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Voorwoord 

Marc Vuylsteke 

Als we Nostradamus, de beroemde apotheker en arts 
van Karel IX, mogen geloven dan ziet 2012 er niet zo 
goed uit want een moordende meteoriet zou op ons 
afkomen zodat het met ons bestaan op aarde wel 
eens zou kunnen afgelopen zijn. Ook de Mayacultuur 
verwijst naar het jaar 2012. Op 21 december, zo 
hebben ze toen berekend, zouden de zon en de 
aarde dan precies op één lijn in elkaars verlengde 

liggen in het hart van de Melkweg en dat zou het einde van de wereld 
kunnen zijn. Hopelijk merken wij hier niets van. 
Voor Businarias is 2012 een bijzonder jaar. Wij blijven aan heemkunde 
doen omdat de kennis en liefde voor onze omgeving voor ons belangrijk 
zijn. Onze heemkundige kring bestaat nu meer dan 15 jaar. Stipt op tijd 
verschijnt ons tijdschrift op de eerste maandag van de maanden januari, 
mei en september; ook de volgende jaren zullen we erop staan dat dit niet 
anders is. We verzamelen zoveel mogelijk iconografisch en ander materiaal 
met betrekking tot de plaatselijke geschiedenis, genealogie en 
familiekunde, de geografie en het dialect van de 4 dorpen van ons 
werkgebied. Met veel enthousiasme willen we het verleden van onze 
voorouders onderzoeken en op een zo boeiende en wetenschappelijk 
verantwoorde manier laten herleven. Daarbij willen wij alles wat van 
belang is voor de geschiedenis van Maarkedal in ons genealogisch en 
heemkundig documentatiecentrum verzamelen en bewaren. Deze 
informatie willen we dan aan een zo ruim mogelijk publiek doorgeven door 
middel van ons tijdschrift maar ook door andere activiteiten, zoals 
tentoonstellingen, opendeurdagen en lezingen. Al sinds 1997 is onze kring 
bezig de geschiedenis van onze dorpen in kaart te brengen in boeken 
(5 uitgaven) en in het viermaandelijks tijdschrift Businarias. Met meer dan 
300 abonnees en nog veel meer lezers op een aantal van 6000 inwoners 
zijn we best tevreden. 
Onze heemkundige kring beschikt nu over een eigen domeinnaam en een 
nieuwe website. Ook komen we nu naar buiten met een vernieuwd uitzicht 
van ons tijdschrift: Businarias heeft een opfrisbeurt gekregen. Neen, zoveel 
wijzigt er niet, we blijven op dezelfde manier verder werken. Businarias telt 
voortaan 48 bladzijden, we gebruiken ook een ander en groter lettertype; 
daarbij wordt Businarias nu gedrukt op een meer glanzend papier zodat de 
foto’s en teksten nog beter en duidelijker zijn. 
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Vertelsels bij de Leuvense stove 

Paul Baekeland 

Voor hen die nu voor het eerst de ‘Vertelsels 
bij de Leuvense stove’ lezen, is het goed dat 
we in een paar woorden zeggen wat vooraf-
ging. 

Op een winterse avond, heel lang geleden, 
situeer het daar ieverst tussen de twee eurleu-
gen, ging Gustieze Nard omsteken bij Pee en 
Clementiene. Nard was een gedreven verteller 
en van zijn eerste leugen niet dood. 

In een tweede deel van ‘de vertelsels’ zijn we 
bij diezelfde stove beland, maar dan in de 
strenge winter van 44 – 45. De oorlog is 
gedaan bij ons, maar in de Ardennen wordt 
nog verwoed gevochten. Treemieze Mielie, de 
man waarover het al een paar afleveringen 
gaat, had ‘bijna’ in Duitsland gezeten om te 
werken, maar was kunnen ontsnappen. Hij 
had werk gevonden bij een metsersbaas in 

Ronse, zodat ze hem niet meer konden opeisen. Maar hij stak nen dwazen toer uit, iets wat 
ge van nen Treemie altijd kondt verwachten, en geraakte opnieuw zijn werk kwijt. 

Er dient nog bij gezegd te worden dat Mielie er als weerstander duivels plezier in vond op zijn 
manier ‘den Duits’ te kloten.  

Het bewaren van zoveel mogelijk sappige dialectwoorden, lag aan de basis van de vertelsels. 
U vindt ze in de tekst rondgestrooid, als krenten in een koekebrood. 

Treemieze Mielie werd bij Dumont op den bureau geroepen, om zijn 
ontslagbrief in ontvangst te nemen. Alsof dat nog niet erg genoeg was, 
kreeg hij één dag later een ‘dienstverplichtingsbevel’, waarbij hij zich 
onmiddellijk moest aanmelden bij het arbeidsambt, aan de Fostierlaan in 
Ronse, om daarna op een trein naar Duitsland te worden gezet. En dat 
allemaal doordat hij stomweg en onverwis met zijn been door die rotte 
zoldering van Chantal was geschoten, met het gevolg dat een stuk of wat 
pleisterwerk op het blote gat van de majoor was terechtgekomen. 
Met geschurpte knie en pijnlijk gemachte, was hij holderdebolder over de 
zolder weggevlucht en de ladder af geschodderd. 
De majoor, danig aangedaan, had niet meteen zijn broek en zijn waardig-
heid teruggevonden en Chantal was, met twee handen haar weelderige 
weke delen bedekkend, de andere kamer ingevlucht. 
Er werd algemeen over het voorval geklapt. Hoe het bekend geraakte was 
niet te achterhalen. Een half woord en roddelspecialisten verdiepen zich 
met graagte in de verdere toedracht. 
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Wat was Mielie op die zolder gaan zoeken? 
Een plank. Doodgewoon een brede plank om op de nieuwe betegeling te 
leggen, om van daarop de laatste strook vloer te kunnen afwerken. Dit was 
evenwel niet gebeurd. Er was bovendien een halve bakte mortel blijven 
liggen verstenen, aan de zijkant van het huis. 
Verguchten Lenne, het wijf van rechtover, had Mielie haastig zien weg-
vluchten. De komeere van daar neffiest, Peruche genaamd, altijd met alles 
begaan, wist te vertellen dat de majoor manktege, als hij die dag het huis 
van Chantal verliet. De melkboer, die gewoonlijk een klapke deed met 
Chantal (als ze niet bezet was tenminste) wist het een en het ander 
aaneen te breien en verkocht het dan voor de enigste vaste waarheid. 
Mielie vloog dus opnieuw naar Duitsland, om in de oorlogsfabrieken van de 
vijand te gaan werken. Iedereen wist het, maar hijzelf dacht bij zijn eigen: 
nog veur geen honderdduust! 
Hij ging naar huis, zogezegd om zijn valieze te maken en naar de trein te 
stappen. 
‘Ik zal een tijdje weg zijn,’ zei hij tegen zijn wijf. 
Hij vertrok op het rijwiel dat hij indertijd ginder ieverst in d’Ardennen had 
scheefgeslagen. Een half uur later stond hij niet aan het station, maar aan 
het plaatselijk hoofdkwartier van het verzet. Een gewoon rijhuis dat, samen 
met wat beslij van achterkoterij, tot aan de Beekweg reikte. Het was 
bewoond door ‘de Kei’, geboren Jean-Baptiste Keymeulen. 
De Kei was niet het plaatselijk kopstuk van de bende, maar de sluwste en 
in alle omstandigheden de dapperste. In de achterkamer van zijn huis werd 
er regelmatig vergaderd. Langs de Beekweg konden ze in geval van nood 
wegkomen. 
Ergens in de beteravenkelder van een boerderij in Elzele lagen wapens en 
munitie. 
Mielie informeerde naar de stand van zaken aan het weerstandsfront. 
‘We gaan de spoorweg saboteren,’ zei de Kei. ‘Hoe het moet weet ik zelf 
nog niet, maar het zal binnen enigste dagen gebeuren.’ 
‘Ik ga ondertsjussen nen Duits van kant maken,’ zei Mielie. 
‘Niet doen,’ bezwoer de Kei. ‘Geen slapende honden wakker maken.’ 
Mielie peisde in zijn eigen dat hij het toch zou doen, het is te zeggen de 
Herr Major de kloten van het lijf schieten. Maar hij zweeg erover. 
‘Ik moet onderduiken,’ zei hij. Maar hij wist niet goed waar hij terecht kon. 
‘Bij de Krooie,’ zei de Kei. 
‘Wie is dat?’ 
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 ‘La Corneille. In ’t Vlooms is dat de Krooie. Een tange van een wijf, maar 
honderd procent betrouwbaar. Ik zal u ’t adres geven.’ 
Mielie kwam in een krottig boerenhof terecht, aan de rand van het bos van 
Frasnes. De Krooie, Stance Corneille, was te lelijk om los te lopen en ze 
sprak alleen patois. Mielie kende het schoolfrans van Elzele, waar hij zijn 
studies had gedaan, van het vijfde tot het zevende leerjaar. Ze verstonden 
malkander. 
De Krooie had een vent die manktege, niet veel zei, maar ook niets te 
piepen had. François heette hij. Hij had als weduwnaar vier kadeeën mee-
gebracht en ze hadden er samen nog een toeveel bijgemaakt. Hoe dat kon 
gebeuren, was niet te begrijpen. De dag door krakeelden ze en maakten 
mekaar uit voor vorte vis. Het is te zeggen: zij krakeelde en hij zweeg, 
zolang tot ze, van colère om zijn zwijgen, nog erger tekeerging. Dan blafte 
hij terug en smeet met deuren. 
De kinderen, in het zand scharrelend gebroed met sleunzen aan hun lijf en 
smeer in hun oren, maakten met zijn allen het kot nog onleefbaarder. 
Waar ben ik terechtgekomen, vroeg Mielie zich af. 
‘Ge kunt om te beginnen de verkieskoten gaan kuisen,’ zei ze, ‘daarachter 
gaan we nekeer klappen.’ 
‘Ge weet niet wie ge in huis pakt,’ antwoordde hij. 
‘Ik moet het niet weten. Parce que comme ça je suis intouchable. Ik weet 
alleen wie u gezonden heeft. Ge zijt al nummer dertien. Ze blijven hier een 
tijdje voor kost en inwoon. Et pour travailler, nondedju! Il y a du boulot ici!’ 
Haar ogen vlamden. Maar ze zag hoe hij dacht: ik kuis hier mijn schop af. 
Ze voorkwam. 
‘Dit is de veiligste plek voor gasten als gij, hier komt geen kat,’ grijnsde ze. 
‘Omdat gij iedereen op afstand burrelt,’ snauwde François. 
Hij zette zijn klak op en trok naar buiten. 
Ze blafte hem achterna: ‘Oui, va-t’en, fainéant!’ 
Wat had de man verkeerd gedaan? Niets! Waarom nijpt hij dat kreng de 
strot niet toe? 
Mielie zette zijn verstand op nul, ging aan de slag op het veld en op het hof 
en sloot zich af voor het eeuwig gekras van de Krooie. Het was allemaal 
maar tijdelijk. Hij sliep in een achterkot op een kafzak. Hij rookte met 
François van dezelfde toebak en leerde de kadeeën veugels vangen en 
puien opblazen. Het was allemaal niet naar de goeste van het wijf, maar hij 
veegde daar zijn kloefen aan. Als ze het te bont maakte, begon hij op den 
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  duur zelf van zijn latte te geven. Dat scheen ze uiteindelijk meer te 
appreciëren, dan voor haar in ‘t gestof te kruipen. 
Hij had konijnen opgemerkt tegen de boskant en zijn jachtinstinct had 
meteen de kop opgestoken. In de vooravond van de tweede dag pakte hij 
zijn tweeloop en ging op stap. Het duurde niet lang voor hij een van die 
langoren onder schot kreeg. De knal echode over het bultige akkerland. Hij 
grijnsde. Het leven was nog altijd de moeite. 
’s Anderdaags zat de malse brok vlees in de kookpot van Stance. Maar één 
konijn was volgens haar niet genoeg, voor heel die bende eters. De 
volgende keer moest hij er twee of drie schieten. En liefst jonge. 
‘Ja, Stance, ‘k zal erop peizen vramens.’ 
‘Schiet ze de naaste keer zelf,’ gromde hij in ’t Vlooms en dat verstond ze 
niet. 
Een keer was hij helemaal het bos ingetrokken. Het donkerde al. Hij klom 
tussen struiken de berm op, vond een aardeweg die met wijde bochten, op 
en af, alsmaar verder weg kronkelde. De opkomende maan dreef zijdelings 
tussen de boomkruinen mee. Ze hielp hem bij de oriëntatie. Hij stak een 
grindweg over, zag even later klaarte tussen de bomen, kwam in een 
gehucht terecht. Een tros schamele huisjes, een boerderij, een kasteeltje. 
Langs de huizen liepen schimmen, het bleken soldaten te zijn. Hij aarzelde 
en dacht eraan rechtsomkeer te maken. Maar zijn nieuwsgierigheid haalde 
de bovenhand. Bleek nu dat die kerels hier gekantonneerd waren, 
ongegeneerd overal in en uit liepen en in hun rauw taaltje met de 
inheemse bewoners converseerden. 
Op Mielie lette niemand. 
Nabij een staminee, met uithangbord ‘Au Rossignol’, bleef hij staan 
trutselen. 
Zijn verstand zei: ge kunt maar beter niet binnengaan. Maar hij had dorst. 
En ge kunt die tweeloop maar beter ergens wegstoppen, achter een haag 
of zo. Maar hij deed het niet. Hij hield zich voor de nieuwe jachtopzichter 
te zijn, die even kennis kwam maken. Zomaar. Een gedacht doet veel. 
Er stonden vier bezwiebelde Duitse soldaten aan de toog bier te drinken en 
te tjottebollen met de bazin. Niemand had hem opgemerkt, vóór hij opeens 
midden de gelagzaal stond. De stilte sloeg in. Hij liet zich van kop tot teen 
bekijken, negeerde hun verbazing, mompelde iets wat op ‘bonsoir m’sieu 
dames’ geleek. 
Hij zette zich neer, stalde zijn geweer in de hoek tegen de muur, haalde 
een geschoten konijn onder zijn jas vandaan en gooide het op tafel. 
‘Pour toi, ma belle,’ zei hij tegen de bazin. 
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De vrouw kreeg eerst alle kleuren en schoot daarna in een schaterlach.’ 
‘Un lapin!’ 
‘Voor de prijs van een pint bier,’ zei hij. 
De Duitsers vonden het ‘super komisch’. 
‘Kaninchen mit Wein ist fein!’ 
De bazin moest het ‘sofort’ klaarmaken. 
Mielie wist dat hij met een ongelooflijke stommiteit bezig was, maar de 
dingen die in hem opkwamen, waren nu eenmaal nooit tegen te houden. 
Met grondige afkeer voor zichzelf, realiseerde hij zich, rijkelijk te laat, dat 
hij die vier zatte klootzakken een feestmaal had gebracht, terwijl hij einde-
lijk eens, in plaats van op konijnen, op moffen kon gaan schieten. 
Nu zat er blijkbaar niets anders op dan ‘sofort’ die kerels ter wille te zijn. 
Hij kreeg zijn glas bier en dronk het in één keer half uit. Met een kimpie 
kurde, die hij uit zijn broekzak haalde, stropte hij het konijn met de achter-
poten vast aan de leuning van een stoel en, alsof hij hele dagen niets 
anders deed, begon hij het vakkundig de pels af te stropen, sneed 
vervolgens met zijn zakmes de buik open en liet de beuling met een kwak 
op de vloer vallen. Vervolgens maakte hij het aldus tot een stuk mals vlees 
omgetoverd konijn los en bracht het naar de toog. 
‘Uitspoelen met water en klaarmaken met een halve fles wijn,’ beval hij. 
‘Ik heb geen wijn in huis,’ zei de bazin. 
‘Bruin bier is ook goed,’ zei Mielie. 
De vrouw stond daar een poos besluiteloos te glunderen, het kleverige 
vlees tussen haar twee handen. Tot ze een wenk kreeg van de Duitsers, 
zich omwendde en door het deurgat achter de toog verdween. 
Mielie dronk zijn glas helemaal leeg, pakte zijn geweer, stapte over de 
beuling heen, die daar kliederig midden de gelagzaal lag en liep naar 
buiten. Een van de Duitsers kwam achter hem aan en blafte, wat er dan 
met die ‘Schmutz’ moest gebeuren? 
Mee opeten voor mijn part, siste Mielie tussen zijn tanden. 
‘Ik kom morgen zurück, met wieder een konijn,’ beloofde hij en verdween 
in het donker. 
Hij kwám terug, ook dát werd hem van binnenuit gedicteerd. Hij had een 
kater geschoten. Een gevilde kat is niet te onderscheiden van een gevild 
konijn, dat wist hij. Het was een oude rijbok, die jarenlang de plaatselijke 
kattengemeenschap onveilig had gemaakt, van wie bij het villen de 
plukkige pels zo van het lijf afslodderde. Dat de moffen kattenvlees zouden 
eten, bezorgde Mielie een ongelooflijke binnenpret. 
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Het braden duurde langer. Hij bleef wachten, een pint bier drinken en 
vriend zijn met de moffen. Toen het konijn, d.w.z. de kater op tafel kwam, 
kuiste hij zijn schop af. 
De Duitsers kregen iets in de mot. Ze waren niet zat deze keer. Het vlees 
was taai, zo stelden ze vast. En het had een andere geur. Ze keken naar 
mekaar, verdachten de bazin, verdachten plots die halve gare, die hen al 
de tweede keer zomaar een konijn was komen brengen. Ze vroegen zich 
plotseling af, of het verdammt niet dezelfde Schweinehund was, die tijdens 
de nacht de banden van een terreinwagen had doorgesneden en in de auto 
van de Oberleutnant had gescheten. 
Ze lieten hun konijn met appelmoes staan en liepen achter mekaar naar 
buiten, de straat uit, het bos in. 
Mielie was al lang ver genoeg weg, terwijl zijn achtervolgers vastliepen in 
de bramen en het struikgewas en uiteindelijk weerkeerden. 
Dit zal ik maar beter niet nog eens overdoen, dacht hij. Voor het eerst 
sedert hij bij de Krooie was beland, kreeg hij een gevoel van onveiligheid. 
Hij had er zelf voor gezorgd dat ze hem ook hier konden vinden. 
Hij legde zich te rusten in het achterkot. Het was al laat, iedereen sliep. 
Dacht hij. Maar dit was maar schijn. Plots hoorde hij gerucht in het huis en 
hoe scherper hij luisterde, hoe duidelijker het hem werd, dat er eigenlijk 
niets ongewoons gebeurde. Daar achter de aarden muur, in de echtelijke 
alkoof, was François zijn huiswerk aan het maken en de Krooie schreeuwde 
daarbij alsof hij haar aan het dooddoen was. 
Vrijen en ruize maken tezelfdertijd, dat kon godmiljaar alleen maar hier 
gebeuren! 
Hij kroop van zijn strozak weer overeind en ging buiten lopen, naar de 
sterren kijken. En peinzen aan thuis, waar zijn wijf, de sloore, alleen haar 
plan moest trekken. 
Kort voor de noen werd hij midden het bietenveld opgepakt. Ze hadden 
hem met hun verrekijkers vanuit het bos bespied en herkend. Ze hadden 
hem omsingeld, hun zware wapens in de aanslag. François was een halfuur 
eerder naar het hof gegaan, Mielie stond daar dus moederziel alleen. 
Vluchten had geen zin, ze zouden hem als een konijn neerschieten. Er zat 
niets anders op dan zich gewoon te laten inrekenen. 

P.S. De schrijfwijze van de dialectwoorden is een eigen keuze van de auteur. 
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De knipsels van Roger 

Jozef Bourdeaudhui 

Inleiding 
Vorige jaargang zijn we in het tijdschrift Businarias gestart met een reeks 
“knipsels”.  
Ze omvat een selectie uit het uitgebreide krantenknipselarchief van de 
heemkundige kring. We vermelden niet uit welke krant of uit wiens journa-
listieke 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 en soms (olijk) 
becommentariëren, eventueel met de oorspronkelijke bijgaande afgedrukte 
foto (sorry voor de kwaliteit). 
Nog één technische opmerking: de cursief gedrukte teksten zijn telkens 
letterlijke uittreksels uit het artikel. 

Wat gebeurde er in Maarkedal in 1980? 
Etikhove, december 1980 
“Ter gelegenheid van hun 35 jaar onafgebroken actief lidmaatschap van 
Muziekmaatschappij De Bijenkorf uit Etikhove werden Rupert Van 
Nieuwenhuyze en Gilbert Rédelé onderscheiden. Gelukwensen voor de 
beide trouwe muzikanten kwamen van schepenen Lison en Vanderlinden, 
evenals van dirigent Dirk De Merlier en voorzitter Omer Van Welden.” 

Etikhove, december 1980 
Bij onderstaande foto schreef de reporter het volgende: “Dit was eens de 
woning van de bareelwachter te Etikhove. Langsheen de rijksweg 
Oudenaarde – Schorisse staat het gebouw stilaan te verkrotten. De woning 
is sinds jaren onbewoond. Alle ramen zijn stukgeslagen, het gras en het 
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onkruid groeit in de dakgoten 
en een eerste schoorsteen is op 
de achterkeuken gevallen.”  
Roger Van Wijmeersch en zijn 
echtgenote Suzanne Dhaeyer 
waren de laatste bewoners van 
het “roethuizeke” aan de 
Oudenaardeweg. Roger werkte 
bij de NMBS terwijl Suzanne de 
bareel bediende. Enige tijd na 

de automatisatie van de bareel gingen zij op rust en verhuisden in de 
zeventiger jaren naar Schorisse. En ’t gebouw verkrotte… 

Maarkedal, december 1980 
“Enkele dagen terug werd in het Gemeentehuis van Maarkedal een 
uitzonderlijk schilderij opgehangen. Het werk noemt “Polyptiek van 
Maarkedal” en hangt in de raadzaal. Het bestaat uit dertien verschillende 
schilderijen, met drie zichten van de vier deelgemeenten en een centraal 
paneel. De gemeente kreeg het werk enkele dagen terug als geschenk van 
de plaatselijke kunstschilder Bernard Van Laere.”  

De andere panelen stellen ook mooie hoekjes uit Maarkedal voor. Boven-
aan elk frontpaneel prijkt het oorspronkelijke wapenschild van de vier deel-
gemeenten. Wel een leuk detail: boven het centrale paneel staat in een wit 
onbeschilderd vlak (zie foto) geschreven: “Hier komt het schild van 
Maarkedal”. In 1980 was het wapenschild van de nieuwe gemeente 
Maarkedal immers nog niet officieel goedgekeurd. Intussen prijkt het 
nieuwe wapenschild nu wel op deze polyptiek. 
Bernard Van Laere was ooit voorzitter van de plaatselijke Vereniging voor 
Vreemdelingenverkeer en werd in 1980 ook de eerste ereburger van 
Maarkedal. 
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Schorisse, april 1980 
Hoewel het niet de bedoeling is auteurs van kranten-
teksten te vermelden, maken we hier een uitzondering: 
Jan Verroken uit Oudenaarde beschreef zijn ervaringen 
na zijn ontmoeting het jaar voordien met de Canadese 
volksvertegenwoordiger Rob Bockstael, afkomstig uit 
Schorisse. Dit gebeurde in het kader van een of andere 
officiële missie waarbij Canadese en Europese parle-
mentairen elkaar ontmoetten. 

Nukerke, december 1980 
“Pijlen bedreigen voetballers”. Het 
is wel even schrikken als men 
dergelijke titel leest. Hier is enige 
opheldering nodig. We laten het de 
reporter zelf uitleggen. 
“Het sportveld te Nukerke staat 
weer een zwarte toekomst 
tegemoet. Nadat er reeds heel wat 
op de gemeenteraad gepalaverd werd rond de financiële kant van wat eens 
genoemd werd ‘Het Sportcentrum’ van Maarkedal, en als we de toestand 
van het terrein terzijde laten omdat ook hier geen bof nodig is, zit het nu 
met de afmetingen verkeerd. Het sportterrein bestaat uit een voetbalveld 
en uit ’n schuttersterrein. Nu toevallig beide terreinen samen in gebruik 
waren blijkt het sportterrein niet in orde. Toen zaterdag de wedstrijd voor 
knapen tussen Nukerke en Assa Ronse diende aan te vangen bleken de 
pijlen van de schuttersmaatschappij Sint-Sebastiaan uit Nukerke allen neer 
te komen op het voetbalterrein.”  Oei, konden de schutters dan niet 
schieten of zat de wind verkeerd? De reporter legt uit: “De scheidsrechter 
van dienst, de heer Notte, weigerde de wedstrijd te laten aanvangen niet-
tegenstaande de beide elftallen reeds speelklaar waren. Uit zijn reactie 
vernamen wij dat Nukerke bedacht wordt met een rapport terzake, gezien 
het terrein niet voldoet aan de wettelijke normen: zijnde drie meter 
neutrale zone achter de doelen. Eendracht Nukerke, dat hier de gemeente-
lijke terreinen bespeeld, wordt wellicht de dupe van de historie waar het 
zelf niet verantwoordelijk is. Een sanctie van de bond kan hen voor de 
tweede maal in twee jaar tijd dwingen naar een ander terrein in een 
omliggende gemeente uit te kijken. Nadat men het sportterrein te Nukerke 
letterlijk in de modder liet zinken, dan nu ook figuurlijk?”  
Nukerke heeft dus een sportterrein met geschiedenis, maar wie kent die 
nog? 
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En Verroken noteert: “… Toen zei hij in het Oud-Vlaams maar vlot: ik ben 
in Canada geboren, te Winnipeg, in de provincie Manitoba, dat is in het 
centrum van Canada, 2000 km van Ottawa, maar mijn vader kwam in 1907 
naar hier vanuit Schorisse. Wij hebben thuis in Canada Vlaams geleerd van 
ons ouders en van de andere Belgen, die allemaal Vlamingen zijn. Daar 
wonen er zeer veel in Winnipeg, in de prochie van St.-Boniface. Wij hebben 
daar zelfs ne Belgische club. Wij spelen er nog met de krullebol en 
vogelpik, houden velokoers, enz. En de vrouwen koken dan op zijn Belgisch 
en wij spreken Vlaams.”  
Hoewel het niet de bedoeling is een of andere politieke toer op te gaan, 
maar vermits deze knipselbijdrage is opgemaakt nadat regeringsonder-
handelingen na 458 dagen een historisch misschien-akkoord over BHV 
opleverden, maakte Rob Bockstael (en met hem Jan Verroken) toen reeds 
volgende bemerking. “… En men houdt niet op van de ene verrassing in de 
andere te vallen. Een Fransgeschoolde die nooit in Vlaanderen verbleef, 
maar dolgelukkig is als hij eens Vlaams kan spreken, terwijl er in 
Vlaanderen zijn die maar een paar jaar in Brussel wonen en al geen Vlaams 
meer (willen) kunnen – om te zwijgen van diegenen die hun leven lang in 
Vlaanderen wonen zonder het te kunnen. …”  
Een merkwaardig actuele uitspraak van dertig jaar geleden, hoewel Omer 
Wattez reeds begin twintigste eeuw, dergelijke verfransende toestanden 
aankloeg. 

Schorisse, december 1980 
“Dezer dagen verscheen een uniek prenten-
boek over Schorisse. Het is het resultaat van 
de werkgroep ‘Jaar van het Dorp’. Alhoewel dit 
reeds van 1978 dateert en de werkgroep werd 
opgeslorpt door de VVV Maarkedal, hebben 
verscheidene mensen er naar gestreefd dit 
werk te laten verschijnen. … Zij willen het dorp 
zijn oorspronkelijke functie teruggeven, 
namelijk een centrale ontmoetingsplaats voor 
jong en oud, voor het spel van de kinderen, 
het praatje van de mensen van de derde 
leeftijd, het volksspel van de volwassenen, en 
de afspraakjes van de verliefde paartjes. Zo 
wordt Schorisse weer een knooppunt van het 
gemeenschapsleven. Kortom een parkeerplaats 
voor mensen…!”  
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Louise-Marie, december 1980 
“Louise-Marie, het buitenbeentje van de Vlaamse Ardennen, dat zo wat de 
uiteinden van drie gemeenten groepeert was in feeststemming ter gelegen-
heid van de inhuldiging van een nieuw monument.”  
Prachtig proza van de reporter, vooral dat van die uiteinden!  
“Tweeëndertig jaar na de eerste wereldoorlog en vijfendertig jaar na de 
tweede, is men er toch in geslaagd, dank zij het onbaatzuchtig ijveren van 
de plaatselijke afdeling van de veteranen van Koning Leopold III de nodige 
fondsen bij elkaar te brengen om een gedenksteen op te richten als eeuwig 
aandenken aan hun gesneuvelde kameraden van beide oorlogen.”  
Het proza van de reporter is oké, maar tellen… blijkbaar stukken moeilijker! 
Bijgaande foto geeft een overzicht van de talrijke aanwezigen. Herkenbaar 
zijn burgemeester Hubeau naast kolonel Paelinckx, nationaal voorzitter der 
veteranen.  

Het is merkwaardig dat dit boek, waar nochtans mensen als Sylvain De 
Lange en professor Desmaele aan meewerkten, blijkbaar nergens (meer) 
te vinden is. Vandaar deze vraag: wie wil er een exemplaar bezorgen aan 
het archief van Businarias? 
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Een familieverhaal 
In 1984 verscheen een artikel van de hand van Sidoine Fouquart in de 
“Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige kring van Ronse, 
XXXIII-1984, p 193-194” en in een iets verkorte versie in “De Zuidvlaamse 
Kultuurkrant nr 62, p 17”. 
Het artikel vertelt een uitzonderlijk stuk geschiedenis over Amandine Van 
Overmeeren. Wij willen hier enkele fragmenten uit dit artikel overnemen 
(cursief afgedrukt) en voorzien van enige commentaar.  
“Rond 1820 woonde te Etikhove, op de wijk Gansbeke, de metser Pieter 
Van Overmeeren en zijn vrouw Xaveria Baert. Op 28 augustus van dat jaar 
kregen zij een zoon, Pieter Francies, die 25 jaar later, op 11 oktober 1845 
in het huwelijk trad met Maria Theresia Bostyn uit Ename.” 
Zowel Pieter als zijn zoon Pieter Francies waren diegenen die het metsel-
werk uitvoerden bij de uitbreiding van de Sint-Britiuskerk te Etikhove vanaf 
1837 en wiens initialen aan de buitenzijde van de koormuur zijn ingewerkt 
– zie Businarias nr 20, mei 2003, p 7-9. In de verschillende akten is de 
familienaam wel genoteerd als “Van Overmeiren”. 
“Een van de zonen uit dit laatste huwelijk, namelijk Ludovicus Laurentius 
(geboren op 9 november 1856) huwde op 6 december 1881 met de 
weefster Eugenie Dhaeyer, eveneens wonend te Etikhove, maar geboren te 
Schorisse op 16 december 1861. Het jonge echtpaar vestigde zich op de 
Nederholbeek nr 1 te Etikhove, en bracht niet minder dan 21 kinderen ter 
wereld, waarvan 17 in leven bleven!” 
Wij vermoeden dat deze woning zich situeerde op de hoek van de huidige 
Nederholbeekstraat en de Eierput. Over het aantal kinderen laten wij ons 
niet uit; het zou ons te ver leiden dit in deze context op te zoeken. 
“Het was de tijd van de keuterboerkes en thuiswevers, de miserie van de 
kleine landsman en van de ‘Fransmans’ de seizoenarbeiders, de tijd van de 
grote gezinnen en de kleine verdienste! Om de zware gezinslasten te 
verlichten waren veel buitenmeisjes verplicht hun geluk of bestaan te 
zoeken in grote steden, als dienstmeid bij welstellende families. Zo 
gebeurde het ook met de derde oudste dochter uit dit talrijk gezin, Maria 
Amandine Van Overmeeren, geboren te Etikhove op 3 november 1884.  

In 1903, op 19-jarige leeftijd, kreeg zij haar eerste zoontje, Georges. Door 
het overlijden, na zware ziekte van haar toekomstige echtgenoot, kwam zij 

Titanic 100 jaar geleden - Rapport van een zoektocht 

Jozef Bourdeaudhui 
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alleen te staan om haar zoontje op te voeden en nam zij opnieuw haar 
intrek bij haar ouders.”  
Een kopie van Amandine’s geboorteakte is hier bijgevoegd. 

Haar zoon Leon Georges Van Overmeeren werd geboren te Brussel op 
16 maart 1905, en niet in 1903, wat blijkt uit de bevolkingsregisters van 
Etikhove. Hij was ingeschreven in de “Nederhaalbeekstraat 1” in de woning 
van zijn grootouders als “boerengast”. In 1925 werd hij als soldaat milicien 
opgenomen bij het 2de Jagers te Voet, IIIde bataljon, 11e compagnie met 
stamnummer 126/67913. 
“In 1907 kreeg zij haar tweede zoontje, Theophiel, en daar zij niet graag 
had meegemaakt dat haar eerste zoon later zou verstoten worden door 
haar echtgenoot, besloot zij niet te huwen en in dienst te treden bij een 
Brusselse apothekersfamilie. Haar oudste zoon, Georges, bleef bij haar 
ouders, die hem verder opvoedden, en Theofielke, pas een paar weken 
oud, kreeg een nieuwe thuis bij haar nicht Maria Dhaeyer.” 
Na enig speurwerk vonden wij de huwelijksakte van Theophiel Van 
Overmeeren. Hij huwde te Nukerke op 17 januari 1930 met Irma Maria 
Vande Walle. Daaruit blijkt dat hij toen als boomzager te Etikhove woonde 
en te Brussel geboren werd op 4 juni 1907. 
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“Aldus werd Maria Amandine op 18 juni 1907 ingeschreven in het 
bevolkingsregister van Sint-Joost-Ten-Node, in de Notestraat 223.” 
Uit de bevolkingsregisters van Etikhove blijkt inderdaad dat Amandine op 
10 juni 1907 is geschrapt als inwoonster van Etikhove en op 18 juni 1907 is 
ingeschreven in Brussel en niet in Sint-Joost-ten-Node. In deze registers is 
geen melding gemaakt van enig adres. En bijkomend… in Sint-Joost-ten-
Node bestaat er geen Notestraat, ook niet in Brussel trouwens… wat nu?  
We citeren verder uit het artikel van Fouquart: “Amandine Van Overmeeren 
week, samen met haar werkgever en zijn familie, uit naar de Verenigde 
Staten, waar zij zich reeds vooraf, op 22 november 1911, had laten 
inschrijven in het bevolkingsregister van San Francisco, in de 
Masonstreet 1244. Op 10 april 1912 vertrok zij met het schip Titanic, toen 
het grootste schip ter wereld, dat door zijn waterdichte indeling onzinkbaar 
geacht werd.” 
De gebeurtenissen rond de Titanic 
zijn gekend. Dit Britse passagiers-
schip van de White Star Line liep op 
31 mei 1911 van stapel op de werf 
Harland & Wolff te Belfast. Op 
2 april 1912 deed het zijn 
proefvaart. Op 3 april meerde het 
aan in Southampton. Van hieruit 
zou het op 10 april via een 
tussenstop in Cherbourg zijn eerste 
vaart naar New York aanvangen. Er 
waren 2223 mensen aan boord. Op 
14 april 1912 om 23.40h botste het 
schip tegen een ijsberg ter hoogte 
van New Foundland. Nog diezelfde 
nacht, om 2.20h, zonk het onver-
gankelijk gewaande schip. Er waren 706 overlevenden, opgepikt door de 
Carpathia, de eerste boot die de plaats van de ramp bereikte. Er waren 

1517 slachtoffers en vermisten. 
Op 1 september 1985 werd het 
wrak van de Titanic gevonden op 
4000 m diepte. In de zomer van 
1986 werden de eerste beelden 
gemaakt van het wrak door de 
onderzoekers Robert Ballard, 
Ralph Morris en Martin Bowen. 
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Nog even Sidoine Fouquart: “Helaas vond ook Amandine Van Overmeeren, 
deze Etikhoofse volksvrouw, haar einde in deze sensationele scheepsramp! 
In haar geboortedorp werd een mis ter harer nagedachtenis opgedragen.” 
Fouquart besluit zijn artikel met volgende vraag: “Voor wanneer in Etikhove 
een ‘Amandina Van Overmeerenstraat’?” In de archieven van de Etikhoofse 
Sint-Britiusparochie zijn geen gegevens te vinden van een kerkdienst welke 
ter nagedachtenis van Amandine Van Overmeeren zou zijn gehouden.  
Ter verduidelijking dient hier te worden vermeld dat Sidoine Fouquart 
gehuwd was met Lucienne Van Overmeeren, dochter van Theofiel, en dus 
kleindochter van Amandine Van Overmeeren, vandaar zijn betrokkenheid 
bij dit hele verhaal. 
Een straat genoemd naar haar naam? Alvorens dit ook maar ter 
overweging te nemen, dienen toch eerst ernstige bewijzen te worden 
gevonden. En dan nog … 

De zoektocht kon beginnen 
Dirk Musschoot (° Gent 1961), journalist en auteur van jeugdboeken en 
informatieve boeken voor volwassenen, kan worden beschouwd als een 
specialist met betrekking tot de Titanic, vooral te danken aan zijn onder-
zoek naar de Belgische opvarenden. In 2000 verscheen zijn eerste boek 
“De Vlamingen op de Titanic” (uitgeverij Lannoo). Op pagina 182-183 lezen 
wij, naar aanleiding van een op 30 april 1997 verschenen artikel in Knack: 
“…op 14 mei 1997 publiceerde Knack een brief van lezer Marc Vuylsteke uit 
Nukerke. Die maakte de redactie erop attent dat in de gepubliceerde 
passagierslijst de naam van Amandine Van Overmeeren niet voorkwam.” 
Daarna volgde in deze lezersbrief een ingekorte versie van het verhaal van 
Sidoine Fouquart. 
Marc Vuylsteke stak (weer eens) het vuur aan de lont en dit gegeven was 
voor ons voldoende aanleiding om op zoek te gaan naar Amandine. Dat ze 
verdwenen was, is duidelijk, wat ook blijkt uit de huwelijksakte uit 1930 
van haar tweede zoon Theofiel. Daarin staat immers dat het adres van de 
moeder onbekend was. Waar was zij dan?  
Gegevens vinden in de archieven van Etikhove is eenvoudig. Daarmee 
begonnen wij onze zoektocht begin augustus 2011. Hierboven kan reeds 
een en ander worden gelezen over de vondsten gedaan bij de dienst 
bevolking van Maarkedal, met onze dank aan de personeelsleden voor hun 
medewerking.  
De “serieuze” zoektocht begon in Sint-Joost-ten-Node en Brussel, waar wij 
op 7 augustus 2011 een eerste mail stuurden naar de bevolkingsdienst. 
Vanuit Brussel: geen reactie. Half oktober hadden wij nog steeds geen 
afdoend antwoord vanuit Sint-Joost-ten-Node, ondanks herhaald 



18 

 

aandringen via mail en telefoon. Even terzijde: wij kregen wel gegevens 
over een andere Amandine Van Overmeeren, eveneens afkomstig uit 
Etikhove, eveneens wonende in Sint-Joost-ten-Node in dezelfde periode, 
maar ze was wel enkele jaren jonger (geboren op 1 oktober 1891). In het 
kader van dit artikel gaan wij hier verder niet op in. 
Via het internet konden wij ons op 10 augustus 2011 aansluiten bij de site 
van de Encyclopedia Titanica, waarbij wij de laatste passagierslijsten en 
alle gegevens omtrent de Titanic en zijn opvarenden (hele biografieën) 
konden raadplegen. Deze lijsten zijn pas recent vrijgegeven en worden nog 
continu bijgewerkt. Nadeel is dat wij nu elke dag worden bestookt met 
mails van de Encyclopedia Titanica, met gegevens over wiens verjaardag 
het zou geweest zijn, en uiteraard ook met alle mogelijke herdenkings-
plannen met betrekking tot 100 jaar Titanic. Uit deze lijsten blijkt inderdaad 
dat, zoals Dirk Musschoot het ook reeds aangaf, er slechts 27 Belgen 
waren ingescheept op de Titanic, waaronder geen Amandine Van 
Overmeeren en ook geen apothekersfamilie uit het Brusselse. Waar waren 
die dan? Maar, als ze inderdaad emigreerden, kon dat dan niet op een 
ander tijdstip met een andere boot zijn geweest? 

Alle emigranten die vanuit Europa de Verenigde Staten binnen wilden, 
dienden te passeren langs Ellis Island in de haven van New York. 
Verschillende mensen houden zich bezig met de inventarisatie van deze 
duizenden emigranten. Via Joyce Pilgrim kregen wij op 14 augustus 2011 
een bevestiging dat Amandine Van Overmeeren niet was opgenomen bij de 

Vertaling mail Joyce Pilgrim 14 augustus 2012. 
“Ik raadpleegde de stadsadressenbestanden van 1916 en 1918 van San Francisco maar vond 
geen Amandine Van Overmeeren. Ik raadpleegde ook de volkstelling van 1920 en de 
verslagen van Ellis Island, maar kon haar niet vinden. 
Met verontschuldigingen dat ik U niet verder kan helpen. Nog veel geluk met Uw opzoekingen. 
Joyce Pilgrim 
Coördinator provincie San Francisco – Cagenweb project.” 
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tellingen van de migranten 
in 1920. De vraag is of bij 
deze volkstelling ook de 
inwijkelingen van 1911 of 
1912 waren opgenomen? 
Ook hier nog onvoldoende 
gegevens? 
Het adres waar Amandine in 
Amerika zou gaan wonen 
wa s  d oo r  F ouqua r t 
opgegeven Masonstreet 
1244 in San Francisco. Nu 
hebben wij niet de pretentie 
om daar ook maar iemand 
te kennen. Toch raak je via 
het internet wel bij een of 
ander persoon die iets met 
de administratie van deze 
stad te maken kan hebben. 
Waarom niet meteen de 
burgemeester? 

Op 13 augustus 2011 stuurden wij een mail naar burgemeester Edwin Lee, 
waarin bondig het verhaal werd gedaan en de vraag gesteld dit door te 
geven aan de personen welke konden helpen. En prompt kwam een 
antwoord waarbij wij ons konden richten naar de diensten van de “Request 
for Services 311”. Op 6 september kregen wij een mail terug, waarbij een 

Vertaling mail dienst burgemeester van San Francisco 13 augustus 2011. 
“Waarde ingezetene, 
Dank U voor Uw contactname met de diensten van de Burgemeester. Deze dienst erkent de 
belangrijkheid van de waardevolle informatie welke wij ontvangen van onze bezorgde 
ingezetenen. Gelieve dit bericht te beschouwen als een bevestiging dat Uw mail ontvangen is 
en Uw opmerkingen zijn genoteerd. 
Indien U onmiddellijke hulp verlangt, of beroep wil doen op stadsdiensten, telefoneer dan 
naar het oproepnummer 311 van de stedelijke oproepcentrale van San Francisco, of 
contacteer 311 online op http://www.sf311.org.  
Indien Uw mail een verzoek is gericht naar de stadsdiensten, zal het betreffende departement 
U onmiddellijk contacteren. Zoniet zal Uw mail beantwoord worden in volgorde van ontvangst.  
Indien U een bijkomende link hebt gestuurd, of indien Uw mail onderwerpen omvat die niet 
gerelateerd zijn tot de stad of de provincie San Francisco, noteer dan dat dergelijke mails 
geen antwoord zullen krijgen. 
Nogmaals dank voor Uw correspondentie. 
Welgemeend, 
Edwin M. Lee, burgemeester.” 
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formulier diende ingevuld te worden. Dit was echter niet zo 
vanzelfsprekend, gezien dat formulier blijkbaar niet kon worden ingevuld 
door niet-Amerikanen. Op 18 oktober 2011 stuurden wij dezelfde mail 
terug maar met de opmerking dat de werkwijze, zoals zij die voorstellen 
voor niet-Amerikanen onmogelijk is, en vragen toch op de vraagstelling 
naar de woonplaats van Amandine in San Francisco te willen ingaan. Ook 
hier hebben wij reeds enkele malen pogingen gedaan om de nodige 
informatie te bekomen, maar vrezen wij ook weer nog enige vorm van 
geduld te zullen moeten hebben. 
De reeds voornoemde Joyce Pilgrim liet op 14 augustus ook weten dat bij 
de adressenbestanden van San Francisco uit 1916 en 1918 er geen 
Amandine Van Overmeeren voorkomt. Is Amandine wel naar San Francisco 
gegaan samen met haar werkgever, het apothekersechtpaar? Of gingen ze 

naar een andere stad? 
Tot nog toe komt nog nergens de 
naam van de apotheker voor in het 
hele verhaal. In het zeer verzorgd 
boek dat Dirk Musschoot eind 2011 
uitbracht (in volle zoektocht), en in 
de bibliotheek Omer Wattez te 
Maarkedal te vinden was vanaf 
14 oktober, ‘100 jaar Titanic, het 
verhaal van de Belgen en de 
Nederlanders’ , uitgegeven bij 
Lannoo, lezen wij op bladzijde 208 
en 209: “Op 22 november 1911 
liet ze zich daar uitschrijven op het 
adres Dublinstraat nummer 6…”. 

Het gaat hier over de laatste verblijfplaats van Amandine, de gemeente 
Elsene. Prompt stuurden wij op 18 oktober een mail naar de bevolkings-
dienst van Elsene met de vraag om bevestiging en de naam van de 
apotheker waar ze bijwoonde. Twee dagen later kregen wij reeds 
antwoord. Wij vallen niet graag in herhaling, maar ook hier kregen wij 
gegevens over een andere Amandine Van Overmeeren, eveneens 
afkomstig uit Etikhove, eveneens wonende in Elsene in dezelfde periode en 
deze was geboren op 17 oktober 1885 – nummer drie! Ook hierop gaan we 
niet verder in. Wij wanhopen nog niet en dringen nogmaals aan in Elsene 
om toch nog eens te zoeken naar de juiste Amandine. En dank zij nog 
enkele bijkomende gegevens die wij van Dirk Musschoot bekwamen, 
kregen wij op 20 oktober dan toch – eindelijk – de bevestiging dat 
Amandine Van Overmeeren uitgeschreven was in de bevolkingsregisters 
van Elsene. Bijgaand een uittreksel uit het officieel document.  
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Daaruit blijkt dat Amandine op dat 
ogenblik nog in Elsene woonde samen 
met haar zoontje Theofiel, en dat zij 
daarvóór in Brussel woonde. 
Sint-Joost-ten-Node was dus niet haar 
laatste verblijfplaats in België. Dit 
klopte dus allemaal niet met het 
verhaal van Sidoine Fouquart. 
Theofiel is uitgeschreven, ook in 
november 1911, maar wel naar 
Etikhove, “rue du côté du Bois 
12” (Boskant 12), dus hij ging niet 

met zijn moeder mee. Hij woonde toen blijkbaar niet bij de nicht Maria 
Dhayer zoals Fouquart aangeeft. En in Elsene woonde zij alleen met haar 
zoontje. Van een apotheker was geen sprake meer. 
Is Amandine naar Amerika gegaan? Waar in Amerika? En met wie?  
We zijn even ver als toen wij begonnen met onze zoektocht, drie maanden 
geleden. Alleen hebben wij de officiële bevestiging dat ze naar Amerika zou 
gaan.  
Nu kan gezocht worden in alle passagierslijsten van schepen die naar 
Amerika voeren met emigranten. Vele van deze lijsten zijn te vinden op 
internet. Tienduizenden zijn er geëmigreerd in honderden boten … 

Besluit 
Hier wensen wij nogmaals Dirk Musschoot te citeren uit zijn laatste boek: 
“… En het blijft natuurlijk vreemd dat iemand zich reeds eind november 
1911 liet uitschrijven uit de bevolkingsregisters en pas een kleine vijf 
maanden later daadwerkelijk (aan boord van de Titanic) naar San 
Francisco zou zijn vertrokken. Het is dus waarschijnlijk dat ze reeds in 
november of december 1911 naar Amerika ging (volgens haar familie 
reisde ze mee met de familie waarvoor ze werkte). Amandine Van 
Overmeeren verdween in elk geval zonder een spoor na te laten. En zelfs 
dat is niet ongewoon. Er zijn duizenden landverhuizers geweest van wie de 
familie na hun vertrek nooit meer iets heeft gehoord.” 
Voordracht 
Businarias heeft Dirk Musschoot uitgenodigd om op 22 maart 2012 een 
lezing te houden in Maarkedal in de Cultuurtempel met als onderwerp 
“100 jaar Titanic”. Laten we hopen dat we tegen dan Amandine Van 
Overmeeren hebben gevonden!  
Wij blijven bezig… 
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Epiloog 
Van de dienst “Request for Services 311” ontvingen wij op 20 oktober 2011 
een mail om onze vraag te richten naar het “USCIS Historical Reference 
Library” in Washington. Voor de zoveelste keer dezelfde mail gestuurd. 
En… dezelfde avond nog een antwoord. 

Charlaine Cook schrijft: “Ik vond in de archieven van Ellis Island een 
Amandia Overmeiren, vrijgezel, 28 jaar oud, uit Brussel, België, die in de 
haven van New York aankwam op 6 december 1911 op het schip de 
Zeeland.” 
De schrijfwijze van de naam is wel niet dezelfde als op haar geboorteakte. 
De rest van de gegevens klopt te goed om nu nog enige twijfel te hebben.  

Vertaling mail Charlaine Cook 20 oktober 2011. 
“Ik vond in de archieven van Ellis Island een Amandia Overmeiren, vrijgezel, 28 jaar oud, uit 
Brussel, België, die in de haven van New York aankwam op 6 december 1911 op het schip de 
Zeeland. De historici zijn deze week afwezig en hebben toegang tot data waar ik geen 
toegang toe heb. Ik geef Uw aanvraag door bij hun terugkeer. 
Charlaine Cook 
Bibliothecaris Historische Bibliotheek 
U.S. Staatsburgerschap en Immigratiedienst.” 
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Toch gaan we dit nog even checken en zoeken naar de inschrijvingen van 
de migranten op Ellis Island, alhoewel Joyce Pilgrim schrijft dat zij haar niet 
heeft gevonden. Joyce Pilgrim was wel op zoek naar Amandine Van 
Overmeeren en niet naar Amandia Overmeiren. Op 23 oktober vinden wij 
op internet de inschrijvingslijst van de passagiers van de SS Zeeland, 
vertrokken uit Antwerpen op 25 november 1911, die zijn aangemeerd op 
Ellis Island. 
En wat lezen wij hier over Amandia Overmeiren (rij 10)? 

Familienaam: Overmeiren 
Voornaam: Amandia 
Leeftijd: 28 jaar 
Geslacht: vrouwelijk 
Burgerlijke stand: ongehuwd 
Beroep: dienstmeid 
Kunnen lezen: ja 
Kunnen schrijven: ja 
Land van afkomst: België 
Ras: Vlaams 

Land van laatste verblijf: België 
Stad: Brussel 
Naam en volledig adres of dichtstbijzijnd familielid in het land van 
herkomst: vader, L. Van Overmeiren 
Eindbestemming: staat: Californië 
Eindbestemming: stad: San Francisco 
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In bezit van ticket naar de eindbestemming: ja 
Wie betaalde de overtocht: tante 
In bezit van $50 of minder en indien minder, hoeveel: $30 
Voorheen nog in de VS geweest: nee 
Indien een familielid of vriend wordt vervoegd, dan wie, naam en  
volledig adres: tante Melanie Jefisse (of Jeffries ?), 1244 Mason Street, 
San Francisco, Californië 
Polygamist: nee 
Anarchist: nee 

Gezondheidstoestand, zowel mentaal als fysisch: in orde 
Misvormd of kreupel, eigenschappen en oorzaak: geen 
Lengte: 4 voet, 11 inch 
Huidskleur: blank 
Haarkleur: bruin 
Kleur ogen: grijs (?) 
Identificatiekenmerken: geen 
Geboorteplaats: land: België 
Geboorteplaats: gemeente: Etikhove 
Amandine Van Overmeeren was nooit aan boord van de Titanic, want was 
reeds vijf maand op Amerikaanse bodem voor het schip zijn eerste … en 
laatste vaart begon. Is dit het einde van het verhaal? Ja zeker? Drie 
maanden zoektocht, tientallen mails gestuurd en ontvangen, vele telefoon-
gesprekken, honderden passagierslijsten op internet nagezien om toch 
maar een Amandine Van Overmeeren tegen te komen. 
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En dan plots duikt ze op. In Amerika, gaan intrekken bij haar tante Melanie 
(de familienaam is nog een vraagteken), alleen, zonder apotheker, op 
kosten van de tante. Niet gezonken. Van de Titanic geen sprake meer. 
Misschien zoeken we ooit nog eens verder of ze al dan niet bij haar tante is 
geraakt. Dat is dan voor later. 
Het verhaal van Sidoine Fouquart behoort vanaf nu tot het te vergeten 
verleden. 

De Heemkundige Kring Businarias, in samenwerking met de Bibliotheek 
Omer Wattez, stelt voor  

100 Jaar Titanic 
Het verhaal van de Belgen en de Nederlanders 

een vertelling door Dirk Musschoot, gebaseerd op zijn 
gelijknamige boek (Lannoo, oktober 2011) 

 
Op 14/15 april 2012 herdenkt de wereld dat het 100 jaar geleden is dat de 
Titanic zonk. Auteur en journalist Dirk Musschoot doet al ruim 25 jaar 
onderzoek naar de landgenoten (27) op dat schip. Dat resulteerde in 2000 
in een eerste boek, “De Vlamingen op de Titanic”, en nu in het boek 
“100 jaar Titanic”, waarin een massa nieuwe gegevens en vooral  
prachtige afbeeldingen zijn verwerkt. In het nieuwe boek wordt ook 
aandacht besteed aan de Nederlanders (3) op de Titanic. 
Wie waren die Vlaamse en Nederlandse opvarenden? Waarom zaten ze 
precies op de Titanic? Wat is er van hen geworden? Hoe reageerden België 
en Nederland op de ramp? Boeiende verhalen, boeiend verteld. En met 
héél véél nooit eerder getoonde foto's! 
 

Deze vertelling gaat door op donderdag 22 maart 2012 
om 20.00h in de cultuurtempel te Maarke-Kerkem.  

 
Inkom gratis. 
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Volkszangers zijn al lang uit het 
straatbeeld verdwenen. Ooit zongen ze op 
de markten en kermissen, maar door de 
opkomst van de fonograaf of de 
“spreekmachine” en later de radio, was 
hun lied uitgespeeld. 
Tot halfweg de negentiende eeuw was een 
van hun favoriete muziekinstrumenten de 
draailier. Rond 1850 speelde op de markt 
van Oudenaarde een draailierspeler uit 
Schorisse. Zijn naam vond ik niet. Herman 
De Wit van ’t Kliekske vond nog een oud 

instrument in het stadhuis van Oudenaarde. De draailier is nu nog populair 
in Bretagne (Ensemble De Vielles) en duikt soms nog op in folkmuziek.  
En Franz Schubert componeerde in “Die Winterreise”  een aangrijpend lied 
“Der Leiermann”. In “Die Winterreise” wordt een jonge man afgewezen en 
gaat daarna op reis. In het 24ste  lied uit die cyclus ontmoet hij de 
Leiermann, de speelman met de draailier, een verpersoonlijking van de 
dood.   

Drüben hintern Dorfe steht ein Leiermann  
und mit starren Fingern dreht er, was er kann.  
Barfuss auf dem Eise wankt er hin und her  
und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer.  
 
Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an,  
und die Hunde knurren um den alten Mann.  
Und er lässt es gehen alles, wie es will,  
dreht, und seine Leier steht ihm nimmer still.  
 
Wunderlicher alter, soll ich mit dir geh'n?  
Willst zu meinen Liedern deine Leier dreh'n? 

 
De naam “Liereman” werd in de tweede helft van de negentiende eeuw 
een synoniem van markt- of straatzanger. Eduardus van Heddeghem, de 
organist in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Nukerke, werd na zijn 
ontslag als koster, een straatzanger, een liereman.  

De Tuiter, een orgelspeler uit Nukerke 

Marc Vuylsteke 
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Hierbij een volksliedje, “De Liereman”, uit het boek “Volksliederen” van 
Frans de Potter verschenen bij boekdrukkerij G. Van Melle, Onderbergen 
46, Gent, 1861.  

De Tuiter 
De Tuiter was de lapnaam voor Eduardus Van Heddeghem uit Nukerke. Hij 
was de vader van “de meester-vedelaar die thans gansch Londen te been 
zet om naar hem te komen luisteren” schreef Edmond Vander Straeten1 in 
1877 in een paviljoen van de Ename-Berg. We vonden dat F. Van 
Heddeghem rond 1850 een gevierd violist was te Londen, waar hij optrad 
in alle grote concertzalen. Ook was hij bekend als dirigent en componist. 

1  Edmond Vander Straeten is een Oudenaardse componist, musicoloog en geschiedkundige 
die in 1828 te Oudenaarde werd geboren en er overleed in 1895. “La musique aux 
Pays-Bas avant le XIX siècle” in 8 delen is zijn voornaamste werk. Een ander werk is 
“Le théâtre villageois en Flandre”. 
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Eduardus Van Heddeghem was koster te Nukerke tot hij, in een opgewekte 
maar zonderlinge bui, tijdens de consecratie volgend melodietje speelde: 
 

“Klaaske, en trouw je leven niet, 
Zo komt gij in d’ellende niet.” 

 
Dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Op staande voet werd 
hij ontslagen, het schandaal in de kerk was te groot. Om aan de kost te 
geraken liep hij samen met zijn vrouw, die op de contrabas speelde, de 
landelijke dansfeesten af. 
Hij speelde meestal op een klarinet maar “toen hij eens viool speelde, 
hadden eenige koddige kerels, kaarssmeer aan de haren zijner bogen 
gestreken; dit verwekte, zoo men wel denken kan, een onbeschrijfelijke 
opgeruimdheid. De Tuiter, zonder zich ten minste te stooren, speelde met 
het roedje zijner bogen, en dee wonder schoone toonen klinken“ 2 

Van Heddeghem woonde toen te Oudenaarde in een huisje gelegen ergens 
achter de Sint-Walburgakerk. Zijn vrouw Pelagie, van beroep naaister, was 
60 jaar toen ze stierf op 13 november 1863. In de overlijdensakte staat dat 
Edouard toen nog koster was. Eenmaal oud geworden werd hij opgenomen 
in een ouderlingentehuis. Daar bezorgde hij zijn medebewoners een 
ongelooflijk plezier met zijn kloef (klomp). Hij herschiep die in een viool en 
speelde er voor de oudjes zodat ze niet op hun stoel konden blijven zitten 
en rond hem dansten tot ze er bijna bij neervielen. Hij overleed op 12 
november 1878; hij werd 81 jaar. 

2 Aldenardiana en Flandriana , Edmond Vander Straeten, D. Van Doornslaer-Verbeken, 
Brussel 1888. 
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Wie was Eduardus Van Heddeghem? 
Wanneer kwam hij naar Nukerke? 

Eduardus werd geboren op 8 maart 1797 te St.-Blasius-Boekel als zoon van 
Joseph Ludovicus (ex Oosterzele) en Maria Sabina Ghijs. Hij huwde te 
Nederzwalm met Pelagie Herman, een dochter van Joannes Baptiste en 
Marie Therese Eeckout. Begin 1824 kwamen ze naar Nukerke waar op 22 
oktober 1825 hun dochter Cordula werd geboren. De kerkraad stelde 
Eduard op hun vergadering van 14 januari 1824 aan als organist van de 
O.L.Vrouw Hemelvaartkerk. In het verslag noteerden ze :  
“In vergaedering van den kerkenraed zig gepresenteert hebbende dheer 
Eduard Van Heddeghem tot tspelen van d’orgel in deeze kerke, hebben by 
stemminge, zyne bekwaemheyd kennende, hem aenveerd als organist hem 
als zulx by deeze aenstellende met alle emolumenten en profyten dier daer 
dan zullen teerstkomende hem daer by toestaende voor pensioenen eene 
jaerlyksche somme van honderd francs te rekenen van 1 januari 1824 en 
voorders opde conditien hem voorentestellen die zullen later g’acteert 
worden” 
Karel Joseph Van Nieuwenhuyze was toen koster en Eduard Van 
Heddeghem moest er vanzelfsprekend mee samenwerken. Het orgel is 
daarbij in slechte staat en Jacques Hubau mocht samen met de organist 
het orgel onderzoeken. In het verslag van de vergadering van 6 juni 1824 
lezen we : 
“D’orgel in de kerke versiekt zynde is Jacques Hubau benevens onze 
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 organist provisoirelyk geautoriseert de zelve orgel te visiteren en naer de 
gedaene visitatie zal dito Hubau met den organist aen den kerkenraed 
verslag doen van ‘t gone daer aen gebreeke om alsdan de erstellinge en 
reparatie daer van door de kerkenraed geordonneerd te worden na hun 
goeddenken” 
Enkele jaren later deed hij zijn beklag bij de kerkraad en beweerde dat hij 
te weinig verdiende om ook nog eens de orgelblazer te betalen. De kerk-
raad besliste dan in de vergadering van 9 november 1828 om Constantinus 
Vandeputte als orgelblazer aan te stellen.  
“In aendagt genomen hebbende de klachte gedaen door Edouardus Van 
Heddeghem organist dese gemeente, bijwelke hij aenklaegt dat zyn gering 
pensioen of tractement voor spelen den orgel geenszints kan draegen den 
last van te betaelen den blaezer van dezelve orgel. Overwegende dat niet 
van heden maer van sedert lang men betragt eene armonie op den 
dokzaal, en eene goede regeltugt tusschen zangers hebben vastgesteld, 
dat Constantinus Vandeputte alhier woonende; aengesteld als blaezer den 
orgel zal genieten een jaerlijks tractement van twaalf gulden nederlands te 
rekenen van de eersten januari 1800 negenentwintig op de volgende 
conditien.” 
Constantinus was verantwoordelijk voor het blazen van het orgel, voor het 
onderhoud van de blaasbalgen en voor de tucht op het dokzaal. 
“- dat de geseyden Vandeputte by deezen aengesteld en den last 

aenveerde, voren het blaezen en onderhouden der blaesbalken gelast is 
met politie zoo aen den trap als op den dokzaal. 

- dat hy niemand, wie het zyn den opgank van den dokzaal zal toelaeten, 
de zangers, koster en organist uitgezonderd- zonder permessie van den 
heere pastoor of president der kerkfabriek en raed. 

- dat hy maendelyks aen den president van den kerkenraed, zal doen 
rapport van de misbruyken of ontugten die er op den dokzaal of trap 
zullen begaen zijn. 

- dat by niet voldoene aen ‘t goone voorschreven zal verbeuren eene 
boete van twee maenden pensioen of gaege. 

-  dat hij daegelijks, zondags, heyligendagen en andere feestdagen, 
gesuprimeert of niet, in alle diensten zal moeten present zijn op den 
gestelde uur tot ‘tdoen zijnen dienst, van orgelblaezen, zonder eenige 
excutien hem te komen verschoonene, en bij ziekte of ongemak in welk 
geval hij hun moet doen vervallen; dit op pijne van restitutie en te 
verliezen alle goedvinden of agterstaende pensioen” 

Een jaar later, op 3 maart 1830, overleed de koster Karel Joseph Van 
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 Nieuwenhuyze. De kerkraad van 7 maart 1830 stelde Charles Louis Van 
Nieuwenhuyze als opvolger aan. Hij moest samenwerken met nog drie 
andere kerkbedienden. Eduard Van Heddeghem was de organist. Jan 
Francies Demerlier moest de klokken luiden, het Angelus kleppen, de kerk 
op regelmatige tijdstippen kuisen en de was voor de kaarsen maken. 
Xaverius Hoffman was verantwoordelijk voor het koor en de sacristie.  
“Aengenzien Karel Joseph Van Nieuwenhuyse gewezen koster is komen te 
overlijden en zijn plaats vacant zijnde er eenen anderen koster behoord 
benoemd te worden, ‘t welke wij zonder tijd verlies staet te gebeuren en 
bij naerder resolutie zal gedaen worden stellen provisorelijk vast tgone 
volgt: 
1° Dat den dienst in de sacristy en Choor zal gedaen worden door eenen 
persoon vast te stellen door den heere pastoor, en ten welken einde deze 
kerkenraed heeft aengesteld Xaverius Hoffman. 
2° Dat den organist Edouardus Vanheddeghem zal bedienen den okzael en 
reguleren den zang. 
3° Dat Jan Francies De Merlier zal doen den dienst der klokke, de zon- en 
feestdagen, ‘t kuysschen der kerke, trekken den angelus dit achtervolgens 
de traktementen daer aen vast als ook hennen ‘t wasch maeken. 
4° Dat Xaverius Hoffman en Edouardus Vanheddeghem voor ‘t gone 
angaet den dienst den eene in den choor en sacristij den anderen oksael 
en zang zullen genieten elke dhelft van de benefieten komende van de 
diensten van koster en organist. 
5° Dat de organist zal moeten present zijn in den choor en zingen 
benevens andere ‘t elkens als hij op den okzael kan gemist worden en dit 
in alle diensten. 
6° Dat Xaverius Hoffman voor den dienst van de beregtingen en ander 
door den heer pastoor hem op te leggen zal zuiver uit genieten de 
beneficien van doop en trouwgelden als ende andere diensten zoude 
orgelspel gebeurende. 
7° Dat den organist sal ook zuiver uit en alleen genieten zijn tractement 
als organist van de kerk. Verders zullen bij naerder resolutie den 
benoeming van den koster en maeken reglement aengaende pligten van 
elken van hen.” 
Enkele jaren leek de verstandhouding tussen Edouard Van Heddeghem en 
de kerkbestuurders vlot te verlopen. De moeilijkheden begonnen rond 
1834. Wat er juist gebeurd was komen we niet te weten. De organist Van 
Heddeghem werd, omwille van “slecht ende berispelyk gedrag” voor drie 
maand “gesuspendeert van zijn bedieningen van organist”. 
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In het verslag van de kerkraad van zondag 6 april 1834 lezen we :  
“Present de heeren Charels Vandeweghe pastor, Frederic Vanbutsele, 
burgemeester, Adriaen Francies Debisschop, Pieter Augustijn Van 
Malleghem, Louis Platteau en Frederic Napoleon Platteau, kerkmeesters. 
Den kerkenraed aldus behoorelyk vergadert zijnde, in aandacht nemende 
het slecht ende berispelyk gedrag van Eduardus Vanheddeghem organist in 
dees gemeente op den voorstel van Mijnheer Vandeweghe, pastor heeft 
besloten en gearresteerd het volgende : den voornoemden Vanheddeghem 
werd gesuspendeert van zijn bedieningen van organist voor eenen tijd van 
dry naer volgende maenden te beginnen den twaelfsten april toekomende. 
Gedurende deze suspentie zal den kerkenraed eenen proververen 
orgelbediende benoemen die dezelve tractementen zal genieten van den 
gesuspendeerden, mitsgaders alle emolumenten aen deze fonctie 
klevende, in plaets van den voornoemden Vanheddeghem. 
Indien den kerkenraed niet oordeeld teynden den gemelden tyd van 
suspentie dat den voornoemden Vanheddeghem zyn gedrag merkelijk 
gebeterd heeft en zich gedraegd als een treffelijk eerlijk en zedelijk man, 
zal het tegenwordig gevolgd worden door volle afzetting van den voor-
noemden Vanheddeghem, van zijn bedieningen van organist der gemeente 
van Nukerke. Aldus gedaen in besloten vergadering ter date als boven.” 
Blijkbaar heeft de schorsing niet veel invloed gehad want in oktober 1834 
werd hij opnieuw gestraft, zijn schorsing liep nu tot de tweede zondag van 
februari 1835.  
“T Jaer duyzend acht honderd vier en dertig den twee en twintigsten 
october. 
Den kerken raed van Nukerke, overwegende het berispelijk gedrag van 
Eduard Vanheddeghem organist in de gemeente, besluyt het volgende : 
Vanheddeghem organist word van zyne bediening afgezet tot den tweeden 
zondag van februari toekomende. 
Gedaen in besloten vergadering ter date als boven.” 
Uiteindelijk werd hij op 6 juni 1836 definitief afgezet. De kerkraad in hun 
vergadering van 6 juni 1836 beslisten:  
“De kerkenraed van Nukerke, overwegende het openbaar en slegt gedrag 
van Eduardus Vanheddeghem, organist dezer gemeente, betrekkelijk zijn 
bediening heeft met eenparige stemming der aanwezige leden, besloten: 
art 1 : genoemden Vanheddeghem wordt van zijn bediening afgezet. 
art 2 : afschrift deses zal gezonden worden aen den belanghebbenden tot 
informatie.” 
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In het laatste tijdschrift van Businarias (nr 45 september 2011) verscheen 
een artikel over het genootschap van de H. Franciscus Xaverius te 
Etikhove. 
Daarin is onder andere melding van het Gulden Jubelfeest der Xaverianen 
op 19-21 mei 1922, verslag opgemaakt door E.H. Braecke, pastoor van 
Maarke.  
Zoals het nogal dikwijls gebeurt duiken er na publicatie van een artikel nog 
gegevens op die beter in het oorspronkelijke artikel hadden gestaan.  
In dit geval werd nog een documentje gevonden met de “Orde der 
Feestelijkheden” opgemaakt ter gelegenheid van het vermelde Jubelfeest. 
  

De Etikhoofse Xaverianen - Bijvoegsel 

Jozef Bourdeaudhui 
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Op de keerzijde ervan staat de tekst afgedrukt van het “Jubellied der 
Xaverianen van Etichove”. 
Wij geven hier de originele versie. Indien de lezer een onweerstaanbare 
drang voelt om tot zingen over te gaan…  
De melodie is deze van de Brabançonne, door bijna alle Belgen voldoende 
gekend. 

Jubellied der Xaverianen van Etichove 
  
Geloofd zij God, ’t is vijftig volle jaren 
Dat wij getrouw rond Sint Franciscus staan; 
’t Is vijftig jaar dat de Etichovenaren 
Vol kloeken moed, met Hem ten strijde gaan; 
Wij houden fier het oog op ons verleden, 
En staan opnieuw, als broeders, hand in hand; 
Getrouw aan oud geloof en oude zeden, ]bis 
Getrouw aan God en aan het Vaderland! ]drij maal 
  
De vijand dacht hier ’t oud Geloof te hindren, 
Hij greep de macht in handen en de wet; 
Hij loerde naar de zielen onzer kindren, 
De priester werd uit onze school gezet; 
Toen rezen op elk dorp die fiere vanen, 
En België door liep gauw die sterke band; 
Daar stond het leger der Xaverianen, ]bis 
Getrouw aan God en aan het Vaderland! ]drij maal 
 
Ons gilde staat al sedert vijftig jaren, 
Wij zingen nu het blijde jubellied; 
Wel dreigen nieuwe stormen en gevaren, 
Maar wie op God betrouwt, hij vreeze niet! 
Onze oudren hebben kloek den strijd gestreden, 
Nu staan wij hier, en sluiten hand in hand; 
Zoo blijft ons Etichove als in ’t verleden, ]bis 
Getrouw aan God en aan het Vaderland! ]drij maal 
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De belangrijkste en meest ophefmakende vete tussen het katholiek en het 
staatsonderwijs werd uitgevochten tijdens de schoolstrijd van 1879-82. Er 
had zich echter een voorgeschiedenis afgespeeld met de wet op het 
onderwijs, uitgevaardigd in 1842. Toen was de politieke situatie in het land 
echter helemaal anders In de steden toonde men weinig eerbied voor die 
wet, die het onderricht van de godsdienst en het geestelijk toezicht in de 
school bekrachtigde. Het was wel een overeenkomst tussen twee 
verschillende gezindheden, unaniem gestemd, waarin gestipuleerd werd 
dat de onderwijzer verplicht was dagelijks één uur godsdienstonderwijs te 
geven, onder de waakzaamheid en het toezicht van de geestelijkheid. De 
plaatselijke clerus kreeg bovendien vrije toegang tot de scholen en het 
recht alle godsdienstig en zedig onderwijs te bewaken. Er werden tevens 
kantonale en provinciale toezichters aangesteld die over de uitvoering 
moesten waken. Dit betekent dat alle staatsscholen over een geestelijke 
beschikten, die belast was met het geestelijk onderwijs. Dit verliep echter 
niet overal probleemloos “en in de grote steden is men zelfs zoover 
gekomen dat, alhoewel nog bestaande, deze wet om zoo te zeggen niet 
meer geëerbiedigd maar ontweken wordt”.1 

Met de invoering van de nieuwe wet op het onderwijs, na de verkiezings-
nederlaag van de katholieken in 1879, werd de oude wet van 1842 afge-
schaft met alle gevolgen van dien, en dit liet zich vooral voelen in de 
dorpen. Er ontstond een bitsige strijd en de katholieke scholen waren op 
zichzelf aangewezen. Vooral op financieel vlak ondervond men 
moeilijkheden maar gelukkig kon men rekenen op de steun van milddadige 
en gegoede burgers om nieuwe vrije scholen te bouwen. De geestelijkheid 
bewoog hemel en aarde om de kinderen naar de “vrije katholieke scholen” 
te laten gaan en wendde daarbij alle middelen aan om de kinderen uit de 
“geuzenscholen” weg te houden. Het werd hen trouwens opgedragen door 
de geestelijke overheid: “De Belgische Bisschoppen hebben uitdrukkelijk 
verboden, aan elken Christen Ouder, van voortaan zijn kinderen naar de 
Gemeenteschool te zenden. ’t En zijn geen gemeentescholen meer, want 
door de wet van 1879 is ’t governement volkomen meester van die 
scholen”.2  
Men duldde geen tegenspraak en er ontstond tweedracht in de dorpen met 

De schoolstrijd van 1879 - 1882 te Nukerke en Etikhove 

Julien De Vuyst, Mere 

1 De Godsdienstige week van Vlaanderen, 10 januari 1879, p.295. 
2 De Werkman, 29 augustus 1879, p. 1. 
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een onvoorstelbare hetze tegen de gemeenteonderwijzers door de geeste-
lijkheid, die soms verregaande middelen gebruikte om de kinderen uit de 
”staatsscholen” te houden. Uit de hiernavolgende getuigenissen blijkt over-
duidelijk dat men werkelijk alles in het werk stelde om de kinderen naar de 
“school van de pastoor” te sturen.  
Pastoor en onderpastoor maakten in de meeste dorpen gebruik van de 
kansel om “de ziel van ’t kind” te redden. Het was echter niet altijd gemak-
kelijk voor de geestelijkheid om een lokaal te vinden waar men de kinderen 
van het lager onderwijs kon onderbrengen voor onderricht. Voor het 
kleuteronderwijs kende men minder problemen aangezien de meeste 
kloosterorden hun scholen trachtten uit te breiden met vestigingen in 
verschillende dorpen. 

Zo kon nog voor de schoolstrijd losbrak, in Nukerke dank zij “de milddadig-
heid en de zorgen van den E. Heer Van Malleghem en van zijne zuster, 
alsook aan den iever van den E.H. Pastoor, een schoon gesticht bouwen, 
geschikt voor eene bewaarschool”.3 

3 De Godsdienstige Week, ibidem, 13 juli 1877, p. 85. 

De vroegere gemeenteschool aan de Pontstraat in Nukerke 
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Op zondag, 8 juli 1877, vestigden zich een paar nonnen van de Zusters van 
Barmhartigheid uit Ronse in het nieuwe klooster dat ingewijd werd door de 
deken van Ronse. Zij waren afgehaald met de rijtuigen van burgemeester 
Claus en van dokter Van Malleghem, en naar de kerk gevoerd om er de 
hoogmis bij te wonen. De eucharistieviering werd bijgewoond door 
notabelen en betrokken geestelijken waaronder de directeuren van het 
Crombeen en van het hospitaal van Ronse. Kanunnik Van der Moeren 
verzorgde de homilie waarbij hij de ouders aanmaande “om er hunne 
kinderen zoo vroeg mogelijk naartoe te zenden”.  
Zijn preek had blijkbaar indruk gemaakt op de kerkgangers want “des 
anderendaags openden de Zusters hunne school, en de ouders 
wedijverden om er hunne kinderkens om het eerst naartoe te brengen. 
Voor de middag, waren er reeds zestig aangetekend, den tweeden dag 
beklom het getal tot zeventig”.4 Een paar jaar later brak echter de strijd 
los. 

Getuigen doen hun verhaal 

De wet van Pieter Van Humbeeck (liberaal kabinet) was natuurlijk zeer 
ongunstig voor de vrije scholen, die uitsluitend door de geestelijkheid 
werden geleid. Als eerste verdedigingswapen om de strijd aan te binden, 
gebruikten zij de sermoenen waarin sommige predikanten zich een ware 
revolutionaire taal veroorloofden met opruiende inhoud tegen de overheid. 
Hierbij lieten de onderpastoors zich niet onbetuigd en sommige katholieke 
dorpspolitiekers uitten bedreigingen die zelfs tot broodroof konden leiden. 
De toestand werd in geheel het land zo ernstig en gespannen dat men 
besloot om een speciale commissie op te richten, die op 16 juni 1880 met 
haar werkzaamheden begon. In verschillende kantons van het land werden 
“enquesten” gehouden en talrijke personen uit alle lagen van de bevolking 
werden opgeroepen om in het vredegerecht hun verhaal te doen over de 
toestand in hun dorp met betrekking tot de narigheden op het vlak van 
onderwijs. 
Op 14 oktober 1880 zetelden de volksvertegenwoordigers Willequet, 
Lippens en de Vigne, als officieel aangestelde leden van de commissie van 
schoolonderzoek, in het vredegerecht van Oudenaarde. In openbare zitting 
werden een aantal getuigen gedagvaard om gehoord te worden in verband 
met incidenten en andere onaanvaardbare praktijken, die zich in hun 
gemeente hadden afgespeeld of persoonlijk hadden ervaren. Deze 
confrontatie moest een einde maken aan alle moeilijkheden en problemen, 
die op sommige momenten maar weinig menselijk waren. 

4 De Godsdienstige Week, ibidem, 13 juli 1877, p. 85. 



38 

 

Als eerste getuige van die bewuste zitting werd de 47-jarige kantonale 
opziener, Hippoliet Germonprez,5 opgeroepen om zijn belevenissen mee te 
delen. In het Oudenaardse, zoals overal elders in het land, was er enorm 
veel tegenstand tegen de nieuwe onderwijswet. Verder verduidelijkte hij: 
“De priesters hebben de (gemeente)scholen gelasterd, als zijnde verderfe-
lijk en ongodsdienstig, de onderwijzers, als zijnde scheurmakers. Zij heb-
ben zich van huis tot huis begeven te dien einde, en gezegd dat die 
onderwijzers zelven, die eertijds goed waren, geen vertrouwen meer 
verdienden, daardoor alleen, dat zij in de gemeenteschool zijn gebleven. 
Zij zijn ook bij de eigenaars geweest, de eigenaressen vooral, om hunnen 
stoffelijken invloed te gebruiken ten gunste van de katholieke scholen”.6 
Dergelijke verklaringen vormden in feite de rode draad doorheen de 
gebeurtenissen in elk dorp of stad. 
Als zevende getuige van die dag werd de 24-jarige gemeenteonderwijzer 
van Etikhove (school Louise-Marie), Francies Van Laeys, opgeroepen. Hij 
deed een uitgebreid verhaal over de belevenissen in zijn school. De men-
taliteit die er heerste, was zoals overal elders met een even bitsige strijd 
om de kinderen naar de katholieke school te sturen. Het was daarbij niet 
ongewoon dat men op verschillende manieren druk uitoefende op de 
ouders en de getroffen maatregelen waren soms verregaand en vaak niet 
bepaald volgens de leer van Christus: “Mathilde Van Hanvar had een kind 
in de gemeenteschool. Willende hertrouwen, heeft de pastoor haar 
gedwongen het kind uit de gemeenteschool te trekken, onder bedreiging 

5 Hyppolite Leopold Germonprez, geboren te Nukerke op 7 mei 1833, is een zoon van Pieter 
Amandus Germonprez (geboren te Kerkhove 2/8/1803) en van Barbara Vanhoutte 
(geboren te Anzegem op 11/2/1811). Pieter Amandus was de eerste onderwijzer van de 
gemeenteschool te Nukerke. Op 21 januari 1833 stelde het gemeentebestuur van Nukerke 
voor aan Pieter Amandus Germonprez, op dat ogenblik onderwijzer te Vichte,  om naar 
Nukerke te komen. De gemeenteraad aanvaardde het voorstel van burgemeester Frederic 
Van Butsele om het huis in de Pontstraat “tenant au devant au sieur Debisschop, du midi à 
sa veuve Platteau, ------- à sa veuve Deraedt, en du nord à la dite rue et consistant en un 
rez de chaussée de quatre places, avec purnis, cave, plusieurs etables et remises et ayant 
un terrain de vingt cinq verges. Le bail sera de neuf ans à commencer du 1e mai 1800 
trente trois.” 
In 1854 werd een nieuwe gemeenteschool gebouwd. "Zaterdag 17 december 1854 te 
8 uur in het gemeentehuis overgegaen zal worden tot de openbare aenbesteding bij afbod 
voor het bouwen van een schoollokael en de herstelling van de woning van de gemeente 
onderwijzer". Enkele maanden later schreef men in het weekblad van Oudenaarde "Feuille 
D'Annonces" : "in het schoone ruime schoollokael - onlangs nieuw gebouwen - welke fraai 
versierd was, ging op zondag 23 september 1855 een prachtig schoolfeest door. Het feest 
nam een aanvang met een kooroptreden...." Dit gebouw bestaat nog altijd en is nu 
bewoond door kunstenaar Ben Snauwaert.  

 (onuitgegeven nota’s van Marc Vuylsteke)  
6 Schoolenkwest, p. 919-920. 
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het huwelijk niet in te zegenen. Ik weet dit van de vader van Mathilda 
zelven. Zij was weduwe van zekeren De Lange. De pastoor heeft verklaard 
dat de ouders, die kinderen in de gemeenteschool hadden, zich niet 
mochten aanbieden tot de biecht. Het kind van Mathilda is uit de 
gemeenteschool getrokken ten gevolge daarvan”.7 
Een stuk land van veertien are, eigendom van de kerk, werd altijd verpacht 
aan de school van Etikhove maar na het invoeren van de nieuwe wet werd 
de overeenkomst verbroken. Het kerkbestuur weigerde om het aan 
Francies Van Laeys verder te verpachten en daarna weigerde de pastoor 
om het zelfs openbaar te verpachten. 
Sedert 19 juni 1879 was hij onderwijzer in “Maria Louisa” en had er ruim 
honderd leerlingen in zijn school. Amper drie maanden later was het aantal 
tot een twintigtal gedaald en op het ogenblik dat hij zijn getuigenis aflegde, 
bleven er maar twaalf meer over. Nochtans verklaarde hij : “Mijn onderwijs 
is hetzelfde, voor en na de wet; de boeken zijn zelfs de eigenste. Ik geef 
ook den catechismus, maar doe er geen uitleg bij”.8 

In de parochie werd veel geld ingezameld voor de katholieke school maar 
de onderwijzer moest toegeven dat er “noch tegen de wet noch tegen de 
school gepredikt is in de parochie zelve”, dit in tegenstelling tot de paro-
chies in het omliggende. Maar niettemin had hij eveneens te kampen met 
ouders die door de priesters bedreigd werden om ze de sacramenten te 
7 Schoolenkwest, p. 924. 
8 Schoolenkwest, p. 924. 

De gemeenteschool naast de kerk van Louise-Marie 
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weigeren als ze hun kinderen naar de gemeenteschool zouden sturen. Het 
was evenmin ongewoon dat de katholieke scholen geleid werden door 
onderwijzers zonder diploma. Bovendien had Francies Van Laeys recht op 
een jaarwedde van 1750 fr “maar tot hiertoe heb ik maar 700 fr 
ontvangen” besloot hij. 
Zijn verhaal werd bevestigd door de 56-jarige landbouwer Jan Baptiste 
Donkerwolcke van Schorisse, die een kind in de gemeenteschool van 
Louise-Marie had en bijgevolg niet meer mocht te biechten gaan. De toen 
54-jarige weduwe, Mathilde Hanvar, kon volgens de pastoor hertrouwen 
maar “niet in staat van gratie, maar wel in staat van doodzonde” omdat 
haar kinderen in de “liberale school” waren. Uiteindelijk heeft ze 
toegegeven en hen naar het klooster van Schorisse gezonden “omdat zij 
hunne eerste communie moesten doen, en zij zouden geweigerd worden”.  
Als elfde getuige in de zitting kwam de 40-jarige Pieter-Jan De Donder aan 
de beurt. Hij was kolenhandelaar in Etikhove en lid van het “school-
commiteit”, wat hem zure oprispingen zal bezorgd hebben. Zijn tante was 
zuster-overste in het klooster van Kachtem (bij Izegem) en verkocht haar 
land, in totaal ongeveer zes hectare, om hem te beletten te delen in haar 
nalatenschap. Hij beschikte over een brief waarin ze hem, als erfgenaam, 
niets wilde gunnen. Hij overhandigde de bewuste brief van Cordula De 
Donder om bij het proces-verbaal te voegen. Hij getuigde bovendien nog 
over een paar sterke verhalen dat o.a. de onderpastoor aan sommige 
mensen verbod oplegde om dokter Theophiel Caternant te groeten omdat 
hij “niet tot onze religie behoort”. Aan de vrouw van August Provoost werd 
het meterschap ontzegd bij een doop en de absolutie werd geweigerd aan 
allen die iets of wat met de gemeenteschool te maken hadden. Op de 
kansel ging men heftig te keer tegen de “ongelukswet” en de koster, 
slippendrager van de geestelijkheid, liet zich niet onbetuigd tegen de kolen-
handelaar: “Dezen zomer is een persoon, die zich gezelfmoord had, te 
Etichove op ongewijden grond begraven. De koster heeft mij gezegd, dat 
er juist nog eene plaats voor mij over was. Dit is gezegd geworden in het 
publiek”.9  
Zijn broer, de 36-jarige Adolf De Donder, brouwer te Etikhove, kreeg 
dezelfde behandeling te verwerken. Hij had de grond van hun tante in 
gebruik maar na de verkoop was dit niet meer mogelijk. Hij kende de 
inhoud van de brief in verband met de verkoop van de grond “om ons 
daarvan te berooven”.  
Dit waren niet de enige verhalen want ook in andere dorpen kende men 
identieke gebeurtenissen. 

9 Schoolenkwest, p. 927. 
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De foto’s van Johan 

Jozef Bourdeaudhui 

Johan Vanhuffel houdt zich bij Businarias bezig met 
het inventariseren van foto’s uit de oude doos. Om 
zichzelf voor te stellen zocht hij in zijn eigen 
schoenendoos naar een oud prentje van toen hij – en 
ik gebruik zijn eigen woorden - nog “ne schone gast” 
was. Commentaar bij deze beoordeling laten we aan 
de lezer over. 
De foto’s die in het archief voorkomen zijn alle 
opgenomen in Excelbestanden.  
Het is de bedoeling om, zoals bij “De knipsels van 

Roger” in elke uitgave van Businarias enkele foto’s te publiceren, daarrond 
één en ander te vertellen (wij schrijven dus geen artikel rond deze foto’s) 
en indien gewenst, de lezer te vragen mee te hepen bij de identificatie van 
de personen welke op de foto’s voorkomen of de omstandigheden waarin 
de foto is gemaakt te becommentariëren (vergeet niet het referentie-
nummer van de foto te vermelden), en … opbouwende kritiek is steeds 
welkom. Daartoe kan U steeds terecht bij de archivarissen van Businarias, 
via mail naar “Ter Maelsaecke”, of kom eens langs naar de Maalzaakstraat 
te Maarkedal (alle nodige gegevens daartoe zijn te vinden in dit boekje of 
op de nieuwe website www.businarias.be). Hebt U zelf nog oude foto’s, 
breng ze bij Johan in “Ter Maelsaecke”. Daar worden ze in gescand en 
geïnventariseerd. Uw originelen krijgt U steeds terug. 
Onze eerste keuze viel toevallig op enkele foto’s in verband met de 
deelgemeente Etikhove. 
 
Etikhove foto nr 0650 
Bijgaande foto werd genomen 
begin van vorige eeuw en stelt ene 
Remi Liveyns voor. De man 
poseert hier fier bij zijn ossenspan. 
Of zou het kunnen dat het de 
ossen zijn die fier poseren bij hun 
hoeder? En de te verwachten 
vraag: wie kent nog de namen van 
de ossen? 
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Etikhove foto nr 0018 

De heren op bovenstaande foto waren de laatste raadsleden van de 
gemeente Etikhove (van 1970 tot 1976), in gezelschap van de toenmalige 
gemeentesecretaris (rechtstaand links) Alfons van Nieuwenhuyze. Zittend 
van links naar rechts het schepencollege met Georges De Clercq, Albert De 
Voet, burgemeester Robert Lison, Henri De Meulemeester en Pascal Norga. 
Rechtstaand van links naar rechts, naast de secretaris, de raadsleden Omer 
Van Welden, Robert De Potter, Hyppoliet Aelvoet, Gerard De Smet en 
Armand Rédelé. Michel De Temmerman was afwezig bij de opname van 
deze foto. Na de fusie werden er van deze heren slechts twee herverkozen 
voor de nieuwe gemeente Maarkedal: Robert Lison en Gerard De Smet. 
 
Etikhove foto nr 0027 
De Etikhoofse manne-
lijke jeugd kon zich in 
de zestiger jaren van 
vorige eeuw aanslui-
ten bij de “wolfkes”, 
officieel de “welpen”, 
de jongerenafdeling 
van de Katholieke 
Scouts. Toen boven-
staande foto werd 
genomen was Magda 
De Voet (10) de 
Akela van dienst. Dame 16 is mij onbekend. Enkele  welpen herken ik nog: 
Paul De Wolf (2), identieke tweeling Dirk en Marc Stockman (3 en 5, maar 
wie is wie?), Walter Bauters (4), Jozef van Nieuwenhuyze (6), Luc Willen 
(9), Marc Thienpont (11), Calix De Clercq (12) en Johan Van Nieuwenhuyze 
(15). Ik vermoed dat Wim Stockman links staat (1) en nr 13 Bernard De 
Clercq is. Maar de andere? En wie is die geit ? 
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Etikhove foto nr 0417 
Deze foto is wellicht iets 
meer gekend, hoewel reeds 
opgenomen rond 1900. Hij 
werd genomen vanuit een 
van de galmgaten van de 
toren van de Sint-Britiuskerk 
en stelt het dorpsplein voor, 
nu Etikhoveplein. Rechts 
naast de prachtige boom 
staat nog de hoeve die in 
1904 gesloopt zou worden 
voor de bouw van het 
nieuwe gemeentehuis van 
Etikhove met aanpalende 
school (deze laatste intussen 
ook reeds afgebroken). Wie 
er toen in de woning naast 
de boom links woonde, weet 
ik niet. Tot eind 1975 was 
daar het café “In de 
Kampioen” gevestigd, met 
bijhorend kapsalon. De 

barbiers van dienst waren sedert 1920 spruiten uit de familie De Zitter. Het 
huis links waar de vlag uitzit was de smidse Van Schoorisse, later 
verbouwd tot het huis “De Coninck-Pede”, lange tijd een winkel van 
verfwaren en allerlei gebruiksvoorwerpen (een AIT avant-la-lettre). Nu is 
daar de apotheek Moreels gevestigd. Rechts vooraan is er de gevel van 
huis Ghys, nog steeds in eigendom van de nazaten van de toenmalige 
gemeentesecretaris Arthur Ghys.  
De foto werd genomen ter gelegenheid van een of andere processie. Links 
en rechts van het plein zie je de stroken uitgestrooide bloemblaadjes (het 
waren er inderdaad veel), langs dewelke de processie diende te lopen. 
Rechts vooraan zie je de als engelen geklede “maagdekens” als het ware 
tussen de bloemblaadjes zweven. Op de achtergrond knielen devote 
parochianen voor het ter plaatse opgebouwde altaar vanwaar de priester 
de zegen geeft met een monstrans. 
Nostalgie? 



44 

 

Op zaterdag 27 augustus 2011 reden we met een 
volle bus, zowel leden van Businarias als van V.V.F.-
Vlaamse Ardennen, op ontdekkingstocht via het 
kleine dorpje Grandmetz met zijn kasteel in 
renovatie naar Leuze-en-Hainaut. Daar bevindt zich 
het automuseum "Mahymobiles" met 's werelds 
meest uitgebreide verzameling. 
We werden verwelkomd met koffie en een 
versnapering. Daarna leidde de gids ons op een 
ludieke manier binnen in de autowereld. 
Meer dan 300 voertuigen worden hier permanent 
tentoongesteld, gaande van koetsen tot limousines, 
waaronder enkele unieke exemplaren zoals een 

Ford uit 1921, een Minerva... Het was een unieke ervaring. Na een 
verkwikkende en verzorgde maaltijd in een typisch Waals restaurant "Le 
Vieux Chaudron" in Attre, wandelden we naar het nabij gelegen kasteel. 
Het 18de eeuws kasteel, nog in perfecte staat bewaard en eigendom van de 
familie de Meester de Heyndonck, wordt gekenmerkt door gepropor-
tioneerde gevelpartijen. 

Uitstap: Leuze-en-Hainaut - Attre - Doornik 

Paula Vander Mijnsbrugge 
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Het interieur van het kasteel is een echte droom: men treft er zowel rococo 
als neoclassicisme naast elkaar aan en allebei even verfijnd uitgevoerd. 
Het 18de eeuws meubilair kwam rechtstreeks uit de handen van de 
toenmalige ebenisten en heeft de karakteristieke grijsgroene tinten, die 
toen in de mode waren. 
Het kasteel is bekend voor zijn verzameling Saksisch en Doorniks porselein. 
In Attre kan men eveneens de evolutie van het muurbehang volgen. De 
muren van de salons bijvoorbeeld zijn bekleed met Chinees rijstpapier, 
uniek in België. 
Om 16u30 werden we opgewacht aan het "Office du Tourisme" in Doornik. 
Vandaar loodsten de gidsen ons langs typisch middeleeuwse gebouwen 
naar de Onze-Lieve-Vrouw kathedraal, erkend in 2000 als Werelderfgoed 
door de UNESCO. 
Met haar gevels in de typisch blauwgrijze kalksteen van de streek is de 
Doornikse kathedraal een prototype en een hoogtepunt van de Schelde-
Romaanse stijl. 
Haar vijf torens domineren de omgeving en vormen de rijkdom en glorie 
van Doornik. 
In de schatkamer bevinden zich enkele uitzonderlijke relikwieschrijnen 
onder andere van Onze-Lieve-Vrouw en St.-Eleutherius (bisschop) uit de 
13de eeuw. Verder nog enkele schitterende religieuze voorwerpen zoals 
kazuifels, cibories, een Byzantijns kruis… 

Daarna maakten we nog een stadswandeling langsheen historische 
gebouwen genietend van de uitleg door de gidsen. Nog even nagenoten 
met een drankje op de Grote Markt en dan veilig naar huis. 
Alvast afspraak voor een nieuwe ontdekkingstocht in 2012! 
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www.businarias.be 

Jozef Bourdeaudhui 

Wij zijn reeds enige tijd bezig met het vernieuwen van de website van 
Businarias. We beschikken thans ook over een eigen domeinnaam.  
Op het ogenblik dat deze tekst werd opgemaakt (oktober 2011), zag de 
startpagina eruit zoals hieronder afgebeeld.  

Intussen is deze pagina aangepast en kan de site voluit worden geraad-
pleegd. Het is de bedoeling deze voortdurend bij te werken. Opmerkingen 
van de lezer of de gebruiker zijn steeds welkom.  
Verschillende rubrieken kunnen worden geraadpleegd: 

− “Over Businarias”: de naamgeving en de historiek 
− “Deelgemeenten”: schets van de verschillende deelgemeenten van 

Maarkedal. 
− “Agenda”: wat er te doen is en wat er zal worden georganiseerd 
− “Publicaties”: over alle boeken en bundelingen die Businarias reeds 

heeft uitgegeven 
− “Tijdschrift”: overzicht van alle artikels ooit verschenen in het 

tijdschrift van Businarias met uittreksels 
− “Documentatiecentrum”: gegevens over “Ter Maelsaecke”, waar 

Businarias gevestigd is 
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− “Activiteiten”: spreekt voor zich. Met een speciale link naar de site 
van de Maarkedalse dialecten, waar nog elke maand wordt aan ge-
werkt 

− “Voorbije activiteiten”: korte (foto)verslagen van georganiseerde 
activiteiten 

− “Lid worden”: formaliteiten voor lidmaatschap 
 
Wij kijken uit naar opbouwende kritiek. 
Met dank aan Marc Vuylsteke voor het jarenlang bijhouden van de vorige 
site en aan Leen Bourdeaudhui en Edwin Elshoud voor de hulp bij het 
opmaken van deze vernieuwde website. 

 

Nacht van de Geschiedenis 
 

Dinsdag 20 maart 2012 om 19u30. 
Parochiale Zaal van Etikhove. 

 
 

Jubileumeditie met als thema "DRANK" 
 

 
Geschiedenis van het Hof te Cattebeke 

gevolgd door een uitgebreide en exclusieve 
wijndegustatie van Thienpontwijnen. 

 
 

i.s.m. Davidfonds Maarkedal. 
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Heemkundige Kring 

BUSINARIAS 
Maarkedal 

gesticht in 1996. 

Lidmaatschapsbijdrage 
      €30 - erelid  
      €15 - steunend lid 
      €10 - gewoon lid 

 te storten op rekeningnummer BE80 7475 1604 5077 van 
 Heemkundige Kring Businarias - Maarkedal 

Werkgebied 
Maarkedal:  Etikhove, Maarke-Kerkem, Nukerke, Schorisse en  
 Louise-Marie 
 

Bestuur 
Voorzitter:  Marc Vuylsteke, Rijksweg 125, 9681 Maarkedal 
 marcvuylsteke@skynet.be 

Ondervoorzitter en webmaster: 
 Jozef Bourdeaudhui, Maarkendries 23A, 9680 Maarkedal 
 jobo00@skynet.be 

Secretaris:  Paula Vander Mijnsbrugge, Zeelstraat 18, 9681  Maarkedal 
 vandermijnsbruggepaula@skynet.be 

Schatbewaarder en lay-out tijdschrift: 
 Rudi Van Paemel, Hof te Fiennesstraat 32, 9681 Maarkedal 
 rudi.vanpaemel@fulladsl.be 

Archiefverantwoordelijken: 
 Roger Lodens, Oude Heerweg 15, 9681 Maarkedal 
 Johan Vanhuffel, Kortrijkstraat 104, 9700 Oudenaarde 
Leden:  Paul Baekeland, Jean Capiau, Bernadette Casiers, Clothaire 
 De Deken, Dirk De Merlier,  Edmond De Meulemeester, 
 Roger De Tavernier en Peter Thienpont. 
 

Documentatiecentrum "Ter Maelsaecke" 
 Maalzaakstraat 21, 9680 Maarkedal 
 055/21 53 62 - ter.maelsaecke@skynet.be 

Open:  elke zondagvoormiddag van 9u - 12u  
Gesloten:  op feestdagen en tijdens de jaarlijkse verlofperiode  
 van 15 juli tot 15 augustus. 

Webpagina 
www.businarias.be 
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Vertelsels bij de Leuvense stove 

Paul Baekeland 

Treemieze Mielie werd in open veld 
bij zijn schabbernak gepakt en bij de 
Sturmbahnführer van de Gestapo 
gebracht. Het moest ervan komen. 
Twee dagen later zat hij in het 
Duitse Roergebied zwaar grondwerk 
te verrichten en beton te mengen 
met de schop, twaalf uur per dag, 
zondag en weekdag. Hij kreeg 
amper te eten en moest op een 
strozak slapen, in een houten barak, 
waar ze iedere nacht met vijftig 
samen op stapelbedden getast 
zaten. ”Ik had het een stuk beter, 
ginder in Duitsland,” zei Nard. 

Hij vond dat ze het lang genoeg over Treemieze Mielie hadden gehad, hij 
was zelf ook opgeëist geweest. Maar hij had geen stomme toeren 
uitgehaald, hij had zijn besoodze gepakt en was vertrokken, andere 
horizonten tegemoet. 

“Om den Dolf te dienen,” schamperde Pee. 

“Het is te zien hoe ge dat bekijkt,” repliceerde hij. 

Hij had den Dolf nooit gezien, hij timmerde en verfde en verving gebroken 
ruiten. En deed een klapke met de mensen. En leerde Duits met haar erop. 

“Gij schijnt het ginder alleszins niet slecht gehad te hebben,” zei 
Clementiene. “Als ik u mag geloven, hebt ge daar zelfs goed uwen 
boterham verdiend.” 

“Ge moogt me geloven, vramens, ge weet dat ik nooit lieg.” 

“Tenzij als g’het vergeet,” zei Pee. 

“We zullen nog nekeer omsteken,” zei Nard, om van wat anders te 
klappen. 

Hij haalde zijn toebakzak uit zijn male, graaide er een pluk uit en gaf door 
aan Pee. 
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Ze rolden een sigaret, binst dat Clementiene haar breiwerk opzij legde en 
hen nog een zate kafie met een dreupel inschonk. 

Terloops had ze achter de storze geloerd en vastgesteld dat het buiten nog 
altijd snauwdege. 

“Ik krijg er de rezel van,” zei ze en beval Pee nog een schuppe kolen op de 
stove te doen. De bak stond aan zijn kant. 

Ze hadden geprobeerd Nard schou te maken, door te zeggen dat ze hem 
na den oorlog zouden vinden, als hij voor den Duits ging werken. 

“Ik werk niet voor den Duits, ik werk om mijnen boterham te verdienen,” 
had hij geantwoord. “En daarbij, wie zegt er dat den Duits den oorlog gaat 
verliezen? Een deel van de Fransen werkt al met hem mee en den 
Engelsman zit aan den andere kant van het water eigenlijk de kat uit den 
boom te kijken. En als hij dan al overvliegt met zijn bommenwerpers, 
wordt hij met een overmacht van mitrajeuzen teruggedreven.” 

Hij had hoe dan ook in die dagen geen goeste gehad om terug naar de 
koolmijnen te gaan, er zat al gestof genoeg in zijn longen. Hij had vooral 
de kans gegrepen om een stuk van de wereld te zien. 

Hij kwam in Berlijn terecht, gecreveerd van een volle dag en nacht op 
houten banken in een stoomtrein te zitten. 

Een zo grote stad als Berlijn had hij nog nooit gezien. Met al die grote 
gebouwen en al die mensen en auto’s in de straten en trams die over 
viaducten reden of in tunnels onder de grond verdwenen. Hij had zich een 
klein manneke gevoeld. 

In de trein had hij kennis gemaakt met ene Wies Verbiest uit Aalst, een 
vent van zijn jaren die zijn Duitsgezindheid niet onder stoelen of banken 
stak. Hij gaf de indruk nogal geleerd te zijn. Nard was niet geleerd en niet 
Duitsgezind, hij was noch wit noch zwart, hij keek van waar de wind kwam 
en als die uit een ander gat zou gaan waaien, zou hij gewoon meedraaien. 
Als kleine man was dat het beste wat ge kondt doen. 

Ze hadden veel gediscuteerd tijdens de treinreis en hoe meer ze van 
mening verschilden, hoe beter ze begonnen overeen te komen. 

Ze kwamen in dezelfde barak terecht, kregen kartoffelsoep, bruin brood en 
worst. Ze mochten tot ’s anderdaags uitrusten van de reis. Hun 
“Lagerführer” was gene contrarie vent, Heinrich heette hij, ze mochten 
hem bij zijn voornaam noemen. 

Wies kende een mondje Duits. “Zelfstudie,” beweerde hij. 

“Binnen tien jaar is alles Duits, onthoud wat ik u zeg.” 
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 God weet wiens hoofd er binnen tien jaar nog zeer doet. 

Nard moest met een norse ouwe Fritz mee de stad uit, naar een 
houtzagerij die louter voor de Wehrmacht werkte. Hij moest er helpen 
boomstammen van hun schors ontdoen, ze naar de zaagmachine toe 
takelen, op de rolband kantelen en dan de planken stapelen die door het 
vervaarlijk gierend zaaglint overlangs uit de boom werden gereten. 

Na drie dagen begon hij bij zijn eigen te peinzen: dat werk is te zwaar voor 
een opgeëiste Belg en die ronkbozze van een chef hangt me de keel uit. Hij 
kreeg van pure komorigheid een verschot in zijn rug en werd verplaatst 
naar een bedrijf in volle stad, in de buurt van de luchthaven Tempelhof. 

Daar werd hij voor alles en nog wat ingezet. Er waren Engelse bommen 
gevallen, er was werk aan de winkel. Zijn bazen merkten op dat hij handig 
was zowel in het timmeren als in het verven. Hij waagde het zelfs ruiten te 
snijden en te plaatsen. 

Tijdens heel zijn loopbaan in Berlijn, vooral toen de bommen frequenter 
begonnen te vallen, zou dat laatste zijn specialisatie worden. De ruiten 
vlogen overal in gruizelementen en werden effenaan vervangen door zijn 
ploeg: een Fransman, een Pool en Nard, onder leiding van Rudolf, een 
Duitser die te oud was om nog te gaan vechten. 

Maar dat was later. Toen hij er aankwam, was Berlijn nog een vrij 
gemoedelijke stad. Hij trok er met Wies ’s avonds op uit, de straten door, 
richting Stadtmitte tot voorbij de Potzdamerplatz. In de grote lanen zaten 
mensen op terrassen grosse Biere te drinken en de veroveringstochten van 
hun Volksgenossen te bespreken. Zij waren het Herrenvolk, Europa zou 
hen weldra helemaal toebehoren. De propagandaberichten zorgden ervoor 
dat ze dit bleven geloven, zelfs nadat hun soldaten in Rusland pandoering 
begonnen te krijgen. 

Eens waren Nard en Wies nabij de Brandenburger Tor in een massa volk 
terechtgekomen. Wies wist meteen wat er aan de hand was. Met wat geluk 
zouden ze de Führer zien! Maar toen werd Nard benijt. Hij kon zich niet 
indenken daar met geheven arm te staan en die brulaap met snorretje toe 
te juichen. 

“Ik ben hier weg,” zei hij. 

“Nee, blijf, ge krijgt nooit meer de kans!” 

“Ik zeg dat ik weg ben, ik heb zeer in mijn maag, ik peize dat ik zal moeten 
spouwen.” 
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Hij liep de Kolmarstrasse in, dacht dat Wies hem zou volgen maar dat 
gebeurde niet. 

“Gij hebt gij veel chance,” zei Pee, “dat ze u achter den eurleuge gerust 
gelaten hebben. Ze hadden evengoed uw boelke kunnen komen 
stuksmijten.” 

“Daar was geen reden toe,” verdedigde Nard. “Ik werd opgeëist, ik ben 
gegaan en ik ben bijtijds weergekeerd.” 

Clementiene gaf hem gelijk.  

“Had hij moeten onderduiken misschien? Of den held uithangen, gelijk 
Treemieze Mielie? Ge ziet hoe den dienen gevaren heeft.” 

“Hij is ook bijtijds weergekeerd,” zei Pee. 

“Gevlucht. Naar het schijnt is hij een maand onderweg geweest om thuis te 
geraken. Op ne goeie keer stond hij weer te metsen en dat nog wel bij 
Veugelze Witten, ne zwarte kloot die veel geld verdiend had binst den 
eurleuge.” 

“Als den Duits verjaagd werd en de Witte Bende terreur begon te zaaien, 
hadden ze Treemie niets gedaan, iedereen wist hoe hij opgepakt werd, 
ginder tegen de bossen van Frasnes, hoe hij met geweld naar Duitsland 
werd gesleurd en daar dwangarbeid had moeten verrichten.” 

“Eigenlijk moeten wij ons Here danken,” zei Clementiene. “Ons hebben ze 
gerust gelaten. We hebben ook nooit honger geleden, gelijk veel andere 
mensen.” 

“Clementiene was een verstandig mens,” dacht Nard. Hij had haar, ook 
daarom, altijd een beetje geren gezien. Intussen was ze al wat ouder aan 
het worden, gelijk iedereen, maar nog altijd goed bewaard gebleven, ook 
al had ze een nest kadeeën grootgebracht. 

Hij had dus Hitler niet gezien. Wies wel. Den dienen was nu nog meer 
vervuld geraakt van de grote dingen die de Duitsers in Europa en in de 
hele wereld teweegbrachten. Op de bank vóór hun barak, met een groepje 
Vlamingen rond zich, had hij het nationaal socialisme, zoals hij het met 
grote, geleerde woorden benoemde, zitten ophemelen. De anderen waren 
één voor één opgestaan en naar hun brits getrokken. Slechts weinigen 
waren hier met hun volle goesting. Over de theorieën van Wies had elk zo 
zijn mening. Maar men zweeg. 

Later, toen de Potzdammerplatz werd platgebombardeerd, het triomfalisme 
onder de Berlijners ineens afnam en plaatsmaakte voor zwijgende 
opstandigheid, scheen Wies dat niet op te merken. Toen de 
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rantsoenkaarten schraler werden, verklaarde hij dat dit maar tijdelijk zou 
zijn. De geruchten over brutaliteiten van de nazi’s bestempelde hij als uit 
de lucht gegrepen onzin. De joden? Ja die moesten nu eenmaal weg, wat 
men ermee deed, was voor niemand duidelijk. 

Dit alles veroorzaakte malaise onder de kampkameraden, waarvan er 
sommigen in stilte met verlof gingen en niet terugkeerden. Dit maakte van 
de gemoedelijke Lagerführer een norse kerel. Iedereen moest het op den 
duur ontgelden. 

Om een of andere reden, bleef Nard in goede doen met Wies. Misschien 
om het plezier van de discussies, ook al konden die bitsig worden. 
Misschien omdat ze alle twee nogal gebeten waren om ’s avonds de stad in 
te trekken, onder de mensen te zijn, de gesprekken af te luisteren. 

Zo kwamen ze in een wijk van nauwe straten en steegjes terecht. Een 
ietwat verarmde buurt met herbergen, een pleintje, een kerk, mensen die 
bijeen stonden te babbelen, kinderen die op muurtjes klommen en oorlogje 
speelden. Dit was een dorp van lang geleden, waar de grote stad omheen 
was gegroeid. Waarom kwamen ze hier? Ze waren hier gewoon verdwaald. 
Ze stapten een herberg binnen en werden bekeken. Iedereen kende hier 
blijkbaar iedereen, alleen zij waren vreemden. 

Wies begon te klappen, hij kon immers Duits, maar ze verstonden hem 
niet. Hij geraakte in de woorden vertuijerd, sloeg er wat Vlooms tussenin 
en toen begonnen ze hem wel te verstaan. Eén van de mannen had in de 
eerste Krieg in Ieper gevochten. Hadden niet alle mannen van zijn leeftijd 
ginds in de loopgraven gezeten? Hij was zwaar gekwetst geweest en had 
maandenlang in Hoogstade in een ziekenhuis gelegen. 

“Und schöne Flämische Mädchen kennengelernt,” lachte hij. 

Hij wou weten wat zij hier in Berlijn kwamen doen. 

“Arbeiten,” zei Wies. 

Ze werden opgenomen in de groep. Maar het Duits geklapsel werd voor 
Nard algauw achtergrondgeluid. Hij dacht aan thuis, kreeg voor het eerst 
een beetje weemoed naar de wereld die hij had achtergelaten, zijn bezette 
land, de mensen daar die niet meer rond kwamen en elkaar begonnen uit 
te maken voor zwart of wit. Hij had een kaartje geschreven naar zijn 
moeder, die tranen met tuiten geschrimd had toen hij vertrok. En naar 
Meulies Tuurke, die niét werd opgeëist en die gevonden had dat Nard had 
moeten onderduiken, in plaats van voor den Duits te gaan werken. En naar 
Vennie Kloef, die zich naar het schijnt stinkend rijk aan het smokkelen was. 
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Hij had alleen antwoord gekregen van zijn moeder, die niet geleerd was 
maar naar meester Touche was getrokken om een briefje te schrijven in 
haar plaats. Van Vennie had hij ook geen antwoord gekregen, wel van 
Marietje. Ze liet hem weten dat haar schuinsloper meer in Zegelsem zat 
dan bij haar in D’Hoppe. 

“Nard,” schreef ze, “gij komt regelmatig in mijn gedachten ...” 

Het deed hem iets. Hij bewaarde dat briefke als een kostbaar kleinood. 

Een week of wat later trokken Nard en Wies nog weer naar datzelfde café. 
Aangetrokken door de dorpse sfeer en het goedkoper bier. Maar er was 
iets veranderd. Er was veel veranderd in een paar dagen tijd. Verschillende 
Duitse steden werden gebombardeerd. En nu werd ook Berlijn steeds meer 
belaagd vanuit de lucht. De oorlog was opeens vlakbij, in al zijn dof en 
niets ontziend geweld. Angst en twijfel sloegen toe, de schone illusies 
waren al een tijdje aan het wankelen gebracht. De grauwel nestelde zich in 
de hoofden van de mensen. Maar ook woede, het niet aanvaarden, de 
schreeuw naar vergelding. 

“Wollt ihr den totalen Krieg?” had de grof gebekte Goebbels over de radio 
geschreeuwd. 

Ja, ze wilden het. Ze wilden de leugen geloven, de oorlog niet verliezen, 
hun leiders niet afvallen. Ze waren gegrepen en bezeten. 

Ein Volk, ein Reich! Marschieren, nicht räsonieren! Weg met hen die het 
anders willen! 

“Ge moet er middenin gezeten hebben om het te begrijpen,” zei Nard. 

Een van de bominslagen had hij zelf van nabij meegemaakt. Op een avond. 
Het gebeurde amper twee straten van de dorpse wijk verwijderd. Er was 
eerst het loeien van sirenes geweest, het paniekerig geloop van mensen. 
Dan de adembenemende stilte, zwaar gegons van vliegmachienen, 
plotseling een immense bomexplosie, een honderd keer uitvergrote 
donderslag. Gedaver, stukspringende ruiten, instortende gebouwen. 
Losbarstend afweergeschut. Andere bominslagen verderop. 

Hij lag ineengekrompen in een donker portaal, hij leefde. Hij hoorde het 
gonzen van wegtrekkende vliegmachienen, dan weer de ijzige stilte, dan 
menselijke stemmen in de straat. Hij kwam overeind, rook stof en brand. 
Wies was niet te zien. Iedereen liep dezelfde kant uit. Hij liep mee. Tot 
waar puin de weg versperde en daarachter vuur oplaaide. 

Uit opengereten gebouwen puilden meubilair, gordijnflarden, losgerukte 
plankenvloer. Een oude vrouw schreeuwde vanuit een weggeslagen 
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venster. Een man kroop over het puin, dan nog een, plotseling waren 
overal mensen bedrijvig. Nard begon samen met anderen balken weg te 
sleuren. Iemand ontrolde een waterlans en begon in het vuur te spuiten, 
dat uit een van de gebouwen oplaaide. Iemand had een schop. Een ander 
kwam met een ladder aandraven. Ergens was gekreun te horen. 

Uit een van de straten steeg plots het loeigeluid op van ambulance- en 
brandweerwagens. 

Iedereen moest weg.  

Nard zat binnen in één van de huizen. Op instinkt af, had hij een 
versplinterde deur ingedeukt. Daar lag een man op de grond, versteend 
van schrik, met bloedende schouder. Hij werd Nard gewaar en wees naar 
iets in het donker. 

“Renate,” fluisterde hij. 

Twee benen kwamen onder een hoop steengruis vandaan. Over 
instortingen kon Nard meeklappen, hij had dat soort dingen beleefd in de 
koolputten. Hij begon bressen gesteente van het bedolven lichaam weg te 
smijten. Tot hij de vrouw uit het puin vandaan kon halen. Ze woog zwaar, 
er zat geen leven in. Hij voelde bloed, door haar kleren heen. Toen hij haar 
beter kon zien en haar pols voelde, stelde hij vast dat ze dood was. 

“Renate,” jankte de man. 

“Is naar de hemel,” zei Nard stillekies. 
“Heil Hitler, godverdomme,” dacht hij luidop tussen zijn tanden. 

P.S. De schrijfwijze van de dialectwoorden is een eigen keuze van de auteur. 
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De knipsels van Roger 

Jozef Bourdeaudhui 

Inleiding 

Vorige jaargang zijn we in het tijdschrift Businarias gestart met een reeks 
‘knipsels’. 
Ze omvat een selectie uit het uitgebreide krantenknipselarchief van de 
heemkundige kring. We vermelden niet uit welke krant of uit wiens journa-
listieke 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 en soms (olijk) becom-
mentariëren, eventueel met de oorspronkelijke bijgaande afgedrukte foto 
(sorry voor de kwaliteit). 
Nog één technische opmerking: de cursief gedrukte teksten zijn telkens 
letterlijke uittreksels uit het artikel. 

Wat gebeurde er in Maarkedal in 1981? 

Schorisse, januari 1981 
In de regionale pers zijn artikeltjes over viergeslachten steeds een welkom 
onderwerp. De erbij horende foto’s tonen dan steevast de vier personen 
van elke generatie op een zelfde stereotiepe wijze geposeerd, waarbij de 
overgrootmoeder of overgrootvader altijd belast wordt met het vasthouden 
(of is het tegenhouden) van haar of zijn achterkleinkind. Drie 
viergeslachten in één familie is wel eerder een zeldzaamheid. 

“Martha Vanden Abeele (82 j.) 
uit Schorisse is de ‘stam’moeder 
van het geslacht Raymonde 
Coppens (53 j.), Marita De 
Kimpe (31 j.) en Cindy Boonaert 
(6 j.), bovendien van het 
geslacht Simonne Coppens (59 
j.), Martha Ghijselings (34 j.) en 
Yoke Magerman (1 j.) en boven-
dien van het geslacht Coppens 
Aline (47 j.), Yolande Provost 
(23j.) en Yke Bral (2 j.)”.  



10 

 

Schorisse, maart 1981 
Maarkedal is niet erg rijk aan geklasseerde 
monumenten. En het komt al eens voor dat 
geklasseerde monumenten niet met de nodige zorg 
worden ‘behandeld’. De kerk van Schorisse is de 
enige kerk uit Maarkedal die geklasseerd is als 
monument. 
“De Sint-Pieterskerk zal eerstdaags in het Belgisch 
Staatsblad verschijnen als geklasseerd monument. De 
omgeving van de kerk, wordt geklasseerd als 
dorpsgezicht. De klassering werd aangevraagd door 
de kerkfabriek, en op 13 september van 1979 werd 
aan deze instelling reeds een positief antwoord 
verstrekt. Begin februari werd men dan op de hoogte 
gebracht dat de klassering een feit is. Een 
verheugend feit voor de pastoor die hiermee de 
herstellingen van de kerk in een volgend stadium zal 
trachten te brengen.” 
Dan geeft de reporter een korte historiek over de 
kerk als bouwwerk. 

Etikhove, april 1981 
Tot 1970 bevond zich aan de voet van de Ladeuze een hoeve, op de rand 
van verval. Nu is daar restaurant en feestzaal Ladeuze gevestigd. Daarvoor 
was het echter een kunstgalerij. De familie Fernand Ghys-Dekesel hadden 
de stallingen van de oude hoeve in 1971-72 omgetoverd tot een prachtige 
galerij. In april 1981 werd het tienjarig bestaan ervan gevierd. 
“De 10de verjaardag van de stichting en openstelling van de Kunstgalerij 
Ladeuze te Etikhove geeft aanleiding tot een feestelijk gebeuren in en om 
de galerij en dit op zaterdag 25 en zondag 26 april 1981. Het was inder-
daad op 28 april dat in het De Saedeleerlandschap te Etikhove, het Latem 
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van de Vlaamse Ardennen, de eerste gedurfde start werd gegeven van 
Ladeuze met een uitzonderlijke kunst-expo. Niemand minder dat de twee 
prinsen van de Vlaamse klassieke-moderne schilderkunst nl. André Tahon 
en Gies Cosijns, in deze streek geboren en getogen. Het werd beslist een 
schot in de roos. … De heer en mevrouw Fernand Ghys-Dekesel willen wel-
licht beiden hun dank en waardering betuigen en tegenover de duizenden 
bezoekers en cliënten die in de loop van die 10 jaren de Kunstgalerij 
Ladeuze met hun bezoek vereerden en tegenover de meer dan 200 kunste-
naars-exposanten die er hun oeuvre te ‘kijk en te keur’ stelden ...” 
Hoe het feestprogramma eruitzag lees je verder in het krantenknipsel. Met 
een zekere nostalgie kijk ik terug naar die tijd, toen ik bijna naar elke ver-
nissage ging en zelf nog een ontwerp maakte voor de uitnodigingen van 
die vernissages (zie foto - de originele tekening hangt nog steeds in het 
restaurant) en er ooit het grootste ganzenbord van Vlaanderen maakte … 
Over dat laatste volgt ooit wel een artikel. 

Schorisse, juli 1981 
Wie kent er niet het ‘Schuusies Meziekske’ ? De tijd vliegt snel, het is 
eigenlijk onvoorstelbaar dat deze groep reeds meer dan dertig jaar bestaat. 
Maar in juli 1981 werd hun éénjarig bestaan gevierd. In een van de knip-
sels uit Roger’s archief lezen wij uitgebreid de historiek van het ontstaan 
van deze ‘accordeonfanfare’’. “Te Schorisse bestaat sinds één jaar een 
unieke accordeonfanfare die velen zal doen terug denken aan de vervlogen 
tijd van de vijftiger jaren. De fanfare gekend onder de naam ‘’t Schuusies 
Meziekske’ heeft zich door haar uitzonderlijk voorkomen in één jaar tijd 
weten op te werken tot één van de voornaamste en meest gevraagde 
animatiegroepen in Zuid Oost-Vlaanderen. De jonge groep wil naast 
optredens ook de begeleiding van jonge accordeonisten verzorgen en hen 
vooral degelijke kansen bieden om met de accordeon terug te keren naar 
het volkse dorpsleven van weleer. Initiatiefnemers van dit enige gezelschap 
zijn Jean-Marie D’Hondt, Noël Van Schorisse en Joris Vandenhaesevelde. 
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Hoe het allemaal groeide vertelde de jongste van de drie, Jean-Marie 
D’Hondt. De noodzaak om aan jonge accordeonisten een kans te geven is 
zeer groot. De accordeonist is bijna totaal verdwenen uit het dorpsleven. 
Tijdens een toevallig optreden in een toneelstuk van Gaston Pieters, ‘De 
Pronostiekburgemeester’ opgevoerd door het Chirogezelschap Schorisse in 
de lente van 1980 hebben wij met een paar mensen die dringende nood-
zaak aangevoeld. Een paar maand later stonden wij reeds met een vijftien-
tal enthousiastelingen klaar voor ons eerste optreden. Die première kwam 
er op de ‘Dag van de Folklore te Schorisse’. Het succes van de groep was 
verbluffend.” 
In het knipsel volgt dan een lijstje met de eerste optredens van de groep. 
We geven de lezer graag nog de samenstelling van ’t Schuusies Meziekske. 
“Momenteel zijn er een twintigtal spelende leden. Het zijn de accordeonis-
ten Joris Vandenhaesevelde, Jean-Marie D’Hondt, Elie Geenens, Georges 
Vanschoorisse, Isabelle Van den Haesevelde, Erwin De Temmerman, 
Steven Wauters, Geert Goeminne, Patrick D’Hondt en Stefaan Taelman. Tot 
de begeleidingsgroep behoren de tamboeren Etienne Vanderbreucq, 
Karolien De Temmerman, Stefaan Vandenhaesevelde, Jo Wieme, Hendrik 
Vandekerkhove, de belletjesdragers Gerda Vandenhaesevelde en Katy 
Morre en verder ‘Peerke’ de garde, Vera Schiettecatte en de zusjes De 
Temmerman die instaan voor de aankondiging en Eddy Schiettecatte die 
de muzikale standaard draagt. De grote trom wordt gehanteerd door Noël 
Van Schoorisse en door André Van Wijmeersch.” 
En wie nog meer wil weten over ’t Schuusies Meziekske moet maar bij 
Roger het volledige artikel gaan lezen. 

Nukerke, augustus 1981 
Ooit had Nukerke een grote traditie om dorpsfeesten te houden. De 
reporter noteerde dat in 1981 Nukerke de klok terugdraaide. 
“Nukerke zag zijn dorp als nooit voorheen. Sfeer, volk en zon sierden de 

4de Nukerkse Dorpsfeesten. 
Dank zij de belangloze 
m e d e w e r k i n g  v a n 
parochiale bewegingen 
werd een groots landelijk 
feest opgezet waar heel 
wat te beleven viel. Een ge-
varieerd programma vol 
volkse animatie lokte ruim 
1500 enthousiaste feest-
vierders. Onder hen vele 
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oud-Nukerkenaren. Uit hun handen rolde spontaan applaus. Zij zagen 
Nukerke als een reusachtig folkloredorp dat lang van tevoren de 
feestvlaggen had opgehangen tot op zijn kerktoren. Pastoor Urbain Heyse, 
burgemeester André Hubeau, schepen Lippens en andere 
gemeentenotabelen, in statige zwarte pakken, openden de luisterrijke 
optocht. In stoet volgden de St.-Michielruiters, de nieuwe Wijkvrienden, 
achtbare ereboeren en –boerinnen, oogstboerkens en oogstmariekes, de 
katholieke jongeren van te lande, de fratsenmakers uit de zak, het 
koningspaar van de Cereskaarters, aangevoerd in een open wagen uit lang 
vervlogen tijden en tot slot in zijn praalwagen, geitenboer Danny Heyse, de 
centrale figuur op Nukerke’s Hoogdag. Samen met zijn eregasten zagen we 
de eierboer, oogstboer, kaasboer, konijnenboer, molenboer, schapenboer, 
oogstfee, eikoningin, fiertelprinces, miss Boma, bosfee, bierprinses, 
aardbeiprinses, geitenkoningin en de ajuinboer uit Aalst …” 
Je zou bijna denken dat de volledige Boerenbond én de adel daar aanwezig 
waren. 

Etikhove, augustus 1981 
Met de kaarten spelen is ook in Etikhove een volkssport met alles erop en 
eraan. In 1981 waren daar bijvoorbeeld de ‘Statiekaarters’. 
“De prijsdeling en de viering bij de Statiekaarters ging door in het lokaal bij 
Raoul Van Coppenolle – Delcroix, café Baskuul. Uit deze 45 leden 
bestaande vereniging was het André Schiettecatte welke Koning werd. De 
eerste vrouwelijke medekaartster was Anna Valepijn en Gomaar De 
Meulemeester kreeg de Rode Lantaarn.” 
Wie weet er nog waar café Baskuul was? 
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Nukerke, oktober 1981 
Het is even schrikken als je in een krantentitel leest dat er 
naast Leterme een “tweede geitenboer gevonden is” . 
Onmiddellijk denkt men dan aan één bepaalde belangrijke 
persoon maar in 1981 was het daarvoor nog iets te vroeg. 
Dus eens lezen waarover het gaat. 
“Vrijdagavond, 30 oktober vond in het ‘Peerdeken’ te  
Zingem de tweede geitenboerverkiezing plaats. De droom 
van Nukerke en van de 1ste geitenboer werd 
werkelijkheid. Na een spannende strijd tussen 8 
kandidaten was de jury unaniem akkoord om Jacky Den 

Haerynck te benoemen als tweede geitenboer ’81, tot grote vreugde van 
de vele supporters welke meegereisd waren met Jacky. En dat er sfeer 
gecreëerd werd door zang en animatie van de Nukerkse supporters waarbij 
de ‘Kluivers uit Maarkedal’ zorgden voor de muzikale omlijsting. Nadat de 
uitslag bekend werd zingt Nukerke niet meer: hij wordt geitenboer; maar 
‘hij is geitenboer’ ...” 

Louise-Marie, december 1981 
Ook mensen die zich meestal belangeloos inzetten in het parochieleven 
worden al eens gehuldigd. 
“In erkenning van de uitnemende diensten bewezen aan de kerk in het 
bisdom Gent heeft Mgr. Leonce-Albert Van Peteghem het gouden ereteken 
van St. Bavo toegekend aan Jerome Besard voor 50 jaar koster-organist en 
zanger en de zilveren decoratie van het bisdom aan Henri De Cubber, 
Fedor De Merlier, Denis Canoo en Albert Opreel. Namens de Gentse 
bisschop werden zij zaterdagavond in hun kerk door pastoor Leo Turcksin 
gedecoreerd …” 
Weet er iemand wat ‘uitnemende’ diensten zijn? Je krijgt er in elk geval 
een decoratie voor! 
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Het Davidsfonds Maarkedal en de Heemkundige Kring Businarias organi-
seerden op 20 maart 2012, en dit voor de zevende keer in Maarkedal, de 
Nacht van de Geschiedenis. Traditiegetrouw nam Businarias het initiatief 
voor de inhoudelijke organisatie. 
Deze Nacht van de Geschiedenis werd een feesteditie. Na een korte lezing 
over de historiek van het ‘Hof te Cattebeke’, die wij graag brachten, kon er 
worden geproefd en genoten van gerenommeerde Thienpontwijnen. Heer-
lijk om samen met vrienden wijn te proeven, te smaken, te ontdekken en 
vooral ervan te genieten. Het was de heer Jacques Thienpont zelf die de 
wijndegustatie begeleidde. Hij liet ons proeven van  verschillende soorten 
kostbare wijnen en gaf uitleg over de Thienpont wijnbouwers, de gebruikte 
druivensoorten en de karakteristieke eigenschappen van de wijn. 

Marc Vuylsteke 

Nacht van de Geschiedenis 

Vanaf de start zat het reeds goed. We werden verwelkomd met een glas 
champagne, Beaumont des Crayères. Van broer Boudewijn Thienpont 
proefden we de Le Roc de Pellebouc, zowel de witte van 2009, de rode van 
2007 en de rosé van 2010. ‘Z’, vroeger bekend als de ‘Z’ van ‘Zédé’, is een 
wijn met heel heldere kleur, heel jong en een mooi voorbeeld van wat een 
Bordeauxwijn moet zijn. Van Nicolas Thienpont proefden we de Château 
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Puygueraud 2007, de Château de Prade 2007 en de Château Cuvée 
Georges 2007. 
En dan was het de beurt aan de meer prestigieuze cuvées. Er werd gestart 
met de Clos des Quatre Vents 2008, een wijn van Luc Thienpont. Na de 
verkoop van zijn Labégorce-Zédé legde hij zich toe op deze eerder kleine 
wijngaard van 1,2 ha groot. Deze Margaux was heel mooi geëikt, met 
koffie en rook in de fijne, lekkere, erg expressieve neus. 
Vieux Château Certan, Pomerol 2009, dè grote Bordeaux, een mooie naam 
met een mooie reputatie, was er ook bij. De druiven ervan werden volledig 
met de hand geoogst en getrieerd. Deze mooie elegante wijn is fris en 
zacht, stevig gestructureerd en intens. De neus is ernstig en nogal 
ingetogen met een vleugje cederhout, munt en roet. Zo 'n wijn kan je 
omwille van zijn prijs niet al te dikwijls drinken. 
Als klap op de vuurpijl, de kroon op het werk, was er … de "Trilogie". 
Le Pin, dé wijn van Jacques Thienpont, één der duurste wijnen ter wereld, 
was er niet bij, maar we konden wel proeven van de officieuze tweede 
wijn van Le Pin, een blend van de afgekeurde cuvées van 2007 en 2008. 
Deze wijn is vooral bestemd voor de familie en de vrienden en dat de 45 
proevers hiermee uiterst tevreden waren hoeft geen betoog. 
'n Dergelijke ‘Nacht van de Geschiedenis’ willen wij graag elk jaar 
meemaken. Zou het kunnen? 
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Leo Piron, reeds 50 jaar overleden 

Marc Vuylsteke 

Leo Piron leefde en werkte grotendeels in de schaduw van zijn 
schoonvader Valerius De Saedeleer. Amper dertig jaar oud had Leo reeds 
als kunstenaar een algemene erkenning en waardering weten te 
verwerven. Toch heeft hij nooit de naambekendheid van De Saedeleer 
gekregen. Heden is zijn werk grotendeels in de vergetelheid geraakt. In 
mei 2010 keurde de gemeenteraad van Maarkedal de aankoop goed van 
een werk van Piron. 
Het werk ‘Landschap te Nukerke’ is gemaakt op doek en meet 46 bij 61 
cm. De vraagprijs was 5.000 euro. Burgemeester Peter Thienpont zei toen: 
“Wij mogen terecht spreken van een goede prijs. Gezien de crisis op de 
financiële markten verkopen nogal wat kunsteigenaars hun bezittingen. Wij 
hebben ons gemeentepatrimonium kunnen verrijken met een waardevol 
kunstwerk voor een meer dan degelijke prijs. Wij reserveren alvast een 
mooie plaats in de raadzaal.” Jammer dat Maarkedal nog altijd geen schil-
derij van zijn beroemdste inwoner bezit. Vroeger heeft de gemeente wel 
als eens voor een doek een prijs vooropgesteld van 450.000 oude 
Belgische frank maar het werd toen verkocht voor twee miljoen. “Het is 
onze droom vroeg of laat een echte De Saedeleer binnen te halen, 
voorlopig moeten we het stellen met een pentekening,” zegt de burge-
meester. 
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Leo Piron werd te Marcinelle geboren op 14 oktober 1899 als tweede in 
een gezin van vier kinderen. Zijn vader Theodoor, afkomstig van Dender-
houtem, was bakker en werkte enkele jaren in een coöperatieve in 
Marcinelle maar keerde vrij spoedig naar Vlaanderen terug. Met zijn gezin 
vestigde hij zich als bakker te Aalst waardoor Leo zijn jeugdjaren daar 
heeft doorgebracht. Zijn moeder was Sidonie Verbestel. Bij Karel Calmeyn 
(1873-1938), een tekenaar, pastellist en kunstgraveerder uit Brugge, 
leerde hij het graveren. Daarna kwam hij in dienst bij drukker De Greef. 
Ook volgde hij lessen in de academie te Aalst waar hij onder andere les 
kreeg van Ernest van den Panhuyzen1, een typische negentiende eeuwse 
landschapsschilder en van Achille Ysabie2. Kort daarna werd hij tekenleraar 
aan die academie. 

1 Ernest van den Pandhuysen werd te Brussel geboren op 21 januari 1874. Pas vier dagen 
oud werd hij overgebracht bij zijn oom en tante te Aarschot die het kind grootbrachten. 
Hij werd in 1905 leraar aan de Academie te Aalst op 24 juni 1905. Op 7 maart 1929 
overleed hij als gevolg van een ongeval en werd te Schaarbeek begraven. 

2 Achille Ysabie (Heusden 1865 – Gent 1945), directeur van de Academie van Aalst. Hij was 
glazenier, decoratieschilder en kunstschilder. 

Schilderij in 2010 aangekocht door de gemeente Maarkedal 
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Zijn eerste atelier mocht hij inrichten bij het echtpaar Gustave en Maria 
Helena Meert3 - Piron. Zij was zijn nicht. Later kon hij zijn atelier inrichten 
boven de bakkerij van zijn vader. Mede dankzij zijn opleiding als graveerder 
is hij tot een groot meesterschap gekomen, het penseel werd zijn burijn-
naald, zijn schilderijen werden prachtige miniaturen. 
In 1923 nam hij deel aan een groepstentoonstelling ingericht door de 
Aalsterse Kunstkring. Hier ontmoette hij Valerius de Saedeleer die hem uit-
nodigde naar Etikhove. Deze ontmoeting zal bepalend zijn voor zijn verdere 
leven. Zijn baan als leraar aan de academie liet hij varen en hij kwam naar 
Etikhove. In die tijd was er in Etikhove een soort van kunstkolonie ontstaan 
waar schilders, tekenaars, schrijvers en dichters van de meest diverse 
pluimage, omheen de tot stand gekomen weverij van kunsttapijten, de 
atmosfeer van een zeer geraffineerd bohemienleventje schiepen. Aanvan-
kelijk voelde de stille dromerige Piron zich als een vreemde eend in de bijt, 
maar hij paste zich wonderwel aan. Hier zag hij tal van kunstenaars komen 
en gaan, onder andere de gebroeders Haesaerts, Tytgat, Paul Van 
Ostaijen. Met één van de dochters van Valerius huwde hij te Etikhove op 8 
april 1926 “Met Maria-Josepha had hij 
een voor hem ideale kunstenaarsvrouw 
gevonden. Zij heeft zijn hele leven lang 
het klimaat weten te handhaven dat 
Piron nodig had om zijn werk gestalte te 
geven ...” 4 
Leo Piron bleef in de schaduw van De 
Saedeleer. Hij had niet het guitige en 
volksgebonden karakter van zijn schoon-
vader, was eerder op zichzelf gericht en 
altijd op zoek naar hogere schoonheid, 
steeds zichzelf overstijgend. Was De 
Saedeleer eerder een Pallieter, dan was 
Piron meer een gesloten en sereen man 
die hield van verfijning. Na zijn huwelijk 
vestigde hij zich eerst in Etikhove, later 
in Volkegem, terug in Etikhove tot 1948 
en dan te Nukerke. 

3 Gustave Meert (Aalst 11/06/1889 – Aalst 17/04/1936) was gestart met een eigen 
schoenbedrijf maar schakelde later over naar de textielbranche. Hij werd een 
breigoedfabrikant en stichtend voorzitter van de Bond der Breigoedfabrikanten.  

4  Van Mechelen Johan, “Leo Piron, een levensschets”, VVV Maarkedal, 1983. 
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Huwelijksakte van Leo Piron en Marie-Joseph De Saedeleer 
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“Aanvankelijke schildert Leo Piron straat- en dorpsgezichten en hoeven, 
nieuw realistisch, klaar afgelijnd, de huizen geaccentueerd in de stilte en 
het spel van licht en schaduw van de zomerse zondagnoen. De sfeer van 
de Vlaamse Ardennen is reeds volop aanwezig, de ongeschonden landelijk-
heid blijft in de faktuur van het werk bewaard”  5 
Met een studiebeurs die hij kreeg van Fondation Rubens trok hij voor vier 
maand naar Parijs en een maand naar Bretagne6. Het schilderij 
‘Dorpsplaats te Etikhove’ werd in 1927 bekroond met de Jeanne Pipijnprijs7. 
Hij nam deel aan verscheidene tentoonstellingen: in zaal de Taevernier te 
Gent, Galerie de la Toison d’Or te Brussel, Galeries de Spectacles te 
Brussel. Pieter G. Buckinx8 schreef in het februarinummer 1931 van De 
Tijdstroom: “Uit ieder doek van Leo Piron spreekt of liever luistert de witte 

5  Van Mechelen Johan, “Leo Piron, een levensschets”, VVV Maarkedal, 1983. 
6 De studiebeurs had een waarde van 10.000 Franse frank. 
7  Mevrouw Jeanne Pipijn schonk in 1920 een som die moest uitgereikt worden aan de 

student met het beste schilderij in olieverf van de klas voor schilderkunst of levend 
model. Albert Savereys won de prijs in 1921. Een andere winnaar was Hubert Malfait, de 
kunstenaar die deel uitmaakt van de tweede groep van de Latemse school met Gust de 
Smet, Fritz van den Berghe, Constant Permeke, Albert Servaes, Léon de Smet.  

8  Pieter Geert Buckinx, (Kortessem 1903 – Jette 1987) was dichter, lid van de Koninklijke 
Vlaamse Academie, medeoprichter van het tijdschrift De Tijdstroom en redacteur van 
Dietse Warande en Belfort. De Staatsprijs voor Poëzie ontving hij in 1983. 
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zachte rust, die ingetogenheid, die stilte en die weemoed die wij alleen bij 
dichters ontmoeten”. In 1931 nam hij deel aan een groepstentoonstelling 
van de Aalsterse Kunstkring en toonde er vijf Bretagnedoeken, doeken die 
meer naar het expressionisme geëvolueerd waren. “Het penseel heeft voor 
een stuk de wijk moet nemen voor het tempermes. Het koloriet is vers en 
fris, de doeken stevig aangezet en vlak uitgewerkt. Maar uiteindelijk heeft 
zijn verblijf in Bretagne alleen zijn liefde voor het Zuidvlaamse landschap 
kunnen vereeuwigen en bestendigen.” 9 

9  Van Mechelen Johan, “Leo Piron, een levensschets”, VVV Maarkedal, 1983. 

Een werk uit zijn Bretoense periode 
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Dorsmachine 

Stilleven 
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Periode Vlaamse Ardennen 
Piron had nauw contact met de talrijke schilders, schrijvers, cineasten en 
kunstcritici die naar Etikhove kwamen om de patriarch Valerius de 
Saedeleer te ontmoeten. Ze verbleven in het hotel-café ‘Auberge De Vos’ 
en geraakten bij de plaatselijke bevolking bekend als ‘de kruiswegjoden’.10 
Het café waar de artiesten verbleven werd in 1926 ‘opgefrist’. Jean Milo, 
Paul Haesaerts, Paul Maes, Edgard Tijtgat en Ramah verfden de diverse 
wanden vol met ludieke taferelen. Op de schoorsteenmantel was een 
landelijke scène geschilderd, een werk van Ramah, met op de voorgrond 
de buste van een vrouw met een weelderige bloemenruiker. Iets verder zit 
een man met geruite broek achterstevoren op een koe. Op één van de zij-
wanden stond een werk van Paul Haesaerts, het stelde een jazzscène voor 
met een accordeon-, saxofoon- en mandolinespeler. Op een andere wand 
stond een bruidspaar afgebeeld. In 1972 werden de fresco's in het café, 
dat toen bekend was onder de naam ‘Sjuule’, herontdekt maar een jaar 
later sloot het café zijn deuren. Ook al raakte op 9 februari 1978 het 
gebouw als monument beschermd, de muurschilderingen zijn 
onherroepelijk verdwenen. Het is en blijft een jammerlijke definitieve 
verarming voor Etikhove. 
Leo Piron schilderde nu vooral het boerenleven, buitenmensen en stillevens 
maar ook en vooral het Zuid-Vlaamse landschap. Van zijn Bretoense 
periode is niets overgebleven. Hij schilderde met een uiterste nauwkeurig-
heid en werd een fijnschilder met een bijzonder ambachtelijke vaardigheid. 
Tussen en boven alle stromingen heen, baande Piron zijn eigen weg. In 
1936 nam hij deel aan de 20ste Biënnale van Venetië en toonde er zijn 
landschappen. Later stelde hij tentoon in Warschau, Rouen, Wenen, Parijs, 
Keulen en Düsseldorf. 

10  Zie artikel in Businarias nr 30, 2006: “De Saedeleer is één, de rest is een invasie”, 
Bourdeaudhui Jozef. 
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Nukerke 
Te Nukerke langs de ‘Staatsbaan’, nu Rijksweg N60, bouwde hij in 1948 
zijn landhuis dat hij naar het plaatselijk toponiem ‘Daelbosch’ noemde. 
“De vrienden waren er welkom en werden er gastvrij ontvangen. Het is een 
bakstenen villa van één bouwlaag in Vlaamse, landelijke villastijl gebouwd 
naar ontwerp van architect F. Vander Haeghen. Opvallend is de steile en 
breed overstekende pannen bedaking met klimmende dakkapellen. We 
bemerken de lange houten hoekconsoles van voorpuntgeveltop met 
gesculpteerde opschriften: links ‘Anno 1948’ en rechts ‘Daelbosch’. In de 
noordelijke zijgevel zien we het ruime zoldervenster van het atelier, op 
gelijkaardige houten console met windrichtingen O en W.” 11 

11  Verbeeck M. & Tack A. 1998: “Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur 
Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen 
door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2”, Brussel – Turnhout, Auteur: Verbeeck, Mieke.  

Vanuit zijn werkkamer op de eerste verdieping had hij een prachtig uitzicht 
op de Scheldevallei. Het uitzicht werd door niets gehinderd, de einder was 
eindeloos. Met het heerlijk panoramisch landschap voor ogen schilderde 
Piron in een feilloze techniek zijn poëtische landschappen, met een 
benedictijnergeduld detailleerde hij zijn doeken. 
“Aanvankelijk schildert hij wijd uitdeinende landschappen met daarboven 
een sterkbewogen wolkenspel. Gaandeweg wordt dit landschap meer en 
meer begroeid met boomgroepen, struikgewas, komen hoeven en huizen-
groepen meer op het voorplan. De hemelen worden rustiger, de 
tegenstelling licht en donker moet wijken voor opbouw van het schilderij 
vanuit een centrale lichtkern. 
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Puttene Zelfportret 

Zicht op Nukerke 
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Sneeuwlandschap 

Dorpsplaats te Etikhove 
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Piron schildert volgens de gang der seizoenen, maar schuwt de felheid van 
de zomer. Hij schildert het wijd ingesneeuwde winterlandschap, het vroege 
voorjaar met de eerste tekenen van licht en groen, de herfst, maar steeds 
is er ruimte van waaruit het schilderij wordt opgebouwd. 
De ruimte is klaarte die zich in de eindeloosheid oplost. Er moet plaats zijn 
voor licht, lucht en wolken. Het landschap, de bomen en huizen 
inbegrepen, staat in functie van de hemel daarboven. Daarom zijn de 
bomen kaal of nauwelijks uitgelopen, met takken en twijgen waartussen 
men de ruimte aanvoelt. 
Piron schildert niet naar de natuur. De landschappen worden door hem 
geconcipieerd, zij worden opgebouwd uit wat verstrooid ligt rondom 
hem.” 12 

12  Van Mechelen Johan, “Leo Piron, een levensschets”, VVV Maarkedal, 1983. 
13  Joachim Patinir (Bouvignes-sur-Meuse, ca. 1480 – Antwerpen, 1524) komt de eer toe de 

eerste echte landschapschilder in de Nederlanden te zijn. Was het landschap tot dan toe 
ondergeschikt aan de – gewoonlijk bijbelse - voorstelling op een schilderij, bij Patinir wordt 
het gepromoveerd tot hoofdonderwerp. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Joachim_Patinir). 

In 1958 stelde hij tentoon in Gent en in de Standaard van 4 december 
1958 lezen we hierover: “Op onvermoeibare wijze en met engelengeduld 
bracht hij het landschap van Zuid-Vlaanderen, meer bepaald dan dat van 
Nukerke en Etikhove, op een wijze die herinnert aan onze Vlaamse 
Primitieven en speciaal aan Patinir13. Het is een kunst die buiten de tijd 
staat en die eeuwig wil zijn, in die zin dat de schoonheid van de natuur niet 
aan modegrillen of wisselende smaken onderhavig is. Zo wil Leo Piron ook 
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kunst scheppen buitentijds en dus ook wars van alle modes maar steunend 
op een onverbeterlijk métier en een geraffineerd aanvoelen van een 
landschap en van een atmosfeer dat hij als geen ander in lange jaren van 
beschouwen heeft leren liefhebben.” 
Een laatste keer toonde hij zijn werken in de galerij Isi Brachot te Brussel. 
Kort daarop werd hij ziek. In het begin van 1962 was hij aan de beterhand. 
Op 8 februari 1962 bracht hij een bezoek, zoals hij praktisch wekelijks 
deed, aan zijn vriend dokter De Meulemeester en ging gezond en wel terug 
naar huis. De volgende morgen lag hij levenloos in bed. Hij was toen 62 
jaar. Enkele dagen later, in een bijtende winterse kou met sneeuw en 
hagelbuien namen zijn talrijke vrienden afscheid van de kunstenaar in de 
Onze-Lieve-Vrouwhemelvaartkerk te Nukerke. Het stoffelijk overschot werd 
bijgezet in de familiekelder te Aalst. Zijn echtgenote Marie Joseph de 
Saedeleer leefde nu alleen als weduwe verder in het grote landhuis. Enkele 
jaren later verhuisde ze naar een veel kleiner huisje in de Elsstraat te 
Nukerke. 
“’s Middags stond de zon scherp over het landschap met de kale bomen die 
Leo zo dikwijls had geschilderd. Het grote raam van de huiskamer waarin 
hij de laatste vijftien jaar van zijn leven gelukkig was, bood hetzelfde 
uitzicht van vroeger: het landschap van de Vlaamse Ardennen.” 14 

14  Van Mechelen Johan, “Leo Piron, een levensschets”, VVV Maarkedal, 1983.  
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Daelbosch 
In het ‘Daelbosch’ woont nu Piet Piron, een kleinzoon van Leo Piron. 
Op zaterdag 19 december 1987 werd een gedenkplaat, naar een ontwerp 
van kunstenaar Herman Norga, onthuld aan Huize Daelbosch dit ter ere 
van de 25ste verjaardag van het overlijden van de kunstschilder. Het 
gemeentebestuur ging daarmee in op de vraag van hun raadslid Dr. De 
Meulemeester, die jarenlang bevriend was met Leo Piron. Burgemeester 
Langie hield de gelegenheidstoespraak. Piet Piron zei toen: “Deze gedenk-
plaat kwam er niet alleen ter ere van grootvader maar is er één ter ere van 
al wie in deze streek streeft naar echte schoonheid ... Grootvader Leo hield 
niet alleen in zijn werken van nauwgezetheid en verfijning. Die geestesge-
steldheid kwam ook tot uiting in zijn manier van werken en leven. Iedere 
dag opnieuw hield hij een vast uurschema waarop hij zich in zijn atelier 
terugtrok ... Mijn grootvader was niet gesteld op uiterlijk eerbetoon. 
Een reportage in de reeks ‘Ten Huize van …’ weigerde hij beslist. Hij ging 
er steeds van uit dat de geschiedenis over zijn werk zou oordelen ...”  

Daelbosch met rechts de woning van Leo Piron 
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Wie kent de vijf geboden van de Kerk nog? 

1. Zon- en Feestdag zult gij eren 
2. op boet- en Vrijdag vlees ontberen 
3. houd de Vasten ongeschonden 
4. biecht minstens eens per jaar uw zonden  
5. en nut rond Pasen 't brood des Heren. 

Het tweede gebod stelde dat de gelovige op vrijdag en op tal van boete-
dagen het vlees moest derven. Dit verklaart meteen waarom de vrijdag bij 
ons nog altijd traditioneel ‘visdag’ is. Het vlees derven is in de Belgische 
bisdommen sedert de jaren 1960 volledig afgeschaft. 

Aswoensdag te Nukerke in 1561 

Marc Vuylsteke 

Het gevecht tussen Carnaval en de Vasten. Pieter Brueghel de Jonge (1564-
1638). Verzameling van de Koninklijke Musea voor Schone kunsten van België.  

Het originele schilderij van Pieter Bruegel de Oude, dat tot model diende voor 
Pieter Brueghel de Jonge, hangt in het Kunsthistorisches Museum te Wenen. 
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Aswoensdag was een van die boetedagen. De gelovigen waren verplicht de 
boetetijd te heiligen door de vasten- en onthoudingswet na te leven. De 
onthoudingswet verbood het vlees op vrijdagen en sommige zaterdagen, 
terwijl volgens de vastenwet alle gelovigen ouder dan 21 jaar op de vastge-
stelde dagen, op straf van doodzonde, moesten vasten. Dat was o.a. zo 
voor de vastentijd, op quatertemperdagen1 en op tal van vigiliedagen2. Aan 
hen die moesten vasten was het verboden om tijdens die dagen vlees of 
zelfs eieren te eten. 
Veertig dagen voor Pasen valt Aswoensdag. Paaszondag valt volgens het 
Concilie van Nicaea (325), de eerste zondag na de eerste volle maan na het 
begin van de lente. De avond voor Aswoensdag, op vastenavond, valt het 
afscheid van carnaval. Dit woord zou zijn oorsprong vinden in het Latijnse 
“carnem levare” wat staat voor het wegnemen van het vlees. 
Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd. Op deze dag zet de 
priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers om hen 
aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. De as is het overblijfsel van 
verbrande palmtakken, die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de 
viering op Palmzondag. De takken zijn het teken van de overwinning, de as 
verbeeldt nederigheid en berouw. Het gebruik stamt uit de tiende eeuw. 
In de zestiende eeuw en ook later was de strijd om te overleven een dage-
lijkse zorg. Vlees was geen dagelijkse kost, zeker niet voor de laagste 
klasse. Toch was Vlaanderen door de jaren heen bekend om zijn eet- en 
drinkgelagen tijdens de talrijke feestdagen. 
In het kerkelijk jaar was er een geordende afwisseling tussen de feest-
dagen en de periodes waarin een grote matigheid verplicht was. De langst-
durende vastenperiode was de veertig dagen voor Pasen. Die 
vastenperiode werd dan voorafgegaan door een carnaval waar men eens 
flink de teugels mocht vieren en eten en drinken in overvloed. Met 
Aswoensdag werd de buikriem verplicht weer dichtgesnoerd. 
Het gevecht tussen de twee werelden van carnaval en vasten werd 
schitterend geschilderd door Pieter Brueghel de Jonge3. 

1  Quatertemperdagen: dagen van bezinning, gebed en vasten. Deze dagen (woensdag, 
vrijdag en zaterdag) vielen in het begin van een nieuw seizoen. In de lente: na de eerste 
zondag van het begin van de vasten, de zomer: de zondag na Pinksteren, de herfst: de 
dagen na de Kruisverheffing (14/09) en voor de winter: de dagen na de derde zondag van 
de Advent.  

2  Vigiliedagen zijn dagen die bepaalde religieuze feesten voorafgaan. Bijvoorbeeld de 
vigiliedag van Kerstmis, Pinksteren, Allerheiligen, het feest van Petrus en Paulus, H. 
Mattheus enz. 

3  Pieter Brueghel de Jonge was de jongste zoon van Pieter Brueghel de Oude. De jonge 
Brueghel was pas 5 jaar toen zijn vader in 1569 stierf. Hij overleed te Antwerpen in 1638.  
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De dikke, vettige Carnaval op een bierton gezeten en omringd door zijn 
volgelingen trekt ten strijde tegen de graatmagere Vasten (zie foto op 
pagina 31). Op het hoofd draagt Carnaval een braadpan, om zijn hals 
hangen wafels en eierschalen. De volgelingen die de kar voorttrekken zijn 
voorzien van worsten, wafelijzers, pasteien en broden, symbolen van over-
vloed. Sommige figuren bespelen muziekinstrumenten. 
De magere vrouw rechts beweegt zich voort op een rijdende vismand. Ze 
houdt een baal stro omhoog, waaruit enkele vissen steken. Om haar hals, 
armen en benen hangen broodjes, krakelingen, mosselen en vissen. Haar 
aanhangers zijn bewapend met een visnet, een rooster, een stokvis, een 
staaf met vissen en een fakkel, objecten die allen verwijzen naar de 
vastentijd. Op het schilderij zien we een aantal volkse rituelen of gebruiken 
die plaatsvonden vanaf Driekoningen tot en met Pasen. 

Nukerke 1561 

Dat het met de vasten in vorige eeuwen menens was blijkt uit onderstaand 
verhaal uit 1561, de tijd waarin Brueghel de Jonge het schilderij maakte. 
Een zekere Joris Heucque had in 1561 in een herberg te Nukerke op 
Aswoensdag samen met anderen een gekookte kip gegeten die van de 
vastenavond was overgebleven. 
Sommigen omstanders hadden verwonderd al opgemerkt ‘dats vremde 
visch’. De ‘misdaad’ was begonnen met een zwangere vrouw in hun gezel-
schap die ‘groote langhenesse’ (een groot verlangen) had voor dat vlees. 
Om haar over te halen om toch van dat vlees te eten en omdat ook zijzelf 
daar een grote goesting voor hadden, hebben ze de kip verorberd. 
Iemand uit de herberg moet dit aangeklaagd hebben en Joris Heucque en 
alle mededaders werden veroordeeld door de plaatselijke officier van 
justitie en de schepenen van de plaats waar het misdrijf was gepleegd. 
Joris vluchtte weg uit Vlaanderen en vroeg kort daarna om gratie bij de 
Geheime Raad4. 

4  “Recht door gratie – Gratie bij doodslagen en ander delicten in Vlaanderen, Holland en 
Zeeland (1531 –1567)”, Marja Vrolijk. De Geheime Raad was een adviescollege van de 
landsheer en was belast met het juridisch toezicht en met wetgevende en administratieve 
taken in de Nederlanden. In het begin van de vijftiende eeuw hadden de Bourgondische 
vorsten deze hofraad, bestaande uit edelen en juristen in het leven geroepen. In 1507 
kreeg deze raad de opdracht de regentes in het dagelijks bestuur bij te staan en werd hij 
officieel Geheime Raad genoemd. 
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Hij had dat vlees niet opgegeten uit ‘vilipendentie’ (minachting) ofte 
‘verhaetinghe’ (verachting) tegenover de regels en wetten van de Heilige 
Kerk maar ‘uuyt dernesse van de vrauwe ende onwetende dronckenschap’. 
De Geheime Raad vroeg advies aan de rechtbank van Pamele en wou de 
reputatie kennen van de dader. Welke was zijn christelijke overtuiging, was 
hij zwak geweest of was hij een misschien een ketter ? 
“Soyt envoyé à ceux de la loy de Pamele affin d’avertir de la fame, vie et 
renommee du suppliant, qu’ils envoyent l’information qu’ils ont sur 
l’advenue de ce cas et ledicte advis”. 
Vanuit Pamele kwam de melding dat zij de reputatie van de ‘suppliant’ (de 
verzoeker) niet kenden maar dat zij, na ingewonnen informatie, tot de 
conclusie waren gekomen dat hij geen ketter was en dat de misdaad niet 
door ‘heresie ofte lutherie’ was begaan. Daarbij waren zij echter van 
oordeel dat hij “niet onder de minst schuldigen behoorde, en net als de 
anderen een publieke amende5 honorabele te laten doen, zijn voorgewende 
armoede ten spijt.” 
Die anderen personen die ook het kerkgebod overtreden hadden, waren 
volgens de justitie van Pamele, veel “onnooseldere ende waren van betere 
ende heerlickere qualiteit en conditie” en zij werden om hetzelfde feit wel 
veroordeeld tot een publieke boete. De Geheime Raad ging daar niet op in 
en verleende Joris Heucque op 17 mei 1561 gratie op voorwaarde van 
“interinement6 en amende honorabele” bij de Raad van Vlaanderen. 
De straf opgelegd door de plaatselijk justitie werd dus vervangen door een 
‘amende honorable’. 

5  Amende: boete, straf. 
6  Interinement, officiële bekrachtiging, ratificatie (van een akte, een beschikking e.d.). 
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Duitse gesneuvelden op het kerkhof van Louise-Marie 

Jozef Bourdeaudhui 

Tijdens het weekend van 20 en 21 september 2003 werd het boek ‘150 
jaar Louise-Marie’, uitgegeven door Businarias, voorgesteld aan het publiek 
ter gelegenheid van de viering van het 150-jarig bestaan van het 
Maarkedalse gehucht. 
Op pagina 77 staat een lijst afgedrukt van Duitse soldaten die in 1918 op 
het kerkhof van Louise-Marie werden begraven. Intrigerend is dat ene 
zinnetje dat door de auteur onder deze lijst is genoteerd: “Wat er verder 
met deze graven gebeurde, is momenteel nog altijd een raadsel.” Dit is 
voor ons weer eens een reden om te gaan speuren… 
Laten we beginnen met het originele document, zoals het werd opgetekend 
in het parochiale overlijdensregister, te bekijken. 
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Deze lijst geeft aan welke gesneuvelden waar precies zijn begraven. 
Interessant is ook dat genoteerd is tot welk regiment deze soldaten 
behoorden. Bij enkelen is aangegeven waar ze zijn gesneuveld of van waar 
ze afkomstig zijn. 
Deze gegevens zijn voldoende om daarmee een zoektocht te beginnen. 
Talrijke vragen rijzen op, vragen waarop vermoedelijk op korte termijn 
geen antwoord zal komen. En toch wordt hier veel informatie gegeven. 

Wij stellen vast dat deze tekst door de toenmalige pastoor met de beste 
bedoelingen is opgemaakt in een mengeling van Nederlands, dialect en 
Latijn. Wij proberen dat even om te zetten in een uitgetikte tekst, waarbij 
wij graag toegeven dat onze omzetting niet voor 100% overeenkomt met 
deze in het bovenvermelde boek en wij ook niet beweren dat onze 
omzetting de juiste is. Dat is nu eenmaal eigen aan ‘onleesbare’ teksten. 

Anno Domini 1918 a 1a usque 7am diem novbris sepulta est in cimeterio Ludoviece 
Mariae corpora sequentium militum Germanorum: 

  

1) Her Lieutenant de Res. Heinrich Pierlo : I. R. 186 / 7 compagnie, natus 28-2
-1896, + 27-10-1918, apud Avelghem (Deze ligt de 1ste naar omhoog 
nevens den weg naar de sacristij). 

2) Daarnevens naar de kerk toe: Gefreite (Kaporaal of 1ste soldaat, Philipp 
Machemer, 2 m G. K. I.R. 118 – natus 17-4-1892 ,+ 23-10-1918 

3) Nevens n° 2 naar de kerk toe: een graf onbekend van een Duitsch. 

4) Nevens dit onbekend graf naar de kerk toe: Schütze Lille 3 m. G. K. 118. (B) 
In dat graf zouden er, volgens men zegt, 2 lijken van duitschen moeten 
liggen. (In de marge staat: (B): Karl Johan Pfeiffer woont te Worms a/ 
Rhijn.) 

5) 2de root duitsche lijken nevens den weg: Ers. Res. Schwartz, Inf. Reg. 118 
M. W. K. 

6) Nevens 5e naar de kerk toe: Grain, I. R. Inf. Reg. 118. 

7) 3de root duitsche lijken tegen de kerk: 2 lijken in een graf:  
a) langs of nevens de kerk Gefreiter (1e soldaat) Karl Johan Pfeiffer (x) 
natus 26-6-1893, + 4-11-1918 – 9 Komp. Inf. Reg. 118.  
b) Daarnevens langs de kant van den weg: Hans Köhling, natus 17-7-1899, 
+ 5-11-1918. (B) Hic seil b) habitat in Berlin-Scharlottenbourg – 9 Komp. 
Inf. Reg. 118. 

8) Schütze Philipp Schülmeyer 2 m. G. K. Inf. Reg. 118 – geboren in Langen 
(Hessen) + 7-11-1918 te Quaremont. 

9) Musketier Oskar Külinasl M. K. Inf. Reg. 88 + op 8-11-1918 

10)  4de root ?lafzmann Schleicher Inf. Reg. 186. 12 Kompagnie + 9-11-1918. 
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Wat lezen wij? 
− Er zijn namen opgegeven van de gesneuvelden. 
− Bijkomend lezen wij bij de meesten wanneer zij zijn geboren en 

wanneer zij zijn gesneuveld. 
− Bij enkelen is vermeld wáár ze zijn gesneuveld. 
− Belangrijk is ook tot welk regiment zij behoorden. 
− Ook hun functie of graad is aangegeven. 

 
Opmerkelijk is wel dat zij allen zijn gesneuveld tijdens de laatste twee 
weken van de Grote Oorlog. En dan komen bij ons de vragen. 
Waar zijn zij gesneuveld? Waarom zo vlak voor het einde van deze oorlog? 
In welke context?  
Hun graven bestaan thans niet meer in Louise-Marie. 
De lichamen (of wat er van overbleef) zouden zijn herbegraven op een 
andere plaats. Waar? Wanneer? 
Is dit te achterhalen? 
Het leek logisch eerst uit te kijken naar archiefbeheerders die de gegevens 
bijhouden van gesneuvelde soldaten. Via het internet konden we een 
drietal van deze soldaten snel traceren. Ze werden herbegraven op het 
Duitse soldatenkerkhof te Menen, gelegen in de Groenestraat op de grens 
van Menen met Wevelgem. Het ‘Ehrenfriedhof Menen Wald N° 62’ werd in 
gebruik genomen in juli 1917 na de 3de Slag om Ieper. Het kerkhof telde 
ruim 6430 Duitse graven op het einde van de oorlog. In de periode 1955-
1959 werden de 128 Duitse kerkhoven in West-Vlaanderen herleid tot vier 
grote rustplaatsen (Hooglede, Langemark, Menen en Vladslo) en één 
kleiner in Zeebrugge. Menenwald werd de grootste begraafplaats van de 
provincie zowel qua oppervlakte als qua aantal begraven personen (48 049 
militairen die bijna allemaal geïdentificeerd werden). Menenwald is tevens 
de grootste Duitse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog op het 
Europese continent. 
Wij mogen aannemen dat in de periode 1955-1959 de soldaten die 
begraven waren in Louise-Marie dan ook zijn ontgraven en elders 
begraven. Maar waar? Onze zoektocht naar de andere Duitse kerkhoven in 
West-Vlaanderen leverde niets op. Maar waren de gegevens wel juist? De 
schrijfwijze van de namen? 
Naar de site www.weltkriegsopfer.de, die een inventaris bijhoudt van alle 
Duitse gesneuvelden in verschillende oorlogen, stuurden wij de boven-
staande lijst van begraven soldaten met de vraag om meer informatie hier-
omtrent. Vrij vlug kregen wij van Lüdger Baumer antwoord. Hij bevestigde 
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ons vermoeden dat er iets niet klopte met de schrijfwijze van de namen. 
Hij bezorgde ons wel de volledige lijst van al deze soldaten die in Louise-
Marie waren ontgraven en overgebracht naar Menen, met de correcte 
gegevens. Daaruit blijkt dat zij samen werden herbegraven. En gezien de 
heer Baumer zo vriendelijk was om in zijn mail ook de juiste plaats van 
deze graven aan te geven, moest het zeker te doen zijn deze terug te 
vinden op het Menenwald (tussen de 48 000 andere). En dus moesten wij 
wel een foto gaan nemen. 
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Een zicht op het kerkhof van onder de ingangspoort 

De twee grafstenen waarin de namen van de gesneuvelden gebeiteld zijn 
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Een van onze vragen was ook hoe het kwam dat deze soldaten de twee 
laatste weken van de oorlog blijkbaar in onze regio waren gesneuveld 
(Avelgem en Kwaremont), daar waar tot dan (oktober 1918) weinig echt 
oorlogsgeweld in onze contreien te bespeuren viel. 
Uit bovenstaande lijsten blijkt dat deze soldaten allen behoorden tot het 
infanterieregiment 118, 88 of 186. De heer Uwe Kloth, van dezelfde 
organisatie als de heer Baumer, kon mij bevestigen dat deze 
infanterieregimenten behoorden tot de 56ste Infanteriedivisie die einde 
oktober, begin november 1918, mede de verdediging op zich nam van de 
Duitse linies langs de Leie en de Schelde. Meer informatie kon hij echter 
niet geven. Hij vermoedt wel dat zij gestorven zouden zijn in een lazaret 
(veldhospitaal) ten gevolge van hun verwondingen. 

die Inf.-Reg. 88, 118 und 186 gehörten zur 56. Infanterie Division die Ende Okto-
ber/Anfang November 1918 schwere Abwehrkämpfe an der Lys(Leie) und Schelde 
zu bestehen hatten. Ihre genannten Soldaten, so nehme ich an, sind im Lazarett an 
ihren Verwundungen verstorben. Von den Regimentern 88, 118 und 186 besitze ich 
leider keine weiterführenden Informationen. 

Het ligt hier niet in onze bedoeling de volledige geschiedenis van alle 
oorlogsactiviteiten uit de doeken te doen. Toch willen we proberen om te 
situeren waar deze Duitse divisies zich bevonden op het einde van de 
oorlog en zo een verband aan te tonen tussen het oorlogsgebeuren en de 
begraafplaats in Louise-Marie. 
De Duitsers startten in 1918 een offensief tegen de Britten en de Belgen bij 
Ieper. Op het eerste zicht waren deze offensieven succesvol: de 
loopgraven werden verlaten en een flinke terreinwinst werd geboekt. De 
troepen waren echter aan het eind van hun latijn. De offensieven liepen 
allen vast in modder, bloed en op een muur van frisse Amerikanen. Over 
het hele front werden de Duitsers in de herfst van 1918 teruggedreven. De 
geallieerden waren nu in de aanval vanaf het Ieperfront. Voor de algemene 
aanval naar de Schelde van 31 oktober tot 1 november 1918 was de uit-
valsbasis de weg Anzegem - Waregem en de spoorweg Kortrijk - Deinze. 
Meer hierover konden we vinden in het 28ste Jaarboek van de Geschied- en 
Heemkundige Kring ‘De Gaverstreke’, uitgegeven in 2000. Het 150 bladzij-
den tellend artikel ‘Oorlog in de Gaverstreke: analyse van de bevrijding van 
Waregem, Ingooigem, Anzegem en Tiegem, oktober-november 1918’ van 
de hand van J. Bogaert en F. Santens (te vinden in het 
documentatiecentrum Ter Maelsaecke) geeft een zeer uitvoerig beeld van 
de verschillende oorlogsgebeurtenissen in die periode, waarbij ook 

Uittreksel uit mail van Uwe Kloth 
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vermelding wordt gemaakt van de posities van de Duitse divisies die hier in 
ons verhaal passen. 
Ter verduidelijking geven wij enkele uittreksels. 
Maandag 28 oktober 1918, ten zuidwesten van Tiegem. “ … De Duitsers 
hadden in deze sector opnieuw de verdediging opgedreven. Het 1/118 
(eerste bataljon van de 118de divisie) was tijdens de nacht de Schelde over-
gestoken en betrok stellingen bij de Trappelstraat. De 3/118 (derde 
bataljon van de 118de divisie) versterkte het aanwezige 1/186 bij 
Waarmaarde. Die compagnie werd ingekwartierd in een hoeve in de 
Kerkstraat (thans Onze-Lieve-Vrouwestraat). De Duitse bezetters maanden 
iedereen aan het dorp te ontruimen en te vluchten.” In een voetnoot 
vermelden de auteurs dat zij bij een landbouwer een zwijn konden kopen 
en zij na een strooptocht in verlaten woningen genoeg huisraad vonden om 
het zwijn te slachten en te bereiden. 
Tijdens de donkere nacht van 30 op 31 oktober 1918 namen de bataljons 
van de Engelse brigades hun posities in ten oosten van Avelgem. “In de 
spits van elk bataljon gebruikte men twee compagnies, onmiddellijk 
gevolgd door twee andere compagnies die zich klaar hielden om de aanval 
over te nemen wanneer het eerste doel bereikt werd ... Net zoals bij de 
divisies aan de linkerzijde startte de aanval om 5.25 uur, maar de 
mitrailleurs van het infanterieregiment 118 hielden lelijk huis in de rangen 
van de Britten. Tenslotte werden ze onder de voet gelopen … 
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Later kwam het 17de bataljon Royal Scots het front bij Rugge (op deze 
plaats speelt ‘De teleurgang van de Waterhoek’ van Stijn Streuvels zich af) 
versterken, omdat een Duitse tegenaanval het hals over kop 
terugtrekkende 1/186 de kans wou geven naar de rechter Scheldeoever te 
vluchten.” 
Bovenstaand kaartje geeft de positie weer van het 118de infanterieregiment 
in Waarmaarde (zie rechtsonder omcirkeld). De pijlen geven de 
positionering weer van de aanvallende geallieerde bataljons. Het is dus 
duidelijk dat de soldaten die ooit begraven werden op het kerkhof van 
Louise-Marie in deze omgeving zijn gesneuveld. Misschien kwamen ze 
gekwetst, zoals Uwe Kloth verondersteld, in een veldhospitaal terecht maar 
dat konden we niet achterhalen. 
 

Nog een toemaatje 

Tijdens onze zoektocht kwamen we 
terecht op een artikel in Het 
Nieuwsblad van 10 november 2007. 
Familieleden van Heinrich Pierlo, de 
familie Lamers, kwamen zijn graf 
bezoeken in Menen. 
Volgens ons staat het belangrijkste 
woord in dit artikel cursief gedrukt. 
“WARUM?”  
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Titanic 100 jaar geleden  

Jozef Bourdeaudhui 

't Is een cliché, maar de afwezigen hadden ongelijk. 
Dirk Musschoot, auteur van ‘100 jaar Titanic’ (reeds tweede druk), vertelde 
op 22 maart laatstleden in de Cultuurtempel te Maarke op een vlotte, 
aangename en boeiende manier over de Belgische passagiers op de 
Titanic. Ook het verhaal van Amandine Van Overmeeren (zie het 
januarinummer van Businarias 2012) werd door hem uit de doeken 
gedaan. 
De organisatie liep in samenwerking met de bibliotheek Omer Wattez van 
Maarkedal. 
Dank aan Marijke Van Welden voor de bijgaande foto: 
v.l.n.r. Marc Vuylsteke, voorzitter Businarias, auteur Dirk Musschoot, Jozef 
Bourdeaudhui, auteur van het artikel over Amandine Van Overmeeren en 
Myriam Sonck, bibliothecaris.  
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De foto’s van Johan 

Jozef Bourdeaudhui 

Johan Vanhuffel houdt zich bij Businarias bezig met 
het inventariseren van foto’s uit de oude doos. 
Het is de bedoeling om in elke uitgave van Businarias 
enkele foto’s te publiceren, daarrond één en ander te 
vertellen (wij schrijven dus geen artikel rond deze 
foto’s) en indien gewenst, de lezer te vragen mee te 
helpen bij de identificatie van de personen die op de 
foto’s voorkomen of de omstandigheden waarin de 
foto is gemaakt te becommentariëren (vergeet niet 
het referentienummer van de foto te vermelden), en 

… opbouwende kritiek is steeds welkom. Daartoe kan u steeds terecht bij 
de archivarissen van Businarias, via mail naar ‘Ter Maelsaecke’, of kom 
eens langs naar de Maalzaakstraat te Maarkedal (alle nodige gegevens 
daartoe zijn te vinden in dit boekje of op de nieuwe website 
www.businarias.be). Hebt u zelf nog oude foto’s, breng ze bij Johan in 
‘Ter Maelsaecke’. Daar worden ze ingescand en geïnventariseerd. Uw 
originelen krijgt u steeds terug. 
Ditmaal kregen wij van Johan enkele foto’s uit Louise-Marie.  

Louise-Marie foto nr. 586 
Hoewel deze foto dateert 
van 1920 is het toch merk-
waardig dat enkele van de 
personen gekend zijn – bij 
de meeste familiefoto’s uit 
die tijd zijn de afgebeelde 
personages meestal nobele 
onbekenden. Deze foto 
werd genomen kort nadat 
een drieling op 25 april 
1 9 2 0  d e  f a m i l i e 
Vanhoolandt – Vanhuffel 

kwam vervoegen. Bovenaan van links naar rechts staan Richard 
Vanhoolandt, Zoe Vanhuffel, Arthur De Priester, Sidonia Schiettecatte, 
Theofiel Vanhoolandt en Mathilde D’haeyer. De zittende dames zijn tot 
heden niet gekend. De kinderen op hun schoot wel. Het zijn Albert 
Leopold, Gilbert Arthur en Robert Edmond Vanhoolandt. 
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Toch hebben wij enkele bedenkingen bij deze foto. Wij veronderstellen dat 
het echtpaar links achteraan de fiere ouders zijn van de drieling, gezien het 
hier gaat om de familie Vanhoolandt – Vanhuffel. Waarom legt vader 
Richard Vanhoolandt dan zijn hand op de schouder van de vrouw voor 
hem? Uit schrik? Want eerlijk gezegd, echt gelukkig en vrolijk zien zij er 
allen toch niet uit. En bekijk die pasgeborenen eens – die linkse en die 
rechtse, dat gaat nog, hun hoofdje hangt alleen een beetje achterover. 
Maar het baby’tje in het midden wordt toch gewoon mishandeld? Of zou 
het zo zijn dat er enkel mooi gehaakte doeken door de zittende dames 
worden vastgehouden en geen drieling? 
 
Louise-Marie foto nr. 66 
Onderstaande foto dateert vermoedelijk uit de zestiger jaren van vorige 
eeuw. Er was duidelijk enige vorm van muziek aanwezig: tromgeroffel met 
trekzakgedoe. Het speelde zich af voor woning nr. 37 en de meeste van de 
heren hadden een zelfde petje op. Misschien ook iets anders? Studenten-
club? Een muziekvereniging in een embryonaal stadium? Wie herkent 
iemand op deze foto en wie weet er iets meer over te vertellen? 
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Louise-Marie foto nr. 68 
De foto links heeft te maken met de vorige. 
Immers deze accordeonspeler is de man met het 
nummer 21 van foto nr. 66. Misschien gaat er bij 
het herkennen van deze persoon bij iemand ook 
een lichtje op om iets meer te kunnen vertellen 
over de vorige foto? Wij zijn benieuwd naar 
reacties! 

Louise-Marie foto nr. 512 
Een meer recente foto met achteraan de reuzen van Louise-Marie, v.l.n.r. 
Sarel, Den Bels en Tiele. Den Bels is de reuzenvoorstelling van Hubert 
Couplez, volksfiguur uit Louise-Marie. Weet er iemand waarop de andere 
reuzen zijn geïnspireerd? 
Vooraan staan v.l.n.r. Chantal Langie, André Schepens, Rudy Van Bost, 
Odette Vandenhende, Laurent Van Bost, Patrick Aelvoet, Jenny 
Vandenhecke en Paula Debus.  
Wij denken dat er toch een zeker verband moet zijn tussen de personen 
vooraan en de reuzen achteraan? Wie kan Johan de nodige informatie hier-
omtrent bezorgen? 
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Aankondigingen 

Onze jaarlijkse uitstap 

Zaterdag 25 augustus 2012 

Leuven en omgeving 

Persoonlijke uitnodiging volgt later 

Zondag 9 september 2012 
Administratief Centrum Valerius De Saedeleer 

Open Monumentendag 
Thema 

WOORD MUZIEK BEELD 
Businarias werkt uiteraard mee aan deze Open Monumentendag 

We plaatsen Valerius De Saedeleer en Leo Piron in de belangstelling 
Tentoonstelling van een beperkt aantal werken en foto's van  

De Saedeleer en Piron 
Doorlopende beeldmontage over beide kunstenaars 

Voordracht van unieke gedichten die betrekking hebben op typische 
landschappen zoals De Saedeleer die op doek bracht 

Andere activiteiten op die dag 
In de Cultuurtempel te Maarke: recital op het Van Peteghemorgel, 

schilderen met de Maarkedalse School, uitblaasconcert door de 
Koninklijke Fanfare de Bijenkorf 

Aan de draaiende Bossenaarmolen: uitvoering van  
"Die schöne Müllerin" van Franz Schubert 

Voor verdere informatie: zie onze website en die van de gemeente 
Maarkedal 
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Vertelsels bij de Leuvense stove 

Paul Baekeland 

Nard was in Berlijn getuige geweest van 
een vreselijk bombardement. Hij had 
naderhand zijn streenge getrokken om 
mensen vanonder het puin te halen. Een 
van hen was een oude vrouw. Renate. 
Ze overleefde de ravage niet, haar man 
bleef totaal ontredderd achter. 

Berlijn was dezelfde stad niet meer, 
Nard was dezelfde vent niet meer, 
na dat bombardement dat hij van zo 
heel nabij had meegemaakt. De 
zucht naar avontuur was hem 
helemaal vergaan, hij was zich 
plotseling bewust dat hij betere 
dingen had kunnen doen dan naar 

hier te komen. 

In de dagen die volgden werd de stad intenser vanuit de lucht bestookt. De 
zegeberichten van het Oostfront, die vroeger dagelijks door de luidsprekers 
werden getoeterd, bleven al een tijdje achterwege. De Russen waren er de 
Wehrmacht aan het omsingelen, maar dat werd verzwegen. De bommen 
van de Engelsen waren tastbare werkelijkheid. 

En Nard, de stomme kloot, zat daar middenin “zijn boterham te verdienen”. 
Moet ge niet lachen? Hij had nog stampen tegen zijn gat moeten krijgen op 
de koop toe. Want boterhammen waren het al niet meer wat ze kregen, 
het waren kneuten roggebrood met dunne saveujensoep, waar je den 
deurjager van kreeg. En het loon dat naar huis werd gestuurd, werd 
alsmaar kleiner. Zijn moeder schreef hem, via meester Touche, dat hij naar 
huis moest komen, dat ze dood was van ontruste. 

Nard had bijna geen geld meer om op café te gaan. Hij had ook nog maar 
letter goeste om met de Duitsgezinde Wies op te trekken. Hij moest 
trouwens langer werken, zijn bazen werden met de dag nerveuzer, er 
werden veel meer dingen stukgesmeten dan zij bijtijds konden repareren.  

Op een zondagachternoen was hij teruggekeerd naar de plek waar hij in 
dat bombardement had gezeten. De straat was vrijgemaakt, de gebouwen 
waren ruïnes. Sommigste bewoners hadden de toegang naar hun “huis” 
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vrijgemaakt en onderkomen gezocht in wat nog min of meer bewoonbaar 
was. Meestal de kelderverdiepingen. 

Nard stond daar wat te koekeloeren, toen hij op zijn schouder werd getikt 
door een oude man die zei: “Gott sei Dank. Du bist wieder da!” 

Hij herkende hem. De man van die ongelukkige Renate, die hij dood 
vanonder het puin had gehaald. 

“Eigenlijk was ik naar hier gekomen om u nekeer terug te zien,” zei Nard in 
’t Vlooms met Duitse woorden. 

Ze hadden een hachelijk halfuur samen gezeten in een van de 
verdemeleerde gebouwen. De man was, totaal verstard, alsmaar het 
woord “Renate” uitbrengend, tot geen enkel initiatief meer in staat 
geweest. Hij was wanhopig beginnen janken, toen bleek dat zijn vrouw 
dood was. Vermorzeld door bressen neerstortend metselwerk. 

De vrouw was, opg’eten van ‘t flesijn, niet bijtijds naar beneden gekund, 
toen de sirenes loeiden. 

Nu was zij in de eeuwige rust, terwijl haar vent opgenomen werd in een 
Heim voor oude gasten. Dagelijks ging hij naar het Steglitzer Friedhof en 
daarna kwam hij naar hier. Hij was alles kwijt. Godganse dagen frette hij 
zijn kast op. Hij had mee met haar dood moeten zijn. 

“We gaan samen iets drinken,” zei hij. 

Nard aarzelde, hij moest de weinige duiten die hij nog bezat opsparen. 

“Ik ben u wat verschuldigd,” zei de man. 

“Gij zijt mij niets verschuldigd, ik deed gewoon wat ik in de gegeven 
omstandigheden moest doen.” 

Er was geen lievenheren aan. Ze dronken een glas en dan een tweede. Net 
vóór het derde wou Nard opstappen, maar het werd hem belet. 

“Flamen sind unsere Brüder,” zei de ander. Hij heette Josef.  

De biertjes hadden hem geklappiger gemaakt. Een tijdje na de eerste 
oorlog was hij met Renate door Vlaanderen getrokken, drie dagen lang. 
Zomaar. Geïnteresseerd in het land dat gedurende vier jaar weerstand had 
geboden tegen de keizerlijke agressie. Ze waren naar de plekken gegaan 
waar hun landgenoten hadden gevochten. Diep onder de indruk van de 
aangerichte verwoestingen, begaan met de getroffen plaatselijke 
bevolking, bevreesd te worden uitgescholden, hadden ze het toch 
gewaagd mensen aan te spreken. Ze hadden geen haat maar gelatenheid 
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 gevoeld. De wederopbouw was begonnen, het leven had zich herpakt. 
Onderhuids zat de treurnis en die zou nooit helemaal genezen. 

In het hotelletje waar ze sliepen, werden ze vriendelijk behandeld. Niet als 
gewezen vijanden. Zij waren immers ook maar mensen die er niets konden 
aan doen…“Tot weerziens,” had de hotelhouder bij het afscheid gegroet. 
De man had niet geweten wat hij deed. Immers. 

“Wir sind zurückgekommen, im Mai ’40”, zei Josef, met droefenis in zijn 
stem. 

Hij moest bekennen enthousiast te zijn geweest voor de realisaties van 
Hitler. Het verslagen Duitsland was in enkele jaren tijd weer groot 
geworden, de werkloosheid verdwenen, de toekomst verzekerd. Het 
duizendjarige rijk, weet je wel. Toen echter de Waffen-SS door de straten 
patrouilleerde en brutale arrestaties deed, de winkels van de joden 
stukgeslagen werden, alles erop wees dat een nieuwe oorlog werd 
voorbereid, toen was hij toch een beetje angstig geworden. 

“En nu,” zei hij, vooroverbuigend, om niet gehoord te worden, “nu haat ik 
Hitler en zijn generaals en hun Nieuwe Orde.” 

“Vanaf die zondagnamiddag,” zei Nard, “begon ik er serieus aan te denken 
in Berlijn mijn schuppe af te kuisen.” 

“Ik blijf erbij dat ge ginder beter nooit geweest waart,” zei Pee verwijtend. 

“Wa avance van daar altijd weer over te vijlen,” repliceerde Clementiene. 

Zij voelde meer dan haar vent aan, dat Nard wel opschepperig deed maar 
vanbinnen met muizenissen zat. Ze had het gevoel dat hem nog andere 
dingen bezighielden, dan deze die onder woorden werden gebracht. Later 
zou blijken dat ze gelijk had.  

“Gij woont met uw oude moeder in ’t hol van pluto,” bleef Pee stoken. “Die 
kadeeën van de Witte Bende weten alleuns niet waar dat is. Ik zal het hun 
niet zeggen, wees gerust. Toch zou ik maar voorzichtig zijn in uw plaats.” 

“We zijn al vijf maand bevrijd,” zei Nard. “Er zitten duizenden zwarten 
opgesloten, ze hebben er al een toeveel doodgeschoten, maar Nard loopt 
daar nog. Nard pakken ze niet.” 

“Nie stoefen!” 

“Nard is gene zwarten.” 

“Maar ook gene witten.” 

“Te Pluimkies op de plootse hebben ze de meubels op de straat gesmeten, 
’t wijf haar haar afgeschoren en ’t kot in brand gestoken. Waarom?” 
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  “Omdat hunne kadee naar het Oostfront was gaan vechten, tegen de 
communisten.” 

“Hij is tot nu toe niet weergekeerd. Ze presumeren dat hij allang dood is. 
Wat zoudt gij zeggen, moest het bij u gebeuren?” 

“Te Vervennies hebben ze Cyriel opgepakt en weggevoerd, weet ge 
waarom? Omdat hij ooit éne keer naar een vergadering van het VNV was 
geweest. Ene keer!” 

“Dat caféwijf van ’t Roozie Perdeke, werd verkracht. Ze had haar schoon lijf 
wel duust keer gegeven aan de moffen, om ne stuiver te verdienen, het 
was eurleuge. En nu werd ze, met de regovèr tegen haar hoofd, verkracht 
door een stuk of vijf zatte bendeleden. Ze had het misschien verdiend, 
maar ik zeg: die kadeeën moesten ’t sief krijgen!” 

“Ik ga u nekeer iets anders vertellen,” zei Nard. 

Hij had een kameraad die boerdege, daar ieverst in ‘t Oudenaardse. Ze 
hadden nog eventjes samen in Ronse in den TeeBee gewerkt, maar 
intussen had hij de boerderij van zijn vader overgepakt. Hij had een zoon 
van veertien jaar, een ventje met handen aan zijn lijf. Weet ge wat die 
jongen heeft moeten doen in dienst van de Duitsers? Dat was verleden 
zomer in augustus. De Duitsers waren op de vlucht, de Engelsen zaten hen 
achterna. Hij moest de paarden inspannen en de grote oogstwagen 
klaarmaken voor een lange rit. De wagen werd volgestouwd met dossiers 
en schrijfmachines van de Duitse Kommandantur. En in de vrij gebleven 
plaatsen namen de soldaten zelf plaats, geweer op de schoot. De jongen 
moest een brood meenemen voor hemzelf en een zak haver voor de 
paarden. De militairen wezen hem hoe en waar hij moest rijden. Twee 
dagen later kwamen ze ergens in Limburg terecht. Aan de andere kant van 
’t land mieliedju! 
Hij kreeg vijfhonderd frank van de officier en mocht naar huis terugkeren, 
uitgeschud, zonder wegenkaart. Een ventje van veertien. Echt gebeurd. 
Moesten ze achter den eurleuge die jongen in den bak steken wegens 
medewerking met de vijand? 

Nard was luchtekies verwooid, toen hij van de oude Duitser Josef afscheid 
nam. Ze zouden malkander nooit meer zien. Hij werd een dag later 
tewerkgesteld aan het ander eind van Berlijn. Noodbarakken timmeren. 

Nu moeten wij nog even tussendoor zeggen dat het verhaal van Nard, daar 
bij de Leuvense stove, geregeld afwijkt van wat wij hier neerschrijven. Als 
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Nard daar niet altijd zijn zakske uitschudt, ’t is te zeggen veel dingen 
verzwijgt, moeten we hem dat pardonneren. Privé is privé. 

Er was in de nieuw getimmerde barakken een hele bende vrouwvolk 
toegekomen. Belgische, Hollandse, Franse, Tsjechische, Italiaanse, zelfs 
Russische. De één verstond de ander niet. Ze werden al bijeen in een 
aparte barak ondergebracht, maar als die vol zat, werd de rest bij het 
mannenvolk gestoken.  

De kat bij de melk zetten, noemen ze dat. We moeten er geen tekeningske 
bijmaken: ge zijt maanden van huis en de hormonen spatten van je af, 
weet ge wat dat is? Regelmatig was er ’s nachts gerucht, werd er gefoefeld 
en geflodderd, liepen gedaantes over en weer, werden er gilletjes gehoord.  

De vrouwen waren grotendeels tewerkgesteld in de fabrieken verderop, om 
er het vuile werk te doen. En dan moesten ze zich ’s avonds wassen, in een 
kot met enkel twee of drie douchekranen, waar alleen koud water uit 
spoot. Nard wist hoe het er in de koolputten aan toeging, waar het water 
tenminste lauw was. Het gegil van de vrouwen was tot ver buiten het 
waskot te horen, de fantasie van de mannen geraakte daarbij serieus 
geprikkeld. Bij Nard was het niet anders, hij was van vlees en bloed zoals 
de anderen. 

Na een tijdje raakte gekend, wie van de wijvekies vatbaar was voor een 
duik achter de struiken en van wie je, al bij een schijn van oneerbaar 
voorstel, een ferme charlawante kon verwachten. In de eerste categorie 
waren er zelfs die gewoon hun mannetjes opzochten en met nachtelijk 
werk een censke bijverdienden. De tweede categorie zat daarom niet te 
zoetebezen, ze waren vrouwen die geren wat klaptegen, als het kon met 
landgenoten die ze verstonden, van wie ze eventueel enig nieuws konden 
opvangen.  

Nard had er eentje in de gaten gehad, waarvan hij zich afvroeg waar hij 
die nog had gezien. Ze kwam hem bekend voor. Haar aanspreken met “ik 
ken u van ieverst”, deed hij vooralsnog niet, het zou wel eens passen. En 
toch bleef ze in zijn gedachten, hij maakte zich wijs dat ze een Vlaamse 
moest zijn.  

Eigenlijk kende hij hier maar één landgenoot en dat was Wies. De anderen 
die met hem in de trein hadden gezeten, werden naar andere kampen 
doorverwezen, sommigen logeerden naar het schijnt zelfs bij particulieren. 

De vrouw in kwestie had hem van haar kant nog geen enkele blik gegund. 
Ze leefde eerder teruggetrokken, ze had enkel contact met iemand van 
ongeveer dezelfde leeftijd, waarmee ze ‘s avonds gemeenzaam waste en 
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plaste en schaarse gesprekken voerde. Aan die andere vrouw had hij geen 
enkele kennis. 

Op nen tijleken uchten liepen ze toevallig dezelfde kant uit. Zij stapte naar 
de autobus, die haar naar Berlijn Wittenau moest brengen, hij moest met 
nog een toeveel andere gasten, de tegenovergestelde kant uit. 

“Zijt g’het hier al gewend?” vroeg hij, om iets te zeggen en haar aandacht 
te trekken. 

Ze verstond hem niet. Ik heb het dan toch verkeerd voor, dacht hij. 

“Pas français?” vroeg ze. 

O ja, hij sprak een mondje Frans! 

Zij was Belgische. 

“Moi aussi, je suis Belge,” zei hij. 

“Moi, j’habite à Baudour, au Borinage,” zei ze. 

Maar toen moesten ze elk de andere kant uit. 

In Baudour nondedju! Hij kende mensen in Baudour, hij had er zelfs een 
tijdje gewoond, op een kamer boven een ijzerwinkel. Met Leonce… Zijn 
hart sloeg een tel over.  

Leonce nondedju! Dat wijveke met wie hij een kind had. Hij had haar en 
ook het kind dat Lèneke heette, nooit meer mogen weerzien. 

Het zal wel een vergissing zijn, dacht hij. Dat gevoelige plekske bij hem 
vanbinnen werd weer eens geraakt. 

De werkdag belette hem om echt met de zaak bezig te zijn. Er waren 
bommen gevallen op de Alexanderplatz, de metrolijn was onderbroken. De 
barakkenbouw kon nu wachten, er diende met man en macht puin te 
worden geruimd. Het kon hem allemaal niet schelen wat hij moest doen, 
het op maat zagen van planken en ze dan vastnagelen, of het hard labeur 
van gesteente opscheppen en balken versleuren.  

Er werden lijken gevonden onder het puin. Ambulances reden af en aan. 
Bij ieder bomalarm werd in de ondergrondse beschutting gezocht, nu bleek 
dat het ook daar niet altijd veilig was. 

Hij dacht de dag door aan de vrouw die Leonce moest zijn. Het leek hem 
zo onwezenlijk, die vrouw hier in deze hel te ontmoeten. Hij dacht ook aan 
thuis. Ook daar vielen geregeld bommen. Wat was er met de mensheid aan 
de hand? De ene helft smijt de boel kapot, de andere helft bouwt meteen 
weer op, terwijl de doodsklokken nog luiden.  

Hoe zal de wereld eruit zien, als eenmaal de razernij voorbij is? 
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“Ge moet naar huis komen,” had zijn moeder geschreven. Het mens was in 
de zeventig.  

“Ik denk geregeld aan u,” had Marietje, dat ander lief van hem, bekend in 
haar brief.  

Niet rezeneren, Nard, voortdoen. Kijk, daar halen ze nog een onschuldige 
dode Duitser vanonder de gruizelementen.  

Als ik de kans zie, ben ik hier weg. Straks halen ze mijzelf vanonder het 
puin. Wat doen ze met een dode vrenneling? 

Leonce, goddomme! Hij had haar meteen moeten herkennen. Hoe was zij 
hier verzeild? Het moest een vergissing zijn, het was twintig jaar geleden, 
een mens verandert.  

Ze was tenger geweest, en toch schoon. Met purrekies in haar gezicht, die 
iets teders hadden. Ze had hare filoe, van wie ze dagelijks slaag kreeg, 
afgezworen en zich aan die Vlaamse koolmijnder gegeven. Ze waren 
samen in heerlijke zonde ondergegaan. 

Dezelfde avond ging hij, nog vóór een hap te eten, naar de vrouwenbarak 
toe. 

Dit is het laatste nummer van de zestiende jaargang. 

Wie nu al zijn lidgeld voor 2013 wil betalen kan het 
gekozen bedrag overschrijven op het nummer  
BE80 7475 1604 5077 van de Heemkundige Kring 
Businarias, met vermelding lidgeld 2013 

 Lid  € 10 
 Steunend lid  € 15 
 Erelid  € 30 

Met dank bij voorbaat. 

P.S. De schrijfwijze van de dialectwoorden is een eigen keuze van de auteur. 
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Inleiding 

Vorige jaargang zijn we in het tijdschrift Businarias gestart met een reeks 
‘knipsels’. 
Ze omvat een selectie uit het uitgebreide krantenknipselarchief van de 
heemkundige kring. We vermelden niet uit welke krant of uit wiens journa-
listieke 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 en soms (olijk) becom-
mentariëren, eventueel met de oorspronkelijke bijgaande afgedrukte foto 
(sorry voor de kwaliteit). 
Nog één technische opmerking: de cursief gedrukte teksten zijn telkens 
letterlijke uittreksels uit het artikel. 

Wat gebeurde er in Maarkedal in 1982? 

Er is een probleem. Roger heeft te veel artikels verzameld uit 1982. Er is 
precies ook veel gebeurd in die tijd. Daarom dat ik mij hier ga beperken 
tot een eerste selectie uit dat jaar. In de volgende jaargang van het 
tijdschrift Businarias zal 1982 nog verder aan bod komen, gespreid over 
drie nummers. 

Louise-Marie, februari 1982 
Het is nooit prettig als je met droevige berichten het ‘grote nieuws’ haalt. 
Zo lezen we: “Louise-Marie haalde de jongste dagen de algemene 
belangstelling. Ward Capiau, (° 7 jan. ’50) werd op 22 oktober ’81 te 
Esquintla dicht bij de hoofdstad van Guatemala door 
Guatemalteekse regeringssoldaten doodgeschoten. Zijn 
familie werd hiervan op 18 november jl. op de hoogte 
gebracht. Ooggetuigen meldden de gebeurtenissen. Het 
bericht kwam aan samen met Ward’s laatste brief van 25 
augustus ’81 … Om andere ontwikkelingshelpers er niet 
in gevaar te brengen werd door de familie Capiau het 
stilzwijgen gevraagd; tot het uitlekte, met wat voor 
nieuws! … 

De knipsels van Roger 

Jozef Bourdeaudhui 
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Ward Capiau volgde na de lagere school op de parochie van Louise-Marie, 
de Grieks-Latijnse Humaniora aan het St.-Antoniuscollege te Ronse. Hij 
eindigde zijn retorica in ’69 en ging 1 jaar theologie studeren te Zuun. Na 
zijn studies aan de sociale school te Kortrijk (IPSOC) vertrok hij op 20 
augustus ’74 als lekenmissionaris naar Guatemala. In ’75 was hij er als 
ontwikkelingshelper (Abos). In de zomer ’80 kwam hij met vakantie naar 
huis. Toen had hij gezegd, dat hij bereid was zijn leven te geven voor de 
armen van Guatemala. Hij vertrok opgewekter dan ooit tevoren…” 

Schorisse, maart en september 1982 
Dat er in Maarkedal en zijn vroegere deelgemeenten 
talrijke wielergoden hebben rondgefietst is niet nieuw. 
Businarias heeft ook reeds een mooi archief kunnen 
opbouwen rond dit thema, en heeft er reeds enkele 
tentoonstellingen over gehouden. In 1982 hield een 
Schorissenaar de wielerwereld voor bekeken. 
“De beroepsrenner Frans Assez uit Schorisse hangt na 
een loopbaan van zeven jaar de fiets aan de haak. Frans 
Assez werd op latere leeftijd nog beroepsrenner en won 
in zijn loopbaan één wedstrijd: te Sint-Maria Lierde, toen 

hij uitkwam bij de ploeg Mic Ludo Degribaldy. Later reed hij nog in dienst 
van Freddy Maertens bij Flandria en Dirk Baert bij Fangio en Carlos …” 
Maar ook in een totaal andere hoek zaten er wielergoden uit Schorisse. 
“Te Tielen is Christiaan Foucquet voor de tweede maal in 
drie jaar tijd nationaal kampioen van de Rijkswacht 
geworden. In een wedstrijd met 167 wist hij in de 
slotronden zijn metgezel Wijnen in de steek te laten. Die 
Wijnen had de aanval op gang gebracht door een nieuwe 
demarrage na 55 km. De kopgroep van vier waarin ook Eddy 
Callebaut van rijkswacht Horebeke zich bevond viel in twee 
stukken met Christiaan Foucquet die de enige was die kon 
reageren …” 

Nukerke, augustus 1982 
Maarkedal, een fusiegemeente opgericht in 1976, was pas 6 jaar oud en 
wat lezen we? “Maarkedalse deelgemeenten bekampen elkaar?” Is het 
plaatselijk oorlog? Willen ze een splitsing? “Vier deelgemeenten van 
Maarkedal – Nukerke, Maarke-Kerkem, Etikhove en Schorisse – 
verzamelden zondag 9 augustus op het voetbalplein van Nukerke voor de 
vierde uitgave van Spel zonder Grenzen. Er dienden door de verschillende 
ploegen elf vaardigheidsproeven afgelegd te worden. Er werd gestart met 
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een lepelkoers, waarbij de vrouwelijke 
deelneemster van iedere gemeente met het 
linkerbeen vastgebonden werd aan het 
rechterbeen van haar mannelijke collega, en zo 
met een lepel in de mond en een ei erin om 
het snelst het parcours diende af te leggen. 
Vervolgens vonden er twee afvallingskoersen 
plaats, een duizendpootrace, een wedstrijd 
‘biertondragen’, om het vlugst met een 
bezemsteel emmers water dragen, zaklopen 
met ballen, ladderbolling, een bierproef, een 
voetbalspel en een dubbele gezinskilometer per fiets.” 
Waar halen ze het? Obelix zou zeggen: “Rare gasten, die Maarkedalers!” 
“De uitslag: 1 Nukerke met 40 punten, gevolgd door Maarke-Kerkem en 
Schorisse beide met 26 punten. Vierde werd Etikhove met 17 punten.” 

Maarkedal, november 1982 
Zelden wordt een discussie in de gemeenteraad bijna letterlijk 
weergegeven in een krantenverslag. Hoe graag wij dit artikel integraal 
zouden willen overnemen, toch houden wij ons aan de afspraak en 
beperken ons ertoe de lezer nieuwsgierig te maken op het vervolg. 
“De anders zo rustige La Salettestraat in Louise-Marie heeft aanleiding 
gegeven tot verhitte discussies in de Maarkedalse gemeenteraad. Het 
voorstel van schepen van financiën Robert Lison om de gemeente te laten 
tussenkomen voor het ledigen van de beerputten in de La Salettestraat en 
de problemen die anders blijven bestaan voor het lozen van de afvalwaters 
werd door hemzelf nader toegelicht.” 
“Voor de mensen van de La Salettestraat is het onmogelijk aan te sluiten 
op de openbare riolering. Een normale riolering is daar uitgesloten. 
Zodoende zitten de mensen verveeld met heel wat problemen voor het 
ledigen van de beerput. De enige oplossing hiervoor is dat de gemeente 
beroep doet op de dienst van bv. de stad Ronse. Op basis van de 
kostenopgave van de stad Ronse kunnen wij dan het gemeentelijk aandeel 
in de kosten bepalen, aldus de schepen. Burgemeester André Hubeau 
repliceert dat de gemeente in principe verplicht is deze kosten voor de volle 
honderd procent door te belasten aan degenen die er beroep op doen, en 
maakt hiervoor de vergelijking met de waterleiding- en de huisvuildienst. 
Schepen Lison argumenteert dat deze diensten ook tussenkomsten van de 
gemeentekas vergen.” 
Tot hier nog vrij braaf. Anderen mengen zich nu ook in de discussie. 
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“Schepen van Onderwijs Richard Vanderlinden heeft als opmerking dat de 
weg nog recent werd aangepast. Het is de ontwerper van toen en het 
gemeentebestuur van Etikhove (n.v.d.r. Robert Lison was toen 
burgemeester in Etikhove) die moesten ingezien hebben dat daar een 
riolering moest worden gelegd. Schepen Lison gaat akkoord dat de werken 
in 1970 gebeurd zijn maar niet zonder hiermee rekening te houden, want 
toen hebben wij navraag gedaan en was niemand er voor te vinden. 
Schepen van Openbare Werken Etienne Lippens heeft zich op verscheidene 
dagen van de week ter plaatse vergewist van de bestaande problematische 
toestand. Voor het huis gelegen op het grondgebied Ronse heeft de stad 
Ronse willen een riolering aanleggen maar er was op het grondgebied van 
Maarkedal geen aansluiting, met het gekende resultaat dat daar regelmatig 
wateroverlast is.” 
En er komen nog praatgasten bij ... 
“Raadslid Langie (SP) haalt een brief van 24 oktober 1982 boven die 
gericht is aan de bewoners van de La Salettestraat. Het is een schrijven 
van schepen Lison vergezeld van een afschrift van zijn schrijven aan de 
burgemeester. Michel Langie neemt aanstoot aan de misbruiken van de 
gemeentezegels en de fotocopijen voor persoonlijke doeleinden. Hij is wel 
akkoord dat de toestand onwettelijk, onhygiënisch en onvoldoende is maar 
voegt er onmiddellijk aan toe dat die toestand reeds bestond voor 1976. 
‘En toen was in Etikhove Robert Lison toch burgemeester’ verklaart Langie. 
Hij voegt er aan toe dat Robert Lison om electorale motieven bij de 
mensen oplossingen is gaan voorstellen daar waar hij zelf in de voorbije 
zes jaar geen enkel initiatief daartoe heeft genomen. Plots wel, onder de 
belofte van er iets aan te doen mits zijn persoonlijk succes, voor de 
verkiezingen, nu dat de kaarten gespeeld zijn door de gemeenteraadsleden 
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tegen elkaar op te stoken; ik vraag dat deze opdracht zou toevertrouwd 
worden aan de schepen van Openbare Werken ...” 
Schoon hé, en dit is nog maar het begin. Hoe het eindigt? De rest kan 
gelezen worden bij Roger, vraag naar de map ‘Krantenknipsels Louise-
Marie’’ 

Nukerke, december 1982 
Dat onze jeugd de ‘fietsplaat’ niet meer kent, kan hen niet kwalijk worden 
genomen. Deze metalen verplichte nummerplaat (taksplaat) voor fietsen 
werd reeds jaren geleden afgeschaft. Het is wel een verzamelobject 
geworden. 
“Michel Claus uit Nukerke zal moeilijk de fietsplaat van het jaar 1918 in zijn 
unieke collectie kunnen opnemen. In dat jaar van Wereldoorlog I was het 
fietsen de burgers verboden. Maar zouden dan echt geen fietsplaten voor 
uitgifte hebben klaar gelegen? Dat is zeer de vraag bij deze verzamelaar, 
bij wie maar één fietsplaat ontbreekt. In Claus’ smidse aan Den Appel, 
zagen we een stukje fietsplaatgeschiedenis. Vader Omer Claus was er in 
1908 en 13 jaar voordien al, mee begonnen. Toen werd het een bijhouden 
van wel uitzonderlijke plaatjes. En Michel spreekt ons over die fietsplaat 
van ridder Behaeghel de Bueren van het nabije Calmont (Kluisbergen). Met 
het verzamelen van de metalieke-plaatjes-in-kleur is Michel Claus gewoon 
blijven verder gaan; zomaar, omdat zijn vader het voor hem had gedaan. 
Aan die verzameling werd tijd noch geld gespendeerd. Alleen gaat Claus 
fier op zo’n verzameling Oostvlaamse rijwielplaten. Dat laatste vermelden 
ze allemaal en in ’t Nederlands …” 
Bestaat deze collectie nog? 
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De Rijkswachtkazerne in Louise-Marie  

Laurent Claeys 

Louise-Marie 

Louise-Marie heeft een zeer jonge, maar daarom niet minder merkwaardige 
geschiedenis. Dit gehucht vindt zijn oorsprong einde 18de eeuw en later in 
de Hollandse Tijd (1815-1830) toen grote stukken bos op de noordelijke en 
oostelijke flanken van de Muziekberg werden ontgonnen. “De groote uitge-
strektheid ende moeylijke wegen der prochien van Ronse, Etichove, 
Schoorisse, Nukerke en Maercke-Kerchem“ vereisten dus dringend “de 
oprechting van een nieuwe parochie en het bouwen eener nieuwe kerk bij 
de hoeve geseijd de drij fonteynen, op het uiterste der gemeente 
Etichove.”1  

Louise-Marie, de nieuwe parochie, werd opgericht in 1852. In de eerste 
officiële teksten tot 1850 was er sprake van de nieuwe op te richten 
parochie “Sinte-Marie”. In een document van 20 maart 1851 duikt reeds de 
naam op van Louise-Marie. Of deze naamwijziging nu echt te maken heeft 
met het feit dat op de dag van de eerste steenlegging van de kerk 
(11 oktober 1850) onze koningin Louise-Marie van Orléans te Oostende 
overleed of dat er een andere reden voor was, is in de geraadpleegde 
officiële documenten niet terug te vinden. Toch klinkt dat heel aannemelijk, 
gezien het tijdstip waarop en de korte periode waarin de naamwijziging 
optrad.2  

In de Liber Memorialis van Nukerke lezen we verder: “Het grondgebied der 
parochie van Ste Louisa-Maria zal vervatten (boven de deelen der parochie 
Ellezelles die er door zijn hoogweerdigheid den Bisschop van Doornyk 
zullen kunnen aan vastgehecht worden) de deelen afhangende van de 
parochien van Ronsse, Etichove, Schoorisse, Nukerke en Maercke-Kerchem 
aengeduyd in het koninglijk besluit van 6 february 1851, waarvan een 
afschrift aan dees decreet is vastgehecht.”  
Na de vastlegging van de taalgrens werden delen van het grondgebied van 
Ellezelles bij Ronse gevoegd. Na de fusie van 1976 ligt Louise-Marie zowel  
op het grondgebied van Maarkedal als op dat van Ronse. 

1  Liber Memorialis Nukerke 
2  Lefever A., Van Paemel R., Vuylsteke M., “150 jaar Louise-Marie”, Businarias, Maarkedal, 

2003, p. 17. 
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De rijkswachtkazerne en haar geschiedenis 

Het gebouw dat vroeger als rijkswachtkazerne dienst deed, staat in de 
huidige Rijkswachtdreef op het grondgebied Ronse. 

Reeds vanaf 1923 bestond er een eerste rijkswachtkazerne te Louise-Marie, 
in een kleiner gebouw dat werd afgehuurd van schrijnwerker Aloïs 
Bourdeaud’huy, in de huidige Louise-Mariestraat.  

Foto van ca. 1920 te Louise-Marie, de huidige Louise-Mariestraat.  
Rechts de gebouwen van schrijnwerker Bourdeaud’huy waarin de eerste 
rijkswachtbrigade zal worden geïnstalleerd. 

De rijkswachtbrigade van Louise-Marie behoorde tot het “Rijkswachtdistrict 
Oudenaarde”. 

De eerste rijkswachters verschenen er rond 1923, o.a. 

1. een eerste opperwachtmeester (commandant) waarvan de naam 
nog niet werd achterhaald; 

2. Edmond Laureys, wachtmeester, aankomst 17/1/1923, overleed 
thuis aan een hersenvliesontsteking op 25/7/1928. Hij woonde 
tegenover het rijkswachtgebouw; 

3. Maurice Claeys, toen nog wachtmeester 1ste klas, aankomst 
21/11/1923, vertrek 26/11/1928; 

4. Maurice Hoogewys, en anderen waarover geen verdere gegevens 
bekend zijn.  
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De bouwactiviteit anno 1794 in de huidige Rijkswachtlaan 

Volgens het kadasterboek “Situation de chaque parcelle avant et après 
mutation” begon Ir Gustave Scribe3 , “mécanicien-constructeur à Gand” in 
1870 met de bouw op zijn gronden van de huizen naar de bosrand toe. 
(Scribe was grooteigenaar op de Muziekberg en de hele omgeving). 

1. De huizen hogerop aan de bosrand  

3  Scribe, Gustave (Gent 30/11/1818 - Gent 30/4/1886) grondeigenaar, industrieel, beheer-
der van vennootschappen, gemeenteraadslid van Gent. 

Dubbel plan: het perceel nr. 1794/o. 
Links:  voor 1870, nog geen bebouwing. 
Rechts: 1871, de huizen aan de bosrand staan er op. 
De dubbele verticale lijn is de huidige Rijkswachtdreef.  

De huizen aan de bosrand (foto 2009). 
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2. De tweewoonst, toekomstige Rijkswachtkazerne 

Dubbel plan:  
Links:  zelfde toestand  als vorig plan. 
Rechts: in 1871 werden het toekomstig rijkswachtgebouw als “huis” en een 
gebouwtje met waterput en bakoven gebouwd. 

Van de straatkant bekeken is het linkerdeel het grootst met een gevel-
breedte van 13,20 m, het andere van 10,80 m. 

De met bakstenen gemetste waterput, met een diameter van ongeveer 
2 m, was 22 m diep. Het water werd opgehaald met een windas met stalen 
kabel waaraan een zware metalen emmer hing. Het water was zeer helder 
maar bij herhaalde ontledingen tijdens de rijkswachtperiode, bleek het voor 
menselijke consumptie ongekookt onbruikbaar (nitrieten). 

De waterstand bleef het jaar door op peil, ook bij intensief gebruik. Maar 
toen Duitse soldaten in mei 1940 wel honderd paarden op de weide tegen-
over de kazerne bevoorraadden werd de put toch droog getrokken, om na 
enkele dagen terug op peil te komen. 

De gemetste oven met zware ijzeren deur voor het “op steen bakken” van 
brood, had een capaciteit voor een twintigtal broden. 
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De dubbele woning ca. 1910-1914. De fotograaf heeft het bakhuisje achter 
zich. Het “Musiek Bosch” van de Popp-kaart van 1862, rechts op de foto, is 
hier weiland. De aardeweg zal later de Rijkswachtlaan worden, en staat op 
de Popp-kaart4 aangeduid als “chemin d’exploitation” waarmee bedoeld 
werd dat de weg gebruikt werd voor bosontginning. Deze aardeweg werd 
ook gebruikt door de bewoners van de Muziekberg, maar stond reeds 
getekend op de Ferrariskaart (1777) als verbindingsweg van de noordelijk 
gelegen gemeenten naar Wallonië doorheen het “Musiek Bosch”. 

Het bakhuisje nu. Het rijkswachtgebouw zit verdoken achter het huisje. 

4  P.C. Popp (Utrecht 1805 - Brugge 1879) was vanaf 1827 controleur van het kadaster te 
Brugge en daarna (ca. 1837) drukker en uitgever. In 1842 begon hij met het uitgeven van 
zijn “Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique” met daarin de meeste kadastrale plannen 
en leggers van de verschillende gemeenten. De uitvoering ervan voor Oost-Vlaanderen 
situeert zich tussen 1858 en 1862. 
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De huidige Rijkswachtlaan, met haar mooie nieuwe naam, noemde 
decennialang “Ommegangstraat” refererend naar de jaarlijkse “Fiertel” die 
ieder jaar rond Ronse trekt op Drievuldigheidszondag (de zondag na 
Pinksteren), de dag van Ronse-kermis. 

De Fiertelommegang, kortweg “Fiertel” is wellicht de meest bekende 
ommegang in het Vlaamse land, die jaarlijks een massa volk naar de 
hoofdplaats van de Vlaamse Ardennen lokt. Het is een ommegang waarin 
het schrijn van St.-Hermes rond het grondgebied van de stad wordt 
gedragen, waarbij zoveel mogelijk de grenslijn wordt gevolgd. De ongeveer 
32 km lange weg loopt over de aangrenzende gebieden van Nukerke, 
Elzele, St.-Sauveur, Wattripont, Rozenaken, Kwaremont en Zulzeke. Voorbij 
het Rijkswachtgebouw in Louise-Marie staat er een gebouwtje waarin een 
waterput en een oven in ondergebracht zijn. Volgens de overlevering 
werden de “Fiertelbedevaarders” in juni 1724 hier door de “bosgeuzen van 
Ronse” aangevallen. 

Volgens Oscar Delghust, auteur van “Renaix à travers les âges”, werden in 
1724 de bedevaarders echter aangevallen door zogenaamde 
“Egyptenaren”, de losgeslagen troepen die prins Eugeen in Bohemen en 
Hongarije had aangeworven met het oog op de oorlog tegen Lodewijk XIV. 
De aanval werd afgeslagen dank zij het moedige optreden van de ruiters 
van Roborst en St.-Sauveur, die daardoor het voorrecht kregen om de 
eerste plaats te mogen innemen bij de begeleiding van het schrijn. Om die 
overval te herdenken zetten de dragers van het schrijn van Sint-Hermes en 
de hele groep bedevaarders het hier op een lopen over een afstand van 
enkele tientallen meters. 

Die gebouwen met uitgestrekte grondeigendommen kwamen later in 
handen van de Familie Dupont, en op 2/5/1929, ingevolge verdeling, van 
Pieter Frans Dupont (° 3/4/1877), textielnijveraar te Ronse, van wie in 
1931 de nieuwgebouwde villa ”La Maison Blanche”, wat lager in de straat, 
in de kadasterdocumenten verscheen. 

De bouwlust van Dupont was hiermede niet over, want vanaf 1930 liet hij  
de tweewoonst (toekomstige rijkswacht) verhogen met één verdieping en 
zolder. Ook de huizen aan de bosrand werden opgeknapt en aangepast. 

Vermoedelijk waren de rijkswachtinstanties toen op zoek naar een geschikt 
gebouw in de omgeving van Louise-Marie en hadden ze interesse getoond 
voor het gebouw van Dupont. We zien immers dat hij zijn vernieuwde 
tweewoonst liet herindelen in drie woongelegenheden. Ook werden 
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achteraan in de tuin bijgebouwen opgetrokken voor een fietsenstalling, 
toiletten en bergingen. 

In 1936 werd het gebouw door de rijkswacht in gebruik genomen met als 
adres “Boetzitting 53, Ronse”. 

De rijkswachtsector, steeds onder de bevoegdheid van het 
“Rijkswachtdistrict Oudenaarde”, omvatte een deel van de gemeenten 
Ronse, Ellezelles, Schorisse, Etikhove en Nukerke. 

De bezetting bestond onder andere uit: 

11/4/1932 aankomst van Emile Lecat, opperwachtmeester (commandant) 

21/11/1932 aankomst van Jean Joseph Decré, 1ste wachtmeester 

31/7/1934 aankomst van Achiel Ketels, wachtmeester. 

Rechts: de herindeling van de tweewoonst. 
Links: het plan van de huizen hogerop naar de bosrand toe. 
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In opvolging van Lecat komt op 29/7/1935 van Antwerpen Maurice Claeys, 
1ste opperwachtmeester, bevelhebber. 

Tijdens W.O. II werd de getalsterkte 
opgevoerd tot zeven man. Ook de 
huizen aan de bosrand dienden voor 
inkwartiering. 

Als Maurice Claeys op 1 oktober 1945 
met pensioen gaat, komen na hem nog 
volgende bevelhebbers van de brigade 
die voortaan de naam “Brigade 
Schorisse” zal dragen: Aps en 1ste 
opperwachtmeester Moens B. 

Maurice Claeys  1897 - 1951. 
Op 07/08/1957 postuum 
gepromoveerd tot adjudant.  

Ca. 1934. Het gebouw toont nog de sporen van de verbouwing. 
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Midden de gevel was een groot paneel bevestigd met daarop 
“Gendarmerie Nationale - Nationale Gendarmerie”. Bemerk de vlaggenstok, 
met bovenaan een vergulde piek: daaraan werd op bepaalde nationale 
feestdagen de Belgische driekleur door een rijkswachter opgehangen. 

Omstreeks 1938-1939 werd het gebouw met cement bezet, waarna de 
gevel een crèmekleurtje kreeg. 

Is de huidige Rijkswachtlaan, nu een mooie geasfalteerde baan, dan was 
het in de rijkswachtperiode een aardeweg die min of meer verhard werd 
door het storten van steenpuin en as voortkomend van de textielfabriek 
van eigenaar Dupont, die een tweehonderd meter lager in de straat zijn 
villa “Maison Blanche” bewoonde. Van platwalsen van het uitgestorte 
steenpuin was er toen geen sprake, het werd met de schop min of meer 
geëffend, zodat men vooral als fietser goed moest uitkijken waar men 
reed. En bij regenweer kwam een voetganger ipso facto met modder-
schoenen thuis. 

De elektriciteit kwam pas in de streek rond 1937 zodat men voor de ver-
lichting steeds aangewezen was op “petroleum-quinquets” die aan het 
plafond hingen en naar willekeur konden verhoogd of verlaagd worden. Als 
verwarming gebruikte men in de kazerne de zogenaamde “Godin-
kolenkachels”, die toen algemeen in de openbare gebouwen en scholen 
werden gebruikt. 

Op deze foto van ca. 1946 zien we de gecementeerde gevel waarop 
nu een bord bevestigd is met de eentalige benaming “Rijkswacht”.  
Links woonde de commandant en was het bureel, rechts woonden 
de andere rijkswachters. 
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Eek … een beest! 

Jozef Bourdeaudhui 

In ons tijdschrift hebben wij het altijd over dingen uit het verleden: gebeur-
tenissen, mensen, oude gebouwen of voorwerpen … zelden over beesten. 
Met deze bijdrage wil ik graag een verhaal van een dikke vijftig jaar 
geleden in herinnering brengen. Kwestie van onze dierenvriend, prins 
Laurent, tevreden te stellen … Hoewel … 
In 1959 werd Etikhove een beetje opgeschrikt nadat Jozef Goessens, land-
bouwer, wonend in het Oud Kasteel langs de Maarkebeek, op de wijk 
Ladeuze, een rat had doodgeschoten. De man en zijn dode rat haalden de 
kranten in die tijd. Er verscheen zelfs een foto. Wat was daar nu zo 
speciaal aan? 
Langs en in de Maarkebeek kwamen toen uiteraard ratten voor: waterrat-
ten en muskusratten waren en zijn nog steeds alledaagse beesten. Daar-
mee haal je geen krant. Jozef Goessens wou origineel doen en knalde dan 
maar een beverrat neer. Een wat? Juist! Een beverrat. Daarover een korte 
biologische uitleg. 

De beverrat of nutria (Myocastor 
coypus) is een groot Zuid-
Amerikaans aquatisch knaagdier, 
dat als exoot ook in Europa en 
Noord-Amerika voorkomt. Het is de 
enige nog levende soort van de 
familie Myocastoridae en het enige 
lid van het geslacht Myocastor.  
De beverrat is een groot, op een 
rat gelijkend knaagdier. De schaars 
behaarde staart is cilindervormig en 
loopt uit in een punt. De vacht 

bestaat uit glanzend bruine en geelbruine dekharen en een grijze 
ondervacht. De wintervacht is dikker dan de zomervacht. De snuit, kin en 
de meeste snorharen zijn wit, behalve de bovenste snorharen, die zwart 
zijn. De snorharen worden tot 130 millimeter lang. De buitenzijden van de 
snijtanden zijn oranje van kleur. De voorpoten hebben klauwen. De 
beverrat wordt 36 tot 65 centimeter lang en vier tot negen kilogram zwaar. 
De staart is 25 tot 45 centimeter lang. Mannetjes worden over het 
algemeen groter dan vrouwtjes: mannetjes zijn gemiddeld 60,3 centimeter 
lang en 6,5 kilogram zwaar, vrouwtjes 59,3 centimeter lang en 6 kilogram 
zwaar.  
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De beverrat heeft zich aangepast aan het leven in het water. Tussen de 
tenen van de achterpoten heeft een beverrat zwemvliezen. De ondervacht 
is waterdicht. De neusgaten en de mond kunnen worden gesloten, en 
ogen, neusgaten en kleine oren zijn hoog op de kop geplaatst, zodat ze 
tijdens het zwemmen boven water steken. 
De beverrat is (waarschijnlijk vanuit Argentinië) in de jaren twintig van 
vorige eeuw naar Europa, de Verenigde Staten, Afrika, Japan en het 
Midden-Oosten gehaald om te worden gefokt voor zijn pels, die in kleding 
werd verwerkt. Uit deze fokkerijen ontsnapten enkele dieren, die zich hier 
hebben kunnen handhaven. 
En toen, in 1959, kwam er eentje - per vergissing - naar de Ladeuze 
gedreven. En Jozef Goessens had dat beest gezien. En hij had geen zin het 
daar lang te laten drijven. Dus “pang!” 
Vele buren zijn naar dat beest gaan kijken. En Jozef Goessens poseerde 
graag met zijn beest. Bijgaand dan ook de foto die mijn broer Marc maakte 
toen ook wij naar de Etikhoofse beverrat zijn gaan zien. 

  

Van links naar rechts: Nicole Delanghe, ons moeder Paula Van 
Nieuwenhuyze, Jozef Bourdeaudhui, de beverrat, Jozef Goessens en 
zijn tweejarig zoontje Johan Goessens. 
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Nitterveld - 100 jaar geleden  

Marc Vuylsteke 

Het domein Nitterveld heeft een brokje cultuurgeschiedenis die meer dan 
honderd jaar teruggaat. Het domein werd in het begin van de 20ste eeuw 
door de familie Ameye aangekocht. Toen was het nog een stuk bos 
gelegen aan de voet van het Muziekbos. Het was een legendarische plek 
die sinds oudsher door muzen bewoond werd en van muziek was bezeten. 

In zijn “Niederländische Sagen” 1 schreef Johan Wilhelm Wolff2 hoe 
's nachts op de top van de berg een wonderlijk woudorgel verschijnt, een 
orgel dat men sinds eeuwen 's nachts in de berg hoorde spelen: “Bald 
lockten ihn die Töne einer Orgel, welche ir entzükend klangen; es war, als 
hätte eine ganze Regimentsmusik gespielt, und doch blieb der Ton so sanft 
dass es einen ganz wolh wurde, wenn man es nur hörte”. Het verhaal werd 
hem “Mündlich mitgeteilt von Lehrer Leonh. Eeckhoute in Segelsem”. 
Leonard Eeckhout, geboren te Zegelsem 23 april 1821, was gehuwd met 
Melanie Wattez, een tante van Omer Wattez. Hij werkte als onderwijzer in 
de gemeenteschool van Schorisse en gaf onder andere les aan Omer 
Wattez. Zijn bijnaam “Piethink” had hij te danken aan zijn wandelstok. 

Isidoor Teirlinck schreef in zijn boek “Le folklore flamand: folklore 
mythologique” 3 , “Il y a aussi des sorcières qui voltigent dans l'air et y font 
là de la musique. Le Muziekberg, près de Renaix, est ainsi nommé parce 
que, le soir, on y entend souvent une musique aérienne” 
In “Na de Fiertel van 1912” van Herman Teirlinck lezen we: “Iedereen weet 
ten onzent dat de Muziekberg betoverd is. Het is een bolle duistere hoogte, 
geheel met bos bezet. Geen wegen dringen in zijn donker hout. Zijn top 
blijft ongenaakbaar. Maar iedereen weet ten onzent dat 's nachts de 
schaduwen in de hoogte opgestapeld zijn en dat dan, voor één die durft 
kijken, het Slot met de vier torens zichtbaar wordt. Zele, de koster van 
Nukerke zaliger, beweerde eens dat hij daarboven wondere koraalgezan-
gen had gehoord, en dat die wekenlang in zijn oren waren blijven 
nagalmen, aldoor herlevend uit hun eigen geluid.” 

1  “Niederländische Sagen”, Brockhaus, Leipzig, 1843, nr. 381, p. 464. 
2  Johan Willem Wolff: geboren te Keulen op 23 april 1817, overleden 29 juni 1855 in 

Hofheim am Taunus.  
3  Uitgegeven bij uitgeverij Charles Rozez, Bruxelles, 1890. 
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Marie Gevers4 beweerde zelfs in haar boek uit 1927 “Le voyage sur 
l'Escaut”: “Le Muziekberg est à l'origine de la légende de Tannhauser, et 
c'est si vrai que le propiétaire du château m'a certifié que Wagner est venu 
sur place étudier la montagne”. Zou het echt wel allemaal waar zijn? Het 
Muziekbos sprak vroeger en ook nu nog tot de verbeelding; talrijke 
kunstenaars zakten regelmatig af naar de “Muzenberg”. 
Tijdens het Hollands bewind (1815-1830) behoorde bijna de hele Muziek-
berg toe aan twee grootgrondbezitters: baron Eugène Marie Colette van 
Hoobrouck de Mooreghem en baron Léopold Henri Lefebvre uit Doornik. 
Rond 1850 werd de kerk van Louise-Marie op een eigendom van de baron 
van Hoobrouck de Mooreghem gebouwd. Ook het huidige “Nitterveld” 
behoorde hem toe en langs de Dryborre-beek bouwde hij in 1835 een 
graanmolen, in de volksmond “Het Meuleke” genoemd. Baron Eugène 
overleed in 1843 en zijn eigendommen werden onder zijn kinderen 
verdeeld.  

4  Marie Gevers (geboren te Edegem op 30/12/1883 en er gestorven op 9/03/1975) was 
een Vlaamse schrijfster die vooral in het Frans schreef.  
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In 1855 werd “eene watermolen met woonhuis vijver, erve, gestaan en 
geleghen te Ronse digt aen de nieuwe kerk van Louise-Marie” verkocht aan 
Gustave Scribe5, een fabrikant en grootgrondbezitter uit Gent. Hij 
verhoogde de capaciteit door toevoer van verschillende waterleidingen, een 
schepbord onderaan het waterwiel en het optrekken van het zogenaamd 
‘Waterkot’ voorzien van twee kelders.6 Na zijn overlijden in 1886 kwam 
Nitterveld in handen van zijn schoonzoon Eugène De Maziere-Scribe die het 
later doorverkocht aan Camille Ameye, een wijnhandelaar en likeurstoker 
uit Izegem.  

In het ‘Waterkot’ vervaardigde men 
mineraal water bekend onder de naam 
‘La Royale Louise-Marie’. Op de plaats 
van een ouder huis, bekend onder de 
naam “De Drie fonteinen”, werd in 
opdracht van de familie Ameye rond 
1902 het huidige landhuis gebouwd. Het 
domein Nitterveld was vooral gedurende 
de eerste helft van de twintigste eeuw 
een ontmoetingsplaats voor kunste-
naars, letterkundigen en musici.  

In 2004 werd Nitterveld, nadat het als 
beschermd monument werd goedge-
keurd, verkocht aan de familie Claeys. 
Een beschermingsdossier was op 11 juni 

1999 ingediend en amper een jaar later, op 15 mei 2000, werd dit reeds 
goedgekeurd. In het staatsblad van 19 september 2000 staat dat Nitterveld 
beschermd werd omwille van historische, industrieel-archeologische, 
artistieke en sociaal-culturele waarden. 

In het Ministerieel Besluit van 15 mei 2000 houdende bescherming als 
monument stads- en dorpsgezicht wordt het belang als volgt omschreven:  

5  Gustave Scribe (1818-1886), gehuwd met Marie Haesebeyt, baatte in de Fiévéstraat een 
kopergieterij en -koperdraaierij uit en een fabriek met spinmolen. Gustave genoot een 
zekere faam als fabrikant en grondeigenaar en was van 1865 tot 1871 liberaal gemeente-
raadslid. Zijn gezin telde vier kinderen: François-Gustave, Constance-Marie, Ferdinand-
Emile en Alice-Melanie. Zijn vader, gehuwd met Constance Dael, bezat een katoenspinne-
rij in het Gravensteen te Gent (1836-1852). 

6  Bogaert C. & Lanclus K., https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/29032. 
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Art. 2. 
1. Het algemeen belang gevormd door de historische waarde wordt als 

volgt omschreven: 
− als representatief voorbeeld van een landhuis in cottagestijl 

opgericht rond de eeuwwisseling in opdracht van de familie 
Ameye-Dobbelaere in de beboste landelijke omgeving van Ronse, 
meer bepaald de Muziekberg. 

− als architectuur-historisch belangrijk voorbeeld van een landhuis 
met de kenmerken van de Engelse cottagestijl zoals het 
metselwerk van rode baksteen, de complexe rode pannendaken, 
de erkers, het terras en de verschillende venstervormen, 
gebouwd naar ontwerp van de gebroeders Albert en Alexis 
Dumont uit Brussel rond de eeuwwisseling. 

− als bij het huis aansluitende tuin, grotendeels aangelegd volgens 
de beginselen van de Engelse landschapsstijl op een glooiend 
terrein voornamelijk georiënteerd op de vijver aan de Drieborre-
beek en het aangrenzende Muziekbos, afgesloten door een 
pittoresk houten toegangshek aan de straat. 

2. Het algemeen belang gevormd door de artistieke waarde wordt als 
volgt omschreven: als landhuis te midden van het groen met gaaf 
bewaard interieur en mobilair in Engelse cottagestijl met inbegrip van 
schrijnwerk, pleisterwerk en oorspronkelijke vloeren, opgericht in 1902 
naar ontwerp van de Brusselse architecten Albert en Alexis Dumont; 
opvallend is het grote salon gedecoreerd met wandschilderingen op 
doek van Clara Voortman en Jean Delvin en voorzien van een centraal 
gemetst podium met piano van Peter Benoit, een schouw met cosy-
corner aan de zuidzijde en een trap naar de bovenverdieping. 

3. Het algemeen belang gevormd door de socio-culturele waarde wordt 
als volgt omschreven: als een destijds belangrijk ontmoetingsoord van 
kunstenaars, musici, letterkundigen en plastische kunstenaars, 
waarvan een ter plaatse bewaard rijk archief getuigt. 

4. Het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische 
waarde wordt als volgt omschreven: als aan de rand van de vijver en 
de Drieborrebeek gebouwde voormalige molen en bedrijfsgebouwtjes 
van de Nitterveldbronnen, uitgebaat van begin 19de tot begin 20ste 
eeuw. 
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7  Jageneau L., Openluchtvertooning van Philoktetes, Dietsche Warande en Belfort, 1911, p. 
302. 

8  De Gruyter Jan Oscar, (Gent 1885 – Nice 1929) was leraar en bezieler van de Gentse 
toneelschool. In december 1917 richtte hij samen met Juliaan Platteau en luitenant 
Danckaert het Fronttoneel op. 

Cultuur op de Muziekberg. 
In de prachtige patriciërswoning van de familie Ameye, later het stadhuis 
van Izegem, trad regelmatig een privé orkest op en al wie maar enige 
naam had op het gebied van letteren, kunst en muziek was daar welkom. 
Peter Benoit was er vriend aan huis. Tijdens zijn laatste levensjaar was hij 
erg ziek en de familie Ameye nodige hem uit voor een herstelverlof op het 
nieuwe aangekochte landgoed. Maar omdat Benoit al te ziek was ging dat 
bezoek niet door. Een van zijn laatste brieven aan de familie besluit hij met 
de woorden: "Weest allen gelukkig, Edele Vrienden, en sticht neven den 
Muziek eenen Toonvallei." 
Een eerste merkwaardige activiteit was vast en zeker een fragmentaire 
uitvoering op 31 augustus 1906 van het muziekdrama “Oedipus te Colona” 
die Sacchini in 1786, even vóór zijn dood, op woorden van Gaillard 
toondichtte. Na het XXIXste Nederlands Taal- en Letterkundig Congres van 
eind augustus 1906 te Brussel waren er door de familie Ameye-Dobbelaere 
een kleine honderd uitverkorenen uitgenodigd om nog een laatste feest en 
waardig slot mee te maken op het gastvrije Nitterveld. Per trein kwamen 
ze aan in het station van Louise-Marie. Stijn Streuvels, Hugo Verriest, 
Nestor De Tière, Pol De Mont, Karel Van De Woestijne, Emiel Hullebroeck, 
Herman Teirlinck, Camille Huijsman, Emiel T’Sjoen en Omer Wattez waren 
enkele van de aanwezigen. 

Vijf jaar later, op zondag 20 augustus 1911 werd het treurspel ‘Philoktetes’ 
van Sofokles opgevoerd door de groep van Dr. Oscar de Gruyter. “Het 
tooneel was eene niet te hooge glooiing zoodat het luchtblauw op de 
hoogte lag van het gezicht, achter de beuken: tusschen de takken der 
boomen van het eerste, de stammen van het tweede plan; en niemand, 
ook Sofokles in persoon niet, hadde weten af te keuren op die omlijsting. 
Zelfs 't gevogelte waar Philoktetes van gewaagt hoorde men daar vast bij 
ruischen in het schilderachtig Nitterveld.”7 

Het jaar daarop, op 13 augustus 1912, nu precies 100 jaar geleden, kon 
men nog eens hetzelfde Griekse drama meemaken. Opnieuw waren het de 
leden van de vereniging ‘Vlaamsch Toneel en Voordracht van Gent’ die dit 
vertolkten onder de leiding van Dr. Oscar De Gruyter8. 
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De groep voerde het treurspel op in Antwerpen, Gent en Brussel en in 
Nederland; “overal waar zij dit treurspel opvoerden verwierven ze den 
grootsten bijval”. In het weekblad ‘De Scheldegalm’ had men er wekenlang 
reclame voor gemaakt. Hoe deze culturele namiddag verliep lezen we in 
‘De Scheldegalm’ van 28 augustus 1912 in een uitgebreid verslag. 

“Bij de aankomst des treins om 3 ½ uren in de spoorhalte te Louise-Marie, 
bemerkten we een twintigtal ingezetenen onzer stad; wandelend bij een 
zonnig weder besteeg men de steile baan, het prachtige van gansch het 
omliggende en de uitgestrekte bosschen bewonderende ... Op een kwartier 
gaans komt men aan den ingang des park der Villa Ter Nittervelde van den 
heer Ameye-Dobbelaere, gekend in gansch de streek als een milderijken 
beschermer en liefhebber van allerlei kunsten, en waar in het bosch de 
Vertooning zou plaats hebben… Weldra kwam men, midden des Bosch, aan 
de plaats waar de vertooning zou gegeven worden; maar hoe was eenieder 
verbaasd; men zou gedacht hebben eene toneelzaal binnen te treden, doch 
met dit verschil in plaats van een scène, geschilderd in allerlei kleuren en 
goud, hier eene in het natuurschoone aan te treffen ... 
Aan den kant voor het publiek voorbehouden, zijn op de helling 
trapsgewijze zittingen gemaakt, en beneden vloeit een droomend beekje 
en aan de overzijde is in helling opgaande een vlakke plaats, omringd met 
dicht struikgewas bezet met weelderige boomen, die het geheele het tover-
achtige uitzicht geeft. 
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Een honderdvijftigtal toehoorders, waaronder verscheidene geestelijken en 
vele dames en heeren waren de vertooning komen bijwonen; nadat de 
heer en madame Ameye, met hunne genoodigden insgelijks plaats hadden 
genomen, lieten zich drij zware gongslagen hooren, de aanvang van het 
drama aankondigende. 
Gedurende meer dan twee uren hebben de leden der Vlaamsche 
Vereeninging, bij de diepste heerschende stilte des wouds, de aandacht 
weten te boeien hunner talrijke toehoorders, die om zoo te zeggen aan 
hunne lippen gehecht hingen ... 
Wij brengen aan den kunstminnaar den heer Ameye en zijn achtbare Dame 
hulde en lof voor den aangenamen namiddag die zij aan de liefhebbers op 
hunnen schoonen en schilderachtig gelegen eigendom hebben laten 
genieten en meenden den wensch uit de drukken van allen, dat zij er nog 
menigmaal dergelijk feest zouden herinrichten.” 
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Marc Vuylsteke 

De bevolking van Maarke in het jaar IV  

Elke gemeente werd verplicht, volgens een wet 10 vendémaire l’an IV 
(2 oktober 1795) over de ordehandhaving in de gemeente, uitgevaardigd 
door de Nationale Conventie, een lijst op te stellen van alle inwoners boven 
de 12 jaar waarbij de naam, leeftijd, beroep, woonplaats, aantal kinderen 
onder de 12 jaar en eventueel de datum van aankomst in de gemeente 
moest genoteerd worden. Van de kinderen jonger dan 12 jaar moest alleen 
het aantal kinderen in het gezin worden genoteerd. 
Deze telling moest in twee exemplaren worden opgemaakt: één voor het 
kanton en één voor het departement (onze huidige provincie).  
Sommige gemeenten waren zeker niet gehaast om de telling uit te voeren 
omdat men vreesde dat deze door de bezetter zou gebruikt worden voor 
allerlei fiscale en militaire doeleinden. In een aantal gemeenten werd de 
telling pas na 1810 uitgevoerd zodat men soms sprak van een 
eeuwigdurende telling. 
De telling van Maarke werd gehouden op 16 germinal IV (5 april 1796). 
Het is de eerste telling die zoveel informatie bevat en die de toestand van 
de bevolking weergeeft op een cruciaal moment in de geschiedenis, 
namelijk de overgang van het Ancien naar een nieuw Régime. 
De telling draagt onderstaand opschrift: 

Tableau contenant le nombre et les Noms, âge, état ou Profession 
des habitans de la commune de Marcke, le lieu de leur Domicile, et 
l’ époque de leur entrée sur la ditte commune. 

Dat de lijst in het Frans werd opgesteld hoeft ons natuurlijk niet te 
verwonderen - zelfs de voornamen werden verfranst. Het aantal inwoners 
ouder dan 12 jaar was 953 en het aantal kinderen was 392. Steekproeven 
leerden me dat de opgegeven leeftijden niet altijd overeenkomen met de 
werkelijke leeftijd. 
Het document werd opgemaakt op 11 ventose IV (1 maart 1796) door 
Jean-Baptiste Van der Cleyen. (Ainsi fait le Présent tableau par les 
soussignés agent et adjoint de la commune de Marcke le 11 Ventose 4e 
année rep. et autres j… suivant en double signé J.B. Van der Cleyen.) 
De tabel vermeldt 953 inwoners ouder dan 12 jaar en 392 kinderen jonger 
dan 12 jaar (totaal = 1345). 
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nr gehucht aantal 12 jaar 
en ouder 

aantal jonger 
dan 12 jaar 

totaal % 

1 Boignebergh 24 21 45 3,35 

2 Borgt 49 33 82 6,10 

3 Boschkant 115 64 179 13,31 

4 Bossenaere 11 4 15 1,12 

5 Coquerelle 36 6 42 3,12 

6 Cortebeke 17 6 23 1,71 

7 Dries te Maercke 12 0 12 0,89 

8 Gansbeke 11 5 16 1,19 

9 Hasselstraete 13 2 15 1,12 

10 Hellestraete 75 28 103 7,66 

11 Hockelbeke 35 23 58 4,31 

12 Kerkeveld 2 1 3 0,22 

13 Lefremis 42 5 47 3,49 

14 Lummenstraete 22 5 27 2,01 

15 Marquette 34 10 44 3,27 

16 Plaets 116 46 162 12,04 

17 Plattebeke 12 0 12 0,89 

18 Potinsborre 41 12 53 3,94 

19 Rattepade 142 58 200 14,87 

20 Riebroeck 24 11 35 2,60 

21 Terthont 54 16 70 5,20 

22 Wulchaut 35 8 43 3,20 

23 Wymierstraete 31 28 59 4,39 

  totaal 953 392 1345 100,00 
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Familienamen 

De meest voorkomende familienaam is de naam Roman (82) gevolgd 
door de naam De Vos (62). Andere veelvoorkomende familienamen zijn: 
Botteldoorne (48), Vuye ( 37), Thienpont (27), Huysman (25), De Lange 
(22), Van Butsele ( 18), De Craeye (16), Hockerman (15), Willems (14) en 
Vandekerckhove (13). 

Beroepen 

1 aubergiste Vandekerckhove Jean Plaetse 
1 herbergier Van Wettere Benoit Plaetse 
1 muziekmeester Roman François Borgt 
1 naaister De Vos Marie Plaetse 
1 negociant Parisis Jacques Plaetse 
1 officier Roman Jean Plaetse 
1 wagenmaker De Bordeaudhuy François Hellestraete 
1 blanchisseur Van Wettere Pierre-Joseph Wulchaut 
2 molenaars Vandenheule Pierre Borgt 
 Van Wetter Pierre Plaetse 
1 lamier Roman Jean Rattepade 
2 onderwijzers De Langhe Pierre Joseph Plaetse 
 Roman Benoit Marquette 
2 schoenmakers Canse Jacques Terthont 
 Verbrugghen Jacques Riebroeck 
2 klompenmakers De Merlier Joseph Boschkant 
 De Clercq Frans Plaetse 
2 metsers Vandermuelen François Plaetse 
 Blaton Livin Boschkant 
2 strodekkers Paeme Joseph Boignebergh 

 Provost Pierre Rattepade 
3 smeden Hubau Eloy Hellestraete 
 Hubau Joseph Hellestraete 

 Erman Dominic Borgt 
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 4 boswachters Willems Jacques Plaetse 
 De Clercq Arnold Terthont 
 Van Wettere Josep Rattepade 
 De Smet Pierre Boschkant 
4 timmermans Vandekerckhove Pierre Plaetse 
 Vandekerckhove Jacques Plaetse 
 De Bleeker Benoit Boignebergh 
 De Cock Joseph Dries te Maercke 
5 zagers De Merlier Pierre Joseph Boschkant 
 Portoys Antone Boschkant 
 Vandendaele Philippe Boschkant 
 Vuye Abraham Hellestraete 
 Vuye Joseph fs Joseph Hellestraete 
5 kleermakers Van Hoolant Ferdinand Plaetse 
 Van Erzeele Ferdinand Coquerelle 
 De Lepelaere Josse Coquerelle 
 Marliere François Boschkant 
 Delapiluce François Hellestraete 
2 épangeurs (epingeurs) 
 Delafontaine Jean Baptiste Bossenaere 
 Busson Alexis Terthont 
1 imbeciel Vande Woestijne Pierre Boschkant 
37 spinsters 
55 knechten  
1 koewachter 
42 meiden 
58 wevers 
60 werkmannen 
91 landbouwers 
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Johan Vanhuffel houdt zich bij Businarias bezig met 
het inventariseren van foto’s uit de oude doos.  
Het is de bedoeling om in elke uitgave van 
Businarias enkele foto’s te publiceren, daarrond één 
en ander te vertellen (wij schrijven dus geen artikel 
rond deze foto’s) en indien gewenst, de lezer te 
vragen mee te helpen bij de identificatie van de 
personen welke op de foto’s voorkomen of de 
omstandigheden waarin de foto is gemaakt te 
becommentariëren (vergeet niet het referentie-

nummer van de foto te vermelden), en … opbouwende kritiek is steeds 
welkom. Daartoe kan U steeds terecht bij de archivarissen van Businarias, 
via mail naar “Ter Maelsaecke”, of kom eens langs naar de Maalzaakstraat 
te Maarkedal (alle nodige gegevens daartoe zijn te vinden in dit boekje of 
op de nieuwe website www.businarias.be). Hebt U zelf nog oude foto’s, 
breng ze bij Johan in “Ter Maelsaecke”. Daar worden ze in gescand en 
geïnventariseerd. Uw originelen krijgt U steeds terug. 
Ditmaal kregen wij van Johan enkele foto’s uit Maarke-Kerkem en ook iets 
speciaals. En… schiet niet op de auteur indien er fouten staan in de 
schrijfwijze van namen e.d., want hij beschikt ook maar over de gegevens 
die hem ter beschikking worden gesteld. 

De foto’s van Johan 

Jozef Bourdeaudhui 

Maarke-Kerkem foto nr 281 
Deze foto zou dateren van voor de eerste wereldoorlog. Deze twee 
jongelui hadden toen zelf een melkronde uitgestippeld. Ze gingen bij de 

buren-melkveehouders de 
melkkannen ophalen om ze op 
een afgesproken plaats te 
deponeren waar ze dan voor 
verder transport naar de melk-
fabriek werden opgehaald. Het 
zwaarste werk werd verricht 
door een driespan van 
dappere honden. Emiel Roos, 
geboren te Maarke-Kerkem op 
5 oktober 1901, woonde toen 
in de Hokelbekestraat 3.  
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Valère Tranoit, geboren te Schorisse op 5 oktober 1898, woonde in de 
Kerkemstraat 12, huwde met Vandenabielle Maria en overleed te Ronse op 
19 september 1965. Weet er iemand wat er met de honden gebeurde? 
 
Maarke-Kerkem foto nr 1085 
Op het bordje dat de twee gehurkte heren in het midden onderaan 
vasthouden staat geschreven: "Leve de klas 1928". Uit hun vrolijke 
gelaatsuitdrukkingen (bij enkelen toch) en feestelijke hoofduitrusting (hoe 
zot kan je er uitzien?) vermoed ik dat ze zijn afgezwaaid.  
Enkele voornamen ontbreken nog in het lijstje. Wie kan ze aanvullen? 

Staande van links naar rechts: Opsomer Michel, Verpoest Petrus, Van 
Welden Omer, Aelvoet Gaston, De Tavernier Désiré, Vanhuffel Remi, Van 
Overmeiren Daniel, Tranoit … , Roman Sérafien, Van Overmeiren Marcel en 
De Langhe Hubert. Gehurkt van links naar rechts: Vandenabeele … , 
Decraeye Remi, Vuye Michel, Demaeseneire Octaaf, Schiettecatte Charles, 
Pot Remi en Van Coppenolle Michel. 
 
Maarke-Kerkem foto's nr 382 en 451 
In 1933 werd in Maarke-Kerkem de muziekmaatschappij Sint-Vincent 
boven de doopvont gehouden. Ze trokken voor een ontvangst naar de 
brouwerij Vanderlinden te Mater. Dit doopfeest viel zodanig mee dat - naar 
verluidt - er enkele dagen later nog steeds muzikanten op weg waren naar 
huis. Bijgaande foto werd toen genomen.  
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Achteraan van links naar rechts: Fort Henri, Van Helleputte Georges, Van 
Overmeeren Arthur, De Tavernier Georges, De Rouck Albert, Van 
Overmeeren Jules. Derde rij van links naar rechts: Soetens Remi, Soetens 

Julien (half verdoken), Roman Marcel, De Craeye Gaston, Van Coppenolle 
Georges, Meirlaen Georges, Aelvoet Michel, Van Helleputte Albert, Paeme 
Albert, Busson Gilbert en Van Butsele Victor. Tweede rij, zittend, van links 
naar rechts: De Lepeleire Cyriel, De Roose Albert, De Roose Julien, Aelvoet 
Georges, Hellinck Oscar (dirigent), De Rouck Georges, Botteldoorn Marcel 
en Gosseye Edmond. Vooraan van links naar rechts: Lauwers Cyriel, Van 
Heddegem Cyriel, Van De Walle Henri, Thienpont Richard en Vivez Richard. 
In 1983 werden enkele overlevenden van de Sint-Vincentmuzikanten 
gehuldigd op het gemeentehuis van - intussen - Maarkedal. Vooraan van 
links naar rechts: Van Helleputte Georges, geboren te Zingem op 20 juni 
1913, Van Overmeeren Jules, geboren te Maarke-Kerkem op 18 november 
1895 en Thienpont Julien, geboren te Maarke-Kerkem op 12 maart 1921.  

Hulde werd hen gebracht door leden 
van het  gemeentebestuur  (de 
afgebeelde raadsleden zijn toevallig van 
dezelfde politieke strekking): van links 
naar rechts: Capiau Roger, Duwijn Cyr, 
De Meulemeester Edmond, Lust Frans 
en Antrop Bea. Zouden deze drie 
jubilarissen er ook enkele dagen over 
gedaan hebben om nu weer thuis te 
geraken? 
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Maarke-Kerkem foto nr 601 
Op 18 februari 2012 overleed te Gentbrugge E.H. Frans Van Schoorisse. Hij 
werd geboren te Maarke-Kerkem op 24 augustus 1933 als zoon van Pierre 
Van Schoorisse en Martha Opsomer. Hij studeerde aan het college te 
Oudenaarde van 1942 tot 1951. Hij ging vervolgens naar het 
St.-Paulusseminarie te Mariakerke (1951-1953) en het Grootseminarie 
(1953-1957). Hij werd priester gewijd door Mgr. Callewaert in 1957. Hij 
studeerde klassieke talen aan de universiteit te Leuven waarna hij leraar 
werd aan het St.-Catharinacollege te Geraardsbergen van 1959 tot 1967. 
Hij was achtereenvolgens onderpastoor te Zingem (1967-1976) en 
Gentbrugge Centrum (1976-1982), pastoor te Malem (1982-1986) en in de 
Onze-Lieve-Vrouwparochie te Mariakerke (1986-2008). In november van 
2008 ging hij op rust maar deed nog dienst als priester overal waar hij 
werd gevraagd. Bijgaande foto werd genomen op 18 augustus 1957 toen 
hij zijn eremis opdroeg te Gent. Wij zien hem gezeten (tweede van rechts) 
tussen zijn ouders. Niet alle personen op deze foto zijn gekend. Wie kan 
Johan helpen? 
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Jubilarissen 
Als toeval al bestaat, dan is dit nu een toeval. Op enkele maanden tijd 
vierden vier bestuursleden van Businarias hun gouden huwelijksjubileum: 
50 jaar getrouwd. 

Foto links hierboven: Jean Capiau, geboren te Maarke-Kerkem op 10 
februari 1935, huwde te Schorisse op 5 juli 1962 met Clarisse Mespreuve, 
geboren te Schorisse op 11 april 1939. 
Foto rechts hierboven: Roger Lodens, geboren te Maarke-Kerkem op 28 
februari 1938, huwde te Maarke-Kerkem op 17 augustus 1962 met Bernice 
Schiettecatte, geboren te Maarke-Kerkem op 7 november 1938. 
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Foto hierboven: Paul Baekeland, geboren te Schorisse op 30 maart 1936, 
huwde te Etikhove op 13 juli 1962 met Anne-Marie De Coninck, geboren te 
Oudenaarde op 3 september 1939.  
Paul vertelt zelf: "Wij hebben toen genoten van één wittebroodsweek en 
van een huwelijksreis van één dag naar Gent. En daarna: werken 
gedomme! Je brood verdienen!" 
 
Foto hieronder: Paula Vander Mijnsbrugge, geboren te Veurne op 24 april 
1936, huwde te Veurne op 11 september 1962 met Laurent Deweer, 
geboren te Nukerke op 21 augustus 1937. 

Wij feliciteren al deze jubilarissen van harte en hopen dat ze nog vele 
jaren samen gelukkig mogen zijn. 
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Ledenlijst 2012 

Bibliotheek Omer Wattez, Etikhove 
Fam. Luc Bothuyne-De Maeseneire, 
Maarke-Kerkem 
Fam. Fr. Botteldoorn-De Lepeleere, 
Etikhove 
Fam. Jozef Bourdeaudhui, Etikhove 
Mevr. Bernadette Casiers, Etikhove 
Fam. Romain De Bleeker-Glibert, Ronse 
Dhr Philippe De Keyser, Oudenaarde 
Dhr Sylvain De Lange, Gent-Mariakerke 
Dokter Edmond De Meulemeester, 
Nukerke 
Mevr. De Potter D'Indoye, Tervuren 
Dhr Stan De Wolf, Ronse 
Fam. Chris en Ann Delaere-Dieryckx, 
Etikhove 
Dhr Guy Duwijn, Etikhove 
Fam. Jozef Eeckhout-Batteauw, 
Etikhove 

Dhr Georges Gosseye, Oudenaarde 
Dhr Noël Huysman, Oudenaarde 
Fam. Walter Kerckhove, Nukerke 
Fam. Fernand Maes, Maarke-Kerkem 
Dhr Peter Thienpont, Etikhove 
Dhr en Mevr. Paul Van Butsele, Ronse 
Dhr Etienne Van der Stricht, 
Oudenaarde 
Mevr. Marie-Paule Van Nieuwenhuyse, 
Ukkel 
Fam. Rudi Van Paemel, Nukerke 
Mevr. Marijke Van Welden, Etikhove 
Mevr. Paula Vander Mijnsbrugge, 
Nukerke 
Dhr Eric Vandewalle, Oudenaarde 
Dhr Harald Versieren, Oudenaarde 
Fam. Marc Vuylsteke-Casteleyn, 
Nukerke 

Ereleden 

Steunende leden 

Fam. Dirk Backeland-De Tavernier, 
Schorisse 
Fam. Denis Baekeland, Schorisse 
Fam. Paul Baekeland, Schorisse 
Mevr. Beatrijs Baeskens, Schorisse 
Dhr Hilaire Besard, Schorisse 
Dhr Ruud Bodegraven, Ronse 
Fam. Pascal Bothuyne, Schorisse 
Fam. Marc Bourdeaud'hui, Etikhove 
Fam. Jean Capiau, Schorisse 
Dhr Carlo Cierkens, Maarke-Kerkem 
Dhr Laurent Claeys, Gent 
Dhr Chris Clepkens, Tielt-Aarsele 
Dhr Johan Cruypeninck, Schorisse 
Mevr. Agnes Daneels, Ronse 
Dhr Antoine De Brauwere, Oudenaarde 
Dhr Roger De Bus, Schorisse 

Dhr Jacques De Buysscher, Ronse 
Dhr Joos De Cubber, Oostkamp 
Fam. Benoit De Feyter, Etikhove 
Fam. Philippe De Feyter, Ronse 
Mevr. Gaby De Geeter, Brakel 
Fam. Geert De Geyter-Eeckhaut, 
Schorisse 
Dhr Georges De Jaegher, Oudenaarde 
Dhr Andre De Loenzien, Waregem 
Fam. Dirk De Merlier, Etikhove 
Dhr Marcel De Mets, Oudenaarde 
Fam. Laurent De Puydt, Etikhove 
Mevr. Regina De Rodder, Horebeke 
Fam. Gerard De Smet, Etikhove 
Fam. Andre De Tandt, Ronse 
Fam. Paul De Tavernier, Etikhove 
Fam. Roger De Tavernier, Schorisse 
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Mevr. Ann De Tollenaere, Schorisse 
Mevr. Magda De Voet, Nukerke 
Fam. Lothar De Voet-Vercruysse, Ronse 
Fam. Albert De Worm, Ronse 
Fam. A. De Zaeytijdt-Notebaert, 
Schorisse 
Dhr Dirk Dekeyzer, Schorisse 
Fam. Pierre Depoorter-Degroodt, 
Schorisse 
Eerw. Br. Lucien Depriester, Broeders 
van Liefde, Gent 
Fam. Norbert Deriemaeker-Geenens, 
Nukerke 
Mevr. Christiane Descamps-Martens, 
Etikhove 
Fam. Herman Detemmerman, Schorisse 
Fam. Marc en Lucie Deweze-
Vanwymeersch, Ronse 
Dhr Jean-Paul Deworm, Mol 
Dhr Romain D'Hondt, Etikhove 
Dhr Jacques D'Hondt, St.-Sauveur 
Fam. Jos en Mona Dierckx-Deprez, 
Ronse 
Dhr Remi Donckerwolcke, Ronse 
Fam. Duthye-Pot, Ronse 
De Hr. Marc Erregat, Etikhove 
Dhr Robert Geenens, Nukerke 
Dhr Lucien Geenens, Zwalm 
Dhr Frans Ghijs, Schorisse 
Mevr. Marie Marthe Goeffers, 
Maarke-Kerkem 
Dhr Michel Gyselinck, Oudenaarde 
Hof van Goeminne, Etikhove 
Mevr. Jeanne Janssens, Schorisse 
Fam. Etienne Lippens, Nukerke 
Fam. Steven Lippens, Nukerke 
Dhr Noël Livyns, Outrijve 
Fam. Roger Lodens-Schiettecatte, 
Nukerke 
Dhr Frans Lust, Maarke-Kerkem 
Dhr Joris Nachtergaele, Etikhove 
Fam. Frans Okerman, Brakel 
Dhr Paul Opsomer, Nukerke 
Dhr Jean-Pierre Pannekoek, 
Oudenaarde 
Mevr. Godelieve Polet, Schorisse 

Dhr Noël Popelier, Nukerke 
Fam. Danny Provost, Schorisse 
Dhr Francis Raman, Maarke-Kerkem 
Mevr. Eliane Santens, Nukerke 
E.H. Maurice Schoorens, Kluisbergen 
Mevr. Inge Schoorens, Nukerke 
Mevr. Marie-Josephe Schoorens, 
Oudenaarde 
Mevr. Maria Sprimont, Etikhove 
Fam. Gilbert Stockman, Ronse 
Dhr Jonny Thomas, Etikhove 
Dhr Jan Thomas, Nazareth 
Dhr Germain Van Der Hauwaert, 
Schorisse 
Fam. Edgard Van Droogenbroeck, 
Horebeke 
Dhr Jacques Van Haesendonck, 
Maarke-Kerkem 
Jean-Pierre Van Heddegem, 
Maarke-Kerkem 
Mevr. Marie-Paule Van Nieuwenhuyze, 
Etikhove 
Dhr Theo Van Schoorisse, Ronse 
Fam. Damien Van Wambeke, Ronse 
Dhr Geert Van Wambeke, Schorisse 
Fam. Emiel Vandenabeele, Nukerke 
Mevr. Denise Vandenabeele, 
Oudenaarde 
Dhr Roger Vandenhoucke, Gent 
Dhr Valère Vander Kimpen, 
Geraardsbergen 
Fam. Paul Vander Linden-Schoorens, 
Nukerke 
Fam. Rufin Vanderdonckt, Schorisse 
Mevr. Gisèle Vanderkimpen, 
Blankenberge 
Notaris Lucie Vandermeersch, 
Oudenaarde 
Dhr Jan Vanovermeire, Etikhove 
Dhr Jean Velghe, Ronse 
Dhr Marcel en Cecile Verbeurgt-
Vannieuwenhuyze, Heist-op-de Berg 
Fam. Etienne Vercruysse-De 
Maeseneire, Zingem 
Fam. Verfaille-De Maeseneire, Ronse 
Fam. Luc Vermeire-Polet, Etikhove 
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Dhr Andre Vermeulen, Schorisse 
Eerw. Br. Jozef Vuye, Gent- Oostakker 
Dhr Germain Weytsman, Nukerke 
Dhr Rudolf Wiegers, Maarke-Kerkem 

Fam. Paul Wittebroodt-Donckerwolcke, 
Schorisse 
Eerw. Zusters van Maria, 
Maarke-Kerkem 

Leden 

Prot. Hist. Museum "Abraham Hans", 
Horebeke 
Louis Aelvoet, Kluisbergen 
Fam. Andre en Josiane Aelvoet-Provost, 
Etikhove 
Fam. Carlos Aelvoet-Voet, Wortegem-
Petegem 
Fam. Anckaert-Roman, Etikhove 
Fam. Ghislain Assez-Lesceux, Schorisse 
Mevr. Monica Battiau, Oudenaarde 
Dhr Valère Bauters, Etikhove 
Fam. Jozef Bauters-Vindevogel, 
Oudenaarde 
Fam. Marc en Lieve Bauwens-Capiau, 
Nukerke 
Fam. Bauwens-Moreels, Maarke-Kerkem 
Mevr. Cathelijne Beaucamps, Ronse 
Dhr Boudewijn Botteldoorn, Vloesberg 
Mevr. Barbara Bourdeaud'hui, Etikhove 
Mevr. Rachel Bourgeus, Etikhove 
Mevr. Rosine Bousard, Maarke-Kerkem 
Dhr Fernand Brossé, Brakel 
Fam. Gerard Capiau-Laemont, Etikhove 
Fam. J-P Capiau-Van Nieuwenhuyze, 
Etikhove 
Dhr Roger Cnudde, Ronse 
Fam. Robert Coessens-Besard, 
Schorisse 
Fam. Jean Collet-De Temmerman, 
Schorisse 
Dhr Adrien Commere, Brakel 
Dhr Roger Coopman, Zottegem 
Dhr Eric Coppens, Schorisse 
Fam. Paul Cordier-Lefebvre, Nukerke 
Fam. José Cornil - Braeckman, 
Schorisse 
Fam. Cosijn-Papegnies, Etikhove 
Fam. Johan Cottens-Deweer, Anzegem 

Dhr Richard Couvreur, Kortrijk 
Mevr. Monique Cruypeninck, Schorisse 
Dhr Honoré De Bo, Oudenaarde 
Dhr Yves De Buysscher, Schorisse 
Fam. Stefaan De Clercq-Cierkens, 
Etikhove 
Dhr Georges De Clercq-Roman, 
Etikhove 
Dhr Joan De Clercq-Van Cauwenberg, 
Etikhove 
Dhr Eric De Coker, Vloesberg 
Fam. Herman De Coker-Descamps, 
Etikhove 
Dhr Paul De Coninck, Kessel-Lo 
Fam. Leo De Croo, Schorisse 
Fam. Clothaire De Deken-De Sodt, 
Maarke-Kerkem 
Mevr. Nadine De Keyser, Brakel 
Dhr Luc De Lombaerde, Oudenaarde 
Dhr Paul De Maeseneire, Etikhove 
Dhr Luc De Maeseneire, Schorisse 
Dhr Sylvère De Meester, Schorisse 
Dhr Erik De Merlier, Etikhove 
Mevr. Nellie De Merlier, Oudenaarde 
Dhr Lucien De Mullier, Schorisse 
Dhr Marc De Nil, Oudenaarde 
Dhr Pieter De Praetere-Declercq, 
Etikhove 
Dhr Georges De Rijcke, Maarke-Kerkem 
E.H. Pastoor De Schrijver, Eke 
Dhr Martin De Smaele, Nukerke 
Dhr Fernand De Smet, Schorisse 
Fam. Lucien De Steur-Dhaeyer, 
Schorisse 
Fam. Marc De Turck, Nukerke 
Dhr Fernand De Vos, Ronse 
Fam. P. De Vos-Thienpont, Etikhove 
Mevr. Lucresse De Wolf, Etikhove 
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Fam. Romain Declercq-Raes, Schorisse 
Fam. Alain Decock-Haelters, Nukerke 
Fam. Bernard Decraene-Tierens, 
Nukerke 
Dhr André Decubber, Schorisse 
Dhr Patrick Demeulemeester, Etikhove 
Dhr Donaat Deriemaecker, Nukerke 
Dhr Piet Deriemaecker, Nukerke 
Dhr Geert Deschaumes, Schorisse 
Mevr. Lutgarde Desmet, 
Maarke-Kerkem 
Dhr Marnix Detollenaere, Oudenaarde 
Fam. Jan Devos-Verstichelen, Horebeke 
Dhr Philip Deweer, Nukerke 
Dr. Sophie Deweer, Nukerke 
Mevr. Marie Antoinette Dhaeyer, 
Schorisse 
Dhr Willy D'Hondt, Wortegem-Petegem 
Dhr Jean-Marie D'Hondt, Schorisse 
Dhr Raymond D'Hondt, Schorisse 
Fam. J.-P D'Hondt-Geenens, 
Maarke-Kerkem 
Dhr Mark Didier, Maarke-Kerkem 
Fam. Adelin Dreelinck-De Maeseneire, 
Nukerke 
Fam. Dumortier-Faingnaert, Horebeke 
HK Mont-de-l'Enclus  
Duponcheel Philippe, Mont-de-l'Enclus 
Dhr Herman Duprez, Bellegem 
Fam. André Erregat, Etikhove 
VZW Familiekunde Vlaanderen, 
Merksem-Antwerpen 
Mevr. Anny Foucart, Ronse 
Mevr. Elisabeth Ghysels, Nukerke 
Mevr. Lieve Goessens, Horebeke 
Fam. Marcel en Marie-Louise Herman-
Baekelandt, Zottegem 
Dhr Luc Hoffman, Oudenaarde 
Dhr Claude Holvoet, Kluisbergen 
Dhr Karel Hubeau, Gavere 
Dhr Eric Janssens, Oudenaarde 
Mevr. Lesley Jourquin, Nukerke 
Dhr Roger Ketels, Schorisse 
Dhr Toon Labiau, Lierde 
Mevr. Julia Larno, Zwalm 

Mevr. Anna Lauwers en zoon Denis, 
Maarke-Kerkem 
Fam. Clement Lemarcq-De Coker, 
Etikhove 
Mevr. Liliane Maes, Oudenaarde 
N.V. Maran, Nukerke 
Dhr Julien Mejor, Zingem 
Fam. Antoine Merchiers-Verpoort, 
Oudenaarde 
Fam. Marc Miclotte-Jaenen, Schorisse 
Fam. Luc Mincke-Thienpont, 
Maarke-Kerkem 
Dhr Apotheker Johan Moreels, Etikhove 
Dhr Pierre Neckebroeck, Gent 
Dhr Kenneth Noterman, Nukerke 
Mevr. Beatrijs Opsomer, Oudenaarde 
Fam. Bernard Opsomer, Oudenaarde 
Fam. Piens-Van Damme, Schorisse 
Fam. Roland Pieters-Van Der Donckt, 
Vloesberg 
Fam. Etienne Pieters-Veys, 
Maarke-Kerkem 
Dhr Michel Polet, Oudenaarde 
Fam. Pedro Pype-Langen, Etikhove 
Mevr. Armand Redelé, Etikhove 
Dhr Marc Reyntjens, Nukerke 
Mevr. Marie-Louise Roman, Etikhove 
Dhr Robert Roman, Oudenaarde 
Dhr Michiel Roman, Ronse 
Fam. Nery en Mariette Roman, 
Schorisse 
Fam. Romain Roman-Devos, Ronse 
Geschied- en Oudheidkundige Kring 
Ronse, Ronse 
Dhr Bernard Ryheul, Schorisse 
Dhr José Schoorens, Nukerke 
Fam. Somers-Morisse, Nukerke 
Fam. P. en K. Spileers-Lodens, Nukerke 
Fam. Roger Spileers-Willems, Nukerke 
Streekmuseum, Zottegem 
Fam. Frederic Thomaes-Lodefier, 
Brussel 
Dhr Luc Thomas, Etikhove 
Dhr Steven Thomas, Nukerke 
Dhr Wim T'Hooft, Oudenaarde 
Mevr. Paulette Trenteseaux, De Panne 
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Dhr Herman Tulleken, Oudenaarde 
Dhr Theo Valck, Avelgem 
Dhr André Van Butsele, Ronse 
Dhr Adelin Van Coppenolle, 
Maarke-Kerkem 
Dhr Roland Van Coppenolle, Ronse 
Fam. Wim Van Coppenolle-Baekeland, 
Ronse 
Fam. Gerard Van de Meulebroucke, 
Zottegem 
Fam. Van Den Berghe-De Clercq, 
Kruishoutem 
Dhr Jos Van Eechoudt, Oudenaarde 
Mevr. Ann Van Effelterre, Oostende 
Dhr Adrien Van Heddegem, 
Maarke-Kerkem 
Dhr Stefaan Van Nieuwenhuyze, 
Etikhove 
Dhr Georges Van Nieuwenhuyze, 
Etikhove 
Fam. Bertrand Van Overmeiren-De Vos, 
Nukerke 
Mevr. Nathalie Van Overwaele, Leuven 
Mevr. Nelly Van Paemel, Lierde 
Dhr Willy Van Schoorisse, Horebeke 
Dhr Remi Van Schoorisse, Schorisse 
Dhr Koen Van Wambeke, Schorisse 
Dhr Marnic Van Wijnen, Etikhove 
Dhr Pierre Van Wijnen, Ronse 
Dhr Eric Vandamme, Etikhove 
Mevr. Anny Vande Catsyne, Etikhove 
Mevr. Mady Vandekerckhove, Etikhove 
Fam. Vanden Abeele-Dubois, Tournai 
Dhr Roger Vandenabeele, Oudenaarde 
Fam. Herwig Vandenabeele-De Merlier, 
Etikhove 
Mevr. Marie-José Vandendorpe, 
Nukerke 

Dhr Marcel Vandenheede, Kluisbergen 
Dhr Paul Vandensteene, Groot-
Bijgaarden 
Dhr Paul Vander Donckt, Etikhove 
Dhr Norbert Vanderkimpen, Ronse 
Fam. Hendrik Vanderkimpen-Martens, 
Nukerke 
Families Vandewalle -Desmaele, 
Schorisse 
Dhr Pieter-Jan Vanhaesebrouck, 
Kluisbergen 
Dhr Luc Vanhelleputte, Maarke-Kerkem 
Fam. Eugène Vanhoorne-Breda, 
Schorisse 
Dhr Johan Vanhuffel, Oudenaarde 
Mevr. Zoë Vanpevenaeyge, Oudenaarde 
Dhr Robert Vanpevenaeyge, Schorisse 
Mevr. Rachel Vansmevoorde, 
Oudenaarde 
Mevr. Lieve Vermeire, Schorisse 
Fam. Luc Vermeulen-Besard, Schorisse 
Dhr Lieven Verstraeten, Nukerke 
Fam. Frans Vervaecke-Deconinck, 
Nieuwpoort 
Mevr. Jacqueline Victor, Etikhove 
Dhr Romain Vindevogel, Wortegem-
Petegem 
Mevr. Adrienne Wauters-Gijselinck, 
Horebeke 
Dhr Rudy Weyts, Oudenaarde 
Mevr. Hilde Wieme, Etikhove 
Fam. Joseph Willems-Verhellen, 
Nukerke 
Fam. Paul Willen-Pot, Maarke-Kerkem 
Mevr. Francine Ysebaert, 
Maarke-Kerkem 
Fam. Gilbert Ysebaert-Cierkens, 
Maarke-Kerkem 
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