maar enkel bewoners van Ronse en 
Louise-Marie.

Louise-Marie, mei 1978. “Historische stoet op 25 mei. Keizer Karel komt op bezoek.” 
Een opvallende kop van een van de knipsels uit het archief. “... Het feestvierend dorp 
krijgt nog hoog bezoek, want naast een koningin komt ook Keizer Karel nog eens een 
kijkje nemen. Het is geweten dat Keizer Karel een avontuurtje had met een meisje 

     aantal
Periode  onwettige   aantal     0/00       0/00
   geboorten geboorten Nukerke   Vlaanderen
1651-1660 16  449  35,63  15,70
1661-1670 13  517  25,15  20,00
1671-1680 15  508  29,53  17,70
1681-1690 17  481  35,34  14,60
1691-1700   7  439  15,95  17,60
1701-1710 12  511  23,48  16,20
1711-1720 11  530  20,75  12,40
1721-1730   9  509  17,68    7,90
1731-1740   6  578  10,38  10,30
1741-1750   2  551  3,63    7,40
1751-1760 13  582  22,34    7,70
1761-1770 20  559  35,78    9,50
1771-1780 17  579  29,36    9,90
1781-1790 18  720  25,00  21,90

Repeaters.

“Repeaters” zijn de vrouwen die meerdere onwettige kinderen hebben. Bij de lijst 
onwettige geboortes komen we een aantal keer dezelfde naam van de moeder tegen. 
Gaat het wel om dezelfde vrouw ? In de parochieregisters is dit echter moeilijk na te 
gaan.
 
Twee keer 
 Aelvoet Cecilia     Ardenois Susanne 
 Cousaert Marie Anne    Dierens Sara
 Ghys Marie Theresia   Hooghstoel Maria 
 Mechens Marie Anne   Seymortier Elisabeth
 Van Cauwenberghe Joanna Catharina Van Malleghem Joanna
 Vander Haeghen Ludovica   Vander Straeten Susanna 
 Verplancken Willemyne   Waeckeniers Catharina 
 Wandauwer Magdalena

Meer dan 2 keer
 Geenens Marie-Theresia (3)
 Vander Straeten Anna (3)
 Vergeynst Paula (4) in 1654, 1658, 1660, 1663
 Langie Maria Therisa (7) in 1761, 1762, 1765, 1773, 1774, 1785, 1788.
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uit Nukerke, een dochter Vandergheynst. Dit meisje bracht Margaretha van Parma 
ter wereld.“ Bij de viering van 150 jaar Louise-Marie in 2003 kwam prins Filip op 
bezoek...

Etikhove, mei 1978. In die tijd 
werd in Etikhove nog gezocht 
naar “De Ster der Vlaamse Ar-
dennen”, niet in de Melkweg, 
maar wel tijdens de Pinkster-
feesten. “Na een spannende 
zangwedstrijd werd te Etik-
hove op Pinkstermaandag de 
Ster der Vlaamse Ardennen 
gekroond. Voor de 9e maal 
werd deze prijs uitgereikt, en 
opnieuw werd een jong talent 

als winnaar uitgeroepen. Winnaar dit jaar is Ronaldo Deman uit Moeskroen. Met zijn 
lied ̒ Je veux être un homme” behaalde hij 908 punten. Voor de jury bestaande uit voor-
zitter Joos Roman, secretaris Paul Van Nieuwenhuyze en verder Nadine Didier, Dirk 
De Merlier, Geert Van Wambeke, dr. Van Ongevalle, Laurent Ghys, Lucien DʼHaeyer, 
Marie-Paule Van Nieuwenhuyze en het winnend koppel van de verloofdenkwis, Vera 
Verlinden en Danny Vanderstichel, was het geen gemakkelijke taak.”

Louise-Marie, mei 1978. “De inwoners van Louise-Marie moeten niet naar het post-
kantoor van Ronse of dat van Etikhove trekken 
om een betaling te doen, postzegels te kopen of 
een aangetekende brief te versturen. Louise-Ma-
rie heeft een eigen postkantoor, ondergebracht 
onder het duivenhok van Leopold De Smet. De 
zoldering is goed afgesloten zodat geen duiven-
pluimpjes in het mini-postkantoor kunnen te-
rechtkomen. In een lokaaltje naast het postkan-
toor worden s̓ zaterdags de duiven ingekorfd. 

Het postkantoor van Louise-Marie is twee meer lang en even  breed...” Vlaanderen is 
toch mooi hé.

Etikhove, juni 1978. Wij vermoeden dat het hoogst uitzonderlijk is dat een volledig 
schepencollege gezamenlijk op bezoek gaat bij een moeder in het moederhuis nadat ze 
is bevallen. En toch gebeurde het. “In de materniteit van de kliniek van de Zusters van 

Drie jaar later besliste de kerkelijke overheid dat ook de begrafenissen in een register 
moesten opgeschreven worden.
Het doopregister en huwelijksregister startten te Nukerke reeds in 1603, het overlij-
densregister pas is 1618. De eerste aktes zijn van de hand van ”Deservitor” Frater 
Adrianus Beyns, een minderbroeder uit Oudenaarde. De eerste doopakte is die van Ju-
docus Cruypenninck, zoon van Egidius en Ermete de Dondere, gedoopt op 10 oktober 
1603. De eerste huwelijksakte (21 september 1603) is die van Robert vanden Berghe 
die huwde met Joanne vander Beken. De eerste begrafenisakte (13 juni 1618) is die 
van Nicolaus vander Geynst.
Alle akten zijn in ons documentatiecentrum “Ter Maelsaecke” te raadplegen zowel op 
microfilm, in boekvorm en digitaal op computer.

In dit artikel bekijken we meer speciaal de onwettige geboorten. In de doopaktes staat 
filius illegitimus of filia illegitima. Het waren kinderen die geconcipieerd en geboren 
waren uit een buitenechtelijke seksuele relatie. 
De vroedvrouw probeerde kost wat kost de naam van de vader van het onwettige kind 
te kennen. Men ging er van uit dat de vrouw tijdens de barensweeën de naam van de 
vader gemakkelijker bekend zou willen maken. Indien ze de identiteit van de vader 
niet prijsgaf dreigden sommige vroedvrouwen ermee om de aanstaande moeder tijdens 
de bevalling niet bij te staan. Op een moment van grote pijn en bevreesd door de dode-
lijke afloop durfden velen niet meer te zwijgen of te liegen. Eenmaal de naam van de 
vader bekend werd zowel de vader als de moeder gedwongen te huwen.

Door een ordonnantie van Keizerin Maria Theresia in 1778 werd deze praktijk echter 
verboden. Men mocht voortaan de naam van de vader, ook al werd die genoemd, in de 
akte niet meer opnemen1. Dit had als gevolg dat er minder vaders van natuurlijke kin-
deren bekend werden waardoor de positie van de vrouw er in feite op achteruit ging.

Het aantal onwettige geboorten zal wellicht hoger liggen dan de cijfers die we hier 
verder aanhalen aangezien deze geen rekening houden met de vondelingen. Vonde-
lingen waren niet per se illegitimi maar in veel gevallen wel. Het waren vaak onwet-
tige kinderen die door de moeder niet gewenst werden omwille van de te verwachten 
schande. Daarbij verlieten sommige ongehuwde zwangere vrouwen soms wel eens 
hun dorp om in een nabijgelegen stad ondergedompeld in de anonimiteit te bevallen. 
De graad van onwettigheid zal dus wel hoger zijn dan degene die we hier vooropstel-
len. In onderstaande tabel zien we dat de cijfers voor Nukerke (veel) hoger liggen dan 
die voor Vlaanderen.

1. C. Vandenbroecke : Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot heden, Brussel 1986, p 109.
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Barmhartigheid te Ronse was de geboor-
te van de vierling gisteren nog steeds on-
derwerp van de gesprekken. Zoals reeds 
gemeld schonk Kristel Provost, Geiten-
hoek, Etikhove-Maarkedal, zondag het 
leven aan drie meisjes en een jongen. 
Saartje kwam zondagmiddag om 12 u 40 
ter wereld en woog 1,350 kg. Zij werd 
gevolgd door Lotte (1,200 kg), broertje 
Sam (2,280 kg) en Eef (1,700 kg). Tussen 
de geboorte van het eerste en het vierde kind verliepen 11 minuten en dat zou ook een 
record zijn. De moeder en de baby s̓ zijn gezond. Vader Dirk De Meester zal vandaag 
zijn vier kinderen in de registers van de burgerlijke stad laten inschrijven.”

Nukerke, september 1978. 
“Driemaal daags luidde 
Bertha Gabriëls zaliger het 
Angelus; regelmatig bracht 
zij frisse bloemen naar haar 
kapel... Zowat 25 jaar gele-
den werd tegenover de ge-
meenteschool van Nukerke 
een kapel gebouwd ter ere 
van O.L. Vrouw van Fatima. Enerzijds als dankbaarheid voor de Moederlijke Bescher-
ming van Nukerke tijdens de twee wereldoorlogen, anderzijds om de schoolgaande 
jeugd van de gemeenteschool en haar omwonenden biechtgelegenheid te bieden... Met 
ruim 200 stonden ze zondagnamiddag rond de kapel, het pronkstuk van de Dries. De 
Mariale devotie werd nog meer kracht bijgezet door de gloedvolle predikaties van 
aalmoezenier Sooi Willems...” En wie legeraalmoezenier Willems heeft gekend weet 
dat de woordkeuze van de reporter niet overdreven is.

Nukerke, september 1978. Vlaan-
deren is toch een schoon land: 
waar men komt langs Vlaande-
renʼs wegen komt men blijkbaar 
keuringen van schapen- en geiten 
tegen. En dus ook te Nukerke. 
“Ter gelegenheid van de Nukerk-
se septemberkermis organiseerde 
het feestcomité van de Vrolijke 

Onwettige geboorten te Nukerke (1603-1796).
MARC VUYLSTEKE

In een zitting van het Concilie van Trente (11 november 1563) werd beslist dat de 
parochiepriesters alle dopen en huwelijken in een parochieregister moesten noteren. 
De verplichting om ook de overlijdens (begrafenisssen) te noteren kwam pas in 1614.
Parochieregisters zijn dus handgeschreven registers waarin de namen, de data en nog 
andere gegevens genoteerd werden m.b.t. doop, huwelijk en begrafenissen.
Men wou op die manier incestueuze huwelijken vermijden en tevens een controle 
uitoefenen op het gedrag van de parochianen.
 
De besluiten van het Concilie van Trente werden gepubliceerd in een pauselijke bul  (26 
januari 1564) en op 11 juli 1565 in de Nederlanden aanvaard. In onze streken werden 
die richtlijnen niet meteen opgevolgd, dit vooral door de godsdiensttroebelen die vanaf 
1566 volop het naleven ervan bemoeilijkten. Tijdens de regering van de aartshertogen 
Albrecht en Isabella begon men op vele parochies de schikkingen na te leven. In artikel 
20 van het Eeuwig Edict (1611) werd besloten dat men twee dubbels van de parochie- 
register moest opmaken : één voor de eigen schepenbank en één voor de griffie van 
de kasselrij (voor onze regio het Land van Aalst). "willende daerenboven dat de wet-
houders van de dorpen doen maecken een tweede dobbel van de voorseyde registeren, 
ende tʼzelve seynden inde greffie van de steden, bailliuwagiën, casselryen, gouvernan-
ciën ende andere hooghe bancken van hun ressort, om aldaer bewaerdt te worden".
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Feestvierders zondag een schapen- en geitenkeuring. Er waren 85 dieren ingeschre-
ven: de dieren defileerden er voor de kermisvierders onder de bevlagde kerktoren.“ 
Zouden die bokken dan ook tijdens het defileren de groet hebben gebracht? Zo van 
ʻOm te groeten.... Groet!

Nukerke, december 
1978. “Het blokflui-
tensemble van de Ko-
ninklijke Muziekmaat-
schappij St. Cecilia 
van Nukerke heeft 
zaterdag puik gepres-
teerd... Het blokflui-
tensemble werd op-
gericht n.a.v. het Jaar 
van het Dorp. “  ̓ t 
Muziek  ̓zoals de fan-
fare in Nukerke wordt 
genoemd, stelde de instrumenten ter beschikking van deze nieuwe muzikale kern.” De 
reporter noteert verder:”... met zijn 50 heeft Marc nog lenige vingers.” Wat bedoelde 
de reporter hiermee eigenlijk?

Nukerke, december 
1978. “In hun lo-
kaal t̓ Moleken, aan 
de Holandstraat te 
Nukerke waren de 
St. Elooischutters 
in feest n.a.v. de ko-
ningsviering in de 
persoon van Viviane 
Van Hoolandt. Voor-
zitter Michel Claus 
sprak er de geluk-
wensen uit. Namens 
zijn karabijnschuttersmaatschappij mocht hij burgemeester A. Hubeau van Maarkedal 
verwelkomen... “ Nukerke houdt van feesten... Wij vragen ons trouwens af hoeveel 
koningen, keizers, prinsen of hun vrouwelijke soortgenoten er zo per jaar gehuldigd 
worden – wij houden blijkbaar tóch van blauw bloed!?

Rechtstaande van links naar rechts : een 
onbekende, Denis De Potter (Cannoo), 
Landerzen Taaf (met zwarte muts), 
Michel Ketsman en Marcel Pot (Schuite-
leer - met witte kokmuts), een onbekende, 
Arthur Van Overmeeren  (Moortelbaksen 
Turie), Georges Vandewalle (Carnac of 
Djef den Desscher), nog een onbekende, 
Omer Vandendriessche (Poentje), Arthur 
Pauwels (bakker), Cyriel Ysebaert (Mol), 
Roger Roman (een haarkapper, schoon-
broer van Merke De Vos), een onbekende, 
Carlos Gilleman en nog een onbekende.

En dat is nu een nieuwe uitdaging voor de 
Louisenaars.
Wie weet er iets meer over Carnac, over 
Mol en Schoenie ?
Wie zijn de onbekenden ? 
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Schorisse, december 1978. “Vogelvrij. Dit is de titel van het 
eerste boek van Paul Baekeland dat thans aan het publiek 
en de pers werd voorgesteld. Deze nieuwbakken schrijver 
van de streek werd ingeleid door Robin Hannelore. Daar 
geen persexemplaren ter beschikking waren kunnen wij 
geen beeld over de inhoud van deze roman geven.” Nogal 
gasten hé, die reporters uit die tijd! Alleen maar iets willen 
schrijven over een boek als ze het als geschenk krijgen... Of 
zou het nog zo zijn?

Schorisse, decem-
ber 1978. “Anno-
venkapel leegge-
roofd en bedreigd. 
De kapel van 
Onze-Lieve-Vrouw 
van Zeven Weeën, 
in de volksmond 
Kapel van de An-
noven, is reeds 
geruime tijd aan het vervallen. Thans lekte uit dat de kapel onlangs zou beroofd zijn 
van alle waardevolle beelden en stoelen. Toen de eigenares, mevr. Baeskens, zich ging 
vergewissen bleek dat alles wat maar enige waarde had uit de kapel verdwenen was: 
waardevolle vazen, beelden en bidstoelen in goede staat waren verdwenen. Ook de 
gegoten klok is uit de toren verdwenen. Op zekere dag werd aangebeld bij de eigenares 
door een onbekende persoon die zei te weten waar het klokje van de kapel zich bevond 
en het wou kopen. Men verzocht de man een andere dag langs te komen, maar de man 
liet niet meer van zich horen...” Het vervolg van dit thrillerverhaal is te lezen in het 
archief van Businarias. Het eindigt wel met de restauratie van alle kapelletjes op de 
Annoven... jaren later.

Wie is Landerzen Taaf ?
MARC VUYLSTEKE

De kadee van Gurkieze Cyriel en Boerzemers Marietje (Paul Baekeland) en tal van 
andere Louisenaren schijnen met een probleem te zitten. Wie was Landersen Taaf  en 
waarom kreeg hij die naam ? De laatste maanden werd daar nogal over geredetwist. 
Na enig speurwerk vond ik het antwoord. 

Landerzen Taaf heette Emile Oktaaf De Jonghe. Hij werd te Nukerke geboren op 
21 mei 1882 als zoon van Leander De Jonghe, een landbouwer te Louise-Marie, en 
van Prudentia Minnaert, geboren te Mater. De vader van Oktaaf heette dus Leander en 
vandaar de naam van Landerzen Taaf.  De vader, Leander, werd te Nukerke geboren op 
2 juli 1838 als zoon van Camiel1, geboren te Maarke-Kerkem en van Seraphine 
Aelvoet uit Nukerke.
Landerzen Taaf is ongehuwd gestorven, 67 jaar, te Etikhove (Louise-Marie) op 
17 oktober 1949. Twee buren, Alfred Roos, 51 jaar, “electrieker” en Omer Haustraete, 
60 jaar, textielwever, deden twee dagen later de aangifte van zijn overlijden in het 
gemeentehuis te Etikhove.
Er is uiteraard maar één Landerzen Taaf (Emiel Oktaaf De Jonghe) en dat was “den 
dienen die deur aan deur met mijn ouders woonde” zoals Georges Gosseye dat ver-
woordde. Tevergeefs heb ik in de parochieregisters en in de boeken van de burgerlijke 
stand van Maarkedal en Ronse gezocht naar een tweede Oktaaf De Jonghe maar die 
heb ik nergens gevonden.

Ik vond wel een foto in ons archief waarop Landerzen Taaf staat, duidelijk herkenbaar 
met een "cornervlaggetje" in zijn hand. 
 
Op de foto staan de voetballers van de “Antique Boulevardgasten” van Louise- 
Marie na een wedstrijd gespeeld op 22 mei 1944, dus kort na de bevrijding samen met 
enkele supporters. Vooraan van links naar rechts op de knieën zitten Georges De Cub-
ber (Schoenie), Georges Rubbens, Alfred Roos, een onbekende en Jef Dreelinck (een 
beenhouwer).

1.   Camiel, geboren te Maarke-Kerkem rond 1801 was gehuwd met Seraphine Aelvoet, geboren te 
Nukerke rond 1805. In dit gezin werden de volgende kinderen geboren : Karel-Lodewijk 30 juni 1825, 
Frederic 2 maart 1827, Leander 1 oktober 1830, Augustijn 22 januari 1834, Francies 10 januari 1835 
en Desiré 11 september 1841.
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Businarias ingebonden. 
JOZEF BOURDEAUDHUI

Heel wat leden van Businarias hebben sedert ze lid zijn van de heemkundige kring 
goed zorg gedragen van hun tijdschrift dat ze drie maal per jaar ontvangen. Nochtans 
is er het besef dat losse nummers bewaren van zoʼn (laten we maar toegeven) klein 
boekje niet eenvoudig is. Er raakt er al eentje ergens op een ander plaats gelegd dan 
waar het hoort te liggen. Het wordt dan vergeten waar het gelegd is. Het kan verloren 
raken, en dat wil uiteraard niemand. 

Ook voor het terugvinden van bepaalde artikels is het ook niet altijd zo gemakkelijk 
om het stapeltje, dat ondertussen toch al zoʼn 15 cm dik is (voor wie ze allemaal heeft 
– en wie  niet?), te gaan doorzoeken. De volgorde raakt dan in de war en het klasseren 
kan herbeginnen.

Ik geef toe, dit is wellicht allemaal een beetje overdreven. Businarias geeft de lezer 
echter een oplossing aan: de jaargangen kunnen worden ingebonden tot heuse boeken 
welke enkele jaargangen kunnen bevatten. Hiernaast een voorbeeld van de ingebonden 
14 jaargangen die reeds zijn verschenen. De tijdschriften zijn ingebonden en gevat in 
een bedrukte harde kaft. 

Businarias heeft daarvoor een boekbinder 
op de kop kunnen tikken (niet letterlijk), 
die de tijdschriften wil inbinden voor de 
prijs van 18 euro (exclusief 6% BTW) per 
boek. Dit boek bevat dan 3 à 4 jaargangen 
(dikte ongeveer 2,5 cm).

Neem hiervoor contact op met
boekbinder Floris Vandeputte,
Zwijnaardsesteenweg 525
9000 Gent
Tel. 09 222 01 15
GSM 0487 34 89 79
E-mail: florisvandeputte@gmail.com.

hun beurt kinderen. Villaguay telt vandaag 40.000 inwoners en meer dan een derde zijn 
afstammelingen van Belgen. Samen met andere immigranten maken ze van Villaguay 
een welvarende stad. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan werd er een grootse 
viering georganiseerd. Nooit hebben ze het contact met Vlaanderen verloren. Regel-
matig komen Argentijnse Vlamingen hun familie in Vlaanderen bezoeken. 

Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats. Bij de start van mijn opzoekingen 
omtrent de emigratie van onze voorouders naar Argentinië kwam ik in contact met 
Hugo De Clercq. Hugo De Clerq vestigde zich met zijn echtgenote in 1997, na een 
lange carrière in dienst van de Bank Brussel Lambert, in Argentinië. Hij bezorgde me 
heel wat informatie omtrent de uitgeweken families. Zijn opzoekingswerk samen met 
het werk van Eriberto Walter Devetter, in 1925 in Villaguay geboren als kleinzoon 
van pioniers uit Ronse, is nu in boekvorm verschenen. Het boek “Mensen overplan-
ten, De Belgische immigranten in Villaguay, hun belevenis”, 384 blz., verlucht met 
talrijke unieke fotoʼs mag ik u warm aanbevelen. Het kan aangekocht worden in het 
Stadsarchief van Oudenaarde voor slechts 17 euro. 
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Emigratie vanuit de Vlaamse Ardennen
naar Argentinië (1880-1890) (Deel III - Slot).

MARC VUYLSTEKE

Hieronder vindt u deel III van de lezing gehouden op vrijdag 9 april door Marc 
Vuylsteke, voorzitter van de heemkundige kring Businarias uit Maarkedal. Deel I 
behandelde de emigratie in het algemeen : de voorbereiding en de reis van Oude-
naarde naar Villaguay en de regio waarin de emigranten terecht kwamen. In deel II en 
nu ook deel III gaat de aandacht vooral naar enkele Vlaamse families die de overtocht 
waagden.

d. Maria De Lange x Jan Dubuisson.

Maria Delange, geboren te Ronse op 27 mei 1870, was op 11-jarige leeftijd met haar 
broer Honoré, haar moeder Mathilde van Hauvart en haar stiefvader Petrus Declercq 
op 1 november 1881 vertrokken naar Argentinië. Op het schip had ze Jan Dubuisson 
uit Berchem ontmoet. Samen met zijn vader Modest was hij ook één van de migranten. 
Bij de verdeling van de landerijen kreeg vader Modest een perceel grond toegewezen 
dat juist naast het perceel van Petrus Declercq lag. Tien jaar later huwden Maria en 
Jan met mekaar. Jan Dubuisson bewerkte zijn land en nadien pachtte hij een mooi stuk  
grond in Bergara, dicht bij de Joodse kolonie Villa Clara. Deze kolonie was in 1890 
gesticht met de steun van Baron Maurice Hirsch, een Belgisch senator en bankier te 
Brussel. De kolonie werd genoemd naar zijn dochter Clara. Dat land werd nadien ei-
gendom van de rijke familie grootgrondbezitters Florencio Montiel. 
Ten westen van Villaguay ligt de cucilla de Montiel (cucilla betekent "een lichte 
glooiing"). Later begon Jan in die kolonie met het uitbaten van een almacén. Priester 
August Hoflack schreef in één van zijn brieven aan Guido Gezelle (Balvanera 29 
november 1892) over die winkel van Jan Dubuisson1. "In een groot kamp van 9 vier-
kante uren zijn reeds 2000 Joden, verzekert men maar de naaste woonen nog eene ure 
van hier; eenigen komen soms naar onze almacen (meer als bazar)gehouden door Jan 
Dubuisson-Delanghe, van Ronse van geboorte met zijn vrouw wiens beide ouders in 
de belsche colonie woonen; die joden alhier spreken niets dan duits, sommigen een 
weinig spaansch  maar zij schrijven hun duits met hebreeuwse letters en al hun boeken 
en schriften beginnen alachter !". 

1. Brieven aan Gezelle, August Hoflack, Correspondent in Argentinië, Daniël Hoflack, Nossegem, 
Zaventem 2007, pag. 69.

Elke familie bezit gemiddeld een tachtigtal hectaren grond, waarvan zij 32 hectaren 
van het gemeentebestuur hebben gekregen, bij het ontstaan van de volksplanting. De 
andere kochten zij aan redelijke prijzen... De gronden die acht jaar geleden niet meer 
dan 125 tot 200 fr werden betaald voor 16 ha, kosten thans 3000 fr. Men oordele dus 
dat de kolonisten allen door de waardevermeerdering een goeden stuiver hebben ge-
wonnen...” p 16-17.
“Te Villaguay vond ik voor een bevolking van 3.000 zielen niet min dan vijf scholen, 
daarin begrepen de twee scholen der Belgische kolonie, waar de lessen beurtelings 
dag om dag gegeven worden, nu eens in het eene lokaal dan in het andere lokaal; op 
die wijze hadden de kinderen die in de nabijheid van één der twee scholen wonen, 
slechts alle twee dagen het ongemak ver te lopen , of liever rijden...” p 55-56.
 
Patrick Maselis schreef in zijn boek “Van de Azoren tot de Zuidpool”27: De eerste 
kolonisten vertrokken in 1881 en een jaar later stichtten ze de ʻColonia Belgaʼ. “Het 
werd een overdonderend succes. Na amper zeven jaar konden de meesten al zeggen dat 
ze meer verdiend hadden dan ze in hun hele leven in België zouden verdiend hebben.

Monument opgericht in 1982 ter gelegenheid van de honderste verjaardag van de immigratie, 
tegenover de school van de Gentse Franciscanessen in Villaguay.

Na bijna 130 jaar is de “Colonia Belga” nog lang niet uitgestorven. Een aantal afstam-
melingen van de emigranten bezit nog de Belgische nationaliteit, de meeste bezitten 
echter de Argentijnse. Zij die als kind in Argentinië aankwamen trouwden en kregen op 

27.  Patrick Maselis, Van de Azoren tot de Zuidpool, Uitgeverij Roularta, Roeselare, 2005.
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Op latere leeftijd vertrok de familie Dubuisson-Delange naar Villa Devoto, een van de 
oudere villawijken van Buenos-Aires. Daar overleed Jan op 80-jarige leeftijd. Uit zijn 
huwelijk werden 8 kinderen geboren. Eén van zijn dochters, Clotilde, bestuurde een 
school voor snit en naad in Villaguay2.  

2. De familie Dubuisson-Notebaert uit Berchem.

Modest Dubuisson3 werd te Berchem geboren op 21 augustus 1824 als oudste van 8 
kinderen in het gezin Joannes Baptiste Dubuisson – Amelia Vuye. Hij was kloefkapper 
en huwde te Petegem met de winkelierster Rosalie Notebaert. Hun eerste kinderen4, 
Maria Emma en Marie Rosalie overleden vrij kort na hun geboorte. Alleen hun zoon 
Henri Joannes Baptiste (Jan) groeide op en emigreerde met vader Modest en de grote 
groep op 1 november 1881 naar Villaguay. Moeder Rosalie Notebaert bleef alleen 
achter. In een brief van 4 september 1882 schreef hij van Villaguay o.a. “Zeer lieve 
vrouw, alhoewel er eenige van de kolonisten wedergekeerd zijn naar België, ben ik 
niet van plan weder te keeren gelijk zij; ik zie mij hier gemakkelijk te kunnen leven, ten 
ware er groote ongelukken overkwamen ... Hierom wensch ik dat gij met mij zijt; het 
is spijtig dat wij niet te samen zijn kunnen komen, of dat ik niet gewacht heb tot dat gij 
met mij mocht komen: ik zou voorzeker zoo ongelukkig niet geweest zijn...”5

Rosalie zal in januari 1883 naar Entre-Rios vertrekken samen met Benedictus 
Dolvelde uit Mater, Charles-Louis Van den Brande, zijn vrouw Joanna Catharina 
Gyzelinck en hun dochter Emerence6. Vader Modest kon zich moeilijk aanpassen aan 
de manier van leven in Argentinië en zou na het huwelijk van zijn zoon naar België 
terugkeren, maar hij overleed schielijk. De moeder Rosalie Notebaert verkoos dan 
maar om bij haar zoon te blijven wonen. 

2. Que fue de ellos: Hechos protagonizados por inmigrantes Belgas llegados a Villaguay a partir de 
1882......      : Eriberto Devetter , Laser Graf S.H. Villaguay 2001– vertaling Hugo Declercq.
Mevr. Nelly Elena Varela de Langhe bezorgde de informatie aan Eriberto Devetter 

3. De vader van Modest, Joannes Baptiste, was veldwachter in Berchem. Hij was te Avelgem geboren 
als zoon van Joannes Baptiste en Maria Francisca Depraetere. Hij overleed te Berchem op 9 augustus 
1846 in zijn woning. Zoon Modest, toen 21 jaar, deed de aangifte. De moeder van Modest, Amelia 
Vuye is te Petegem geboren als dochter van Joannes en Ferdinanda Van Dijcke.

4. Maria Emma, ° Berchem 21 februari 1865, en † Berchem op 1 mei 1865.
Marie Rosalie, ° Berchem 10 november 1866 en † Berchem 30 december 1867.
Henri Joannes Baptiste, ° Berchem 14 januari 1868. 

5. Vlaamsche Volksplanting in Entre-Rios, Eugeen Schepens, pag. 74-75.

6. De Scheldegalm, 10 juni 1883.

Samen met Jules Van Hauvart en Jules Aelvoet26, zijn schoonbroers, reisde Judocus 
Van der Donckt naar België om er een maaidorser te kopen. Het was evenwel een 
maaidorser zonder wielen die naar Buenos Aires werd ingescheept. Vandaar per boot 
op de Uraguay naar de plaats dicht bij Concordia. Daar werd de maaidorser op een 
grote slede getrokken en zo door ossen versleept naar Villaguay. Op een nacht werden 
de ossen aangevallen door poemaʼs die de streek onveilig maakten. Hun tocht was een 
hele onderneming en toch geraakten ze ter bestemming.
Na jaren van noeste arbeid kocht Judocus 64 ha grond in het centrum van de colonia, 
iets ten noorden van de plaats waar de Lourdeskapel staat. Kort voor het overlijden van 
zijn vrouw Maria Odilia Aelvoet bezat hij 300 ha. Toen hij dat verlies te boven was ge-
komen reisde hij een tweede maal naar België. Voor zijn huwelijk met Maria Lalanda, 
een drietal maanden na zijn terugkeer verdeelde hij zijn grond onder de kinderen met 
uitzondering van 80 ha. 
Na een banale caféruzie waar hij zijn zweep gedurende het gevecht had gebruikt werd 
hij veroordeeld en om alle kosten en schade te betalen moest hij 32 ha verkopen. 
Daarna  kreeg hij andere financiële problemen, geraakte zijn overblijvende land ook 
kwijt en zelfs zijn huis. Opnieuw moest hij pachten maar zijn tijd was om, hij stierf 
korte tijd nadien. Hij had niet minder dan 25 kinderen (12 met zijn eerste vrouw en 
13 met zijn tweede).
Deze dappere immigrant was een werker, een voorbeeld voor de anderen die mee-
gewerkt had aan de groei van een nieuw land, ondermeer met de bijdrage van zijn 
25 kinderen. 

Besluit.

Nog heel wat verhalen en belevenissen van de groep emigranten uit de Vlaamse 
Ardennen zijn er te vertellen, bijv. dat van Fréderic Devetter x Célestine Couplez uit 
Ronse, Alfonse, Auguste Firmin en Philippe Lagneau uit Everbeek (?), de familie 
Van Cauwenberghe uit Mater, de familie Den Dauw uit Everbeek, e.a. 
Dat de “Vlaamsche volksplanting in Entre-Rios” op initiatief van Eugeen Schepens 
succesvol geweest is blijkt o.a. uit de verhalen van de afstammelingen van de emigran-
ten maar ook uit tal van verslagen die in de loop der jaren verschenen zijn.

Een ervan is de publicatie van L. Procureur, een werkje van 63 blz. onder de titel “Zes 
maanden Argentinië”, gepubliceerd in 1889. Hij schreef : 
“Onder de voornaamste en meest bloeiende koloniën dezer provincie mag Villaguay 
worden gerekend, waar een twintigtal Belgische familiën sinds een achttal jaren ge-
vestigd zijn.

26.  Judocus was immers getrouwd met Marie Odile Aelvoet, de zus van Jules en ook de zus van de 
vrouw van Jules Van Hauvart x Eudoxie Aelvoet.
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3. De familie Berra uit Everbeek.

Samen men hun oom Franciscus Berra7 en tante Coleta DʼHaese en hun 4 kinderen 
Emile, Victor-Louis, Theodore en Maria-Florentina trokken ook de 3 kinderen van 
Joannes Baptiste Berra, Camille-Joseph, Marie Juliette (Julia) en Joseph mee naar 
Argentinië. De familieleden zijn waarschijnlijk niet allemaal op hetzelfde tijdstip ver-
trokken. Camille-Joseph is volgens de registers in Argentinië in 1896 aangekomen 
terwijl Marie-Juliette reeds in 1889 aankwam8. 
Ook het lief van Julia (Marie-Juliette), Oscar Van Humbeeck, emigreerde mee. 

a. Franciscus Berra x Coleta DʼHaese en hun kinderen Emile, Victor, Theodore en 
Maria Florentina Berra9.

Wanneer het gezin Franciscus Berra - Coleta DʼHaese emigreerde is niet bekend. 
Hun namen zijn niet vermeld in het artikel gepubliceerd in de Scheldegalm waarin 
Schepens alle emigranten van de eerste groep opnoemt. In het boek van Eriberto W. 
Devetter staat dat ze met de grote groep in 1882 aankwamen en dat ze 32 ha grond kre-
gen in het district Lucas Sur. Zeker is dat ze het de eerste jaren niet gemakkelijk gehad 
hebben. Samen hebben ze het land moeten rooien, met schop en bijl en zaag, boom 
voor boom, om nadien het land te kunnen bewerken. Daarbij hadden ze zelf hun huis 
gebouwd, eerst in hout en later in steen. Ook andere details vertelden María Celedonia 
Berra de Verbauwede en Clara Berra de Verbauwede aan Eriberto Devetter o.a. “Om 
te dorsen legden ze de schoven in het rond en joegen er de paarden over of sloegen de 
graankorrels uit de aren met stokken. Met schoppen gooiden ze dan het graan omhoog 

7. Franciscus Berra, zoon van Donatus Berra en Maria Catharina Van Wijmeersch, is getrouwd 
te Nederbrakel op 17 februari 1870 met Coleta DʼHaese. De kinderen uit dit gezin, allen in Ever-
beek geboren, zijn : Emile °12/07/1870, Victor Louis °07/05/1872, Theodore °19/02/1875 en Maria 
Florentina °09/02/1880.
Jan-Baptiste Berra, gedoopt te Everbeek St Marie op 15 december 1838, zoon van Donatus Berra 
en Maria Catharina Van Wijmeersch, is getrouwd te Everbeek St Marie op 8 januari 1867 met Maria 
Carolina Macron, gedoopt te Everbeek op 6 mei 1845, dochter van Adrien Macron en Maria Theresia 
Vanderstricht. Hun kinderen : Maria Florentina (Macron) Berra, geboren te Everbeek op 19 januari 
1865, Julia Henrica Berra, geboren te Everbeek op 12 oktober 1867.
Jan-Baptiste Berra is, na het overlijden van Maria Carolina Macron, te Nederbrakel gehuwd op 1 april 
1869 met Philothea dʼHaese, geboren te Opbrakel op 10 juli 1838. Kinderen uit dit gezin : Camille 
Josephus Berra, geboren te Everbeek op 27 juni 1870, Marie Juliette geboren te Lessen 13 april 1872, 
Maria Regina Berra, geboren te Nederbrakel op 30 januari 1876, Josephus Berra, geboren te Neder-
brakel op 13 december 1878. (Parochieregisters Everbeek – Rudy De Mets – Paul Van Lierde).

8. Hugo De Clercq, onuitgegeven geschriften.

9. Que fue de ellos: Hechos protagonizados por inmigrantes Belgas llegados a Villaguay a partir de 
1882...... : Eriberto Devetter, Laser Graf S.H. Villaguay 2001, pag. 79-82 – vertaling Hugo Declercq.

Baptiste huwde met Mathilde Willems, dochter van Gomaar. Enkele jaren later, na een 
mislukte grote aankoop van grond, verhing Jan Baptiste zich in een schuurtje. Carlos 
Luis, amper één jaar oud bij de dood van zijn moeder, werd opgevoed bij een aantal 
bevriende Belgische families. Later werd hij een welstellend man. Ook had hij van zijn 
vader 650 ha geërfd maar bezat mettertijd meer dan duizend ha23. 

7. Judocus Van der Donckt.

Judocus vertrok op zijn eentje op 8 november 1887 naar Argentinië. Hij was de zoon 
van Odo en Cordula Aelvoet24. Het gezin woonde in de Marquettestraat te Schorisse 
waar ook Theophile, de broer van Odo, inwoonde. Samen hadden ze een eigendom 
van 1,73 ha land. Moeder Cordula en vader Odo stierven kort na mekaar. De kinderen 
waren allemaal jonger dan 10 jaar oud. Ze werden opgevangen door Theophiel, die 
kort daarvoor gehuwd was met Benedicta Hubau. Enige jaren later, op 17 mei 1885, 
verhuisden de 3 dochters naar Ronse. Ze waren toen 22 jaar, 20 jaar en 15 jaar. Judocus 
bleef bij zijn oom en emigreerde als 20-jarige naar Argentinië. In de bevolkingsregis-
ters van Schorisse werd hij uitgeschreven op 18 november 1887.

Walter Oscar Van Derdonckt25, oudste kleinzoon van Judocus vertelde zijn verhaal.
Aangekomen in Villaguay zocht Judocus Van Der Donckt onmiddellijk contact met 
zijn streekgenoten die hem gastvrij ontvingen. Bij Jules Van Hauvart kreeg hij onder-
dak en werk. Gratis land ontvingen de immigranten niet meer in 1887. De familie Van 
Hauvart gaf hem ongeveer 8 ha land om te bewerken. De ploeg en span ossen mocht 
hij eveneens gebruiken. Hier leerde hij de schoonzus van Jules, Maria Odila Aelvoet, 
kennen en huwde ermee. Later pachtte hij goedkope gronden dicht bij de Villaguay-
beek, maar deze te laag gelegen gronden waren niet geschikt voor zaailand en opnieuw 
trok hij op zoek naar betere grond. Een veehouder, mijnheer Vázquez, eigenaar van 
een talrijke gronden in de buurt van Villa Elisa, wou aan landbouw beginnen. Hij bood 
Judocus land aan opdat deze zich op zijn landgoed zou vestigen. Judocus werkte voor-
treffelijk en haalde buitengewone oogsten in. De eigenaar stelde dan ook voor om een 
kolonie te stichten en Judocus ging op dit aanbod in. De buurt staat vandaag nog altijd 
bekend als Colonia Vázquez.

23.  Hugo De Clercq, onuitgegeven notaʼs.

24.  Odo Van Der Donckt, °Schorisse 16 december 1820 zoon van Judocus en Scholastica Van der 
Donckt. Hij huwde te Schorisse op 2 januari met Cordula Aelvoet °Etikhove 3 april 1830, een dienst-
meid en dochter van Augustinus, †Etikhove 14 januari 1860 en Frederica Quembeke °Ronse 1812.
Hun kinderen : Octavie, °Schorisse 21 april 1861 en †12 april 1871; Maria-Theresia, °Schorisse 
20 januari 1863; Marie-Clemence, °Schorisse 18/06/1865; Pieter Judocus, °Schorisse 23 mei 1867; 
Maria Sylvia, °Schorisse 20 maart 1870.

25. In Argentinië wordt de familie geschreven als Van Derdonckt.
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zodat de wind het kaf zou kunnen wegblazen. Dat laatste herhaalden ze tot hun graan 
gezuiverd was”.

Emile Berra had een misvormde rug 
en bleef ongehuwd. Hij reisde een aan-
tal keer naar België om er de familie 
te bezoeken. Emile en zijn broer Vic-
tor reden elke zondag naar de mis in 
Villaguay en keerden ʼs avonds laat 
nogal eens stomdronken naar huis te-
rug. Hiernaast zien we hem gefoto-
grafeerd te paard. Theodore gehuwd 
met Rosa Garcia beproefden hun ge-
luk in Paraguay waar hij jong gestor-
ven is. Florentina is als kind gestor-

ven. Victor was gehuwd met Maria 
Willems, dochter van Gomaar Willems 
en Sidonie Creteur. Ze hadden dertien 
kinderen. Victor kon 90 ha land ko-
pen in de Colonia Santa Juana en zijn 
vrouw erfde van haar vader Gomaar 
nog eens 200 ha. Op zijn 84ste bracht 
Victor zijn beesten eens naar het regle-
mentaire bad. De dieren moesten door 
dat bad waden om de veel voorkomen-
de teken te bestrijden. Daar gleed hij op 
een bepaald ogenblik uit en kort daarna 
stierf hij ten gevolge van een hersenbloeding. Maria Willems was 81 jaar toen ze aan 
een hartaanval stierf. 

b. Camille-Joseph, Marie Juliette (Julia) en Joseph Berra.

Samen met hun oom en tante Franciscus Berra - Coleta DʼHaese en hun kinderen emi-
greerden de kinderen van Joannes Baptiste Berra - Philotéa DʼHaese naar Villaguay. 

• Julia had een vriendje, Oscar Van Humbeeck, en hij trok eveneens mee. Hij werd te 
Schaarbeek geboren op 08.04.1863 als zoon van Laurent Charles en van Mathilde Pir-
mez, een invloedrijke adellijke familie uit het Brusselse. Aan de Leuvense Universiteit 
was hij scheikundig ingenieur geworden. Hij kende elektriciteit en bouw, sprak Neder-
lands, Frans, Duits en Engels en redde zich met wat Spaans. Hij was ook musicus en 
speelde piano, viool en nog andere instrumenten. Hoe en wanneer hij verliefd geraakt 

Na de dood van zijn vrouw week hij in 1929, 83 j oud, samen met zijn zonen uit naar 
Frankrijk. Zijn dochter Maria Pharaïlde die getrouwd was met Arthur Detandt was er 
reeds gevestigd. Frederic overleed te Luzancy, département Seine-et-Marne, op 24 mei 
1931.

Familiefoto Frederik Van den Brande en Marie Clothilde Van Cauwenberghe
met hun kinderen (± 1927).

Dat niet alles van een leien dakje liep bewijzen de trieste belevenissen van Monica 
Van den Brande, zus van Frederik. In april 1882 vertrok Monica Amelia samen met 
haar man Ivo Van Haezevelde en en hun tweejarig zoontje Jan Baptist. Kort na hun 
aankomst werd het tweede kind Carlos Luis geboren. De familie kreeg ook 32 ha land 
toegewezen en de ontginning kon beginnen. Op een middag, terug van het rooien, 
vond hij zijn vrouw vermoord. Toen hij aangifte deed en de politie een huiszoeking 
verrichtte, werd ten onrechte besloten dat de echtgenoot de schuldige was. Hij kende 
nauwelijks Spaans en werd gearresteerd. De rechter veroordeelde hem tot een lange 
gevangenisstraf. Vier jaar later werd de echte dader toevallig gepakt, omdat hij in een 
zatte bui in het dorp San Salvador, zeventig kilometer verder, had gepocht over zijn 
moord op een “gringa” in Villaguay. Van Haezevelde werd vrijgelaten. In de gevange-
nis had hij gezworen zich niet te scheren noch zijn haar te laten knippen zolang hij 
leefde. Hij is nooit hertrouwd, maar heeft gewerkt en gewerkt en werd een rijk man. 
Op het einde van zijn leven had hij een eigendom van meer dan 1300 ha. Zijn zoon Jan 
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is op Juliette Berra uit Everbeek is niet bekend. In Buenos Aires werd hij in de registers 
op het consulaat ingeschreven op 2 juli 1888. Hieruit mag men afleiden dat de familie 
Berra wellicht in 1888 en niet in 1882 de overtocht maakte. Eenmaal aangepast aan 
de nieuwe levensomstandigheden startte hij een suikerfabriek op, maar het klimaat en 
het land leenden er zich niet toe om suikerriet te kweken. Zijn project paste hij aan, het 
werd een stokerij op basis van maïs, maar ook dat lukte niet. Een financiële ramp was 
het gevolg. Met de hulp van een diplomaat vertrok het gezin naar Paraguay om er een 
grote veehouderij te beheren. De oppervlakte ervan was enorm groot en mag geschat 
worden op honderdduizenden hectaren. Dit was een bedrijf dat nog had toebehoord  
aan maarschalk Francisco Solano Lopez, de dictator van Paraguay die gesneuveld was 
op het eind van de oorlog van de Triple Alianza in 1870. Dat werd wel een succes en ze 
nodigden de achtergebleven broers Berra uit om ook naar Paraguay te komen. Camille 
en Joseph waagden het dan ook maar. Ondertussen waren er reeds vier kinderen10 
geboren en eenmaal volwassen geworden deden ook zij gouden zaken. Oscar 
Van Humbeeck was een ondernemend man, wellicht de best geslaagde emigrant uit 
België. Op het einde van hun leven woonden ze in een groot park met enorme dikke 
bomen en een grote vijver met allerlei watervogels, otters enz. Hij legde er het eerste 
tennisterrein op een grasveld aan en was één van de stichtende leden van de nu nog 
bestaande Club Deportivo Puerto Sajonia. Nu nog zijn er Van Humbeecks lid van die 
club11. Tik op Google “Van Humbeeck Paraguay” in en je vindt zomaar 2200 verwij-
zingen.

• Camille huwde in 1895 met Romanie Devetter die ook met haar ouders naar 
Argentinië was overgekomen. In 1901 verkochten ze al hun hebben en houden en ver-
trokken van Villaguay naar Asunción en dan nog zo ʻn 60 km stroomopwaarts op de 
Paraguay rivier naar het dorpje Olivares. Zijn zus en schoonbroer Oscar wachtten hen 
daar op. Iets verderop, ten noorden van het dorpje Arroyos y Esteros aan de samen-
vloeiing van de Manduvirá en de Paraguay vestigden ze zich. Ze kochten 290 ha bos. 
Eerst bouwden ze een huis, een soort blokhut met stammen van palmbomen en met een 
dak van riet en palmbladeren. Later, toen ze het huis vergrootten en verbeterden, ver-
vingen ze het primitieve dak door zinken platen. Evenals hun schoonbroer lanceerden 
ze zich in de bosontginning en verkochten het hout in Asunción. Het gezin kreeg zes 
kinderen : Oscar, Amanda, Julio, Carlos, Luis en María Inés.
Rond 1914, bij een terugreis van Asunción viel vader Camille tijdens een storm van het 
dek van het schip en verdronk. Moeder Romanie verkocht de eigendom, vertrok met 
haar kinderen naar Arroyos y Esteros en hield er een kruidenierswinkel open. De zonen 

6. De familie Van den Brande uit Mater.
 
Frederik Van den Brande was de eerste van een hele reeks familieleden die de overtocht 
waagde. Hij emigreerde met de eerste groep op 31 oktober 1881 samen met Schepens. 
Regelmatig schreef hij brieven en die overtuigden zijn familieleden om eveneens 
naar Argentinië over te komen. Zijn zuster Victorina en haar man Carolus Ludovicus 
Den Dauw, samen met zijn ongehuwde zuster Theresia arriveerden in de maand mei 
van 1882. Op 8 januari 1883 vertrokken “... zijn eigen vader, alhoewel grijs van 
ouderdom, zijne moeder en eene tweede zijner ongetrouwde zusters (Emerence), alsook 
de oude vader van Louis Den Dauw...”22. Uit de vele brieven komen we heel wat te 
weten over de levensomstandigheden in dat overzeese gebied. Op 7 mei 1883 schrijft 
Frederik naar Apolinaire Reynaert uit Mater :
“Ik beklage de menschen van België allen zeer dat zij zoo dom zijn van in een land 
te blijven waar niet meer te verdienen is, waar niets is als nijdigheid. Voor een halve 
dagwand zou de eene den andere om het leven brengen ...
“Indien gij ʻt gedacht hebt van naar Amerika te komen en wilt in de omstreken zijn 
waar ik ben, verzoek ik u het mij te laten weten. Ik kan nog land bespreken dat tegen 
het onze paalt ...
Ziet wat een oneindig verschil van mij ; als ik te Mater was, was ik slechter dan gij. Den 
dag van heden heb ik 350 dagwanden grond in bestuur, waar ik of wij allen niets voor 
betalen. Ik was in mijn Vaderland een arme werkman voor gansch mijn leven en nu ben 
ik rijker van gronden dan gansch de Jagerij (wijk in Mater) te samen, gronden die wij 
10 à 12 jaar kunnen bezaaien zonder daar de minste meststoffen op te gebruiken ...
Ik ben zo goed geplaceerd als de beste boer van Mater; ik heb op den dag van heden 
13 trekossen, 8 paarden, 5 melkkoeien, 3 verkens en pluimgedierte op den hof ...
Vader gaat alle zondagen met mij jagen en wij gaan te paard gelijk de grooten van ons 
Vaderland. Met het wild dat ik hier vinde zijn vele sneppen, patrijzen, eenden,  herten 
en een soort wilde verkens die tot 100 kilo zwaar wegen ... Ik kan op een uur te veel 
schieten voor ons een halve week mede te leven.”
Frederik was een echte avonturier, geraakte betrokken in een gerechtszaak met 
het catastrofaal gevolg dat hij zijn eigendom kwijtspeelde. Hij huwde in 1891 te 
Villaguay met Marie Clothilde Van Cauwenberghe uit Mater. Opnieuw ging het hem 
voor de wind. Hij kocht meer dan 100 ha die hij later in 1913 aan zijn schoonbroer 
Alfons Van Cauwenberghe verkocht. Samen met schoonbroer Alfons en Leopold 
Van Dooren trokken ze op verkenning naar Congo, misschien was het daar nog beter. 
De Belgische regering bekostigde de reis in de hoop dat zij er zich zouden vestigen 
en er koloniseren. Maar uiteindelijk keerden ze terug en waren vastbesloten in 
Argentinië te blijven. In 1913 vertrok hij samen met zijn vrouw en zijn 11 kinderen 
naar België om nooit meer terug te keren.  

10. Alberto x Ernestina Seratti, Susana x Aman Castels, Julio x Amanda Berra en Berta x Juan 
Clemente Canals.

11. Que fue de ellos: Hechos protagonizados por inmigrantes Belgas llegados a Villaguay a partir de 
1882...... : Eriberto Devetter , Laser Graf S.H. Villaguay 2001, pag. 52-55 – vertaling en aanvulling : 
Hugo Declercq.22.  De Scheldegalm, 6 mei 1883.
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werden slachter en met behulp van Oscar Van Humbeeck installeerden ze een alcohol-
distilleerderij om uit het sap van het suikerriet een sterke drank te stoken.  Mettertijd 
werd dat een grote handelszaak met allerhande koopwaar. De zonen hadden later ook 
een veehandel, verdienden veel geld en kochten een grote estancia (veebedrijf), een 
uitgestrekte boerderij van 3000 ha. Na de onteigening kochten de twee zonen elk een 
eigen landgoed in Chaco; dit uitgestrekte gebied is 8 keer zo groot als België. Moeder 
Romanie keerde rond 1926 naar Villaguay terug en enkele jaren later naar Asunción 
waar ze in 1960 overleed. Carlos, één van de zonen, bezat uiteindelijk 135.000 ha12. 

4. De familie Creteur uit Nokere.

Charles-Louis Creteur.

 
Charles-Louis en Marie Sidonie Creteur vertrokken met de grote groep op 1 november 
1881, Honoré bleef achter in Nokere. Hij vervoegde pas in januari 1886 zijn broer en 
zus.

haar in de nacht voor zijn vertrek en samen scheepten ze in. Slechts 10 jaar verbleven 
ze in Argentinië en daar werden hun drie kinderen19 geboren. Op 1 september 1898 
keerden ze naar België terug en op 22 december 1898 startten ze hun boerderij, ferme 
Billemont, Chemin vert, 51 in Molenbaix. 
Van Francies Willems zijn weinig gegevens bekend. Hij huwde in Argentinië met 
Eudoxie Rullens (waarschijnlijk geboren in Anvaing). Het gezin bleef kinderloos en 
keerde rijk en welgesteld op 24 maart 1903 naar België terug. Hij overleed in 1919.

Uiteindelijk zal Gomaar ook vertrekken. In Villaguay huwde hij met Marie Sidonie 
Creteur20 uit Nokere (zie deel II). Ook dit gezin werkte hard en hun hardnekkige in-
spanning wierp zijn vruchten af. Ze verdienden genoeg geld om na een aantal jaar 
200 ha grond bij te kopen. Ondertussen werden hun kinderen geboren die, eens ze 
groter geworden waren, thuis mee hielpen. De kinderen huwden later met kinderen 
van andere emigranten uit België21. Toen Gomaar 50 jaar oud was  had hij niet minder 
dan 1000 ha in eigendom, niet slecht dus. Moeder Marie Sidonie was vroeg gestorven 
(1914), Gomaar werd 80 jaar oud en stierf in Villaguay op 28 november 1937.

12. Hugo De Clercq: onuitgegeven geschriften.

19. Cyriel † 16 jaar oud, 
Irma °Sancta Rosa de Villaguay op 4/8/1892, †Avelgem 16/7/1966 en x Emiel DʼHallewijn ; 
René Emiel Willems °Sancta Rosa de Villaguay op 29/5/1894 en †Avelgem op 4/1/1957 en gehuwd 
met Jeanna Jourquin, °Ellezelles 6/10/1900 en †Avelgem 19/5/1981.
20. Marie Sidonie Creteur °Nokere 26/01/1859 en †Villaguay 10/10/1914.
21. Maria, gehuwd met Victor Berra; Mathilde, gehuwd met Juan Van Haezevelde;  Eliza, gehuwd 
met Camillo Van Devoorde;  Louisa, gehuwd met Jules De Graeve; Enrique, gehuwd met Eugina 
Verbauwede.
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Charles Louis, geboren te Nokere op 6 februari 1857, huwde in Villaguay met 
Josephina Van Opstal. Meer dan 20 jaar werkten ze samen met hun knecht Remi 
Gyselinck. Wegens ziekte van Charles-Louis besloten ze in 1910 naar België terug te 
keren, meer bepaald naar Geel waar Josephina geboren was. Bij het oversteken van 
een spoorweg werd Josephina gegrepen en overleed aan de opgelopen verwondingen. 
Charles Louis stierf in 1920. Op één na keerden alle kinderen nog vóór de Tweede 
Wereldoorlog terug naar Villaguay.

Uit de talrijke brieven van Charles-Louis en zus Marie Sidonie kwamen we heel wat 
te weten. In een brief aan hun nonkel en tante (Frederik De Coninck en echtgenote 
uit Kruishoutem) van 6 mei 188213 gaven ze een uitgebreid verslag over de reis naar 
Argentinië, hun aankomst in Buenos-Aires, hun noodgedwongen verblijf aldaar aan-
gezien hun begeleider Schepens ernstig ziek was, en hun uiteindelijke aankomst in 
Villaguay. Daar kozen Charles-Louis en Sidonie een partij land “tusschen de vele an-
deren van twee-en-dertig hectaren grootte en die wij in volle bezit hebben, zonder 
eenen cent uitgave...”. Ze beschreven zeer gedetailleerd hoe zij op hun “Chacra”14 een 
huisje hadden gebouwd. 

“Op onzen Chacra hebben wij een 
huizeken gebouwd van hout en lisch. 
Het is acht meters lang, vier meters 
breed en twee mannen hoog van den 
grond tot aan de vurst. Er is geen 
zolder aan. Over het algemeen zijn 
de huizen hier zonder zoldering. Wij 
hebben gratis hout en lisch mogen 
kappen in een naburig bosch. Ziet 
hier hoe wij het gemaakt hebben. 
Drij lange stijlen met mikken vormen 

de middelrij en dragen de vurstplaten, bestaand uit twee stukken. Langs beide kanten 
is er eene reeks van 7 kortere stijlen met mikken, waarop de zijde platen rusten ten 
getalle van vier. Aan beide gevels hebben wij twee stijlen gevoegd, om de eindkepers 
des te beter te ondersteunen. De kepers zijn ten getalle van 22, of 11  langs elke zijde, 
stijlen, platen, kepers, alles is vastgemaakt met ijzerdraad en vergaarpunten. 
Op de kepers hebben wij langs elke zijde, zeven reeksen latten genageld met latpunten 
en daarop gedekt met een soort van lang lisch, dat schoon verwerkt en langen tijd 
duurt. Op de zijde stijlen hebben wij insgelijks latten genageld, langs den binnenkant 

bouwden er een nieuw leven op. Op 30 april 1882 schreven ze in een brief aan hun 
vader, broers en zusters : “De landbouwers die men alhier vindt zijn lafhartig, bij 
zooverre dat zij noch kooren zaaien, noch aardappelen planten, zelfs niet voor eigen 
gebruik. Het beste dat zij kennen is paard rijden want niemand gaat te voet, zelfs kin-
deren van 4 jaren rijden te paard.”
Veertien dagen later, op 13 mei, volgde een nieuwe brief :  “Nogtans is dat moeilijk als 
men niemand heeft voor koken, wasschen en naaien; nogtans doen wij alles en wij zijn 
te vrede ; en het is daarom, broeder en zuster, dat wij u vragen om bij ons te komen, 
met de toestemming van onzen Vader.... En gij zuster, gij moet niet denken dat wij u bij 
ons vragen om te arbeiden gelijk daar; neen : hier zult gij geen loof moeten trekken, 
in sneeuw en vorst, noch geen peeên rapen.... Uw werk zal zijn  onzen huisraad bestie-
ren”. Maar hun zus Marie bleef bij haar ouders in Maarke-Kerkem.
Vele brieven schreven ze naar vader, broers en zussen. Een brief van 13 juli 1882 : 
“Hier is ook niet zoveel haat en nijd onder de geburen wanneer zij zien dat gij eerlijk 
uw brood verdient. Zelfs worden wij hier zeer geacht door de rijke mensen omdat wij 
zo vlijtig onze grond bewerken; Zij zeggen ons dat wij op weinige jaren een fortuin 
zullen verzamelen, indien wij zo blijven voortwerken... Wees zo goed van de compli-
menten te doen aan Désiré Baert en aan Jan Uitenhoven dat het hier beter is met een 
lange perse achter de ossen te gaan dan in Belgenland met de kruiwagen den berg op 
te rijden...”
In de beginjaren was het niet zo gemakkelijk. Samen het land rooien, met schop en bijl 
en zaag, boom voor boom om dan nadien het land te kunnen bewerken. In een brief18 
verstuurd van uit Villaguay op 13 november 1882 aan iemand uit Oudenaarde lezen 
we: “Het is een jaar geleden dat wij ons vaderland verlaten hebben, ja, het is een jaar 
dat wij veel gehoord, gezien en ook geleden hebben. Ja om uw vaderland te verlaten, 
moet men moed hebben en bezonderlijk wij, die den weg moesten maken, waar zoovele 
boomen en struiken moesten weggerukt worden, en daarbij nog vele nachten onder de 
blauwen hemel slapen; wij zeggen het nog eens dat wij goeden moed hebben gehad. 
Als gij u gaat vestigen op eene partij meersch, dat gij 
alles tekort hebt, dat gij alles moet maken of koopen 
wat gij begeert, kunt gij u wel inbeelden dat dit zoo 
gemakkelijk niet en is. Het eerste jaar moet men veel 
werken, maar na veel geleden te hebben zijn we nu ten 
uiterste tevreden.”

Rond 1888 keerde Henri kortstondig terug naar België 
om er een vrouw te vinden die met hem wou meetrek-
ken om samen lief en leed te delen. Zijn nicht Mathil-
de van Pevenaege was wel bereid maar mocht niet van 
haar ouders. Henri liet het daar niet bij; hij schaakte 

13. De Scheldegalm, 16 juli 1882.

14. Chacra – Charles-Louis schreef: Die gronden liggen hier verdeeld in vierkante partijen elk van 
16 hectaren en die men Chacras noemt.18. De Scheldegalm van 14 januari 1882.
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België: de ossen steken met hunnen kop in plaats van trekken met hunne schouders, en 
daarmee moet ik de ploeg begeleiden en onze knecht Remi Gyselinck begeleid de vier 
ossen...15 ” enz.

“Zeer beminde broeder, ik geloof wel dat gij zoo stom niet zult zijn van in België te 
boeren, want t̓ ware uwe fortuin verspelen in plaats van iets te vergaren. Komt liever 
bij ons, zeer beminde Broeder, wij zullen u met liefde ontvangen, wij zullen ons werk 
te samen doen gelijk wij gedaan hebben in België. Hebt gij het gedacht van te trouwen 
men eene dochter van België nog beter, dan hebt gij een huishouden naar uw gedacht, 
en komt u plaatsen in den Entre-Rios; dat ware eene vreugde voor ons, wij zouden 
geheel en gansch herleven."16 

5. De familie Willems uit Maarke-Kerkem.

Francies, Henri en Gomaar Willems.
De gebroeders Francies en Henri Willems uit Maarke vertrokken samen met Eugeen 
Schepens en met de eerste grote groep op 31 oktober 1881 naar Argentinië. Hun broer 
Gomaar volgde ook de voorbereidende vergaderingen maar hij zou slechts jaren later 
emigreren naar Zuid-Amerika. Samen met Francies en Henri reisden ook de gebroe-
ders Modest en Désiré Baert, eveneens uit Maarke, mee, maar eenmaal aangekomen 
in Buenos Aires keerden ze samen met nog enkele andere misnoegden naar België 
terug. In Buenos Aires was Schepens ziek geworden en de migranten moesten noodge-
dwongen een maand wachten om hun tocht op 10 januari 1882 naar Villaguay verder 
te zetten.
Francies, Henri en Gomaar waren drie zonen van Bonifaas Willems en Lucie Casie-
res17.  Ze hadden een huis (6,80 are), een boomgaard (3,60 are) en een klein stukje 
grond (31,80 are) in eigendom (Sectie A 1192 tot 1194). Voor hun vertrek naar Argen-
tinië waren Henri en Francies reeds bij gebrek aan werk uitgeweken naar Wallonië. 
Henri was op 25 april 1878 aan het werk op een boerderij in Warcoing en Francies 
werkte in Baudour vanaf 28 oktober 1876. Samen vertrokken ze naar Argentinië en 

hebben wij er een ander soort van 
strooi tegen geplaatst, derwijze dat 
de stijlen er min of meer in gedoken 
zijn. 
In plaats van dekwissen, hebben wij 
dunnen ijzerdraad gebezigd. In plaats 
van balken, hebben wij drij dwars-
boomkens gebruikt : een te midden 
en een op elke uiteinde, om al de stij-
len te beter recht te houden. Het huis 
heeft twee vensters en een deur. Wij 

slapen en eten er in, en is het niet prachtig, het is toch geriefelijk : wij wonen in het 
drooge, bevrijd tegen regen en onweder, hitte en koude, enz. Ik ben er over tevreden, 
eenieder vindt het net en zindelijk en mij dunkt dat het mag bezien en door andere 
kolonisten nagevolgd worden.”  (tekeningen Jozef Bourdeaudhui)

Verder vernemen we in diezelfde brief allerlei de-
tails omtrent hun nieuwe manier van leven. Een paar 
voorbeelden : paarden- of ossenstallen zijn er niet, 
wel corals. Een coral is een vierkante of ronde plaats 
die door stijlen afgepaald is waar men de paarden en 
de ossen in samenbrengt. Dag en nacht, bij koud of 
warm weer blijven de dieren onder de blote hemel. 
Zij hebben twee paarden, het ene hebben ze gekocht 
voor 18 fr. en “op een kwartier tijds galopeerd het van 
ons huis tot aan de kerk van Villaguay. Het is hier 
niet de gewoonte om te voet te gaan, of ware het ook 
maar vijf minuten”. Het andere paard kochten ze voor 
21 fr. en dit werd gebruikt om het land te bewerken. 
Daarnaast hadden ze acht ossen “van de schoonst die 
onder de zon leven, zij kosten elk 114 fr. Zij zijn allen 
zacht als lammekens, vet genoeg om geslacht te wor-

den en doen allerbest hunnen dienst met kar en ploeg. We werken met twee koppels s̓ 
voor- en s̓ namiddags met twee anderen. Allen hebben de nacht om te rusten in den 
Coral, en eenen halven dag om hun eten te zoeken in de weide.”  In de brieven aan zijn 
achtergebleven broer Honoré schreef hij hoe men daar op het land werkte maar vooral 
probeerde hij hem te overtuigen om ook naar Argentinië te komen. “Wij moeten altijd 
met twee zijn om met den ploeg te kunnen werken, en wij krijgen dan nog maar eene 
hectaar omgeploegd per week, met acht groote zware werkossen gelijk er dikwijls in 
de brouwerij te Waneghem uitgaan. Het werken met de ossen is geheel anders als in 

15. Vlaamsche Volksplanting in Entre-Rios, Eugeen Schepens, pag. 76-77. Brief van 27 augustus 
1882.

16. Vlaamsche Volksplanting in Entre-Rios, Eugeen Schepens, pag. 68-69. Brief van 14 mei 1882.

17. Bonifaas Willems, °Maarke 13 mei 1807, Lucie Casieres (handschoenmaakster) °Zegelsem 1813 
(landbouwers in de Hasselstraat te Maarke). Ze hadden een huis (6,80 are), een boomgaard (3,60 are) 
en een klein stukje grond (31,80 are) in eigendom (Sectie A 1192 tot 1194). Hun kinderen : Rosalie 
°17/4/1839, zij huwt te Maarke-Kerkem op 15/9/1869 met Charles Detavernier, Petrus °21/9/1840 
trekt naar Mater, Sophie °1/5/1843 †4/5/1881, Henri °24/4/1847, Francies °12/7/1851, Marie 
°7/10/1853 en Gomaar °30/6/1857, allen geboren in Maarke-Kerkem.
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België: de ossen steken met hunnen kop in plaats van trekken met hunne schouders, en 
daarmee moet ik de ploeg begeleiden en onze knecht Remi Gyselinck begeleid de vier 
ossen...15 ” enz.

“Zeer beminde broeder, ik geloof wel dat gij zoo stom niet zult zijn van in België te 
boeren, want t̓ ware uwe fortuin verspelen in plaats van iets te vergaren. Komt liever 
bij ons, zeer beminde Broeder, wij zullen u met liefde ontvangen, wij zullen ons werk 
te samen doen gelijk wij gedaan hebben in België. Hebt gij het gedacht van te trouwen 
men eene dochter van België nog beter, dan hebt gij een huishouden naar uw gedacht, 
en komt u plaatsen in den Entre-Rios; dat ware eene vreugde voor ons, wij zouden 
geheel en gansch herleven."16 

5. De familie Willems uit Maarke-Kerkem.

Francies, Henri en Gomaar Willems.
De gebroeders Francies en Henri Willems uit Maarke vertrokken samen met Eugeen 
Schepens en met de eerste grote groep op 31 oktober 1881 naar Argentinië. Hun broer 
Gomaar volgde ook de voorbereidende vergaderingen maar hij zou slechts jaren later 
emigreren naar Zuid-Amerika. Samen met Francies en Henri reisden ook de gebroe-
ders Modest en Désiré Baert, eveneens uit Maarke, mee, maar eenmaal aangekomen 
in Buenos Aires keerden ze samen met nog enkele andere misnoegden naar België 
terug. In Buenos Aires was Schepens ziek geworden en de migranten moesten noodge-
dwongen een maand wachten om hun tocht op 10 januari 1882 naar Villaguay verder 
te zetten.
Francies, Henri en Gomaar waren drie zonen van Bonifaas Willems en Lucie Casie-
res17.  Ze hadden een huis (6,80 are), een boomgaard (3,60 are) en een klein stukje 
grond (31,80 are) in eigendom (Sectie A 1192 tot 1194). Voor hun vertrek naar Argen-
tinië waren Henri en Francies reeds bij gebrek aan werk uitgeweken naar Wallonië. 
Henri was op 25 april 1878 aan het werk op een boerderij in Warcoing en Francies 
werkte in Baudour vanaf 28 oktober 1876. Samen vertrokken ze naar Argentinië en 

hebben wij er een ander soort van 
strooi tegen geplaatst, derwijze dat 
de stijlen er min of meer in gedoken 
zijn. 
In plaats van dekwissen, hebben wij 
dunnen ijzerdraad gebezigd. In plaats 
van balken, hebben wij drij dwars-
boomkens gebruikt : een te midden 
en een op elke uiteinde, om al de stij-
len te beter recht te houden. Het huis 
heeft twee vensters en een deur. Wij 

slapen en eten er in, en is het niet prachtig, het is toch geriefelijk : wij wonen in het 
drooge, bevrijd tegen regen en onweder, hitte en koude, enz. Ik ben er over tevreden, 
eenieder vindt het net en zindelijk en mij dunkt dat het mag bezien en door andere 
kolonisten nagevolgd worden.”  (tekeningen Jozef Bourdeaudhui)

Verder vernemen we in diezelfde brief allerlei de-
tails omtrent hun nieuwe manier van leven. Een paar 
voorbeelden : paarden- of ossenstallen zijn er niet, 
wel corals. Een coral is een vierkante of ronde plaats 
die door stijlen afgepaald is waar men de paarden en 
de ossen in samenbrengt. Dag en nacht, bij koud of 
warm weer blijven de dieren onder de blote hemel. 
Zij hebben twee paarden, het ene hebben ze gekocht 
voor 18 fr. en “op een kwartier tijds galopeerd het van 
ons huis tot aan de kerk van Villaguay. Het is hier 
niet de gewoonte om te voet te gaan, of ware het ook 
maar vijf minuten”. Het andere paard kochten ze voor 
21 fr. en dit werd gebruikt om het land te bewerken. 
Daarnaast hadden ze acht ossen “van de schoonst die 
onder de zon leven, zij kosten elk 114 fr. Zij zijn allen 
zacht als lammekens, vet genoeg om geslacht te wor-

den en doen allerbest hunnen dienst met kar en ploeg. We werken met twee koppels s̓ 
voor- en s̓ namiddags met twee anderen. Allen hebben de nacht om te rusten in den 
Coral, en eenen halven dag om hun eten te zoeken in de weide.”  In de brieven aan zijn 
achtergebleven broer Honoré schreef hij hoe men daar op het land werkte maar vooral 
probeerde hij hem te overtuigen om ook naar Argentinië te komen. “Wij moeten altijd 
met twee zijn om met den ploeg te kunnen werken, en wij krijgen dan nog maar eene 
hectaar omgeploegd per week, met acht groote zware werkossen gelijk er dikwijls in 
de brouwerij te Waneghem uitgaan. Het werken met de ossen is geheel anders als in 
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Charles Louis, geboren te Nokere op 6 februari 1857, huwde in Villaguay met 
Josephina Van Opstal. Meer dan 20 jaar werkten ze samen met hun knecht Remi 
Gyselinck. Wegens ziekte van Charles-Louis besloten ze in 1910 naar België terug te 
keren, meer bepaald naar Geel waar Josephina geboren was. Bij het oversteken van 
een spoorweg werd Josephina gegrepen en overleed aan de opgelopen verwondingen. 
Charles Louis stierf in 1920. Op één na keerden alle kinderen nog vóór de Tweede 
Wereldoorlog terug naar Villaguay.

Uit de talrijke brieven van Charles-Louis en zus Marie Sidonie kwamen we heel wat 
te weten. In een brief aan hun nonkel en tante (Frederik De Coninck en echtgenote 
uit Kruishoutem) van 6 mei 188213 gaven ze een uitgebreid verslag over de reis naar 
Argentinië, hun aankomst in Buenos-Aires, hun noodgedwongen verblijf aldaar aan-
gezien hun begeleider Schepens ernstig ziek was, en hun uiteindelijke aankomst in 
Villaguay. Daar kozen Charles-Louis en Sidonie een partij land “tusschen de vele an-
deren van twee-en-dertig hectaren grootte en die wij in volle bezit hebben, zonder 
eenen cent uitgave...”. Ze beschreven zeer gedetailleerd hoe zij op hun “Chacra”14 een 
huisje hadden gebouwd. 

“Op onzen Chacra hebben wij een 
huizeken gebouwd van hout en lisch. 
Het is acht meters lang, vier meters 
breed en twee mannen hoog van den 
grond tot aan de vurst. Er is geen 
zolder aan. Over het algemeen zijn 
de huizen hier zonder zoldering. Wij 
hebben gratis hout en lisch mogen 
kappen in een naburig bosch. Ziet 
hier hoe wij het gemaakt hebben. 
Drij lange stijlen met mikken vormen 

de middelrij en dragen de vurstplaten, bestaand uit twee stukken. Langs beide kanten 
is er eene reeks van 7 kortere stijlen met mikken, waarop de zijde platen rusten ten 
getalle van vier. Aan beide gevels hebben wij twee stijlen gevoegd, om de eindkepers 
des te beter te ondersteunen. De kepers zijn ten getalle van 22, of 11  langs elke zijde, 
stijlen, platen, kepers, alles is vastgemaakt met ijzerdraad en vergaarpunten. 
Op de kepers hebben wij langs elke zijde, zeven reeksen latten genageld met latpunten 
en daarop gedekt met een soort van lang lisch, dat schoon verwerkt en langen tijd 
duurt. Op de zijde stijlen hebben wij insgelijks latten genageld, langs den binnenkant 

bouwden er een nieuw leven op. Op 30 april 1882 schreven ze in een brief aan hun 
vader, broers en zusters : “De landbouwers die men alhier vindt zijn lafhartig, bij 
zooverre dat zij noch kooren zaaien, noch aardappelen planten, zelfs niet voor eigen 
gebruik. Het beste dat zij kennen is paard rijden want niemand gaat te voet, zelfs kin-
deren van 4 jaren rijden te paard.”
Veertien dagen later, op 13 mei, volgde een nieuwe brief :  “Nogtans is dat moeilijk als 
men niemand heeft voor koken, wasschen en naaien; nogtans doen wij alles en wij zijn 
te vrede ; en het is daarom, broeder en zuster, dat wij u vragen om bij ons te komen, 
met de toestemming van onzen Vader.... En gij zuster, gij moet niet denken dat wij u bij 
ons vragen om te arbeiden gelijk daar; neen : hier zult gij geen loof moeten trekken, 
in sneeuw en vorst, noch geen peeên rapen.... Uw werk zal zijn  onzen huisraad bestie-
ren”. Maar hun zus Marie bleef bij haar ouders in Maarke-Kerkem.
Vele brieven schreven ze naar vader, broers en zussen. Een brief van 13 juli 1882 : 
“Hier is ook niet zoveel haat en nijd onder de geburen wanneer zij zien dat gij eerlijk 
uw brood verdient. Zelfs worden wij hier zeer geacht door de rijke mensen omdat wij 
zo vlijtig onze grond bewerken; Zij zeggen ons dat wij op weinige jaren een fortuin 
zullen verzamelen, indien wij zo blijven voortwerken... Wees zo goed van de compli-
menten te doen aan Désiré Baert en aan Jan Uitenhoven dat het hier beter is met een 
lange perse achter de ossen te gaan dan in Belgenland met de kruiwagen den berg op 
te rijden...”
In de beginjaren was het niet zo gemakkelijk. Samen het land rooien, met schop en bijl 
en zaag, boom voor boom om dan nadien het land te kunnen bewerken. In een brief18 
verstuurd van uit Villaguay op 13 november 1882 aan iemand uit Oudenaarde lezen 
we: “Het is een jaar geleden dat wij ons vaderland verlaten hebben, ja, het is een jaar 
dat wij veel gehoord, gezien en ook geleden hebben. Ja om uw vaderland te verlaten, 
moet men moed hebben en bezonderlijk wij, die den weg moesten maken, waar zoovele 
boomen en struiken moesten weggerukt worden, en daarbij nog vele nachten onder de 
blauwen hemel slapen; wij zeggen het nog eens dat wij goeden moed hebben gehad. 
Als gij u gaat vestigen op eene partij meersch, dat gij 
alles tekort hebt, dat gij alles moet maken of koopen 
wat gij begeert, kunt gij u wel inbeelden dat dit zoo 
gemakkelijk niet en is. Het eerste jaar moet men veel 
werken, maar na veel geleden te hebben zijn we nu ten 
uiterste tevreden.”

Rond 1888 keerde Henri kortstondig terug naar België 
om er een vrouw te vinden die met hem wou meetrek-
ken om samen lief en leed te delen. Zijn nicht Mathil-
de van Pevenaege was wel bereid maar mocht niet van 
haar ouders. Henri liet het daar niet bij; hij schaakte 

13. De Scheldegalm, 16 juli 1882.

14. Chacra – Charles-Louis schreef: Die gronden liggen hier verdeeld in vierkante partijen elk van 
16 hectaren en die men Chacras noemt.18. De Scheldegalm van 14 januari 1882.
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werden slachter en met behulp van Oscar Van Humbeeck installeerden ze een alcohol-
distilleerderij om uit het sap van het suikerriet een sterke drank te stoken.  Mettertijd 
werd dat een grote handelszaak met allerhande koopwaar. De zonen hadden later ook 
een veehandel, verdienden veel geld en kochten een grote estancia (veebedrijf), een 
uitgestrekte boerderij van 3000 ha. Na de onteigening kochten de twee zonen elk een 
eigen landgoed in Chaco; dit uitgestrekte gebied is 8 keer zo groot als België. Moeder 
Romanie keerde rond 1926 naar Villaguay terug en enkele jaren later naar Asunción 
waar ze in 1960 overleed. Carlos, één van de zonen, bezat uiteindelijk 135.000 ha12. 

4. De familie Creteur uit Nokere.

Charles-Louis Creteur.

 
Charles-Louis en Marie Sidonie Creteur vertrokken met de grote groep op 1 november 
1881, Honoré bleef achter in Nokere. Hij vervoegde pas in januari 1886 zijn broer en 
zus.

haar in de nacht voor zijn vertrek en samen scheepten ze in. Slechts 10 jaar verbleven 
ze in Argentinië en daar werden hun drie kinderen19 geboren. Op 1 september 1898 
keerden ze naar België terug en op 22 december 1898 startten ze hun boerderij, ferme 
Billemont, Chemin vert, 51 in Molenbaix. 
Van Francies Willems zijn weinig gegevens bekend. Hij huwde in Argentinië met 
Eudoxie Rullens (waarschijnlijk geboren in Anvaing). Het gezin bleef kinderloos en 
keerde rijk en welgesteld op 24 maart 1903 naar België terug. Hij overleed in 1919.

Uiteindelijk zal Gomaar ook vertrekken. In Villaguay huwde hij met Marie Sidonie 
Creteur20 uit Nokere (zie deel II). Ook dit gezin werkte hard en hun hardnekkige in-
spanning wierp zijn vruchten af. Ze verdienden genoeg geld om na een aantal jaar 
200 ha grond bij te kopen. Ondertussen werden hun kinderen geboren die, eens ze 
groter geworden waren, thuis mee hielpen. De kinderen huwden later met kinderen 
van andere emigranten uit België21. Toen Gomaar 50 jaar oud was  had hij niet minder 
dan 1000 ha in eigendom, niet slecht dus. Moeder Marie Sidonie was vroeg gestorven 
(1914), Gomaar werd 80 jaar oud en stierf in Villaguay op 28 november 1937.

12. Hugo De Clercq: onuitgegeven geschriften.

19. Cyriel † 16 jaar oud, 
Irma °Sancta Rosa de Villaguay op 4/8/1892, †Avelgem 16/7/1966 en x Emiel DʼHallewijn ; 
René Emiel Willems °Sancta Rosa de Villaguay op 29/5/1894 en †Avelgem op 4/1/1957 en gehuwd 
met Jeanna Jourquin, °Ellezelles 6/10/1900 en †Avelgem 19/5/1981.
20. Marie Sidonie Creteur °Nokere 26/01/1859 en †Villaguay 10/10/1914.
21. Maria, gehuwd met Victor Berra; Mathilde, gehuwd met Juan Van Haezevelde;  Eliza, gehuwd 
met Camillo Van Devoorde;  Louisa, gehuwd met Jules De Graeve; Enrique, gehuwd met Eugina 
Verbauwede.
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is op Juliette Berra uit Everbeek is niet bekend. In Buenos Aires werd hij in de registers 
op het consulaat ingeschreven op 2 juli 1888. Hieruit mag men afleiden dat de familie 
Berra wellicht in 1888 en niet in 1882 de overtocht maakte. Eenmaal aangepast aan 
de nieuwe levensomstandigheden startte hij een suikerfabriek op, maar het klimaat en 
het land leenden er zich niet toe om suikerriet te kweken. Zijn project paste hij aan, het 
werd een stokerij op basis van maïs, maar ook dat lukte niet. Een financiële ramp was 
het gevolg. Met de hulp van een diplomaat vertrok het gezin naar Paraguay om er een 
grote veehouderij te beheren. De oppervlakte ervan was enorm groot en mag geschat 
worden op honderdduizenden hectaren. Dit was een bedrijf dat nog had toebehoord  
aan maarschalk Francisco Solano Lopez, de dictator van Paraguay die gesneuveld was 
op het eind van de oorlog van de Triple Alianza in 1870. Dat werd wel een succes en ze 
nodigden de achtergebleven broers Berra uit om ook naar Paraguay te komen. Camille 
en Joseph waagden het dan ook maar. Ondertussen waren er reeds vier kinderen10 
geboren en eenmaal volwassen geworden deden ook zij gouden zaken. Oscar 
Van Humbeeck was een ondernemend man, wellicht de best geslaagde emigrant uit 
België. Op het einde van hun leven woonden ze in een groot park met enorme dikke 
bomen en een grote vijver met allerlei watervogels, otters enz. Hij legde er het eerste 
tennisterrein op een grasveld aan en was één van de stichtende leden van de nu nog 
bestaande Club Deportivo Puerto Sajonia. Nu nog zijn er Van Humbeecks lid van die 
club11. Tik op Google “Van Humbeeck Paraguay” in en je vindt zomaar 2200 verwij-
zingen.

• Camille huwde in 1895 met Romanie Devetter die ook met haar ouders naar 
Argentinië was overgekomen. In 1901 verkochten ze al hun hebben en houden en ver-
trokken van Villaguay naar Asunción en dan nog zo ʻn 60 km stroomopwaarts op de 
Paraguay rivier naar het dorpje Olivares. Zijn zus en schoonbroer Oscar wachtten hen 
daar op. Iets verderop, ten noorden van het dorpje Arroyos y Esteros aan de samen-
vloeiing van de Manduvirá en de Paraguay vestigden ze zich. Ze kochten 290 ha bos. 
Eerst bouwden ze een huis, een soort blokhut met stammen van palmbomen en met een 
dak van riet en palmbladeren. Later, toen ze het huis vergrootten en verbeterden, ver-
vingen ze het primitieve dak door zinken platen. Evenals hun schoonbroer lanceerden 
ze zich in de bosontginning en verkochten het hout in Asunción. Het gezin kreeg zes 
kinderen : Oscar, Amanda, Julio, Carlos, Luis en María Inés.
Rond 1914, bij een terugreis van Asunción viel vader Camille tijdens een storm van het 
dek van het schip en verdronk. Moeder Romanie verkocht de eigendom, vertrok met 
haar kinderen naar Arroyos y Esteros en hield er een kruidenierswinkel open. De zonen 

6. De familie Van den Brande uit Mater.
 
Frederik Van den Brande was de eerste van een hele reeks familieleden die de overtocht 
waagde. Hij emigreerde met de eerste groep op 31 oktober 1881 samen met Schepens. 
Regelmatig schreef hij brieven en die overtuigden zijn familieleden om eveneens 
naar Argentinië over te komen. Zijn zuster Victorina en haar man Carolus Ludovicus 
Den Dauw, samen met zijn ongehuwde zuster Theresia arriveerden in de maand mei 
van 1882. Op 8 januari 1883 vertrokken “... zijn eigen vader, alhoewel grijs van 
ouderdom, zijne moeder en eene tweede zijner ongetrouwde zusters (Emerence), alsook 
de oude vader van Louis Den Dauw...”22. Uit de vele brieven komen we heel wat te 
weten over de levensomstandigheden in dat overzeese gebied. Op 7 mei 1883 schrijft 
Frederik naar Apolinaire Reynaert uit Mater :
“Ik beklage de menschen van België allen zeer dat zij zoo dom zijn van in een land 
te blijven waar niet meer te verdienen is, waar niets is als nijdigheid. Voor een halve 
dagwand zou de eene den andere om het leven brengen ...
“Indien gij ʻt gedacht hebt van naar Amerika te komen en wilt in de omstreken zijn 
waar ik ben, verzoek ik u het mij te laten weten. Ik kan nog land bespreken dat tegen 
het onze paalt ...
Ziet wat een oneindig verschil van mij ; als ik te Mater was, was ik slechter dan gij. Den 
dag van heden heb ik 350 dagwanden grond in bestuur, waar ik of wij allen niets voor 
betalen. Ik was in mijn Vaderland een arme werkman voor gansch mijn leven en nu ben 
ik rijker van gronden dan gansch de Jagerij (wijk in Mater) te samen, gronden die wij 
10 à 12 jaar kunnen bezaaien zonder daar de minste meststoffen op te gebruiken ...
Ik ben zo goed geplaceerd als de beste boer van Mater; ik heb op den dag van heden 
13 trekossen, 8 paarden, 5 melkkoeien, 3 verkens en pluimgedierte op den hof ...
Vader gaat alle zondagen met mij jagen en wij gaan te paard gelijk de grooten van ons 
Vaderland. Met het wild dat ik hier vinde zijn vele sneppen, patrijzen, eenden,  herten 
en een soort wilde verkens die tot 100 kilo zwaar wegen ... Ik kan op een uur te veel 
schieten voor ons een halve week mede te leven.”
Frederik was een echte avonturier, geraakte betrokken in een gerechtszaak met 
het catastrofaal gevolg dat hij zijn eigendom kwijtspeelde. Hij huwde in 1891 te 
Villaguay met Marie Clothilde Van Cauwenberghe uit Mater. Opnieuw ging het hem 
voor de wind. Hij kocht meer dan 100 ha die hij later in 1913 aan zijn schoonbroer 
Alfons Van Cauwenberghe verkocht. Samen met schoonbroer Alfons en Leopold 
Van Dooren trokken ze op verkenning naar Congo, misschien was het daar nog beter. 
De Belgische regering bekostigde de reis in de hoop dat zij er zich zouden vestigen 
en er koloniseren. Maar uiteindelijk keerden ze terug en waren vastbesloten in 
Argentinië te blijven. In 1913 vertrok hij samen met zijn vrouw en zijn 11 kinderen 
naar België om nooit meer terug te keren.  

10. Alberto x Ernestina Seratti, Susana x Aman Castels, Julio x Amanda Berra en Berta x Juan 
Clemente Canals.

11. Que fue de ellos: Hechos protagonizados por inmigrantes Belgas llegados a Villaguay a partir de 
1882...... : Eriberto Devetter , Laser Graf S.H. Villaguay 2001, pag. 52-55 – vertaling en aanvulling : 
Hugo Declercq.22.  De Scheldegalm, 6 mei 1883.
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zodat de wind het kaf zou kunnen wegblazen. Dat laatste herhaalden ze tot hun graan 
gezuiverd was”.

Emile Berra had een misvormde rug 
en bleef ongehuwd. Hij reisde een aan-
tal keer naar België om er de familie 
te bezoeken. Emile en zijn broer Vic-
tor reden elke zondag naar de mis in 
Villaguay en keerden ʼs avonds laat 
nogal eens stomdronken naar huis te-
rug. Hiernaast zien we hem gefoto-
grafeerd te paard. Theodore gehuwd 
met Rosa Garcia beproefden hun ge-
luk in Paraguay waar hij jong gestor-
ven is. Florentina is als kind gestor-

ven. Victor was gehuwd met Maria 
Willems, dochter van Gomaar Willems 
en Sidonie Creteur. Ze hadden dertien 
kinderen. Victor kon 90 ha land ko-
pen in de Colonia Santa Juana en zijn 
vrouw erfde van haar vader Gomaar 
nog eens 200 ha. Op zijn 84ste bracht 
Victor zijn beesten eens naar het regle-
mentaire bad. De dieren moesten door 
dat bad waden om de veel voorkomen-
de teken te bestrijden. Daar gleed hij op 
een bepaald ogenblik uit en kort daarna 
stierf hij ten gevolge van een hersenbloeding. Maria Willems was 81 jaar toen ze aan 
een hartaanval stierf. 

b. Camille-Joseph, Marie Juliette (Julia) en Joseph Berra.

Samen met hun oom en tante Franciscus Berra - Coleta DʼHaese en hun kinderen emi-
greerden de kinderen van Joannes Baptiste Berra - Philotéa DʼHaese naar Villaguay. 

• Julia had een vriendje, Oscar Van Humbeeck, en hij trok eveneens mee. Hij werd te 
Schaarbeek geboren op 08.04.1863 als zoon van Laurent Charles en van Mathilde Pir-
mez, een invloedrijke adellijke familie uit het Brusselse. Aan de Leuvense Universiteit 
was hij scheikundig ingenieur geworden. Hij kende elektriciteit en bouw, sprak Neder-
lands, Frans, Duits en Engels en redde zich met wat Spaans. Hij was ook musicus en 
speelde piano, viool en nog andere instrumenten. Hoe en wanneer hij verliefd geraakt 

Na de dood van zijn vrouw week hij in 1929, 83 j oud, samen met zijn zonen uit naar 
Frankrijk. Zijn dochter Maria Pharaïlde die getrouwd was met Arthur Detandt was er 
reeds gevestigd. Frederic overleed te Luzancy, département Seine-et-Marne, op 24 mei 
1931.

Familiefoto Frederik Van den Brande en Marie Clothilde Van Cauwenberghe
met hun kinderen (± 1927).

Dat niet alles van een leien dakje liep bewijzen de trieste belevenissen van Monica 
Van den Brande, zus van Frederik. In april 1882 vertrok Monica Amelia samen met 
haar man Ivo Van Haezevelde en en hun tweejarig zoontje Jan Baptist. Kort na hun 
aankomst werd het tweede kind Carlos Luis geboren. De familie kreeg ook 32 ha land 
toegewezen en de ontginning kon beginnen. Op een middag, terug van het rooien, 
vond hij zijn vrouw vermoord. Toen hij aangifte deed en de politie een huiszoeking 
verrichtte, werd ten onrechte besloten dat de echtgenoot de schuldige was. Hij kende 
nauwelijks Spaans en werd gearresteerd. De rechter veroordeelde hem tot een lange 
gevangenisstraf. Vier jaar later werd de echte dader toevallig gepakt, omdat hij in een 
zatte bui in het dorp San Salvador, zeventig kilometer verder, had gepocht over zijn 
moord op een “gringa” in Villaguay. Van Haezevelde werd vrijgelaten. In de gevange-
nis had hij gezworen zich niet te scheren noch zijn haar te laten knippen zolang hij 
leefde. Hij is nooit hertrouwd, maar heeft gewerkt en gewerkt en werd een rijk man. 
Op het einde van zijn leven had hij een eigendom van meer dan 1300 ha. Zijn zoon Jan 
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3. De familie Berra uit Everbeek.

Samen men hun oom Franciscus Berra7 en tante Coleta DʼHaese en hun 4 kinderen 
Emile, Victor-Louis, Theodore en Maria-Florentina trokken ook de 3 kinderen van 
Joannes Baptiste Berra, Camille-Joseph, Marie Juliette (Julia) en Joseph mee naar 
Argentinië. De familieleden zijn waarschijnlijk niet allemaal op hetzelfde tijdstip ver-
trokken. Camille-Joseph is volgens de registers in Argentinië in 1896 aangekomen 
terwijl Marie-Juliette reeds in 1889 aankwam8. 
Ook het lief van Julia (Marie-Juliette), Oscar Van Humbeeck, emigreerde mee. 

a. Franciscus Berra x Coleta DʼHaese en hun kinderen Emile, Victor, Theodore en 
Maria Florentina Berra9.

Wanneer het gezin Franciscus Berra - Coleta DʼHaese emigreerde is niet bekend. 
Hun namen zijn niet vermeld in het artikel gepubliceerd in de Scheldegalm waarin 
Schepens alle emigranten van de eerste groep opnoemt. In het boek van Eriberto W. 
Devetter staat dat ze met de grote groep in 1882 aankwamen en dat ze 32 ha grond kre-
gen in het district Lucas Sur. Zeker is dat ze het de eerste jaren niet gemakkelijk gehad 
hebben. Samen hebben ze het land moeten rooien, met schop en bijl en zaag, boom 
voor boom, om nadien het land te kunnen bewerken. Daarbij hadden ze zelf hun huis 
gebouwd, eerst in hout en later in steen. Ook andere details vertelden María Celedonia 
Berra de Verbauwede en Clara Berra de Verbauwede aan Eriberto Devetter o.a. “Om 
te dorsen legden ze de schoven in het rond en joegen er de paarden over of sloegen de 
graankorrels uit de aren met stokken. Met schoppen gooiden ze dan het graan omhoog 

7. Franciscus Berra, zoon van Donatus Berra en Maria Catharina Van Wijmeersch, is getrouwd 
te Nederbrakel op 17 februari 1870 met Coleta DʼHaese. De kinderen uit dit gezin, allen in Ever-
beek geboren, zijn : Emile °12/07/1870, Victor Louis °07/05/1872, Theodore °19/02/1875 en Maria 
Florentina °09/02/1880.
Jan-Baptiste Berra, gedoopt te Everbeek St Marie op 15 december 1838, zoon van Donatus Berra 
en Maria Catharina Van Wijmeersch, is getrouwd te Everbeek St Marie op 8 januari 1867 met Maria 
Carolina Macron, gedoopt te Everbeek op 6 mei 1845, dochter van Adrien Macron en Maria Theresia 
Vanderstricht. Hun kinderen : Maria Florentina (Macron) Berra, geboren te Everbeek op 19 januari 
1865, Julia Henrica Berra, geboren te Everbeek op 12 oktober 1867.
Jan-Baptiste Berra is, na het overlijden van Maria Carolina Macron, te Nederbrakel gehuwd op 1 april 
1869 met Philothea dʼHaese, geboren te Opbrakel op 10 juli 1838. Kinderen uit dit gezin : Camille 
Josephus Berra, geboren te Everbeek op 27 juni 1870, Marie Juliette geboren te Lessen 13 april 1872, 
Maria Regina Berra, geboren te Nederbrakel op 30 januari 1876, Josephus Berra, geboren te Neder-
brakel op 13 december 1878. (Parochieregisters Everbeek – Rudy De Mets – Paul Van Lierde).

8. Hugo De Clercq, onuitgegeven geschriften.

9. Que fue de ellos: Hechos protagonizados por inmigrantes Belgas llegados a Villaguay a partir de 
1882...... : Eriberto Devetter, Laser Graf S.H. Villaguay 2001, pag. 79-82 – vertaling Hugo Declercq.

Baptiste huwde met Mathilde Willems, dochter van Gomaar. Enkele jaren later, na een 
mislukte grote aankoop van grond, verhing Jan Baptiste zich in een schuurtje. Carlos 
Luis, amper één jaar oud bij de dood van zijn moeder, werd opgevoed bij een aantal 
bevriende Belgische families. Later werd hij een welstellend man. Ook had hij van zijn 
vader 650 ha geërfd maar bezat mettertijd meer dan duizend ha23. 

7. Judocus Van der Donckt.

Judocus vertrok op zijn eentje op 8 november 1887 naar Argentinië. Hij was de zoon 
van Odo en Cordula Aelvoet24. Het gezin woonde in de Marquettestraat te Schorisse 
waar ook Theophile, de broer van Odo, inwoonde. Samen hadden ze een eigendom 
van 1,73 ha land. Moeder Cordula en vader Odo stierven kort na mekaar. De kinderen 
waren allemaal jonger dan 10 jaar oud. Ze werden opgevangen door Theophiel, die 
kort daarvoor gehuwd was met Benedicta Hubau. Enige jaren later, op 17 mei 1885, 
verhuisden de 3 dochters naar Ronse. Ze waren toen 22 jaar, 20 jaar en 15 jaar. Judocus 
bleef bij zijn oom en emigreerde als 20-jarige naar Argentinië. In de bevolkingsregis-
ters van Schorisse werd hij uitgeschreven op 18 november 1887.

Walter Oscar Van Derdonckt25, oudste kleinzoon van Judocus vertelde zijn verhaal.
Aangekomen in Villaguay zocht Judocus Van Der Donckt onmiddellijk contact met 
zijn streekgenoten die hem gastvrij ontvingen. Bij Jules Van Hauvart kreeg hij onder-
dak en werk. Gratis land ontvingen de immigranten niet meer in 1887. De familie Van 
Hauvart gaf hem ongeveer 8 ha land om te bewerken. De ploeg en span ossen mocht 
hij eveneens gebruiken. Hier leerde hij de schoonzus van Jules, Maria Odila Aelvoet, 
kennen en huwde ermee. Later pachtte hij goedkope gronden dicht bij de Villaguay-
beek, maar deze te laag gelegen gronden waren niet geschikt voor zaailand en opnieuw 
trok hij op zoek naar betere grond. Een veehouder, mijnheer Vázquez, eigenaar van 
een talrijke gronden in de buurt van Villa Elisa, wou aan landbouw beginnen. Hij bood 
Judocus land aan opdat deze zich op zijn landgoed zou vestigen. Judocus werkte voor-
treffelijk en haalde buitengewone oogsten in. De eigenaar stelde dan ook voor om een 
kolonie te stichten en Judocus ging op dit aanbod in. De buurt staat vandaag nog altijd 
bekend als Colonia Vázquez.

23.  Hugo De Clercq, onuitgegeven notaʼs.

24.  Odo Van Der Donckt, °Schorisse 16 december 1820 zoon van Judocus en Scholastica Van der 
Donckt. Hij huwde te Schorisse op 2 januari met Cordula Aelvoet °Etikhove 3 april 1830, een dienst-
meid en dochter van Augustinus, †Etikhove 14 januari 1860 en Frederica Quembeke °Ronse 1812.
Hun kinderen : Octavie, °Schorisse 21 april 1861 en †12 april 1871; Maria-Theresia, °Schorisse 
20 januari 1863; Marie-Clemence, °Schorisse 18/06/1865; Pieter Judocus, °Schorisse 23 mei 1867; 
Maria Sylvia, °Schorisse 20 maart 1870.

25. In Argentinië wordt de familie geschreven als Van Derdonckt.
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Op latere leeftijd vertrok de familie Dubuisson-Delange naar Villa Devoto, een van de 
oudere villawijken van Buenos-Aires. Daar overleed Jan op 80-jarige leeftijd. Uit zijn 
huwelijk werden 8 kinderen geboren. Eén van zijn dochters, Clotilde, bestuurde een 
school voor snit en naad in Villaguay2.  

2. De familie Dubuisson-Notebaert uit Berchem.

Modest Dubuisson3 werd te Berchem geboren op 21 augustus 1824 als oudste van 8 
kinderen in het gezin Joannes Baptiste Dubuisson – Amelia Vuye. Hij was kloefkapper 
en huwde te Petegem met de winkelierster Rosalie Notebaert. Hun eerste kinderen4, 
Maria Emma en Marie Rosalie overleden vrij kort na hun geboorte. Alleen hun zoon 
Henri Joannes Baptiste (Jan) groeide op en emigreerde met vader Modest en de grote 
groep op 1 november 1881 naar Villaguay. Moeder Rosalie Notebaert bleef alleen 
achter. In een brief van 4 september 1882 schreef hij van Villaguay o.a. “Zeer lieve 
vrouw, alhoewel er eenige van de kolonisten wedergekeerd zijn naar België, ben ik 
niet van plan weder te keeren gelijk zij; ik zie mij hier gemakkelijk te kunnen leven, ten 
ware er groote ongelukken overkwamen ... Hierom wensch ik dat gij met mij zijt; het 
is spijtig dat wij niet te samen zijn kunnen komen, of dat ik niet gewacht heb tot dat gij 
met mij mocht komen: ik zou voorzeker zoo ongelukkig niet geweest zijn...”5

Rosalie zal in januari 1883 naar Entre-Rios vertrekken samen met Benedictus 
Dolvelde uit Mater, Charles-Louis Van den Brande, zijn vrouw Joanna Catharina 
Gyzelinck en hun dochter Emerence6. Vader Modest kon zich moeilijk aanpassen aan 
de manier van leven in Argentinië en zou na het huwelijk van zijn zoon naar België 
terugkeren, maar hij overleed schielijk. De moeder Rosalie Notebaert verkoos dan 
maar om bij haar zoon te blijven wonen. 

2. Que fue de ellos: Hechos protagonizados por inmigrantes Belgas llegados a Villaguay a partir de 
1882......      : Eriberto Devetter , Laser Graf S.H. Villaguay 2001– vertaling Hugo Declercq.
Mevr. Nelly Elena Varela de Langhe bezorgde de informatie aan Eriberto Devetter 

3. De vader van Modest, Joannes Baptiste, was veldwachter in Berchem. Hij was te Avelgem geboren 
als zoon van Joannes Baptiste en Maria Francisca Depraetere. Hij overleed te Berchem op 9 augustus 
1846 in zijn woning. Zoon Modest, toen 21 jaar, deed de aangifte. De moeder van Modest, Amelia 
Vuye is te Petegem geboren als dochter van Joannes en Ferdinanda Van Dijcke.

4. Maria Emma, ° Berchem 21 februari 1865, en † Berchem op 1 mei 1865.
Marie Rosalie, ° Berchem 10 november 1866 en † Berchem 30 december 1867.
Henri Joannes Baptiste, ° Berchem 14 januari 1868. 

5. Vlaamsche Volksplanting in Entre-Rios, Eugeen Schepens, pag. 74-75.

6. De Scheldegalm, 10 juni 1883.

Samen met Jules Van Hauvart en Jules Aelvoet26, zijn schoonbroers, reisde Judocus 
Van der Donckt naar België om er een maaidorser te kopen. Het was evenwel een 
maaidorser zonder wielen die naar Buenos Aires werd ingescheept. Vandaar per boot 
op de Uraguay naar de plaats dicht bij Concordia. Daar werd de maaidorser op een 
grote slede getrokken en zo door ossen versleept naar Villaguay. Op een nacht werden 
de ossen aangevallen door poemaʼs die de streek onveilig maakten. Hun tocht was een 
hele onderneming en toch geraakten ze ter bestemming.
Na jaren van noeste arbeid kocht Judocus 64 ha grond in het centrum van de colonia, 
iets ten noorden van de plaats waar de Lourdeskapel staat. Kort voor het overlijden van 
zijn vrouw Maria Odilia Aelvoet bezat hij 300 ha. Toen hij dat verlies te boven was ge-
komen reisde hij een tweede maal naar België. Voor zijn huwelijk met Maria Lalanda, 
een drietal maanden na zijn terugkeer verdeelde hij zijn grond onder de kinderen met 
uitzondering van 80 ha. 
Na een banale caféruzie waar hij zijn zweep gedurende het gevecht had gebruikt werd 
hij veroordeeld en om alle kosten en schade te betalen moest hij 32 ha verkopen. 
Daarna  kreeg hij andere financiële problemen, geraakte zijn overblijvende land ook 
kwijt en zelfs zijn huis. Opnieuw moest hij pachten maar zijn tijd was om, hij stierf 
korte tijd nadien. Hij had niet minder dan 25 kinderen (12 met zijn eerste vrouw en 
13 met zijn tweede).
Deze dappere immigrant was een werker, een voorbeeld voor de anderen die mee-
gewerkt had aan de groei van een nieuw land, ondermeer met de bijdrage van zijn 
25 kinderen. 

Besluit.

Nog heel wat verhalen en belevenissen van de groep emigranten uit de Vlaamse 
Ardennen zijn er te vertellen, bijv. dat van Fréderic Devetter x Célestine Couplez uit 
Ronse, Alfonse, Auguste Firmin en Philippe Lagneau uit Everbeek (?), de familie 
Van Cauwenberghe uit Mater, de familie Den Dauw uit Everbeek, e.a. 
Dat de “Vlaamsche volksplanting in Entre-Rios” op initiatief van Eugeen Schepens 
succesvol geweest is blijkt o.a. uit de verhalen van de afstammelingen van de emigran-
ten maar ook uit tal van verslagen die in de loop der jaren verschenen zijn.

Een ervan is de publicatie van L. Procureur, een werkje van 63 blz. onder de titel “Zes 
maanden Argentinië”, gepubliceerd in 1889. Hij schreef : 
“Onder de voornaamste en meest bloeiende koloniën dezer provincie mag Villaguay 
worden gerekend, waar een twintigtal Belgische familiën sinds een achttal jaren ge-
vestigd zijn.

26.  Judocus was immers getrouwd met Marie Odile Aelvoet, de zus van Jules en ook de zus van de 
vrouw van Jules Van Hauvart x Eudoxie Aelvoet.
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Emigratie vanuit de Vlaamse Ardennen
naar Argentinië (1880-1890) (Deel III - Slot).

MARC VUYLSTEKE

Hieronder vindt u deel III van de lezing gehouden op vrijdag 9 april door Marc 
Vuylsteke, voorzitter van de heemkundige kring Businarias uit Maarkedal. Deel I 
behandelde de emigratie in het algemeen : de voorbereiding en de reis van Oude-
naarde naar Villaguay en de regio waarin de emigranten terecht kwamen. In deel II en 
nu ook deel III gaat de aandacht vooral naar enkele Vlaamse families die de overtocht 
waagden.

d. Maria De Lange x Jan Dubuisson.

Maria Delange, geboren te Ronse op 27 mei 1870, was op 11-jarige leeftijd met haar 
broer Honoré, haar moeder Mathilde van Hauvart en haar stiefvader Petrus Declercq 
op 1 november 1881 vertrokken naar Argentinië. Op het schip had ze Jan Dubuisson 
uit Berchem ontmoet. Samen met zijn vader Modest was hij ook één van de migranten. 
Bij de verdeling van de landerijen kreeg vader Modest een perceel grond toegewezen 
dat juist naast het perceel van Petrus Declercq lag. Tien jaar later huwden Maria en 
Jan met mekaar. Jan Dubuisson bewerkte zijn land en nadien pachtte hij een mooi stuk  
grond in Bergara, dicht bij de Joodse kolonie Villa Clara. Deze kolonie was in 1890 
gesticht met de steun van Baron Maurice Hirsch, een Belgisch senator en bankier te 
Brussel. De kolonie werd genoemd naar zijn dochter Clara. Dat land werd nadien ei-
gendom van de rijke familie grootgrondbezitters Florencio Montiel. 
Ten westen van Villaguay ligt de cucilla de Montiel (cucilla betekent "een lichte 
glooiing"). Later begon Jan in die kolonie met het uitbaten van een almacén. Priester 
August Hoflack schreef in één van zijn brieven aan Guido Gezelle (Balvanera 29 
november 1892) over die winkel van Jan Dubuisson1. "In een groot kamp van 9 vier-
kante uren zijn reeds 2000 Joden, verzekert men maar de naaste woonen nog eene ure 
van hier; eenigen komen soms naar onze almacen (meer als bazar)gehouden door Jan 
Dubuisson-Delanghe, van Ronse van geboorte met zijn vrouw wiens beide ouders in 
de belsche colonie woonen; die joden alhier spreken niets dan duits, sommigen een 
weinig spaansch  maar zij schrijven hun duits met hebreeuwse letters en al hun boeken 
en schriften beginnen alachter !". 

1. Brieven aan Gezelle, August Hoflack, Correspondent in Argentinië, Daniël Hoflack, Nossegem, 
Zaventem 2007, pag. 69.

Elke familie bezit gemiddeld een tachtigtal hectaren grond, waarvan zij 32 hectaren 
van het gemeentebestuur hebben gekregen, bij het ontstaan van de volksplanting. De 
andere kochten zij aan redelijke prijzen... De gronden die acht jaar geleden niet meer 
dan 125 tot 200 fr werden betaald voor 16 ha, kosten thans 3000 fr. Men oordele dus 
dat de kolonisten allen door de waardevermeerdering een goeden stuiver hebben ge-
wonnen...” p 16-17.
“Te Villaguay vond ik voor een bevolking van 3.000 zielen niet min dan vijf scholen, 
daarin begrepen de twee scholen der Belgische kolonie, waar de lessen beurtelings 
dag om dag gegeven worden, nu eens in het eene lokaal dan in het andere lokaal; op 
die wijze hadden de kinderen die in de nabijheid van één der twee scholen wonen, 
slechts alle twee dagen het ongemak ver te lopen , of liever rijden...” p 55-56.
 
Patrick Maselis schreef in zijn boek “Van de Azoren tot de Zuidpool”27: De eerste 
kolonisten vertrokken in 1881 en een jaar later stichtten ze de ʻColonia Belgaʼ. “Het 
werd een overdonderend succes. Na amper zeven jaar konden de meesten al zeggen dat 
ze meer verdiend hadden dan ze in hun hele leven in België zouden verdiend hebben.

Monument opgericht in 1982 ter gelegenheid van de honderste verjaardag van de immigratie, 
tegenover de school van de Gentse Franciscanessen in Villaguay.

Na bijna 130 jaar is de “Colonia Belga” nog lang niet uitgestorven. Een aantal afstam-
melingen van de emigranten bezit nog de Belgische nationaliteit, de meeste bezitten 
echter de Argentijnse. Zij die als kind in Argentinië aankwamen trouwden en kregen op 

27.  Patrick Maselis, Van de Azoren tot de Zuidpool, Uitgeverij Roularta, Roeselare, 2005.
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Businarias ingebonden. 
JOZEF BOURDEAUDHUI

Heel wat leden van Businarias hebben sedert ze lid zijn van de heemkundige kring 
goed zorg gedragen van hun tijdschrift dat ze drie maal per jaar ontvangen. Nochtans 
is er het besef dat losse nummers bewaren van zoʼn (laten we maar toegeven) klein 
boekje niet eenvoudig is. Er raakt er al eentje ergens op een ander plaats gelegd dan 
waar het hoort te liggen. Het wordt dan vergeten waar het gelegd is. Het kan verloren 
raken, en dat wil uiteraard niemand. 

Ook voor het terugvinden van bepaalde artikels is het ook niet altijd zo gemakkelijk 
om het stapeltje, dat ondertussen toch al zoʼn 15 cm dik is (voor wie ze allemaal heeft 
– en wie  niet?), te gaan doorzoeken. De volgorde raakt dan in de war en het klasseren 
kan herbeginnen.

Ik geef toe, dit is wellicht allemaal een beetje overdreven. Businarias geeft de lezer 
echter een oplossing aan: de jaargangen kunnen worden ingebonden tot heuse boeken 
welke enkele jaargangen kunnen bevatten. Hiernaast een voorbeeld van de ingebonden 
14 jaargangen die reeds zijn verschenen. De tijdschriften zijn ingebonden en gevat in 
een bedrukte harde kaft. 

Businarias heeft daarvoor een boekbinder 
op de kop kunnen tikken (niet letterlijk), 
die de tijdschriften wil inbinden voor de 
prijs van 18 euro (exclusief 6% BTW) per 
boek. Dit boek bevat dan 3 à 4 jaargangen 
(dikte ongeveer 2,5 cm).

Neem hiervoor contact op met
boekbinder Floris Vandeputte,
Zwijnaardsesteenweg 525
9000 Gent
Tel. 09 222 01 15
GSM 0487 34 89 79
E-mail: florisvandeputte@gmail.com.

hun beurt kinderen. Villaguay telt vandaag 40.000 inwoners en meer dan een derde zijn 
afstammelingen van Belgen. Samen met andere immigranten maken ze van Villaguay 
een welvarende stad. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan werd er een grootse 
viering georganiseerd. Nooit hebben ze het contact met Vlaanderen verloren. Regel-
matig komen Argentijnse Vlamingen hun familie in Vlaanderen bezoeken. 

Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats. Bij de start van mijn opzoekingen 
omtrent de emigratie van onze voorouders naar Argentinië kwam ik in contact met 
Hugo De Clercq. Hugo De Clerq vestigde zich met zijn echtgenote in 1997, na een 
lange carrière in dienst van de Bank Brussel Lambert, in Argentinië. Hij bezorgde me 
heel wat informatie omtrent de uitgeweken families. Zijn opzoekingswerk samen met 
het werk van Eriberto Walter Devetter, in 1925 in Villaguay geboren als kleinzoon 
van pioniers uit Ronse, is nu in boekvorm verschenen. Het boek “Mensen overplan-
ten, De Belgische immigranten in Villaguay, hun belevenis”, 384 blz., verlucht met 
talrijke unieke fotoʼs mag ik u warm aanbevelen. Het kan aangekocht worden in het 
Stadsarchief van Oudenaarde voor slechts 17 euro. 
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Schorisse, december 1978. “Vogelvrij. Dit is de titel van het 
eerste boek van Paul Baekeland dat thans aan het publiek 
en de pers werd voorgesteld. Deze nieuwbakken schrijver 
van de streek werd ingeleid door Robin Hannelore. Daar 
geen persexemplaren ter beschikking waren kunnen wij 
geen beeld over de inhoud van deze roman geven.” Nogal 
gasten hé, die reporters uit die tijd! Alleen maar iets willen 
schrijven over een boek als ze het als geschenk krijgen... Of 
zou het nog zo zijn?

Schorisse, decem-
ber 1978. “Anno-
venkapel leegge-
roofd en bedreigd. 
De kapel van 
Onze-Lieve-Vrouw 
van Zeven Weeën, 
in de volksmond 
Kapel van de An-
noven, is reeds 
geruime tijd aan het vervallen. Thans lekte uit dat de kapel onlangs zou beroofd zijn 
van alle waardevolle beelden en stoelen. Toen de eigenares, mevr. Baeskens, zich ging 
vergewissen bleek dat alles wat maar enige waarde had uit de kapel verdwenen was: 
waardevolle vazen, beelden en bidstoelen in goede staat waren verdwenen. Ook de 
gegoten klok is uit de toren verdwenen. Op zekere dag werd aangebeld bij de eigenares 
door een onbekende persoon die zei te weten waar het klokje van de kapel zich bevond 
en het wou kopen. Men verzocht de man een andere dag langs te komen, maar de man 
liet niet meer van zich horen...” Het vervolg van dit thrillerverhaal is te lezen in het 
archief van Businarias. Het eindigt wel met de restauratie van alle kapelletjes op de 
Annoven... jaren later.

Wie is Landerzen Taaf ?
MARC VUYLSTEKE

De kadee van Gurkieze Cyriel en Boerzemers Marietje (Paul Baekeland) en tal van 
andere Louisenaren schijnen met een probleem te zitten. Wie was Landersen Taaf  en 
waarom kreeg hij die naam ? De laatste maanden werd daar nogal over geredetwist. 
Na enig speurwerk vond ik het antwoord. 

Landerzen Taaf heette Emile Oktaaf De Jonghe. Hij werd te Nukerke geboren op 
21 mei 1882 als zoon van Leander De Jonghe, een landbouwer te Louise-Marie, en 
van Prudentia Minnaert, geboren te Mater. De vader van Oktaaf heette dus Leander en 
vandaar de naam van Landerzen Taaf.  De vader, Leander, werd te Nukerke geboren op 
2 juli 1838 als zoon van Camiel1, geboren te Maarke-Kerkem en van Seraphine 
Aelvoet uit Nukerke.
Landerzen Taaf is ongehuwd gestorven, 67 jaar, te Etikhove (Louise-Marie) op 
17 oktober 1949. Twee buren, Alfred Roos, 51 jaar, “electrieker” en Omer Haustraete, 
60 jaar, textielwever, deden twee dagen later de aangifte van zijn overlijden in het 
gemeentehuis te Etikhove.
Er is uiteraard maar één Landerzen Taaf (Emiel Oktaaf De Jonghe) en dat was “den 
dienen die deur aan deur met mijn ouders woonde” zoals Georges Gosseye dat ver-
woordde. Tevergeefs heb ik in de parochieregisters en in de boeken van de burgerlijke 
stand van Maarkedal en Ronse gezocht naar een tweede Oktaaf De Jonghe maar die 
heb ik nergens gevonden.

Ik vond wel een foto in ons archief waarop Landerzen Taaf staat, duidelijk herkenbaar 
met een "cornervlaggetje" in zijn hand. 
 
Op de foto staan de voetballers van de “Antique Boulevardgasten” van Louise- 
Marie na een wedstrijd gespeeld op 22 mei 1944, dus kort na de bevrijding samen met 
enkele supporters. Vooraan van links naar rechts op de knieën zitten Georges De Cub-
ber (Schoenie), Georges Rubbens, Alfred Roos, een onbekende en Jef Dreelinck (een 
beenhouwer).

1.   Camiel, geboren te Maarke-Kerkem rond 1801 was gehuwd met Seraphine Aelvoet, geboren te 
Nukerke rond 1805. In dit gezin werden de volgende kinderen geboren : Karel-Lodewijk 30 juni 1825, 
Frederic 2 maart 1827, Leander 1 oktober 1830, Augustijn 22 januari 1834, Francies 10 januari 1835 
en Desiré 11 september 1841.
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Feestvierders zondag een schapen- en geitenkeuring. Er waren 85 dieren ingeschre-
ven: de dieren defileerden er voor de kermisvierders onder de bevlagde kerktoren.“ 
Zouden die bokken dan ook tijdens het defileren de groet hebben gebracht? Zo van 
ʻOm te groeten.... Groet!

Nukerke, december 
1978. “Het blokflui-
tensemble van de Ko-
ninklijke Muziekmaat-
schappij St. Cecilia 
van Nukerke heeft 
zaterdag puik gepres-
teerd... Het blokflui-
tensemble werd op-
gericht n.a.v. het Jaar 
van het Dorp. “  ̓ t 
Muziek  ̓zoals de fan-
fare in Nukerke wordt 
genoemd, stelde de instrumenten ter beschikking van deze nieuwe muzikale kern.” De 
reporter noteert verder:”... met zijn 50 heeft Marc nog lenige vingers.” Wat bedoelde 
de reporter hiermee eigenlijk?

Nukerke, december 
1978. “In hun lo-
kaal t̓ Moleken, aan 
de Holandstraat te 
Nukerke waren de 
St. Elooischutters 
in feest n.a.v. de ko-
ningsviering in de 
persoon van Viviane 
Van Hoolandt. Voor-
zitter Michel Claus 
sprak er de geluk-
wensen uit. Namens 
zijn karabijnschuttersmaatschappij mocht hij burgemeester A. Hubeau van Maarkedal 
verwelkomen... “ Nukerke houdt van feesten... Wij vragen ons trouwens af hoeveel 
koningen, keizers, prinsen of hun vrouwelijke soortgenoten er zo per jaar gehuldigd 
worden – wij houden blijkbaar tóch van blauw bloed!?

Rechtstaande van links naar rechts : een 
onbekende, Denis De Potter (Cannoo), 
Landerzen Taaf (met zwarte muts), 
Michel Ketsman en Marcel Pot (Schuite-
leer - met witte kokmuts), een onbekende, 
Arthur Van Overmeeren  (Moortelbaksen 
Turie), Georges Vandewalle (Carnac of 
Djef den Desscher), nog een onbekende, 
Omer Vandendriessche (Poentje), Arthur 
Pauwels (bakker), Cyriel Ysebaert (Mol), 
Roger Roman (een haarkapper, schoon-
broer van Merke De Vos), een onbekende, 
Carlos Gilleman en nog een onbekende.

En dat is nu een nieuwe uitdaging voor de 
Louisenaars.
Wie weet er iets meer over Carnac, over 
Mol en Schoenie ?
Wie zijn de onbekenden ? 
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Barmhartigheid te Ronse was de geboor-
te van de vierling gisteren nog steeds on-
derwerp van de gesprekken. Zoals reeds 
gemeld schonk Kristel Provost, Geiten-
hoek, Etikhove-Maarkedal, zondag het 
leven aan drie meisjes en een jongen. 
Saartje kwam zondagmiddag om 12 u 40 
ter wereld en woog 1,350 kg. Zij werd 
gevolgd door Lotte (1,200 kg), broertje 
Sam (2,280 kg) en Eef (1,700 kg). Tussen 
de geboorte van het eerste en het vierde kind verliepen 11 minuten en dat zou ook een 
record zijn. De moeder en de baby s̓ zijn gezond. Vader Dirk De Meester zal vandaag 
zijn vier kinderen in de registers van de burgerlijke stad laten inschrijven.”

Nukerke, september 1978. 
“Driemaal daags luidde 
Bertha Gabriëls zaliger het 
Angelus; regelmatig bracht 
zij frisse bloemen naar haar 
kapel... Zowat 25 jaar gele-
den werd tegenover de ge-
meenteschool van Nukerke 
een kapel gebouwd ter ere 
van O.L. Vrouw van Fatima. Enerzijds als dankbaarheid voor de Moederlijke Bescher-
ming van Nukerke tijdens de twee wereldoorlogen, anderzijds om de schoolgaande 
jeugd van de gemeenteschool en haar omwonenden biechtgelegenheid te bieden... Met 
ruim 200 stonden ze zondagnamiddag rond de kapel, het pronkstuk van de Dries. De 
Mariale devotie werd nog meer kracht bijgezet door de gloedvolle predikaties van 
aalmoezenier Sooi Willems...” En wie legeraalmoezenier Willems heeft gekend weet 
dat de woordkeuze van de reporter niet overdreven is.

Nukerke, september 1978. Vlaan-
deren is toch een schoon land: 
waar men komt langs Vlaande-
renʼs wegen komt men blijkbaar 
keuringen van schapen- en geiten 
tegen. En dus ook te Nukerke. 
“Ter gelegenheid van de Nukerk-
se septemberkermis organiseerde 
het feestcomité van de Vrolijke 

Onwettige geboorten te Nukerke (1603-1796).
MARC VUYLSTEKE

In een zitting van het Concilie van Trente (11 november 1563) werd beslist dat de 
parochiepriesters alle dopen en huwelijken in een parochieregister moesten noteren. 
De verplichting om ook de overlijdens (begrafenisssen) te noteren kwam pas in 1614.
Parochieregisters zijn dus handgeschreven registers waarin de namen, de data en nog 
andere gegevens genoteerd werden m.b.t. doop, huwelijk en begrafenissen.
Men wou op die manier incestueuze huwelijken vermijden en tevens een controle 
uitoefenen op het gedrag van de parochianen.
 
De besluiten van het Concilie van Trente werden gepubliceerd in een pauselijke bul  (26 
januari 1564) en op 11 juli 1565 in de Nederlanden aanvaard. In onze streken werden 
die richtlijnen niet meteen opgevolgd, dit vooral door de godsdiensttroebelen die vanaf 
1566 volop het naleven ervan bemoeilijkten. Tijdens de regering van de aartshertogen 
Albrecht en Isabella begon men op vele parochies de schikkingen na te leven. In artikel 
20 van het Eeuwig Edict (1611) werd besloten dat men twee dubbels van de parochie- 
register moest opmaken : één voor de eigen schepenbank en één voor de griffie van 
de kasselrij (voor onze regio het Land van Aalst). "willende daerenboven dat de wet-
houders van de dorpen doen maecken een tweede dobbel van de voorseyde registeren, 
ende tʼzelve seynden inde greffie van de steden, bailliuwagiën, casselryen, gouvernan-
ciën ende andere hooghe bancken van hun ressort, om aldaer bewaerdt te worden".
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uit Nukerke, een dochter Vandergheynst. Dit meisje bracht Margaretha van Parma 
ter wereld.“ Bij de viering van 150 jaar Louise-Marie in 2003 kwam prins Filip op 
bezoek...

Etikhove, mei 1978. In die tijd 
werd in Etikhove nog gezocht 
naar “De Ster der Vlaamse Ar-
dennen”, niet in de Melkweg, 
maar wel tijdens de Pinkster-
feesten. “Na een spannende 
zangwedstrijd werd te Etik-
hove op Pinkstermaandag de 
Ster der Vlaamse Ardennen 
gekroond. Voor de 9e maal 
werd deze prijs uitgereikt, en 
opnieuw werd een jong talent 

als winnaar uitgeroepen. Winnaar dit jaar is Ronaldo Deman uit Moeskroen. Met zijn 
lied ̒ Je veux être un homme” behaalde hij 908 punten. Voor de jury bestaande uit voor-
zitter Joos Roman, secretaris Paul Van Nieuwenhuyze en verder Nadine Didier, Dirk 
De Merlier, Geert Van Wambeke, dr. Van Ongevalle, Laurent Ghys, Lucien DʼHaeyer, 
Marie-Paule Van Nieuwenhuyze en het winnend koppel van de verloofdenkwis, Vera 
Verlinden en Danny Vanderstichel, was het geen gemakkelijke taak.”

Louise-Marie, mei 1978. “De inwoners van Louise-Marie moeten niet naar het post-
kantoor van Ronse of dat van Etikhove trekken 
om een betaling te doen, postzegels te kopen of 
een aangetekende brief te versturen. Louise-Ma-
rie heeft een eigen postkantoor, ondergebracht 
onder het duivenhok van Leopold De Smet. De 
zoldering is goed afgesloten zodat geen duiven-
pluimpjes in het mini-postkantoor kunnen te-
rechtkomen. In een lokaaltje naast het postkan-
toor worden s̓ zaterdags de duiven ingekorfd. 

Het postkantoor van Louise-Marie is twee meer lang en even  breed...” Vlaanderen is 
toch mooi hé.

Etikhove, juni 1978. Wij vermoeden dat het hoogst uitzonderlijk is dat een volledig 
schepencollege gezamenlijk op bezoek gaat bij een moeder in het moederhuis nadat ze 
is bevallen. En toch gebeurde het. “In de materniteit van de kliniek van de Zusters van 

Drie jaar later besliste de kerkelijke overheid dat ook de begrafenissen in een register 
moesten opgeschreven worden.
Het doopregister en huwelijksregister startten te Nukerke reeds in 1603, het overlij-
densregister pas is 1618. De eerste aktes zijn van de hand van ”Deservitor” Frater 
Adrianus Beyns, een minderbroeder uit Oudenaarde. De eerste doopakte is die van Ju-
docus Cruypenninck, zoon van Egidius en Ermete de Dondere, gedoopt op 10 oktober 
1603. De eerste huwelijksakte (21 september 1603) is die van Robert vanden Berghe 
die huwde met Joanne vander Beken. De eerste begrafenisakte (13 juni 1618) is die 
van Nicolaus vander Geynst.
Alle akten zijn in ons documentatiecentrum “Ter Maelsaecke” te raadplegen zowel op 
microfilm, in boekvorm en digitaal op computer.

In dit artikel bekijken we meer speciaal de onwettige geboorten. In de doopaktes staat 
filius illegitimus of filia illegitima. Het waren kinderen die geconcipieerd en geboren 
waren uit een buitenechtelijke seksuele relatie. 
De vroedvrouw probeerde kost wat kost de naam van de vader van het onwettige kind 
te kennen. Men ging er van uit dat de vrouw tijdens de barensweeën de naam van de 
vader gemakkelijker bekend zou willen maken. Indien ze de identiteit van de vader 
niet prijsgaf dreigden sommige vroedvrouwen ermee om de aanstaande moeder tijdens 
de bevalling niet bij te staan. Op een moment van grote pijn en bevreesd door de dode-
lijke afloop durfden velen niet meer te zwijgen of te liegen. Eenmaal de naam van de 
vader bekend werd zowel de vader als de moeder gedwongen te huwen.

Door een ordonnantie van Keizerin Maria Theresia in 1778 werd deze praktijk echter 
verboden. Men mocht voortaan de naam van de vader, ook al werd die genoemd, in de 
akte niet meer opnemen1. Dit had als gevolg dat er minder vaders van natuurlijke kin-
deren bekend werden waardoor de positie van de vrouw er in feite op achteruit ging.

Het aantal onwettige geboorten zal wellicht hoger liggen dan de cijfers die we hier 
verder aanhalen aangezien deze geen rekening houden met de vondelingen. Vonde-
lingen waren niet per se illegitimi maar in veel gevallen wel. Het waren vaak onwet-
tige kinderen die door de moeder niet gewenst werden omwille van de te verwachten 
schande. Daarbij verlieten sommige ongehuwde zwangere vrouwen soms wel eens 
hun dorp om in een nabijgelegen stad ondergedompeld in de anonimiteit te bevallen. 
De graad van onwettigheid zal dus wel hoger zijn dan degene die we hier vooropstel-
len. In onderstaande tabel zien we dat de cijfers voor Nukerke (veel) hoger liggen dan 
die voor Vlaanderen.

1. C. Vandenbroecke : Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot heden, Brussel 1986, p 109.
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Etikhove, maart 1978. “Marcel en Norbert De Keyzer 
zijn te Etikhove woonachtig. Eerstgenoemde is op het ou-
derlijk erf gebleven en heeft als dusdanig hokinstallatie 
en duiven van zijn vader Nestor zaliger geërfd. Ondanks 
er spetterende resultaten werden vergaard door Nestor, 
marcheerde het de eerste jaren bij Marcel hoegenaamd 
niet. Zelfs stond hij eens op het punt er voorgoed het bijl-
tje bij neer te leggen. Wat dan gelukkig niet is gebeurd. 
ʻOp aanraden van broer Marc, die ontegensprekelijk over 
meer stielkennis beschikt dan ik, ben ik op pad getrokken 
om nieuw bloed bij te halenʼ...” Dit is geen vampieren-

verhaal, maar een onderdeel van het epos van de familie De Keyzer, een begrip in de 
wereld van de duivensport. Over de broers Marc, Roger, Marcel en Norbert en hun 
duivenervaringen lees je meer in de archieven van Businarias.

Louise-Marie, mei 1978. Het jaar 
van het dorp wordt voor Louise-
Marie een speciaal jaar. Het be-
staat immers 125 jaar. “ʼMoesten 
we wachten op Ronse of Maarke-
dal, dan zou er te Louise-Marie 
geen jaar van het dorp gevierd 
worden.  ̓Met deze woorden werd 
door Maurice Bouchez in naam 
van de werkgroep ʻJaar van het 
dorp Louise-Marie  ̓ de voorstel-
ling van de activiteiten in  het te-

ken van dit thema, ingeleid... Thans wordt de kans geboden om zich te manifesteren. 
Louise-Marie wil de parel worden aan de kroon van Ronse, koningin der Vlaamse 
Ardennen. Om dit te bereiken werd het comité gevormd waaruit alle partijpolitiek 
verbannen werd.” Zou het kunnen dat er hier ergens een haar in de dorpsboter zat tus-
sen Louise-Marie en Maarkedal? Waarom immers wou dit comité zich zo graag naar 
Ronse richten en niet naar Maarkedal waar het toch deel van uitmaakte? Op bijgaande 
foto van de initiatiefnemers zien we toch ook maar enkel bewoners van Ronse en 
Louise-Marie.

Louise-Marie, mei 1978. “Historische stoet op 25 mei. Keizer Karel komt op bezoek.” 
Een opvallende kop van een van de knipsels uit het archief. “... Het feestvierend dorp 
krijgt nog hoog bezoek, want naast een koningin komt ook Keizer Karel nog eens een 
kijkje nemen. Het is geweten dat Keizer Karel een avontuurtje had met een meisje 

     aantal
Periode  onwettige   aantal     0/00       0/00
   geboorten geboorten Nukerke   Vlaanderen
1651-1660 16  449  35,63  15,70
1661-1670 13  517  25,15  20,00
1671-1680 15  508  29,53  17,70
1681-1690 17  481  35,34  14,60
1691-1700   7  439  15,95  17,60
1701-1710 12  511  23,48  16,20
1711-1720 11  530  20,75  12,40
1721-1730   9  509  17,68    7,90
1731-1740   6  578  10,38  10,30
1741-1750   2  551  3,63    7,40
1751-1760 13  582  22,34    7,70
1761-1770 20  559  35,78    9,50
1771-1780 17  579  29,36    9,90
1781-1790 18  720  25,00  21,90

Repeaters.

“Repeaters” zijn de vrouwen die meerdere onwettige kinderen hebben. Bij de lijst 
onwettige geboortes komen we een aantal keer dezelfde naam van de moeder tegen. 
Gaat het wel om dezelfde vrouw ? In de parochieregisters is dit echter moeilijk na te 
gaan.
 
Twee keer 
 Aelvoet Cecilia     Ardenois Susanne 
 Cousaert Marie Anne    Dierens Sara
 Ghys Marie Theresia   Hooghstoel Maria 
 Mechens Marie Anne   Seymortier Elisabeth
 Van Cauwenberghe Joanna Catharina Van Malleghem Joanna
 Vander Haeghen Ludovica   Vander Straeten Susanna 
 Verplancken Willemyne   Waeckeniers Catharina 
 Wandauwer Magdalena

Meer dan 2 keer
 Geenens Marie-Theresia (3)
 Vander Straeten Anna (3)
 Vergeynst Paula (4) in 1654, 1658, 1660, 1663
 Langie Maria Therisa (7) in 1761, 1762, 1765, 1773, 1774, 1785, 1788.
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De knipsels van Roger.
JOZEF BOURDEAUDHUI

Inleiding

In het vorig nummer van Businarias zijn we gestart met 
een hopelijk lange reeks “knipsels”, een selectie uit het 
uitgebreide krantenknipselarchief van Businarias. We ver-
melden niet uit welke krant of uit wiens journalistieke pen 
het artikel komt. (Wij voelen ons wel niet verantwoorde-
lijk als er in het aangehaalde artikel fouten door de repor-
ter zouden zijn gemaakt). We bladeren gewoon eens in 
de mappen, halen er enkele rubrieken uit die we al dan 
niet kort samenvatten en soms (olijk)  becommentariëren 
- eventueel met de oorspronkelijke bijgaande foto (sorry 
voor de kwaliteit).

Nog één technische opmerking: de schuin gedrukte teksten zijn telkens letterlijke uit-
treksels uit het artikel.

Wat gebeurde er in Maarkedal in 1978?

Etikhove, januari 1978. “Op zondag 5 fe-
bruari wordt in Etikhove gestart met de 
actie “Jaar van het Dorp”. Deze officiële 
aanvang gebeurt met een optocht van de 
verschillende  verenigingen naar de kerk, 
begeleid door de Koninklijke fanfare De 
Bijenkorf... Na de eucharistieviering is er 
een receptie in de parochiale zaal. Met-
een wordt dan de schaal voorgesteld. De 
opbrengsten moeten dienen voor het aan-
schaffen van een nieuw kostuum voor de 
fanfareleden...” Hoeveel van deze ʻtel-
joren  ̓ zou Omer Van Welden niet hebben 
gemaakt? En hoewel ik reeds in 1977 de 
tekeningen gemaakt had van de 6 kerken, heeft het nog 20 jaar geduurd voor ik zelf 
zoʼn bord had. Weet er trouwens iemand wat de mysterieuze lijn voorstelt (op het bord 
in groene kleur) die de zes kerken verbindt?

Een waterput steken.
CLOTHAIRE DE DEKEN

Het museum voor oude technieken (M.O.T) inventariseerde met medewerking van 
de heemkundekringen de nog resterende bakovens in Vlaanderen. Op haar website 
kan men de resultaten terugvinden. Het opmetselen van een bakoven is een techniek 
die  dreigde verloren te gaan en daarom richtte het museum een cursus hierover in na 
raadpleging van oude metselaars die de knepen van het vak beheersten. Plannen en 
richtlijnen werden op de site gezet en wellicht veelvuldig geraadpleegd om een inval-
lende oven te herstellen of om een nieuwe te bouwen.

In 2010 lanceerde het museum een oproep om de gemetste waterputten, al dan niet  
overdekt ook te inventariseren en te fotograferen. Deze aktie loopt nog steeds.

Hoe ging men te werk voor het maken van een waterput of zoals in Vlaanderen gezegd 
wordt : het "steken" van een waterput ?
We kennen nog de oude gele affiches in de gelagzalen van herbergen waar de verkoop 
van een huis aangekondigd werd en waarop heel dikwijls de aanwezigheid van put-
water als een extra meerwaarde in de verf werd gezet. Vóór de komst van de algemene 
waterleiding die op het platteland lang op zich liet wachten, was de aanwezigheid van 
drinkbaar water, hetzij put- of bronwater sterk medebepalend waar men een nieuw huis 
of boerderij ging bouwen.

In haar boek over de Vlaamse Ardennen toont Marie-Christine Gottigny zelfs aan dat 
de oudste en meeste bewoning rond de bossenareheuvel (Etikhove en Maarke-Ker-
kem) zich situeerde op de zogeheten bronnenlijn, plaatselijk ongeveer samenvallend 
met de hoogtelijn van 78 m. Er zijn voorbeelden te over van de bijna dwingende nood-
zaak drinkbaar water binnen handbereik te hebben. En bij elke afbraak van een oude 
woning vond men steevast twee voeten diep de loden darm die tussen het huis en de  
toegelegde en buiten gebruik zijnde waterput liep.

Vroeger werden de buren van een bouwperceel gepolst over kwaliteit, diepte en hoe-
veelheid van het put- of grondwater. Meestal werd ook de hulp ingeroepen van een 
pendelaar om de aanwezigheid van een  ondergrondse “waterader” met de wichelroede  
te bepalen en om de meest geschikte plaats aan te wijzen waar men met min of meer  
kans op succes een waterput kon steken.

In de franse taal bestaat er zelfs een woord voor deze wichelroedelopers : "des sour-
ciers". Een naam die geen verdere uitleg nodig heeft. De soms sterke verhalen over  
de kunde en/of de kennis en het wisselend succes van waterzoekende wichelaars kan 
zeker een apart, bladzijdenlang artikel voor ons tijdschrift opleveren.
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bliksemde zijn aanrander in de ogen, zoals hij gedurende een pijnlijk ogenblik met die 
hond had gedaan, hoewel dit hier geen gewone hond was, maar een gevaarlijke pitbull, 
een rottweiler met een hoedje op!
Plots greep hij met zijn twee handen de randen van dat hoedje vast, duwde het krachtig 
neerwaarts, over dat hoofd heen. Hij hoorde het geluid van knobbelend kraakbeen, als 
van oren die dubbel werden geplooid en een neus die plat werd gedrukt. Meteen was 
er alleen nog een romp en een hoed en armen die in wanhoop omhoog grepen maar 
niets vermochten. Vijf seconden later explodeerde de beroering in de gelagzaal. Maar 
Mielie was toen al drie seconden buiten.
Op dat moment stopt daar godverdomme toch wel een politiewagen zeker!
Maar in het hoofd van een mens in gevaar, kunnen de dingen razend snel gaan. Reflex, 
noemen ze dat.
ʻOn vous attend là bas, messieurs,  ̓zei Mielie onvoorstelbaar kalm en hij wees naar 
binnen. Hij bleef heel even kijken en zag hoe de gewapende mannen naar binnen 
stormden en tegen een naar buiten willende meute aanbotsten, hij zag hoe de pakke-
mannen meteen aan het stoten gingen met de kolven van hun geweren.

Toen het daar, alweer amper enkele seconden later, begon door te dringen wat er pre-
cies aan de hand was, was Mielie in de eerste zijstraat verdwenen.

Dikwijls werd zelfs een waterput gestoken vooraleer de bouwwerken aan een woning 
begonnen om over water voor de metselspecie te beschikken en om het debiet van de 
put een paar maand te controleren of om te beslissen of hij al dan niet nog uitgediept 
diende te worden.

Alhoewel bepaalde metsers zich in het steken van waterputten gespecialiseerd hadden 
was vrijwel elke bouwondernemer destijds beslagen genoeg om zo een klus te klaren.
Een metser, Marcel Van Cleemputte, uit de Neerstraat te Sint-Maria-Oudenhove was 
in de regio Vlaamse Ardennen voor dit werk berucht en had niet voor niks de bijnaam 
van Tarzan. Nu ja, een gewone klus was dit niet maar eerder een zware karwei, lastig 
en soms zelfs gevaarlijk.

Tot de standaarduitrusting behoorde in de eerste 
plaats een degelijk en bedrijfszekere kaapstan-
der die in onze contreien een "gescheir" genoemd 
werd.
Drie zowat drie meter lange buizen of eiken palen 
vormden een driepikkel die boven de toekomstige 
put opengespreid stond. Tussen twee ervan functi-
oneerde een windas (plaatselijk “winde” genaamd) 
voorzien van een remsysteem dat werkte met een 
tandrad met een pal. Een stalen kabel of een be-
trouwbare reep werd rond de windas opgedraaid en 

over een losse katrol geleid dat in de top van de driepikkel vastge-
hecht was en waaraan een ruime metserskuip bengelde. Deze kuip 
was dikwijls versterkt door ijzeren beslag aan de randen. Sommige 
akers waren helemaal uit stevig geklinknageld plaatijzer.
Ook een stevig, vingerdik ijzeren hengsel was standaard want de 
kuip moest zeker meer dan 100 kg last aankunnen. Deze kuip was 
eerder smal en hoog want in de put mocht ze niet te veel ruimte in-
nemen: man en kuip samen in een schacht met een doormeter van 
ongeveer één meter spreekt voor zichzelf.

Voor het eigenlijke “steken” van de put door het weggraven van de aarde was een spe-
ciale spade gebruikelijk. De steel was amper een dertigtal cm lang en alles leek sterk 
op het schubje dat elke infanterist als basisuitrusting bij het leger meekreeg. Wanneer 
men in de ondergrond op een al of niet sterke gesteentelaag of samengeklitte keien 
stootte moest er extra met hamer en beitel gewerkt worden. Al het losgemaakte puin 
werd in de “aker” geschept in een ongemakkelijke houding en in de krap bemeten  
ruimte. Na een afgesproken teken of geroep werd de volle kuip omhoog getakeld nadat 
de knoop of de haak nog eens gecontroleerd was : een volle vallende kuip betekende 
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Duitsers in de lucht te doen vliegen, maar ze waren niet tijdig uit de voeten geraakt.ʼ
ʻCes héros-de-mes-couilles, ze doen het toch maar.ʼ
ʻSchooljongens die soldaatje spelen, noem ik dat.  ̓
ʻIk zou me alvast niet laten neerknallen, ik leg ze zelf wel neer!ʼ
ʻMaar uw neus moest het wel ontgelden...ʼ
ʻZeg! Mag ik nu mijn soep eten, ja?ʼ

Een heertje, dat er wat verfijnder uitzag dan de anderen en de hele tijd had zitten zwij-
gen, stond op. Het droeg een hoed en had een snorretje. Het kwam de kant van Mielie 
uit gestapt, alsof het hem zou gaan aanspreken. Dat deed het niet, maar in zijn blik zat 
de ijzigheid van meester Touche indertijd, wanneer op school onduldbare schelmen-
streken werden gepleegd en de straffen navenant zouden zijn. 
Het stapte rakelings langs Mielie door en ging het aanpalend lokaal naar binnen. In de 
spiegel tegenover was even te zien geweest, dat daar een telefoontoestel aan de muur 
hing.
Mielie voelde instinctief aan dat er iets te gebeuren stond. Dit mannetje was gevaarlijk, 
het voerde boosaardige dingen in het schild.
Het viel hem ook op dat iedereen nu zweeg, het was of ze met zijn allen wisten wat er 
aan de hand was.
Mielie hoorde hoe in de kamer ernaast telefoonverbinding werd aangevraagd. Hij zat 
daar met samengetrokken tenen te overwegen wat hem te doen stond. Er waren hem 
dingen ontlokt, die hij beter voor zich had gehouden, die bovendien louter opschep-
perij waren geweest.  Hij had zich gelijk een naïeve enkele kloot uitgegeven voor 
weerstander, dat doet ge niet, ge zwijgt erover. Misschien was hij stomweg, gelijk een 
konijn in een strop, in een milieu van rexisten, verraders, leden van de zwarte bende 
terecht gekomen.
Ik moet hier weg, dacht hij plots! Hoe geraak ik hier weg?
Achter de deur hoorde hij een telefoongesprek, waar hij niets kon van verstaan, maar 
dat schijnbaar bestond uit het geven van bevelen. Het duurde niet lang, dan ging de 
deur weer open en het heertje was daar weer. Het ging niet terug naar zijn plaats, maar 
zette zich naast Mielie op de bank. Tezelfdertijd legde Mielie zijn soeplepel neer en 
stond op.
ʻWacht eens even, we moeten praten,  ̓beval de ander.
ʻIk zou niet weten waarover.ʼ
ʻGe doet er goed aan terug te gaan zitten.ʼ
ʻIk zal wel zelf bepalen wat mij te doen staat!ʼ
Mielie stond daar stijf van de adrenaline, loenste de gelagzaal rond, zag alle ogen op 
hem gericht.
Ik moet gewoon weglopen vóór iemand reageert! Ik moet als de weerlicht buiten zijn, 
mijn velo pakken en...
ʻNeerzitten,  ̓beval de ander.
Het instinct van Mielie zei: rechtop blijven en toeslaan! Er zat niets anders op! Hij 

immers een zeer zwaar ongeval of de dood van de man onder in de put. Het slijk dat 
onderaan de aker hing werd er ook zo goed als mogelijk vooraf afgeveegd daar anders 
ongezellige "klodders" in de nek van de steker vielen.

Het meest typische materiaal was echter het houten wiel dat voor elke put steeds weer 
moest gemaakt worden. In het archief van de schrijnwerkerij Van Nieuwenhuyze dook 
onlangs nog een uitgaande faktuur op “voor het maeken van een waterputwiel voor de 
somme van 273 franc” wat een niet onaardig bedrag was.

Een houten cirkelvormig plateau met buitendiameter van de te maken put was in het 
midden voorzien van een naar boven wegneembaar vierkantig luik dat in een sponning 
lag zodat het niet kon wegzakken.

Er werd altijd met een ploeg van drie mannen gewerkt. Om het uur werd de steker op-
gehaald samen met een lege aker en werd een fitte steker neergelaten. De twee hendels 
om de rol van de windas te draaien en de pal in het oog en in de hand te houden eisten 
alle aandacht op van de werklui boven. Elke morgen bij het begin van het werk werd 
eerst een brandende kaars neergelaten om te controleren of er geen gevaarlijke gassen 
aanwezig waren.

Het metselwerk vorderde naarmate de put dieper werd en het gewicht ervan deed de 
gemetste ring meezakken op het wiel. Minstens een steense muur werd gemetst, soms 
anderhalve steen. Het werk mocht met slordige voegen gebeuren daar openingen voor 
waterinsijpeling nodig en nuttig waren. Eens men de waterhoudende laag bereikt had 
groef men nog wat dieper om een zekere reserve aan water te bekomen. De afwerking 
bovenaan het metselwerk was een recht opgaande constructie tot ongeveer een meter 
boven het maaiveld. Soms werd er een windas gebruikt om het water op te halen. Soms 
werd er een deksel in twee delen gemaakt om de put af te dekken tegen vuil, onge-
dierte, bladeren of er werd een pannendak over de put gebouwd. In Bokrijk wordt een 
lange hefboom ingeschakeld om water te putten.

Soms echter wanneer een pomp voorzien was ging men de laatste meter van het met-
selwerk geleidelijk aan conisch laten versmallen zodat er uiteindelijk nog een opening, 
een mangat van amper zestig cm doormeter open bleef die dan met een zware leisteen 
werd afgesloten. Het gebruik van een loden darm naar de pomp was regel en de giftig-
heid van allerlei loodverbindingen werd pas later ontdekt.

Het steken van een put was telkens een ander avontuur afhankelijk van de diepte van 
de grondwaterlaag, de samenstelling van de aardlagen, de aanwezigheid van zand-
steen en kwelmgrond, zodat men nooit wist hoelang het werk zou duren. Onze leraar 
natuurkunde heeft ons destijds willen diets maken dat water maximaal 10 m kan opge-
pompt worden en  dat wegens verliezen aan de pompzuiger zowat 8 m gehaald werd. 
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geest gehaald, die indertijd in de klas van meester Touche aan de muur had gehangen.
Hij reed dus wel de goede kant uit, maar eerst moest hij nu toch echt ergens een glas 
bier kunnen drinken. Alleen al om die eieren door te spoelen.
Hij dronk twee glazen en betaalde met ʻdikke stuivers  ̓en kluiten.
Hij reed bergop bergaf, door bos en veld, met een zwaar hoofd en verstilde gedachten. 
De zon zat hoog. Het verkeer op de weg werd drukker. Een colonne legerwagens met 
norse kerels erin, maakte hem even alert. Alsof op zijn rug geschreven stond: ʻwerk-
weigeraar / saboteurʼ. Maar niemand van die grauwkloten lette op hem.
Hij reed Namen binnen langs de Maas en deed er een uur over om langs de Samber er 
weer uit te geraken. Een oud madammeke had hem de verkeerde kant opgestuurd en 
een halfzatte facteur had hem terug op het rechte pad gezet. Hij hoorde een torenklok 
tien uur slaan.
Het land was vlakker geworden. Hij trapte noest op de pedalen en vergat zijn bescha-
digd wezen. Hij zag afgelegen boerderijen en twijfelde of hij niet beter daar ergens 
opnieuw zou onderduiken. Maar andere krachten dreven hem naar de heimat. 
Na de noen kwam hij in Charleroi aan. Hij schatte dat hij laat in de avond thuis zou 
geraken. Liefst als de kadeeën al sliepen en hem niet zagen. 
In een staminee voor werkvolk hadden ze soep met roggebrood. Hij kreeg veel bekijks, 
terwijl hij het eten, onder zijn ingepakte neus door, naar binnen probeerde te krijgen. 
Een scheve tote boven een kom soep, moest wel de bezienswaardigheid van de dag ge-
weest zijn. Om hun gesmoes te doorbreken, legde hij even zijn lepel neer en verklaarde 
publiekelijk dat ze zijn neus eraf hadden geschoten. 
Les boches natuurlijk, wie anders! 
Met zijn reukorgaan in zijn hand, zo dichtte hij verder, was hij naar een schone infir-
mière toe gestapt en zij had er het ding weer op de juiste plaats aangenaaid. 
Nu had hij ongewild de aandacht nog meer naar zich toe getrokken. 
Ce drôle de type, dachten ze wellicht, daar kunnen we even wat leute aan beleven. 
Het is van den bok zijn kloten, dacht hij, ze werken me op de zenuwen, hoe raak ik 
van ze af? 
Door nog dwazer te doen en dan weg te gaan! Zo zat Treemieze Mielie nu eenmaal 
in elkaar. Hij maakte hen wijs dat hij bij de ʻRésistance  ̓was. Maar dat ze hem verder 
niets moesten vragen.
ʻOf wilt ge dat z  ̓er ook nog mijn oren afschieten?ʼ
De hilariteit steeg. Ze geloofden niets van wat hij zei, maar zijn grollen brachten stem-
ming en zijn grappig accent trok aan.
Iemand vroeg waar hij vandaan kwam.
Alsof hij verkeerd had begrepen, antwoordde hij dat hij zijn studies had gedaan in de 
steencarrière van Lessines.
Un Flamin donc! Dat hadden ze al gedacht. En nu werkt hij wellicht in de fost, dat leek 
waarschijnlijker dan dat hij bij de weerstand zou zijn.
ʻEr werden lui van de résistance neergeknald,  ̓poogden ze hem te intimideren. ʻHet 
staat in de gazet. Ces héros-de-mes-couilles hadden gepoogd een magazijn van de 

Grotere  hoogtes werden dan overbrugd door een zuigperspomp of door een langer 
pomplichaam en een dieper zittend waterslot : beide schemaʼs die opdoken in menige 
examenvraag.

Na de WO II werd steeds meer met betonnen geprefabriceerde ringen gewerkt zodat 
men telkens 1 m dieper en confortabeler kon werken zonder tijdrovend en kostbaarder 
metselwerk.

Met de komst van kraanwerk waarbij een ronde grijper werd gebruikt om de grond 
weg te graven was het aloude steken van een put dan ook voorbij en de komst van het 
openbaar drinkwaternetwerk deed dit proces nog versnellen.

Een stille getuige van dit artikel 
staat momenteel nog aan de 
achterdeur van het Hof  ten 
Bogaerde in de Hasselstraat in 
Maarke en de bijgaande foto zal 
bij de oudere lezers  zeker herin-
neringen oproepen uit hun jeugd. 
Misschien zou het wel goed zijn 
dat deze getuige met zorg geres-
taureerd en voor het nageslacht 
bewaard zou worden.
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peetie zou hij ginds aankomen, met een scheur in zijn vest, een geschonden gezicht, op 
een velo die niet van hem was. Hij zou bovendien al meteen moeten onderduiken, om 
niet te worden opgepakt en misschien deze keer naar een concentratiekamp te worden 
afgevoerd.

Er kwam een gammele vrachtwagen aan gedokkerd. 
Die pikt me op, hoopte hij. 
Maar zo ging het niet, de chauffeur, een koolmarchank of zoiets, stak even zijn hand 
omhoog en reed door. De stilte daarna was groter dan tevoren. De zon kroop hogerop. 
Mielie tjolde voort, bergop te voet, want zijn hoofd verdroeg de inspanning niet, bergaf 
weer op de velo.  
Er kwam geleidelijk meer beweging op de weg. Twee autoʼs achtereen. Een boer die 
zijn vee naar de weide dreef. Een dokkerende tractor. Dan lange tijd niets meer.
Bij een drinkbak bleef hij staan. Hij knoopte zijn neusdoek los en bekeek zijn verwon-
ding in de spiegel van het watervlak. De verwonding zag er minder erg uit dan hij had 
gevreesd. Hij dacht aan de hete boerin van gisteravond en beeldde zich in dat ze hem 
verzorgde. Hij dacht aan zijn wijf, die zou vragen wat hij nu weer had uitgestoken.
ʻGij zijt precies ne gebrodten appel.ʼ
Hij waste voorzichtig, rond de verwonding heen, de bloedsporen van zijn gezicht af. 
Nu zag hij er al veel beter uit. Een pleister hoefde eigenlijk niet, die zou alleen maar de 
aandacht trekken. En bloot geneest rapper.

Maar wat later dacht de pastoor van een dorp er anders over. Hij kwam net zijn kerk 
uit, waar hij blijkbaar voor een paar kwezels de mis had gelezen, en zag daar die uitge-
schutte scheujer staan hijgen, velo aan de hand.
ʻAttaqué par un chien,  ̓verklaarde Mielie naar waarheid. 
Hij moest meteen mee naar de pastorie. De meid van de pastoor scheen handig te zijn 
in het leggen van pleisters. Ze had vinnige vingers, een snoet om te bezen, een volu-
mineuze boezem. De pastoor kwam blijkbaar niets te kort in het leven. Toen de meid 
gedaan had met haar werk, hield ze hem een spiegel voor.
ʻTrès bien fait!  ̓stoefte Mielie. ʻEen infirmière zou het niet beter doen. Ik zou u nen 
bees geven, maar mijn zere neus zit in de weg.ʼ
Ze bloosde en haar blik vertelde meer. De pastoor fronste de wenkbrauwen.

Toen Mielie weer buiten stond had hij dorst, hij had vooral goeste in een straffe slok. 
Er was een herberg aan de overkant van het plein. Maar hij had geen geld. 
Hoe geraak ik de dag door zonder geld? vroeg hij zich af, ik ben nog lang niet thuis. 
De kerk stond open. 
Nu had hij weer een van die schizofrene invallen. Hij ging naar binnen voor een gebed 
en kwam terug naar buiten met de inhoud van een offerblok. Hij steeg rustig op zijn 
rijwiel en pedalleerdege in één ruk door tot twee dorpen verder. Intussen had hij de 
wegwijzers naar Namur gezien en zich de landkaart met de negen provincies voor de 

De molens van Zwalm.
Sylvain DE LANGE 

Wie enkel maar de titel “Molens van Zwalm” hoort, zal 
geneigd zijn te denken “nog maar eens de zoveelste bro-
chure” over de toeristisch wel bekende watermolens op 
de Zwalm. Maar reeds bij de eerste aanblik van het boek 
is het duidelijk dat met “Zwalm” niet de gelijknamige 
beek wordt bedoeld, maar wel de fusiegemeente. Staat 
er op de cover immers geen foto van een schitterende 
staakmolen? 
Een eerste doorbladering doet iedereen, die ook maar een 
beetje van Zwalm of van molens in het algemeen houdt, 
het boek onmiddellijk kopen. Zoʼn schitterende uitgave, 
zoʼn verzorgde lay-out, zoveel prachtige afbeeldingen. 
De Heemkundekring Zwalm, pas in 1995 gesticht, heeft 
met dit boek een prestatie geleverd om U tegen te zeg-
gen. Vooreerst werd in de schoot van de kring het gewaagde concept bedacht en uit-
gewerkt om alle bestaande, maar ook verdwenen, molens van alle Zwalmdorpen te 
beschrijven: l2 dorpen, meer dan 20 molens, een huzarenonderneming. 
Deskundigen waren nodig, want het was niet de bedoeling een compilatie op te stellen 
van reeds gepubliceerde artikels, de beschrijving van elke molen moest strikt weten-
schappelijk worden benaderd.
Een schare eminente medewerkers werd bereid gevonden de schouders onder het pro-
ject te zetten. Te veel om ze hier allemaal te vermelden, maar, zonder de anderen te 
kort te doen, toch enkele: de in heel Vlaanderen (en daarbuiten) bekende molinolo-
gen Alain Goublomme, Luc Bauters en Lieven Denewet en de belangrijkste auteurs 
Frydda Van de Velde, Michel Duprez en Guy De Noyette. 

Ieder Zwalmdorp krijgt eerst een kort “historisch portret”, waarna telkens een ware 
detailstudie volgt, perfect gedocumenteerd en prachtig geïllustreerd, over de molen of 
molens van dat dorp. Niet alleen werd in de archieven gedoken, ook de zo belangrijke 
mondelinge overlevering werd niet vergeten. Zoveel mogelijk familieleden van mo-
lenaars werden aan het woord gelaten. Zelfs graaf Hubert dʼUrsel was bereid in zijn 
privé archieven te laten zoeken en er zelfs stukken uit te laten publiceren. 
Wie dus alles wil weten over de nog waaiende en draaiende maar ook over de verdwe-
nen molens van Zwalm, het boek “De molens in Zwalm” onthult al hun geheimen. 
“De Molens van Zwalm”, onder de redactie van Michel Duprez, Guy De Noyette, 
Frydda Van de Velde en Frans Verlaeckt, is een must in de bibliotheek en zeker ook 
voor elke molenliefhebber in Vlaanderen. 
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ʻBraaf beest,  ̓zei Mielie.
Hij ging naar de hond toe en streelde hem over de kop, hij liet zijn ongeschoren wezen 
aflikken en beleefde daar zowaar enige deugd aan.
Maar toen gebeurde er iets. Die hond scheen een hitsigaard te zijn en, zonder aanzien 
des persoons, op vuile manieren aan te sturen. Mielie vond dat de natuur haar gang 
moest kunnen gaan, zelfs bij een hond die aan de ketting lag.
ʻIk zal u losmaken,  ̓zei hij, ʻdan kunde naar de teven toe.ʼ
De ketting lag vast aan het kot en het kot lag met een ijzerdraad vast aan de lindeboom. 
De ketting kreeg Mielie niet los, de ijzerdraad wel. 
ʻLoop weg met kot en al!  ̓beval hij de hond.
Die begreep het niet en begon geilend te janken. 
ʻWeg!  ̓snauwde Mielie.
De stomme kloot wou niet weg, hij begon tegen Mielie op te springen, kreeg een schop 
tegen zijn kont, keerde zich gepijnigd om, sprong weer tegen Mielie op en beet.
Hij beet Mielie in het gezicht!
ʻGodverdomse veroare, gij gloeiende, gestampte klootzak!ʼ
De hond kreeg nu een nog veel hardere stamp tegen zijn gat. Hij sprong een meter 
boven de grond en rikte opeens weg, zijn kot achter zich aan slepend, de hoek om, de 
straat op. 

Vijf minuten later zat Mielie, daar ieverst verderop, weggekropen achter een koren-
veld, zijn bloedend reukorgaan met zijn neusdoek bij elkaar te houden en zijn boven-
lip, die aanvoelde als een vette zworre, te betasten. Toen het bloeden ophield, zaten 
zijn neus en bovenlip tegen mekaar aan gezwollen. Het moet een lachwekkend zicht 
geweest zijn. Hij probeerde voorzichtig maar niet zonder pijnscheuten, zijn buit ge-
maakt ontbijt te verorberen. Drie eieren die hij langs de hoek van zijn mond uitgezopen 
kreeg, daarna genoeg pruimen om er de schijte van te krijgen.

Hoe hij nu in de kortste keren thuis zou geraken was de vraag. Hij wist niet eens waar 
hij zich bevond, alleen dat hij westwaarts moest, van de opkomende zon weg. Hij bond 
zijn neusdoek voor zijn gezicht en achter zijn oren vast, haalde zijn velo overeind en 
begon, rijdend aan de wegkant, zijn lange tocht door het onbekende land. 
Daar waar het na honderd meter al meteen bergop ging, stapte hij weer af. Hij voelde 
zich niet zoals het moest. De eieren lagen op zijn maag en zijn gaapsel deed zeer, met 
pijnscheuten tot in zijn hoofd. Binst dat hij daar even stond te twijfelen, zag hij bene-
den in de vallei, de kant uit waar hij vandaan was gekomen, iets wat op een hondenkot 
geleek. Bij scherper toezien bleek de hond zelf er languit tegenaan te liggen. Blijkbaar 
afgedjakt van het gesleur met zijn huis. Zijn hondenverstand pijnigend over wat hem 
was overkomen.
Mielie voelde de neiging om ook nog even in de bermkant te gaan neerzitten en op zijn 
beurt over de gebeurtenissen na te denken. Maar zo kom ik niet vooruit, dacht hij. Hij 
was nu eenmaal op weg naar huis, dus kon hij maar beter opschieten. Als een palulle-

Onze jaarlijkse uitstap.
Paula VANDER MIJNSBRUGGE

Traditiegetrouw trekken wij de laatste 
zaterdag van de maand augustus op 
uitstap met onze vrienden van VVF. 
Dit jaar op 27 augustus.

De reis brengt ons naar de 
"Walen". Wij brengen eerst een be-
zoek aan het Auto-museum met o.a. de 
collectie "Mahy" te Leuze-en-Hainaut 
waar tal van "oldtimers" tentoonge-
steld zijn.

Daarna brengen we een bezoek aan het 
kasteel van Attre.

Verder zakken we af naar Doornik 
voor een bezoek aan de kathedraal en 
de stad.

Om van al dat moois te kunnen napra-
ten, verpozen wij op een of ander ter-
rasje op de Grote Markt van Doornik.

Verdere details zullen te vinden zijn 
op de uitnodigingsbrief die u later zal 
ontvangen.
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Vertelsels bij de Leuvense stove.
PAUL BAEKELAND

Trienekies Lieske was getrouwd met Treemieze 
Santiel, die kadee van de Steenbeke. Maar in 
de jongste aflevering ging het over diens broer, 
Treemieze Mielie, die opgeroepen was om te 
gaan werken in Duitsland, maar uit de trein 
sprong in de buurt van Luik, op een boerderij 
terechtkwam en daar twee maand ondergedoken 
bleef. Op een keer moest hij vluchten voor een 
Duitse patrouille, weet je nog wel...

Mielie omwektege wanneer het begon te 
klaren. Hij was uit zijn heujhopper ge-
rold en zat nu de omgeving te verkennen. 
Er zwierden zwaluwen door de lucht en 
hij hoorde hennen kakelen. Waar er ge-

kakeld wordt, zijn er eieren, dacht hij. Hij had honger. Hij stapte, rijwiel aan de hand, 
tot op de hoogte, waar hij de huizen kon zien en de slomme appelpoten en de verwil-
derde houtkanten. De wegeling die hij gisteravond ingeslagen was, maakte een bocht 
achter het gehucht door en scheen verderop op de katsiebane weer uit te komen, daar 
waar een alleenstaand huisje stond. Dat is de goede kant uit, dacht hij, want als ik 
naar het gehucht toe ga, beginnen de honden lawijt te maken en dat kan ik maar beter 
vermijden.
Nabij dat ander huis gekomen, zag hij ook daar een hond. Hij lag onder een lindeboom, 
met een ketting vastgelegd, vóór zijn kot te slapen. In de aanpalende boomgaard ston-
den pruimelaars zwaar geladen met rijpe vruchten en liepen hennen te scharrelen.
Op die hennen na, verkeerde alles nog in diepe rust. 
Twee eieren en een toeveel pruimen, dacht Mielie, meer heeft een hongerige mens niet 
nodig. Zonder die hond zou ik mij rap gerieven en nog rapper weer verdwenen zijn. 
Maar als die kloot omwekt, is meteen het kot te klein. Dan komen zijn slaapdronken 
bazen kijken wat er gebeurt. Wat moet ik in dat geval? Ik zet een scheujersgezichte op 
en bedel om een kneute brood. Of liever: ik haast me weg, met de wind vanachter.
Hij was geruisloos tot heel dichtbij kunnen naderen. Honger maakt een mens roeke-
loos.
De hond schodderde plotseling overeind, maar bastege niet, hij begon met zijn staart 
te kwispelen.

Wie is wie ?

Op deze foto afkomstig uit Schorisse kennen wij al bepaalde namen. Wij willen weten 
van onze lezers of zij die lijst eventueel kunnen aanvullen. Dit kan steeds op zondag-
voormiddag in ons documentatiecentrum in de Maalzaakstraat te Etikhove.

Achteraan van links naar rechts:       
1) De Weze Albert - 2) De Buysscher Ernest - 3) Vlerick Marcel - 4) ? - 5) ? - 6) ?

Derde rij van links naar rechts:       
1) De Bremme Michel - 2) Van Nedervelde Marcel - 3) Van Wetter Gabriel - 4) Dhaeyer 
Pieter - 5) De Geyter Ursmar - 6) De Tandt Leonard - 7) ? - 8)  De Tandt Emilien.

Tweede rij van links naar rechts:       
1) ? - 2) Dhaeyer Gomar - 3) Van Wambeke Armand - 4) Dhaeyer Jozef - 5) Van 
Wambeke Noel (Priester)
       
Vooraan van links naar rechts:       
1) Vlerick Raf - 2) Van Wambeke Geert - 3) Van Ongevalle Andre.   
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Wie is wie ?

Van deze foto genomen aan de verdwenen herberg "Café St.-Annneken" te 
Nukerke kennen wij slechts Maurice De Baere (nummer 10). Opnieuw doen wij 
beroep op onze lezers of zij ons eventueel kunnen helpen. Dit kan steeds op zondag-
voormiddag in ons documentatiecentrum in de Maalzaakstraat te Etikhove.  
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