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Voorwoord 

Marc Vuylsteke 

Met dit nieuwe nummer vangt de zeventiende jaargang aan. Onze trouwe 
leden danken wij voor het vernieuwen van hun lidmaatschap. Bijzonder 
veel dank ook aan onze ere- en steunende leden. 
Bij de start van dit nieuwe jaar wensen we je het allerbeste voor 2013. 
Vele jaren geleden was het gebruikelijk dat schoorsteenvegers, vuilnisop-
halers, straatvegers, nachtwakers en lantaarnaanstekers hun beste 
wensen voor het nieuwe jaar verkochten. Tegenwoordig zijn het de 
dagbladen en tijdschriften die ons hun beste wensen overbrengen. Ook wij 
willen niet achterblijven. 

We wensen je voor 2013 
12 maanden zonder ziekte 
52 weken zonder stress 
365 dagen van geluk. 

Geluk? Professor Etienne Vermeersch zei onlangs: “dat genot en geluk 
alleen maar kunnen bestaan dankzij iets anders. Als geluk het doel is, dan 
holt het zich binnen de kortste keren uit. Eerst passie, dan pas genot.” 

Met uw steun en sympathie, en met passie, werken we verder. Businarias 
heeft de wind in de zeilen maar... ook onze toekomst moeten we veilig 
stellen. 
De meeste inwoners van Maarkedal weten, dankzij onze talrijke 
activiteiten, waar Businarias voor staat. Onze heemkundige kring heeft 
heel wat uitstraling, niet alleen in Maarkedal, maar ook in onze provincie 
en zelfs in heel Vlaanderen. Zo werd Businarias door Heemkunde 
Vlaanderen in februari 2011 omwille van een originele heemkundige 
activiteit (uitgave van “Le veil rentier d’Audenarde”) een hele maand in de 
kijker geplaatst. Uithangbord is ons tijdschrift dat drie keer per jaar 
verschijnt. Daarnaast bouwen we geregeld tentoonstellingen op en werken 
we elk jaar mee aan Erfgoeddag, Open Monumentendag en de Nacht van 
de Geschiedenis (in samenwerking met het Davidsfonds). Daarbij komen 
een aantal voordrachten en lezingen, al dan niet in samenwerking met de 
plaatselijke bibliotheek “Omer Wattez”.  
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Businarias bestaat nu 17 jaar! Stilaan voelen we nood aan verjonging. De 
meeste bestuursleden, vooral mannelijke zestigplussers, zijn al actief van 
bij het begin in 1996. Om het voortbestaan van de vereniging te vrijwaren 
en om de werking te vernieuwen zijn we op zoek naar ‘witte raven’.  

Wij weten dat de belangstelling voor 
lokaal erfgoed en heemkunde alsmaar 
stijgt, maar dat het ontzettend moeilijk 
is om nieuwe medewerkers aan te 
trekken. Wie wil de uitdaging aangaan ? 
Je hoeft je niet te engageren voor het 
leven, noch voor het onmiddellijk 
opnemen van een bestuursfunctie. Ook 
met het uitvoeren van kleine taken 
bewijs je ons een grote dienst: je kan 
bijvoorbeeld helpen bij het digitaliseren 
van de ongeveer honderdduizend 
doodsbrieven en de vele honderden 
doodsprentjes; je kan een artikel 

schrijven over je vereniging of over een onderwerp dat je interessant vindt. 
Heb je interesse voor plaatselijke geschiedenis, genealogie, archeologie, 
voetwegen, sportverenigingen, toneel,... Veel informatie is reeds in ons 
documentatiecentrum aanwezig. Vanzelfsprekend staan we open voor 
nieuwe ideeën. 
Met jouw hulp kan je Businarias helpen klaarstomen voor de toekomst.  
Geïnteresseerd om meer te weten? Kom dan eens langs in ons 
documentatiecentrum in de Maalzaakstraat te Etikhove (we zijn elke 
zondagvoormiddag open of surf eens naar de website: www.businarias.be) 
en samen bekijken we wat je eventuele inbreng kan zijn.  
Een toepasselijk citaat van Gandhi: Bijna alles wat je doet is onbelangrijk, 
maar het is erg belangrijk dat je het doet. 
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Het was tegen de avond, de zwoelte woog, Berlijn gonsde. In het 
werkkamp nabij een drukke spoorweg waren een toeveel vrouwen bezig 
met de was en de plas. Schrobben, spoelen, plakkebarvoets de plankiers 
schuren met berkie bessems enz. Allemaal hadden ze nochtans al een 
lange, lastige arbeidsdag in de fabriek achter de rug. 
Nard had de ganse dag eerst steengruis geschept en daarna gebroken 
ruiten vervangen op de Alexanderplatz, waar bommen waren gevallen. Nu 
haastte hij zich te viervoete naar het barakkenkamp, om een van die 
vrouwen te kunnen zien en mogelijks te herkennen als de Walin, die 
Leonce heette, en die twintig jaar geleden een tijdje zijn grote liefde was 
geweest. 
’s Nuchties van diezelfde dag had hij de vrouw, of liever iemand die alvast 
sterk op haar geleek, toevallig ontmoet en was hij een trotje met haar 
meegelopen. Hij was te weten gekomen dat ze uit de Borinage afkomstig 
was. Maar daar was het bij gebleven, want ze was haastig, ze was maar op 
steks muile naar het werk kunnen vertrekken en ze moesten al meteen elk 
een andere kant uit, zij met een oude autobus naar Berlijn-Wittenau, hij 
met de tram naar het stadscentrum. 
Naar aanleiding van die onverwachtse ontmoeting, was hij de hele dag vol 
geweest van herinneringen aan zijn belevenissen in de Borinage, in de tijd 
toen hij er aan de kost kwam, in de koolputten van Saint-Ghislain en later 
in de gresfabrieken van Baudour. In Baudour had hij een tijdje met Leonce 

Vertelsels bij de Leuvense stove 

Paul Baekeland 

Nard deed zijn woordje gelijk altijd, de hele 
avond lang, maar innerlijk was hij over iets 
aan het dubbezeren. Alleen Clementiene 
voelde dat aan. Ze vroeg zich af of hij iets 
op zijn kerfstok had, of in Berlijn iets had 
meegemaakt waar hij niet over wou 
spreken. 
De waarheid was dat Nard ginder een 
ontmoeting had gehad, die zijn hele leven 
overhoop zou halen. 
Maar eigenlijk is er meer, beste lezer, 
eigenlijk zijn de “vertelsels” wat uit de hand 
aan het lopen. Je zal zien dat zich in de 
eerstvolgende afleveringen een heuse 
(liefdes)roman ontwikkelt, de schrijver zelf 
zit er voor niets tussen, het gebeurt 
gewoon. 
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samengewoond, op een kamer boven een ijzerwinkel. Ze hadden daar “in 
zonde” geleefd, met het gevolg dat zij in positie was geraakt.  
Twintig jaar geleden! Is het mogelijk dat ge elkaar na twintig jaar 
nauwelijks nog herkent? Hij had zich herinnerd hoe hij in café Chez Jeanne 
was binnengewaaid en daar met haar aan de klap was geraakt en hij 
daarna speciaal voor haar zijn trein had gemist. Hij had in zijn verbeelding 
haar tenger figuurtje van toen opgeroepen, haar fletsie haar, de purrekies 
op haar gezicht, de blauwe plekken op haar lijf, die ze over had gehouden 
van ponk te krijgen van hare vent, ne roestie waar geen rechte kant aan 
was! Als een straathondje had ze bij hem, de Flamin, troost en 
bescherming gevonden. Later kon ze daar op die zolderkamer tegen hem 
aankruipen als een warm konijntje en noemde hij haar “mijn floonkske” en 
beleefden ze de hemel op aarde aan elkaars hitsige lijf. 
Nu vandaag, binst het werk op de Alexanderplatz, had hij het allemaal 
herbeleefd. 
Hij zag van op afstand de vrouwen bezig nabij het barakkenkamp en 
meende al rap de Walin te herkennen, met wie hij ’s nuchties heel even 
was samen geweest. Tegare met een ander vramens, stond ze wasgoed uit 
te wringen en in een mand te gooien. Daarna gingen ze het op de groeze 
tussen de barakken ophangen aan zinki wasdraden. Hij zag hun lomig 
gedoe, gestopen, weer rechtop, weer gestopen, tot de waslijn vol hing met 
doeken en broekjes en veurschoten. 
Hij wachtte en twijfelde. 
Toen de vrouwen gingen neerzitten op een stenen bank onder een boom, 
om een beetje uit te rusten, bleef een van hen zijn bijzondere aandacht 
trekken. Hij wist allengs met zekerheid… Er kon geen twijfel zijn… Zij was 
het, Leonce! 
Hij stapte naar het tweetal toe en zijn hart begon te kloppen. Hij geraakte 
zodanig op die ene gefixeerd dat hij een bermiete die daar stond omver 
liep en aldus ongewild genoeg lawijt veroorzaakte om iedereen zijn kant uit 
te doen kijken. 
Zij die hij zocht, was plotseling van de stenen bank overeind geveerd. 
“Leonce!” riep hij. 
Ze slikte. Haar ogen waren uitroeptekens. 
“Leonard,” riep zij op haar beurt. “C’ est toi quand même!” 
Het was duidelijk dat ook zij de hele dag met hem bezig was geweest en 
nu bevestigd zag wat ze had vermoed. 
“Voilà un copain,” legde ze aan de andere vrouw uit. 
Ze wenkte hem. “Kom, zet u.” 
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Hij zag hoe ze ouder was geworden, maar wel een voller figuur had 
gekregen. De ietwat trieste gelaatstrekken waren er nog steeds. Haar 
permanent was er een van recht-naar-beneden, net als toen. Ze bezat een 
soort schoonheid die wellicht hij alleen zag. 
Ze zetten zich naast elkaar neer op de bank, overhoeks, om elkaar beter te 
zien. 
“Dit had ik nooit kunnen denken,” glunderde hij. 
“Incroyable,” vond ook zij. 
Er kriebelde iets bij hem vanbinnen, omdat zij het “incroyable” vond. 
“Hij komt uit de Vlaanders,” verklaarde ze aan de andere vrouw, die op het 
ander eind van de bank zat. 
“Uit de Vlaanders…” herhaalde die. 
Haar stem klonk levenloos. Het kon haar zo te zien niet veel schelen van 
waar hij kwam. Ze zag er nog armtieriger uit dan Leonce. En precies een 
beetje achterlijk. Ze zat afwezig in haar neus te peuteren, haalde er een 
snotwiek uit en frotte die achteloos aan haar sletige rok. Haar matte ogen 
keken en bleven kijken, naar iets wat al tijden geleden gebeurd moest zijn. 
“Wat brengt u in godsnaam hier?” vroeg Nard. 
“Het noodlot, wat anders?” 
“We moeten klappen,” vond hij. 
“Ja. We hadden twintig jaar geleden moeten klappen.” 
Daar zegt ze iets… 
“Hoe is het met Hélène? Hoe is het met ons kind? Ik heb wel duizend 
vragen.” 
“Hélène is getrouwd met een marktkramer die tien jaar ouder is.” 
“Getrouwd! Ze is al getrouwd! God, wat gaat het allemaal rap! Ik heb haar 
niet één keer kunnen zien.” 
Maar hij voegde er meteen aan toe, dat dit eigenlijk zijn fout was geweest. 
En zij bekende dat ze in die tijd geen vent meer kon gerieken. 
“Maar later had ik u weer moeten opzoeken,” vond hij. “Ik ben er jaren 
mee bezig geweest, of ik het wel zou doen. Maar intussen werkte ik in 
Ronse, in den textiel.” 
Een gammele bestelwagen kwam het terrein opgewaggeld en stopte in een 
wolk van stof nabij het refterkot. 
“Tijd voor de kartoffels,” mompelde de andere vrouw en stond op. 
“Ga maar, ik kom,” zei Leonce. 
“Ge gaat uw rantsoen missen,” vreesde Nard. “We kunnen straks verder 
klappen.” 
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Maar ze bleef zitten. Hij moest voor zijn eigen portie sloeberinge een 
toeveel barakken verderop, maar hij bleef eveneens zitten. 
Ze heeft indertijd wel degelijk verwacht dat ik terug zou opduiken, dacht 
hij. Waarom had hij het nooit gedaan? Hij had haar, toen ze uit elkaar 
gingen, vierhonderd frank gegeven voor het kind, dat wist hij nog heel 
goed. En met de krijnzen die hij nog overhield, had hij zich daarna 
pomelee gedronken. 
Stel dat ik hare vent had doodgesmeten - het had weinig gescheeld - en ik 
in den bak was gevlogen en zij me daar was komen opzoeken en we dan 
later toch waren getrouwd. Stel. Ge kunt van alles veronderstellen, de 
zotste dingen het eerst. 
Ik ben nog altijd niet getrouwd geraakt, had hij bijna gezegd, maar nog 
wijselijk voor zich gehouden. Ze hoefde niet te denken dat hij al die tijd om 
haar had zitten treuren. Hij had achter het pertig Marietje van Vennie Kloef 
aangezeten. Van haar had hij zelfs nog niet lang geleden een brief 
gekregen, waarin ze vertelde dat ze dikwijls aan hem dacht. De tijd met 
Marietje was er een geweest van jachtigheid en fel begeren, maar toch had 
hij zijn hart en zijn zinnen in toom gehouden. Misschien wel omdat in zijn 
achterhoofd dit slonzige Walinneke was blijven spoken. Had het in de 
sterren geschreven gestaan, dat hij haar ooit hier, zover van huis, opnieuw 
zou ontmoeten? 
Gods wegen zijn wonderbaar, zei zijn moeder altijd. 
Maar die onberekenbare God had hun wegen wel eerder kunnen laten 
samenkomen. Ze waren intussen alle twee van middelbare leeftijd, hun 
beste tijd voorbij, stomweg terechtgekomen in een toestand van dag na 
dag werken voor den Duits en stilaan opgebrand geraken. De oorlog bleef 
duren. Hoe meer bommen er vielen en hoe minder ze te eten kregen, hoe 
somberder ze de toekomst inzagen. 
“Vertel me over Hélène,” vroeg hij weer. “Vertel me over uw echtgenoot en 
het leven met hem.” 
“Hij is met zijn zatte kloten van de trap gevallen,” flapte ze uit. 
Er speelde tezelfdertijd iets vreemds op haar gezicht, alsof ze wou laten 
uitschijnen dat ze dat zwalpei van haar een handje had geholpen bij dat 
vallen, maar dat je bij zoiets uiteraard de lippen op elkaar houdt. 
“Ik ben al zeventien jaar weduwe,” zei ze. “Om aan de kost te komen heb 
ik gediend bij notaris Delguste. Tot tante Alfonsine doodging en ik het kind 
noodgedwongen moest meenemen naar mijn werk. Uiteraard liep het daar 
in de weg. Met als gevolg dat madam van de notaris mij zonder veel 
omhaal afdankte en een nieuwe meid aanstelde.” 
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“Ik begon dan maar aan een carrière van twaalf stielen en dertien 
ongelukken. Noodgedwongen pikte ik af en toe een stuiver mee door 
achterover te gaan liggen en een partijtje te kreunen. Toen Lèneke haar 
communie deed, trok ik naar de winkels in Mons om het nodige te kopen, 
het kind had daar net zoveel recht op als iedereen. Ik kocht een paar 
dingen en de rest kwam per malheur in mijn kabaas terecht.” 
Ze vertelde het allemaal onverbloemd en zei erbij dat ze het nooit had 
gebiecht, want dat ze zich over niets hoefde te schamen. Het had er 
immers op aan gekomen te overleven en als het even kon, wat mee te 
pikken van wat in de wereld voorhanden was dat zij zich niet kon 
permitteren. 
Intussen had ze nooit de tijd gehad om haar kind te verwennen. Het werd 
groot en begon zijn eigen gang te gaan, het liep niet lang genoeg school, 
kwam voortijdig in een fabriek terecht, om werk te verrichten waarvoor het 
niet geschikt was. Als jonge spruit, met geleidelijk alles erop en eraan, 
begon ze uit te gaan met venten, tot een stuk in de nacht. Het hele 
schorremorrie van St-Ghislain en Boussu hing aan haar lijf. En als ze 
daarover thuis replementen kreeg, maakte ze van haren tetter. De 
verontruste moeder kon niet anders dan haar kas opfretten en hopen dat 
dochterlief zo rap mogelijk op haar manneke zou vallen. 
Het gebeurde, nog eerder dan verwacht. 
“Die marktkramer, Michel heet hij, strikte haar in zijn netten, in een 
danskot aan de grote baan,” vertelde ze. “Daarna ging het allemaal vlug. 
Te vlug.” 
“Ik was in zekere zin content dat ze van de straat was,” bekende ze, “maar 
na een tijdje werd ik weer ongerust en dat ben ik nu nog steeds.” 
Michel bleek een noestigaard te zijn. Daar was op zich niets mis mee, maar 
Leonce kende haar dochter en had het gevoel dat het “getemd” jonk op 
zeker ogenblik haar ketting weer zou aftrekken, dat de froettigheid van 
haar vent haar nogal rap op de zenuwen zou werken. 
“Ge weet niet goed wat ge aan de man hebt,” zei ze. “Op de markt maakt 
hij lawaai voor tien om zijn waren aan te prijzen, thuis zwijgt hij en loopt 
hij in zijn eigen te klappen. Hij is zodanig bezig met zijn zaken, dat ik me 
soms afvraag…” 
Ze zweeg. Wat vroeg ze zich af? Of de marktkramer wel tijd had om in de 
bedstee ook nog wat te presteren? Je denkt zomaar iets. Je denkt aan de 
moeder, die indertijd een niewerd had getrouwd, door een pater werd 
bepoteld, geen mannen meer kon gerieken, de man die haar een kind had 
gemaakt afscheepte en dan… zich geregeld achterover liet drukken om 
“een partijtje te kreunen”. Die laatste bekentenis had hem geschokt. 
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Werd ze ook hier, in dit barakkenkamp geregeld gepakt, door afgesloofde, 
zweterige kerels, die voor wat plezier hun ziel zouden verkopen? Ze was 
molliger geworden, er was meer pak aan dan toen. Gezien de armzalige 
omstandigheden, zou je eerder het omgekeerde verwachten. Ze zag er 
helemaal niet uitgehongerd uit. Kwamen ook hier af en toe wat voedzame 
dingen in haar kabaas terecht…? 
Nard, ik peins dat ge zot aan het worden zijt. Uw gedachten springen gelijk 
meuzies weg en weer. 
“Ik vraag me soms af,” zei Leonce, “hoelang het zal duren eer ze slaag 
krijgt van haar man.” 
Nard reageerde. 
“Waar gij toch aan denkt!” 
Maar deze pure moederlijke bekommernis vertederde hem. Ze was begaan 
met haar kind, met hun kind. Dat gaf hem een goed gevoel en tezelfdertijd 
kreeg hij spijt over de gedachten die hem daarnet hadden beroerd. 
“Te jong trouwen is nooit goed,” zei ze nuchter. 
Ze kon erover meespreken, ze was zelf maar zestien geweest. 
“Toen Hélène met haren amoureux kwam aanzetten en bekend maakte dat 
ze met hem zou trouwen, was ik serieus van mijn melk,” zei ze. “Het is 
oorlog, zei ik haar. Juist daarom, antwoordde ze mij. De oorlog was rap 
gedaan, maar de bezetting begon en geen mens wist hoelang die kon 
duren.” 
Ze zat even haar gedachten bijeen te rapen. 
“Nu gaat ze elke dag met hem groensel gaan verkopen, op de markten van 
Mons en Sint-Ghislain en Soignies,” ging ze door. “Dat betekent 
onmenselijk vroeg opstaan, pas half de namiddag terug thuiskomen en dan 
nog van alles moeten doen voor ‘s anderdaags. Om mij een briefje te 
schrijven heeft ze blijkbaar geen tijd. Tenzij… misschien blijven haar 
brieven onderweg, dat vraag ik mij ook soms af.” 
Nard probeerde zich voorstellingen te maken, over hoe het leven van zijn 
onbekende dochter ginder in het verre Walenland verliep. 
“We hebben nog uren nodig om bij te praten,” zei hij. 
Ze begon nu zelf vragen te stellen over hoe het in tussentijd met hem was 
vergaan. 
“Laten we in de stad wat gaan eten,” stelde hij voor. “Ik ken een 
‘Gaststätte’ waar een stuk worst en een schep kartoffels nog betaalbaar 
zijn.” 

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 
Deze artikelreeks omvat een selectie uit het uitgebreide 
krantenknipselarchief van de Heemkundige Kring. We vermelden niet uit 
welke krant of uit wiens journalistieke pen het artikel komt. (Wij voelen ons 
wel niet verantwoordelijk als er in het aangehaalde artikel fouten door de 
reporter zouden zijn gemaakt). We bladeren gewoon eens in de mappen, 
halen er enkele rubrieken uit die we al dan niet kort samenvatten en soms 
(olijk) becommentariëren - eventueel met de oorspronkelijke bijgaande 
afgedrukte foto (sorry voor de kwaliteit). 
Nog één technische opmerking: de schuin gedrukte teksten zijn telkens 
letterlijke uittreksels uit het artikel. 

Wat gebeurde er in Maarkedal in 1982? 
Hoe? 1982 hebben we toch al gehad? Even herhalen. In het laatste artikel 
uit deze reeks gepubliceerd in het boekje van september 2012 (jaargang 
16 nr 48) haalden wij reeds aan dat er een 'probleem' was. Roger heeft te 
veel artikels verzameld uit 1982.  
Er is precies ook veel gebeurd in die tijd. 1982 was het jaar waarin drie 
Maarkedalse voetbalploegen hun vijftigjarig bestaan vierden. Talrijke 
publicaties uit verschillende kranten vinden we in de mappen terug. 
Terloops dient te worden vermeld dat in het fotoarchief van Johan ook 
tientallen foto's in verband met de voetbalactiviteiten in de vroegere 
Maarkedalse deelgemeenten zijn terug te vinden. Of de gegevens in de 
artikels allemaal historisch correct zijn, laten wij in het midden. Wie weet 
staat er ooit eens een 'witte raaf' op die bereid is de historiek van de 
Maarkedalse voetbalactiviteiten op te maken. Deze bijdrage kan daartoe 
misschien een stimulans zijn…  

Etikhove september 1982.  
"Verenigde Vrienden Etikhove, oudste ploeg uit Maarkedal" titelt een van 
de artikels. Het omvat hoofdzakelijk een vraaggesprek met Maurice De 
Maeseneire, eerste voorzitter en medestichter van V.V. Etikhove. "… Als we 
over V.V. spreken, mogen we beslist de voorloper Sporting Club Etikhove 
niet vergeten. Enkele jongeren uit de Nederholbeekstraat vormden in 1910 
een ploegje dat nooit in competitieverband uitkwam. In 1925 werd de club 
ontbonden wegens interne strubbelingen in de bestuursrangen..." We zijn 
slechts één paragraaf ver en moeten vaststellen dat er toch een historisch 
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hiaatje in het artikel zit. Na deze ploeg voorlopers kwam er nog eentje 
waarvan hier geen sprake is. In een latere publicatie zullen wij hierover 
ooit berichten, maar laten wij daaromtrent de nieuwsgierigheid van de 
lezer aangewakkerd houden. "In 1929 kwamen op de wijk 'De Statie' 
enkele jongeren bij elkaar en tijdens de pauze van een filmvoorstelling 
bracht Maurice De Maeseneire de wagen aan het rollen om een voetbal-
vereniging te stichten. In een mum van tijd waren allen zo enthousiast dat 
ze zonder uitzondering spontaan hun medewerking aanboden. In de 
herberg van Hector Veys werd het nieuwe kind boven de doopvont 
gehouden en Maurice werd de eerste voorzitter van ‘De Verenigde 
Vrienden Etikhove'. Al onmiddellijk speelden wekelijks een twintigtal 
jongeren gewoon een wedstrijd onder elkaar. De zwartwitten zagen het 
grootser en weldra werden al vriendenwedstrijden gespeeld tegen ploegen 
uit de omgeving. 
In de zomer van 1931 liet V.V. zich aansluiten bij het Diocesaan 
Sportverbond om een echte competitie te beginnen. Dat verbond werd 
uitverkozen omdat er talrijke ploegen uit de omgeving speelden. De 
verplaatsingen waren niet te groot en de belangstelling zou er dan ook 
vlug aangroeien. De clubkleuren werden van nu af groen-wit. Na een paar 
proefjaren bracht het seizoen 1933-1934 de grote doorbraak, want V.V. 
speelde kampioen in zijn gewest…" Dit artikel en het interview gaan nog 
talrijke kolommen door. Voor wat het historische deel betreft beperken we 
ons tot dit uittreksel. 
In een ander artikel lezen wij hoe de huldiging van de voetbalploeg zal 
plaats vinden. "Zaterdag 18 september wordt door de veteranen van de 
voetbalvereniging Verenigde Vrienden uit Etikhove een eerste bijeenkomst 
georganiseerd. Drieënvijftig jaar geleden werd VV Etikhove boven de 
doopvont gehouden. Onder impuls van Henri De Meulemeester werden de 
verschillende oud-spelers en oud-bestuursleden van VV Etikhove 
opgezocht. Om 17 u. 30 wordt vanuit de parochiale zaal opgestapt onder 
begeleiding van de muziekmaatschappij de Bijenkorf naar de kerk. Om 18 
u. wordt in de parochiekerk een eucharistie opgedragen voor de overleden 
leden en spelers van VV Etikhove. De mis wordt gecelebreerd door EH 
Lambert Muller, oud-onderpastoor van Etikhove en één der trouwe 
supporters uit de glorietijd van VV Etikhove. Na de plechtigheid in de kerk 
worden bloemen gelegd aan de gedenksteen van de oud-strijders. In het 
VVV-lokaal is er receptie gevolgd door een feestzitting in de parochiale zaal 
met banket. Tijdens de feestelijkheid zijn tal van oude foto's en 
documenten te bezichtigen terwijl aan het slot van de feestelijkheden een 
herinnering wordt geschonken aan alle voetbalveteranen van VV 
Etikhove…" 
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Onderstaande foto is dezelfde als die welke bij het persartikel is afgedrukt, 
maar omwille van de kwaliteit hebben we geopteerd dezelfde te nemen uit 
het Businarias-archief. 
"Dit is niet de allereerste foto, maar de eerste kampioenenformatie uit 
1934. Naast de afgevaardigden Romain Vande Vijvere (rechts) en 
voorzitter Jeannot Thienpondt herkennen we op de eerste rij: Désiré Slots, 
Herman Herbert, René Van Butsele, Gilbert Van Hooland en Gerard 
Demaeseneire. Het middenveld bestond uit Georges Vandereecken, Albert 
Van Nieuwenhuyze en Georges van Hooland en de verdediging werd 
gevormd door Gaston Thomas, keeper Albert Noël en Maurice Commère. 
Opmerkelijk dat de spelers poseren volgen hun opstelling in de ploeg."  

Etikhove april 1982 
Een tweede voetbalploeg in dezelfde gemeente! Ouderen zullen zich zeker 
de derby's tussen beide elftallen herinneren. Spanning was er altijd en 
alle soorten van commoties hoorden er ook telkens bij. 
"Vijftig jaar FC Hoger Op Etikhove" is een van de titels welke in de 
mappen van Roger voorkomt. "… Florent Aelvoet, destijds waard van een 
café op de wijk Maalzaak, maakte er Charles Vandendaele warm om een 
voetbalploeg samen te stellen. In deze enige afspanning van het gehucht 
werden de beste klanten aangesproken om uit te zien naar mogelijke 
spelers. Florent zelf wist dat op de Koppenberg te Melden een groepje 
jongeren regelmatig partijtjes voetbal speelde. Hij trok er naar toe en 
overhaalde hen om in de ploeg van 'Hooger Op' mee te voetballen. De 
eersten die akkoord gingen bleken Leon en Gaston Willen te zijn. Marie 
Van Coster was er als de kippen bij om een eerste paar kousen te breien." 
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Probeer als lezer niet om U dat van die kippen voor te stellen. "Leon en 
Gaston trokken naar Oudenaarde om schoenen te kopen. De Baere-
Vandenbossche, een schoenmaker aan het voetbalplein, leverde het 
eerste paar. Net als hun trui en broek moesten de spelers zelf de voetbal-
schoenen betalen. Op 12 januari 1932 werd in de Maalzaak de voetbal-
ploeg officieel gesticht. 'Hooger Op' werd geleid door Charles 
Vandendaele, Florent Aelvoet, Frans Demeulemeester, André Verleyen, 
Michel Roman, Octaaf Derouck, Octaaf Pot, Octaaf De Zitter en René Van 
Moorleghem. Men kwam tussen de witte lijnen met Cyriel Van 
Moorleghem, Leon en Gaston Willen, Georges en Maurice Devos, Richard 
Dejonghe, Michel Vanhooldert, Jozef Noterman, Jozef Geenens en Louis 
Gevaert. De ploeg speelde eerst vriendenwedstrijden tegen ploegen die 
toen evenmin in competitie speelden: 'De Blauwe' van Nukerke en 'Union' 
van de wijk Zwart Paard. …" Eén passage uit het artikel, waar het gaat 
over de derby's, willen wij de lezer niet onthouden. "… De beslissende 
goal in een wedstrijd tegen Nukerke of VV Etikhove was de aanleiding van 
menige feestviering die dagenlang aansleepte; harde nederlagen tegen 
die moeilijke derbyploegen Nukerke, VV Etikhove en FC Schorisse waren 
aanleiding tot spotternijen. In 1966 stond Hoger Op op het punt 
kampioen te worden. De beslissende partij werd gespeeld in Schorisse. 
Winnen zou de titel betekenen. Gerard Debo, een voorspeler, werd er met 
een beenbreuk van het veld gedragen en zo bleef slechts een gelijkspel 
op het bord. De titel werd met gelijk aantal punten verloren. …" We 
schreven het reeds: spanning en commoties… 
Op 24 april 1982 werd er dan gefeest. "… Voor de grootse viering van '50 
jaar Hoger Op Etikhove' is voor zaterdag 24 april volgend programma 
opgemaakt: 17u45: samenkomst in het lokaal 'Café Arendshof', 18u: 
ontvangst op het Gemeentehuis, 19u: H. Mis opgedragen voor de 
overleden leden van Hoger Op, 20u: stoetsgewijze naar de zaal 
Maarkedal onder begeleiding van de muziekmaatschappij 'De Bijenkorf' 
waarna koud buffet voor de ingeschrevenen en gezellig samenzijn met 
amusement en disco. …"  
Onder bijgaande foto lezen we dan volgende tekst: "De ploeg van Hoger 
Op Etikhove die in 1939 de titel haalde in de 'Vlaamschen Voetbalbond' 
met staande v.l.n.r. Leon Willen, Odo Van Lancker, Albert Slots, Gaston 
Vanopbroecke, André Declercq, Georges Dejonghe, zittend Georges 
Devos, Gilbert Vanhoolandt, André Verleyen, Julien Dewaegenaere en 
Louis Gevaert." 
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Nukerke mei 1982 
De derde jubilaris vinden we in Nukerke. En ook hier 
citeren we uit enkele knipsels. "Camiel Verdonckt, Cyriel 
De Ruyck, Ghislain Verpoort en André Den Haerynck 
staken destijds de koppen bijeen en besloten op 
Paasmaandag 1930 te Berchem een wedstrijd te spelen 
met de terugwedstrijd op Tweede Sinksen. De 
resultaten waren zo bemoedigend dat op30 oogst 1931 
te Nukerke in het lokaal 'De Kroon' een voetbalkind 
werd geboren. Rond het kraambed stonden lachende 
gezichten, o.a. van voorzitter Dr. Nestor Glibert. De 
'eersteling' kreeg de zonderlinge naam van 'F.C. 

Eendracht' en hij werd met een groenwitte sportluier getooid." 
André Den Haerynck, in 1982 de enige stichter nog in leven, vertelt verder: 
"Het eerste seizoen was meteen een schot in de roos, want we wonnen 
onmiddellijk de titel na het spelen van twee testwedstrijden tegen 
Balegem. ... Twee jaar later begonnen we bij de Vlaamse Voetbalbond en 
we speelden er weldra in overgangsklasse Oost-Vlaanderen. De supporters 
waren er dat seizoen graag bij, want de Nederlandse ploegen Aardenburg 
en Ijsendijke speelden in dezelfde reeks en de Hollandse jenever smaakte 
toch zo lekker." André vertelt dan verder over de prestaties van de ploeg, 
"... waarbij het seizoen 75-76 werd afgesloten met voor Eendracht een 
eerste titel bij de K.B.V.B., en dat met een elftal waarvan de basis werd 
gevormd door de scholierenploeg die ooit de titel behaalde." 
"Aan de duurbevochten titel kleefde nochtans en schaduwzijde. De 
gemeente Nukerke had inmiddels het terrein aangekocht om er een 
uitgebreid sportcomplex op te bouwen. Vadertje Staat besliste er anders 
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over en de grootschalige plannen werden naar de prullenmand 
verwezen." Recentelijk heb ik nog dergelijke dingen gehoord... 
Op zaterdag 29 mei werden de feestelijkheden ingezet met een 
jubileumbal met zangeres Christie Love en studio Carina in een tent op 
het voetbalterrein. Na de eucharistieviering om 10 h op zondag 30 mei 
volgde een receptie en barbecue in de kantine, waarna er nog twee 
voetbalwedstrijden werden gespeeld. 
In de map houdt Roger ook het supporterslied bij. Wie kan dit nog 
zingen? Eendracht Nukerke bestaat nu niet meer... 't Is SV Maarkedal 
geworden. 

1.  
Des zondags achternoen 
Wat kunt ge beter doen 
Dan naar het Eendrachtpleintje 
Een wandelingsken doen 
Daar hebt ge niets te kort 
Want daar is voetbalsport 
Gegeerd van groot en klein 
En dat is onze "fort" 
Gedrum op het terrein 
Heel kalm al in de schijn 
Doch blij omdat w'er zijn 
Dan zingen wij 't refrein. 
2.  
Van als d'arbiter komt 
Die wordt er al gebromd 
"Hij mag ons toch niet foppen" 
"Of 't zit er op verdomd" 
Iedere keer dat hij fluit 
Die reiken wij vooruit 
Ach, voelt ons hartje kloppen 
't Zit goed, de bal is uit 
Geleund al op de draad 
Gekeken hoe het gaat 
Als men een fout begaat 
Gezongen al op maat.  
 

3. 
En is de match gespeeld  
Heel rap er een gekeeld 
Om ons gemoed te spoelen 
W'hebben ons niet verveeld 
Wij gaan dan aan 't gepraat 
Ge weet wel hoe dat gaat 
't Is tieren en 't is joelen 
Dat horen, zien vergaat 
Is er soms een gestoord 
Wij zijn al rap t'akkoord 
Met 't zeggen van dit woord 
"Hé 't liedjen al gehoord." 
Refrein 
Wij zijn supporters van de Eendracht 
Als hij wint zijn wij gezind 
Is 't verlies dan zij wij vies 
Wij zijn één sterkte, wij zijn één macht. 
Ons bevel, die regel' 't spel 
Let dan nu wel 
Want zien w'ons spelers aan 't verflauwen 
We tieren uit al onze kracht 
Alleië toont ne keer uw klauwen 
Hier nen shot 
En daar nen klop 
En ja begot 
Het zit er op. 
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Leon Warnies uit Schorisse, de grondlegger van de typisch 
Nederlandse straatdraaiorgelcultuur  

Marc Vuylsteke 

Op 14 oktober 1981 stuurde een zekere Daniel Alexander Warnies vanuit 
Amsterdam een brief naar “Het gemeentehuis van Schorisse” met daarin 
een aantal vragen over Leon Warnies die te Schorisse werd geboren op 16 
februari 1835. De brief arriveerde op 19 oktober op het gemeentehuis van 
Maarkedal en een gemeentebediende heeft toen op een aantal vragen 
geantwoord. Eind december 2011 dook die brief plots opnieuw op en 
Anne-Marie De Rouck, diensthoofd bevolking, bezorgde me een kopie, 
wetende dat dit me zeker zou interesseren. Een zoektocht naar allerlei 
informatie over die toch wel bijzondere man uit Schorisse kon beginnen. 
Wie was Leon Warnies ?  
Al sinds 1875 is de naam Leon Warnies toonaangevend in de 
draaiorgelwereld en een begrip in de Jordaan (een wijk in Amsterdam) en 
ver daar buiten. Hij werd in Schorisse geboren op 16 februari 1835 als 

onwettig kind van Eugenie Warnies. 
Op de doopakte, ondertekend door 
pastoor August Van Der Stockt, staat 
als naam IVO (wat wellicht een 
verkeerde lezing is van LEO) en de 
moeder is Eugenie Warneis (Warnies 
– Warneis ?), althans volgens de 
briefschrijver Daniel Alexander 
Warnies. Eugenie Warneis was een 
dochter van Petrus Warneis en 
Rosalie De Vos. Peter en meter 
waren respectievelijk Philippus 
Anthonis Ysebaert en Judoca 
Cantaert. 
Het doopregister van 1835 is niet 
meer te raadplegen in Schorisse. De 
geboorteakte in het Administratief 
Centrum Valerius De Saedeleer wel; 
ze vermeldt duidelijk de naam Leo 
en de moeder Eugenia Warnies.  

Leon Warnies. Officieel was zijn voornaam 
Leo maar iedereen had het over Leon. 

( f o to  -  h t tp : / /www.msbu f fe l . n l /
wachtgenea.html)  
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In den jare duijzend acht honderd vijfendertig den zestiensten februarij 
ten drij uren snamiddags, voor ons Leo De Meulemeester assessor gedelegueerd  
bij besluijt van den burgemeester dedaete vierentwintigsten april achtien hon- 
derd drijendertig als officier vanden borgerstand der gemeente Schoorisse  
Provincie Oostvlaanderen, is gekomen Theresia Van Singele, oud drijenvijf- 
tig jaren vroedvrouw, wonende te Schoorisse, dewelke ons verklaerd heeft 
dat heden ten vier uren smorgens Eugenia Warnies oud drijentwintig jaren 
spinster, wonende te dita Schoorisse, gelegen is in haer moeders huys 
Wijk C Bosch te rijst in deze gemeente en waer aen zij heeft gegeven de voornaam 
en toenaem van Leo Warnies, deze verklaring en vertooning gedaen 
in de tegenwoordigheijd van Pieter Dhaeyer oud zevenentwintig jaren tim- 
merman en Louis Devos, oud vijfendertig jaren landmeter wonende beijde 
te Schoorisse en hebben de getuijgen benevens ons naer voorlezing dezen akte getee- 
kend, de verklaerster heeft verklaerd niet te kunnen teekenen nog schrijven 
P Dhaeyer L De Meulemeester L Devos.  

“Als vaderloos kind, vermoedelijk beschikkend over artistieke gaven, zin 
voor avontuur en dadendrang zocht hij een bestaan buiten zijn geboorte-
plaats” schreef Daniel Alexander Warnies in zijn brief. In feite emigreerde 
hij als peuter van nog geen 5 jaar oud, samen met zijn moeder naar Parijs. 
Rond 1870, hij was toen al 35 jaar, leerde hij Suzanna Eugenia Van Himste 
kennen. Haar man Edouard Holvoet was gestorven tijdens de Frans-Duitse 
oorlog. Als weduwe had ze de zorg over haar drie kinderen. De Frans-
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Duitse oorlog begon op 19 juli 1870 en 
duurde tot 10 mei 1871. Suzanne Eugenia 
van Himste werd geboren op 4 april 1845 
in Goes, een stad op het schiereiland Zuid-
Beveland.1 Zij was een dochter van 
Gregorius François van Himste geboren op 
12 maart 1803 te Stekene  en van 
Arremina Bella van Iersel geboren op 7 
augustus 1811 te Goes. Suzanna Eugenia 
overleed op 25 april 1910, 65 jaar oud. 

Suzanna Eugenia Van Himste, 

 foto : http://www.msbuffel .n l/
wachtgenea.html)  

1 http://members.multimania.nl/hansvdhimst/parenteel.htm  
2  De Bontemantelstraat te Anwerpen bestaat als straatnaam niet meer. Het straatje liep 

van de Oude Vaartplaats naar de Tabaksvest. 

Op zwerftocht naar Zuid-Amerika. 
Wanneer en waar Leon Warnies huwde met Suzanna Eugenia Van Himste 
is niet bekend. Tijdens de oorlogsjaren hadden ze het niet gemakkelijk. De 
drie kinderen uit haar eerste huwelijk werden in een klooster ergens in 
Parijs ondergebracht, later in een internaat. Leon en Suzanna vertrokken in 
de loop van 1872 naar Argentinië waar hun eerste zoon Leon Pierre 
geboren werd. Met een accordeon trokken ze als straatzangers per huifkar 
langs de kust van Argentinië, om de kaap Hoorn, en via Chili bereikten ze 
Peru. In Lima (Peru) werd in 1874 hun dochter Suzanna Josephina 
geboren. Met hun gespaarde gouden munten scheepten ze opnieuw in; 
een stoomzeilschip bracht de familie naar Antwerpen. Op dit 
stoomzeilschip sloeg op een dag een bliksem in de mast waarbij Leon 
ernstig gewond raakte aan zijn hoofd en langzaam slechtziende werd, wat 
jaren later evolueerde tot een totale blindheid. In de Bonte Mantelstraat2, 
dicht bij de Frankrijklei begonnen ze een muziekhandel er verkochten er 
allerlei mechanische muziekinstrumenten. De drie kinderen Holvoet werden 
vanuit Parijs opgehaald en maakten nu opnieuw deel uit van de familie. 
Lang bleven ze niet in Antwerpen want in 1875 verhuisden ze naar 
Amsterdam. 
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In de Jordaan. 
Daar in de Jordaan voelden ze zich thuis. In datzelfde jaar begon Leon als 
eerste in Amsterdam met een draaiorgelverhuurbedrijf, en hij werd dan 
ook beschouwd als de grondlegger van de typische Nederlandse 
straatdraaiorgelcultuur. In Vlaanderen was het, mede onder druk van de 
Kerk, verboden met het draaiorgel op straat te komen en zo kwam het dan 
in cafés en zalen. Het draaiorgel kwam van oorsprong vermoedelijk uit 
Italië. De Italiaan Ludovico Gavioli begon omstreeks 1850 in Parijs met het 
vervaardigen van kleine straatdraaiorgels die zó succesvol waren dat hij als 
de vader van het moderne draaiorgel beschouwd kan worden. Rond het 
einde van de 19de eeuw was Parijs een belangrijk centrum van 
orgelbouwers. Later gingen ook andere Fransen, Belgen en Duitsers deze 
instrumenten bouwen. In België ontstonden dan firma’s zoals Mortier, 
Decap, en C. Hooghuys uit Geraardsbergen. 
De familie Warnies woonde eerst in de Palmstraat nr. 86. Kort daarop 
verhuisden ze naar nr. 45 en dan naar nr. 34 en nr. 59. Later namen ze 
hun intrek in een huis aan de Brouwersgracht nr. 153 en uiteindelijk naar 
de Brouwersgracht nr. 214. In 1896 kocht Leon 6 straatorgels bij de firma 
J. van Hattem-de Graaff in Arnhem voor de som van twaalfhonderd vijftig 
gulden.3 

In Amsterdam werden zeven kinderen geboren.4 Het hele gezin was 
betrokken bij het orgelbedrijf; de kinderen hielpen bij het schilderen, 
poetsen en herstellen van de orgels. Allen kregen het orgeldraaiersbloed 
van huis uit mee. 
“De uitvinding in 1892 van het zogenaamde boekdraaiorgel zorgde voor 
bijna onbeperkte mogelijkheden qua aanbod aan muziekstukken. Voor de 
komst van de draaiboekorgels speelde men op kleine buikorgeltjes met 
behulp van cilinders. Op zo’n cilinder pasten slechts enkele melodieën met 
een beperkte lengte. Het wisselen van een cilinder is een erg ingewikkelde 
klus, vandaar dat de uitvinding van het boekorgel een grote verandering 
teweeg bracht. Men was niet meer gebonden aan de vaste lengte van de 
cilinder, bovendien was het nu mogelijk om zeer eenvoudig van muziekstuk 
te wisselen. Anselmo Gaviolo, een telg uit een in Modena gevestigde 
familie van orgelbouwers, patenteerde het zogenoemde boekdraaiorgel te 

3 Bert Plug, http://www.msbuffel.nl/wachtgenea.html 
4 Idem. Leon Pierre, geboren op 24-10-1872 in Rio de Janeiro (Brazilië), Maxima Suzanna 

Jozefina, geboren 21-05-1874 in San Marcello Lima Peru, Leontine Ermina geboren 
20-07-1876, Gabriël Eugène geboren 22-11-1877, Charles Justin geboren 31-01-1880, 
Daniel Alexander geboren 09-11-1881, Clement Henri geboren 01-07-1883, Theodoor 
Gustaaf geboren 06-06-1885 en Louis Mathilde geboren 22-03-1887, de laatste zeven in 
Amsterdam geboren. 
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Parijs. De zware, ruimteverslindende muziekcilinder met zijn kwetsbare 
patroon van vele honderden stiften en bruggen maakte plaats voor een 
zigzag gevouwen kartonnen orgelboek van vrijwel onbekende lengte, 
waarin het muziekpatroon in de vorm van korte en langere gaatjes was 
uitgeponst.” 5 

Leon Warnies onderkende onmiddellijk de grote voordelen van dit nieuwe 
systeem, hij introduceerde deze pierementen (grote draaiorgels) in 
Nederland. Vooral omdat hij de grote boekdraaiorgels importeerde legde 
hij de basis voor de hedendaagse Nederlandse straatdraaiorgelcultuur. 
Omdat deze orgels voor een redelijke huurprijs ter beschikking stonden 
verdwenen daarna in een snel tempo de voordien gebruikelijke kleine 

draagbare straatorgeltjes, die 
overal in andere Europese landen 
nog in gebruik bleven. Het 
omvormen van de oudere 
cilinderdraaiorgels naar het 
boeksysteem vergde echter een 
grote investering waarmee hij pas 
in 1900 startte. In Parijs bestelde 
hij een nieuw boekdraaiorgel, een 
52-toets Gasparini-orgel, dat pas 
in het voorjaar van 1904 
arriveerde. 

Leon Warnies heeft het niet meer gezien, hij overleed op 16 december 
1903. Na zijn dood zette zijn weduwe een korte tijd de verhuur op de 
Brouwersgracht voort. Haar zonen Leon jr. en Gabriël die in de 
Haarlemmer Houttuinen gevestigd waren, zetten dan later het bedrijf 
verder onder de naam “De Gebroeders”. Hun broer Dorus hielp ook mee. 

5  Grijp Louis Pieter, “Een muziek geschiedenis der Nederlanden.” 



21 

 

Leon Warniesstichting. 
In Nederland bestaat er sinds jaren een Kring van Draaiorgel Vrienden 
(KDV). Met beperkte middelen verzamelden men allerlei mechanische 
muziekinstrumenten. De speelklokken en draaiorgels werden 
ondergebracht in een museum dat nu sinds 1984 gevestigd is in de 
Utrechtse Buurkerk. In 1964 richtten ze een Leon Warniesstichting op, 
genoemd naar de Schorissenaar, met als voornaamste doelstelling het 
behoud en het instant houden en restaureren van de historische 
draaiorgels. De stichting kreeg in 2007 de naam ‘Nationaal Fonds 
Draaiorgelbehoud’. Hun voornaamste opdracht bestaat erin om draaiorgels 
als roerende cultuurmonumenten en cultureel erfgoed te laten erkennen. 
Zo verkrijgt men een wettelijke bescherming tegen de uitvoer ervan. 
De nazaten van Leon Warnies zijn nu nog steeds actief in de 
draaiorgelwereld met onder andere het draaiorgelbedrijf Perlee te 
Amsterdam. Leontine Ermina, dochter van Leon, was na het overlijden van 
haar eerste echtgenoot gehuwd met Gijsbert (Gijs) Perlee. Hun zoon 
Gijsbert jr., geboren op 18 december 1908, bouwde het orgelbedrijf verder 
uit. Niet alleen de bekende draaiorgelverhuurder Perlee maar nog tal van 
andere nakomelingen van Leon zijn actief in de draaiorgelwereld. 
Wie in Amsterdam in het hartje van de Jordaan rondwandelt moet wel aan 
draaiorgels denken. De firma Perlee, het wereldberoemde orgelbedrijf is 
een voortzetting van het oorspronkelijke bedrijf Warnies. Sinds 1932 is 
Perlee gevestigd op nummer 119 in de Westerstraat.  

Links een Gasparini orgel van 1905 rechts een Warnies orgel. 
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Het G. Perlee draaiorgelmuseum huisvest een grote collectie van 
draaiorgels en pierementen. Beslist de moeite waard om eens te bezoeken. 
Misschien kunnen de “Heren van Schorisse”, bij een van hun volgende 
(kermis)activiteiten, een dergelijk Amsterdams straatorgel eens naar 
Schorisse laten komen. 
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De Etikhoofse Boerinnenbond viert in 2013 haar honderdste verjaardag. 
Reden om eens in het archief (een dikke 10 cm aan weerszijden 
beschreven papier) te gaan speuren. 
Er dient op gewezen dat in de begindecennia de verslagen van de 
vergaderingen en bijeenkomsten zeer netjes en uitgebreid werden 
genoteerd in de verslagboeken, steeds vergezeld van de voor die tijd 
nodige devote notities. De laatste jaren worden geen verslagen meer 
opgemaakt van de activiteiten, en de werkverslagen worden digitaal online 
opgemaakt. Nog één opmerking: de hieronder schuin gedrukte teksten zijn 
letterlijke uittreksels uit de verslagen, met inbegrip van eventuele 
schrijffouten. 

Het begin 

Zondag 1 maart 1913. Die dag kwam E.H. Van Brabandt, bestuurder der 
maatschappelijke werken van het arrondissement, "onder bescherming 
onzer goede hemelmoeder Maria" een boerinnengilde stichten te Etikhove. 
Er schreven zich 185 dames in als lid, waaruit een bestuur werd gekozen: 
mevrouw Georges Thienpont werd voorzitster, mevrouw J. De Feyter en 
mevrouw J. Vanderdonckt werden ondervoorzitster, Elvire Blommaert werd 
de eerste secretaresse (schrijfster), Florence De Donder werd 
schatbewaarster en de pastoor, E.H. De Meulemeester, werd proost. Door 
het uitbreken van de eerste wereldoorlog diende de werking te worden 
stopgezet. Na de oorlog, op 25 maart 1920 werden de activiteiten hervat 
met een 140-tal leden. Deze bestonden vooral uit "het jaarlijks deelnemen 
aan de boerinnendagen te Gent, het bijwonen van korte leergangen, 't zij 
moeder- en kinderverpleging, melk en boterverzorging, verbetering van 
woon- en slaapkamer, opleg, naai- en herstelwerk, enz." Door hieraan mee 
te werken "hebben onze boerenvrouwen getoond dat zij het doel en het 
nut van den boerinnenbond hebben begrepen: namelijk den boerenstand 
meer ontwikkeld, meer welvarend zien." 
Dat de dames niet enkel met ernstige zaken bezig waren blijkt uit het feit 
dat zij in 1924 een toneelbond oprichtten, met het oog op "ontspanning en 
deftig vermaak". Het eerste "meesterstuk 'Bij Sinte Pieter' kende een 
overgrooten bijval". De opbrengst ging naar de kerk. 
In februari 1926 werd onder impuls van Juffrouw Cardijn, hoofdbestuurster 
van de Boerinnenbond in Leuven, aangedrongen op het oprichten van een 
jeugdorganisatie, met het doel "van onze meisjes meer ontwikkelde, 

Boerinnenbond Etikhove wordt eeuweling 

Jozef Bourdeaudhui 
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vooraanstaande, voorname, maar vooral diepchristelijke vlaamsche 
boerendochters te maken". Op 18 juli 1926 lieten zich 54 jonge vrouwen 
inschrijven. De BJB (Boerinnenjeugdbond) was gesticht. "Men ziet ze 
deelnemen aan retraites, recollectiedagen, opstappen in betogingen. Als 
voorbeeldige leden der Katholieke Actie werken ze met geestdrift mee aan 
alle parochiaal werk, aan missiewerk, enz." 
Ook in 1926 werd voor de eerste keer een Lourdesreis georganiseerd. Toen 
spoorden een tiental leden naar de bedevaartplaats in de Franse 
Pyreneeën. Deze traditie werd tot in 2007 in ere gehouden. De organisatie 
van een tombola liet toe dat elk jaar minstens één lid naar Lourdes kon 
reizen, maar "De Lourdesreizen liggen niet meer gunstig in de markt en na 
stemming beslist het bestuur de Lourdestombola af te schaffen." 
 

Van een van die eerste reizen naar Lourdes 
tussen 10 en 18 juni 1932 zijn nog enkele 
foto's opgedoken. Tien leden namen in het 
station van Etikhove de trein: Mw. De 
Feyter, Mw. Fr. De Medts, Martha Van 
Nieuwenhuyze en haar nicht Paula Van 
Nieuwenhuyze, Jeanne Schoorens, Albertine 
Vidts, Angèle Van Ceunebroeck, Octavie 
Herregat, Maria de Rouck en Gabrielle De 
Coninck. Deze dames lieten zich ook 
fotograferen tijdens een bergwandeling. De 
muts die zij allen zeer gedisciplineerd 
droegen diende waarschijnlijk als 
herkenningsmiddel om mekaar niet uit het 
oog te verliezen. 
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Op 8 september 1932 werd dan de feest-
vergadering gehouden met als thema "De 
toewijding der Jeugd aan O.L.Vrouw van 
Lourdes. In het verslag daarover lezen we: 
"Onze brave boerenvrouwen, ten getale van 
110) zijn in den vroegen morgen ter kerk om 
deel te nemen aan de H. Mis gezongen door 
de BJB meisjes... Dit jaar zijn we verrast door 
de versiering van het lieve Mariabeeld. Vorige 
jaren in een bloemenhof vond men het nu in 
een grot als O.L.Vrouw te Lourdes..." Het 
weze hier ook gezegd dat er jaarlijks een reis 
doorging naar het Mariaoord te Oostakker, 
dikwijls gecombineerd met een bezoek aan 
een of ander evenement in de omgeving. 

Eerste jubelfeest 

Op 11 september 1938 werd dan een eerste jubelfeest georganiseerd ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Bij de genodigden waren E.H. De 
Brabandt, stichter, het hoofdbestuur van Leuven, E.P. Prior en oud proost 
E.H. Van Henden. "Nog talrijke gelukwenschen kwamen ons insgelijks toe 
vanwege de plaatselijken tooneelbond, de K.A.J. en de B.J.B'ers. Deze 
laatste met volgende melding: ' De boerenjeugd neemt deel aan de vreugd 
der boerinnen, wenscht nog lange jaren bloei tot welzijn van onzen 
boerenstand, en ... samenwerking tot het stichten van Christelijke 
Vlaamsche boerengezinnen'." Na enkele toespraken en korte 
toneelopvoeringen ('Pirrette en de melkkan' door de B.J.B.-meisjes en het 
luimig blijspel 'Jetje zonder zenuwen' door de oudere leden) kon aan tafel 
worden gegaan. Op de spijskaart stonden volgende verzen genoteerd: 

Boerinnekens, jong en frisch, 
Komt met d'oude aan den disch. 
Het geldt hier niet een prachtfestijn, 
Toch zal het wel lekker zijn. 
Want ieder deed zeer flink zijn best 
Aan 't sieren van het bord met hesp. 
De kiekens zijn hier zonder kop 
Maar fijne saus is er wel op. 
Komt dan nog een schoone eiertaart 
Waar boter, room, niet is gespaard. 
Daarbij past 't Etikhoofsche bier 
En maakt nu maar volop plezier! 
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Een groepsfoto mocht niet ontbreken.  

Er werd ook hulde gebracht aan 35 jubilerende leden die er 25 jaar 
daarvoor ook reeds bijwaren. Ik noteer deze lijst omdat dit hier meestal 
stammoeders zijn van menig Etikhoofse geslacht (diegenen die 'juffrouw' 
gebleven zijn niet natuurlijk). Het zijn: erevoorzitster mw. Georges 
Thienpont, mw. Charles De Wolf, mw. Joseph De Feyter, voorzitster mej. 
Marie De Feyter, mw. Désiré Heuvick, mw. Leopold De Coninck, mw. 
Urbain Blommaert, mw. Richard Den Haerynck, mw. Oscar Van de 
Fonteyne, mw. Frederik Van Nieuwenhuyze, mej. Marie Van 
Nieuwenhuyze, mej. Martha Van Nieuwenhuyze, mw. Adolf De Rouck, mw. 
Jean Van Damme, mw. Joseph De Voet, mw. Achille De Merlier, mw. 
Ernest Meerschaert, mw. Richard Van Malleghem, mej. Stephanie Platteau, 
mej. Odile Halsberghe, mej. Emma Weybraecke, mw. Vital De Maeseneire, 
mej. Maria Hubeau, mw. Sylvain Van Malleghem, mw. Joseph Verplancken, 
mw. Petrus Baekelandt, mej. Martha Van Welden, mw. Louis Stockman, 
mw. François Noterman, mw. Jean-Baptiste De Wolf, mw. Remi Rousseau, 
mw. Octaaf Willen, mw. Adolf De Donder, mw. Hector Slots, mw. Petrus De 
Clercq. 
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En daarna 

Alhoewel de Tweede Wereldoorlog toch enig roet in het eten kwam gooien, 
ging, in tegenstelling tot de periode van de vorige oorlog, de werking 
gewoon door, al dan niet aangepast aan de omstandigheden. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de onderwerpen van voordrachten en lessen uit die 
periode. "Aanpassing der boerderij aan de oorlogsomstandigheden" en 
"Oorlogskeuken" zijn hiervan twee voorbeelden. 
Na de oorlog steeg het ledenaantal. In 1956 liet het tweehonderdste lid 
zich inschrijven. In 1963 kon dan weer worden gefeest met de viering van 
een gouden jubileum. Wie de toenmalige dorpspastoor en proost, E.H. 
Jozef Allegaert, nog heeft gekend, zal begrijpen dat ik hier liever teruggrijp 
naar zijn verslag van deze feestelijkheden die hij zelf noteerde in de 'Liber 
Memoralis' van de Sint-Britiusparochie. 
"8 september 1963. 
De Boerinnenbond, opgericht in 1913 viert zijn jubileum, ter gelegenheid 
van het 50 jarig bestaan. Op het einde van de zomer, die er geen geweest 
is (onophoudend storm, regen, hagel, wind en vooral, regen, regen, regen) 
regent het eens niet, maar het is toch koud. 
’s Morgens te 6.30 u wordt een plechtige dankmis opgedragen vanwege de 
vierende gilde; volgens de wensen van het Bestuur is er offerande; na de 
mis wordt het “Te Deum” gezongen. Dan kunnen de leden in de 
voormiddag zich inzetten voor haar taak als huismoeder. Te 14.30 u is er 
plechtig lof, waarop de leden ook uitgenodigd zijn; als het lof begin, zijn er 
reeds een tiental leden in de kerk; bij het einde van het lof, zijn er 
ongeveer zestig. Daarna wordt rechtover de parochiale zaal de groepsfoto 
genomen: nu is de hoeveelheid leden reeds tot ongeveer 130 gestegen.  

Na deze operatie die bijna mensenlevens kost omwille van het verkeer op 
de baan, neemt elk zijn stoel en trekt de parochiale zaal binnen. Daar 
beginnen de onvermijdelijke toespraken: de zaal werd keurig gereinigd en 
versierd en geeft een feestelijke indruk die de aanwezige vrouwen zo goed 
doet zwijgen. Mevrouw Gerard Thienpont, voorzitster, spreekt het 
welkomstwoord, en begroet vooral de leden die reeds sedert 1913 tot de 
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gilde behoren. Mevrouw Gheenens, schrijfster, schetst daarna de 
levensloop van de gilde; vervolgens brengt Juffer Denise Vandenabeele 
verslag over de werking van de B.J.B.-meisjes gedurende het verlopen 
jaar; dan houdt de heer Hart, propagandist van de B.B. de 
gelegenheidstoespraak. Ondertussen is in de zaal verschenen Z.E.H. 
Kanunnik Reyntjens, diocesane proost. De pastoor komt dan aan het woord 
en ten slotte de Kanunnik. Al deze uitingen van welsprekendheid worden 
echter afgewisseld door toneeltjes gebracht door de B.B. – en de B.J.B.-
leden. Vermelden wij nog dat ook het bestuur van de Boerengilde was 
uitgenodigd, en dat haar voorzitter, de heer Georges De Clercq, toch ook 
iets moest zeggen. 
Daarna kwam (als hoogtepunt ?) het avondmaal : elke boerin verslond een 
halve kip, met ingeblikte abrikozen: 75 kippen werden aan het feest 
geslachtofferd en 45 kilogram abrikozen (uit Spanje!) vonden hun 
eindbestemming. Daarbij werd bier gedronken, at elk twee broodjes op en 
een taartje. Ten slotte werd een glas witte wijn door de voorzitster voor 
elke aanwezige geschonken (in de ene betekenis deed zij dat in 
verstandhouding met haar man – in de andere betekenis in samenwerking 
met edelmoedige leden) en werd het glas geheven op de verdere bloei van 
de gilde. Rond 19.30 u was het feest voorbij. In de verte hoort men het 
geronk van de maaidorsers; het is wel zondag, het begint te duisteren, het 
is 8 september?! Maar het regent eens niet, en nog veel, veel 
graangewassen staan (of liggen) op de velden." 

Naamwijzigingen 

Op het einde van de zestiger jaren werd binnen de Boerinnenbond een 
Agra-afdeling opgericht, ook te Etikhove. Hier konden de 
landbouwersvrouwen met hun eigen typische problematiek terecht. 
Voorheen werden de meer naar de landbouw gerichte voordrachten en 
lessen door elk lid bijgewoond. Door de jaren heen zijn de accenten echter 
anders gaan liggen en mede door de groei van de media zit de 
plattelandsvrouw niet meer zo geïsoleerd en wereldvreemd tegen de zaken 
aan te kijken. Ook vormen de landbouwersvrouwen binnen de 
Boerinnenbond meer en meer een minderheid en zijn het merendeel van 
de leden gewone huisvrouwen en nog later buitenshuis werkende vrouwen, 
waardoor de interesses toch op een ander vlak gaan liggen. Jaarlijks 
werden (worden) enkele vergaderingen en lezingen gehouden, waar Agra-
afdelingen uit verschillende omliggende gemeenten samenkomen en waar 
de eigen landbouwersproblemen worden behandeld.  
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Enkele voorbeelden: 
- Gewestplan, grondgebruik, vergunning. Wat kan vandaag 
- Verdedigt de BB de belangen van elkeen? 
- Kom op voor je beroep tegenover anderen  
- Waarden in land- & tuinbouw 
- Sociale zekerheid 
- Kruiden in de voeding 
- Opfok van kalveren 
- Een veilig bedrijf, ook voor kinderen 
- Hoe omgaan met controles op het bedrijf 
- Verkoop en verwerking van hoeveproducten 

 
In 1970 werd ook de naam 'Boerinnenbond' vervangen door het huidige 
'Katholieke Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen' (KVLV). Het aanbod 
van de activiteiten is sterk veranderd en geëvolueerd. Er wordt aan 
vormingswerk gedaan en de ledenvergaderingen op zondagnamiddag rond 
één of ander thema en met een vormingswerker naar keuze kunnen door 
de afdeling ter plaatse worden uitgewerkt. 
Ook tal van nevenactiviteiten komen meer en meer aan bod: kooklessen, 
naai- en breicursussen, cursussen bloemschikken, lezingen over medische 
onderwerpen. Zelfs voor de ouderen en de kinderen worden speciale 
namiddagen ingericht. Ook bewegen komt steeds meer aan bod: turn- en 
danssessies, wandelingen en fietstochten. 

75 jaar KVLV 

Op 18 september 1988 vierde de KVLV 
Etikhove haar vijfenzeventigjarig 
bestaan. Het bestuur werd ontvangen 
op het gemeentehuis. Nadien werd in 
de parochiekerk een misviering 
geconcelebreerd, voorgegaan door E.H. 
Deken Omer De Saert, voorheen 
nationaal proost, en E.H. Jan 
Vanderkimpen, pastoor van de Sint-
Britiusparochie en toenmalig proost van 
KVLV Etikhove. Na een receptie in de 
Parochiale Feestzaal volgde een 
feestmaaltijd. Wie aandachtig het 
menukaartje leest (hiernaast), weet wat 
de toekomst brengen zal.  
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Onderstaande foto toont het toenmalig bestuur van de KVLV: v.l.n.r. 
Marika Van Welden, Cécile Devenijn, Anne-Marie Lepez, Christiane Martens, 
Roberte Verbruggen, proost E.H. Jan Vanderkimpen, Roza Michels, 
voorzitster Lieve De Keukeleire, Lieve Van Nieuwenhuyze, secretaresse 
Angèle Fort, Rachel Bourgeus, Anna De Staebel, Isabel Van Cauwenberghe 
en Julia Claus. Enkele echtgenoten en een deel van het gemeentebestuur 
vervolledigen het plaatje. 

Uitstappen 

Wij haalden reeds de jaarlijkse Lourdesreis aan en de uitstap naar 
Oostakker. Ook het bedevaartoord Kerselare hoort in dit rijtje thuis. 
Echte ontspanningstrips kenden hun start in de jaren vijftig van vorige 
eeuw. Een beetje zoekwerk in de verslagen van toen leverde volgend lijstje 
op (er is geen garantie voor volledigheid en veel informatie is er niets 
steeds voorhanden): 

26.07.1950: basiliek van Koekelberg, 
vliegveld van Melsbroek, dierentuin 
Antwerpen, de tunnels, de dokken, O.-L.
-Vrouwetoren, Boerentoren, 
Boerenbondmolens te Merksem 
25.06.1951: zuivelfabriek "De Maagd" te 
Sint-Maria Horebeke 
02.07.1951: Eiland Walcheren: 
oesterkwekerij te Ierseke, stad Goes, 

stad Middelburg, strand Domburg, 
Westkapelle 
01.07.1952: Frankrijk: Cassel, St-Omer, 
zeehavens Boulogne, Calais en 
Duinkerken 
04.07.1953: Scherpenheuvel en 
Averbode, Zimmertoren te Lier, strand 
van Hofstade en de zandtapijten te 
Hekelgem 
1954: geen uitstap 
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02.06.1955: O.-L.-Vrouwbasiliek te 
Dadizele, Engels militair kerkhof te 
Passendale, Kemmelberg en Ieper, 
strand en Meli in De Panne, Ijzertoren te 
Diksmuide 
04.07.1957: Holland (Hulst en Bergen-
op-Zoom) en Antwerpen (kerkschip en 
dierentuin) 
05.05.1959: Jaarbeurs te Brussel, 
kasteel van Gaasbeek en zandtapijten te 
Hekelgem 
1961: H. Bloedprocessie te Brugge 
1962: Duitsland (Rijn- en Moezelstreek) 
03.07.1963: Scherpenheuvel, Bokrijk en 
Bobbejaanland 
29.06.1964: Ardennen 
27.06.1967: Rondvaart met Flandriaboot 
op de Schelde te Antwerpen, Fortfabriek 
te Itegem, Scaldiana te Rupelmonde 
20.06.1968: Zilvermeer en 
Bobbejaanland 
01.05.1969: Holland (Valkenburg: 
dierentuin en jaarbeurs) 
1970: verschillende bedrijfsbezoeken 
1971: Ardennen en Overijse 
(druiventeelt) 
06.07.1972: Heist-op-den-Berg (Mylène: 
nertsenkwekerij en 
schoonheidsproducten) 

1973: Bezoek safaripark over de Franse 
grens 
05.07.1977: Walcheren 
05.07.1978: Brugge 
04.07.1979: Ieper en Heuvellandse 
bergen 
02.07.1981: Parijs 
11.07.1984: Cassel, Clairmarais, 
Boulogne, Cap Griz Nez en Blanc Nez, 
Calais 
03.07.1985: Reims 
juli 1986: Nederland 
02.07.1987: Hasselt (Smeets) en Alde 
Biezen  
17.08.1988: Fietstocht Huis Lalaing 
(Oudenaarde), opgravingen (Ename) 
22.08.1990: Fietstocht naar Mullem en 
Moregem 
03.07.1990: streek Malmédy 
01.09.1990: Fietstocht langs de wind- 
en watermolens in de streek 
12.07.1991: Brussel (Justitiepaleis en 
Marollen), Tervuren (museum Midden-
Afrika) 
22/23.04.1995: Parijs 
13/14.04.1996: Moezelstreek 
31.05/01.06.1997: Kent - Engeland 
01/02.05.1999: Picardië 

Lessen en voordrachten 

Terwijl we dan toch bezig waren met de uitstappen op te zoeken, maakten 
we ook een lijst met de voordrachten, lessen en lezingen of de thema's 
van de talrijke samenkomsten. Dergelijke activiteiten die buiten de 
gemeente doorgingen (gewestelijk of arrondissementeel) zijn hier niet 
opgenomen. 

11.08.1929: Veevoeding 
08.09.1929: Drankmisbruik  
13.10.1929: Wondverpleging 
25.03.1930: Gevaarlijke kinderziekten 
29.05.1930: Evolutie van de landbouw 
sedert de Belgische onafhankelijkheid 

20.07.1930: Winstgevende 
zwijnenuitbating 
08.09.1930: Het heilig land 
09.10.1930: Gezond drinkwater 
25.03.1931: De boerin en de 
landbouwcrisis 
03.05.1931: Eet meer suiker 
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19.07.1931: Bijzondere hoenderziekten 
08.09.1931: Het heilig land (vervolg) 
11.10.1931: De slaapkamer 
04.04.1932: Mededinging met den 
vreemde over onze land- en 
tuinbouwproducten. 
05.05.1932: Zedelijke opvoeding der 
kinderen 
17.07.1932: Algemene fruitteelt 
30.10.1932: Zedelijke opvoeding 
25.03.1933: De moeder en haar grote 
dochter 
25.05.1933: Praktische les over 
kookkunst 
25.06.1933: Dierenvoeding 
08.09.1933: Standsfierheid 
17.12.1933: Varkensuitbating 
25.03.1934: De kleding bij het werk 
(lesgeefster kwam niet opdagen) 
29.04.1934: Bereiden en verwerken van 
varkensvlees 
31.05.1934: De kleding bij het werk (nu 
was ze er wel) 
10.06.1934: De verzorging der drachtige 
koe 
09.09.1934: Moeder en zoon 
16.12.1934: Inkuilen en gebruik van 
kuilvoeder 
10.02.1935: Kropsalade 
25.03.1935: Inrichting der 
boerenkeuken 
26.05.1935: De opvoeding tot 
gehoorzaamheid 
08.09.1935: De zedelijke waarde van 
ons boerenvolk 
24.11.1935: Ziektebestrijding van het 
vee 
09.02.1936: Sociale voorzorg door de 
verzekering 
25.03.1936: Varkensuitbating met 
weidebeloop 
24.05.1936: Verse, droge en bewaarde 
wintergroenten 
08.09.1936: De vorming van de 
naastenliefde 

29.11.1936: Bereiding van 
wintergroenten 
11.04.1937: Hoofdvereisten voor 
winstgevende hoenderkweek op de 
hoeve 
30.05.1937: Opvoeding tot 
voornaamheid 
12.09.1937: Na het jubeljaar (25-jarig 
bestaan volgend jaar) 
12.12.1937: Gezonde voeding 
20.03.1938: Pokziekte - Kweken van 
soepgroenten 
10.04.1938: Voorkomen van ongevallen 
- verzorgen van kleine ongevallen 
29.12.1939: Melk- en boterbehandeling 
19.03.1939: De moederlijke bezorgdheid 
voor de kinders die gaan trouwen 
23.04.1939: De moederlijke bezorgdheid 
voor een welvarend gezin 
29.10.1939: De moederlijke bezorgdheid 
voor de zondagviering 
10.12.1939: Kleinveeteelt 
11.02.1940: Bewaren en benuttigen van 
hoeveproducten 
17.03.1940: De gezondheid van de 
moeder 
14.04.1940: De aanpassing van de 
boerderij aan de tijdsomstandigheden 
08.09.1940: Aanpassing der boerderij 
aan de oorlogsomstandigheden 
06.04.1941: Bonen- en erwtenteelt 
15.04.1941: Oorlogskeuken 
18.05.1941: Veiligheid in het 
huishouden 
02.06.1941: De rol van de boerenvrouw 
14.09.1941: Steriliseren van groenten 
en fruit 
16.11.1941: De voeding 
01.04.1942: Verzorging van de 
boerentuin 
03.05.1942: Eerste hulp bij ongevallen, 
vooral bij bloedingen 
07.06.1942: De verzorging der kledij 
02.08.1942: Herstel en verwerken van 
klederen, kousen, ondergoed, 
bovenklederen en mansklederen 
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06.09.1942: Christelijk huwelijksleven 
07.03.1943: Zelf winnen van 
tuinbouwzaden 
06.04.1943: De ideale boerenvrouw 
12.09.1943: Het uur der moeders 
27.02.1944: De gezondheid der 
schoolgaande jeugd 
02.04.1944: Het kweken van aardbeziën 
10.09.1944: De arbeid van de 
boerenvrouw (uitgesteld) 
15.10.1944: De edele waardigheid van 
het moederschap 
12.11.1944: Vrede 
11.03.1945: De organisatie van de 
Boerenbond tegenover de nieuwe tijden 
29.04.1945: Zedelijke schoonheid bij 
ons boerenvolk 
29.06.1945: Fruitbomen 
02.09.1945: De boerenwoning 
04.11.1945: Gezellig familieleven 
10.03.1946: Staatsburgerlijke zin 
26.05.1946: Elektriciteit in het 
huishouden 
08.09.1946: De versiering van de hoeve 
20.10.1946: Het gezin, sterke burcht 
van levend geloof 
02.03.1947: De verzorging van de 
hoeveboomgaard 
02.04.1947: Teelt van kleinfruit 
14.09.1947: Samenwerking tussen 
school en gezin 
19.10.1947: Renderende veestapel 
07.03.1948: Het winnen van zuivere 
melk 
18.04.1948: Verzorgen van 
kamerplanten 
12.09.1948: De toekomst van onze 
kinderen 
24.10.1948: Wellevendheid 
13.03.1949: Varkensuitbating 
10.04.1949: Gebruik en nut van DDT 
11.09.1949: Viering van 35 jarig bestaan 
30.10.1949: Voorkomen van ongevallen 
bij het gebruik van elektriciteit 
12.03.1950: Gezondheid en ziekte op de 
buiten 

23.04.1950: Voorzorgen bij het gebruik 
van scheikundige producten 
10.09.1950: Wat heeft waarde in het 
leven? 
29.10.1950: Gezinsvergoedingen aan 
niet-loontrekkenden 
11.03.1951: Landbouwtechniek en 
arbeidsbesparing van de vrouw 
22.04.1951: Besmettelijke ziekten die 
overgaan van dier op mens 
10.09.1951: Wat heeft waarde in dit 
leven? 
09.09.1951: Arbeidsvreugde 
21.10.1951: Ontvlekken en reinigen van 
klederen 
24.02.1952: Waterleiding op de hoeve 
30.03.1952: Verstandig inkopen - zich 
degelijk installeren 
14.09.1952: Het gezin, redding der 
geschokte wereld 
19.10.1952: Meer melk, betere melk 
22.02.1953: Het hygiënisch comfort in 
de woning 
19.04.1953: De teelt van korrelmaïs 
20.09.1953: De stenen maken een huis, 
het hart bouwt de thuis 
18.10.1953: Sociale wetten voor niet-
loontrekkenden 
28.02.1954: De ideale keukeninrichting 
04.04.1954: De veevoeding 
13.09.1954: Door mijn woning speelt 
een zonnig licht 
17.10.1954: De gezondheid van het 
opgroeiend kind 
24.04.1955: Nieuwe 
bestrijdingsmiddelen voor de tuin 
11.09.1955: Wat is opvoeden? 
16.10.1955: Zelf het huis verven 
21.02.1956: Gezonde voeding 
17.04.1956: Gebruik van elektriciteit 
21.02.1957: Bereiding van een 
feestmaal - kookles 
24.03.1957: Voeding en verzorging van 
kalveren 
08.09.1957: Paraat tegen de geheime 
machten van het kwaad 
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10.12.1957:Huisinrichting en ontvlekken 
04.03.1958:Versieren van hoeve en tuin 
met één- en tweejarige planten 
14.09.1958: Ons gezin, een eigen 
schepping 
25.11.1958: Verwarming van de woning 
20.01.1959: Ziekteverschijnselen 
17.03.1959: Bewaren van 
voedingsmiddelen 
14.09.1959: Menselijke verhoudingen in 
de dorpsgemeenschap 
24.11.1959: Verstandig geld beheren 
25.01.1960: Elektriciteit 
08.03.1960: Lourdesavond - 
diavoorstelling 
11.09.1960: Begrip voor de jeugd van 
deze tijd 
17.10.1960: Verzorging van ouderlingen 
22.11.1960: Gezond wonen 
31.01.1961: Verantwoord aankopen 
14.02.1961: Visbereidingen - kookles 
17.09.1961: 50 jaar Boerinnenbond - 
Taak der vrouw in een veranderde 
wereld 
16.01.1962: Omgang van buitenmensen 
met elkaar 
25.03.1962: Rust, een 
levensnoodwendigheid 
14.09.1962: Levenskunst in deze tijd 
20.11.1962: Meer vrije tijd: betere 
geldbesteding 
31.03.1963: Zieken en herstellenden 
thuis 
30.04.1963: Taarten en gebakken 
08.09.1963: 50 jaar Boerinnenbond 
21.01.1964: Ontbijt en degelijk eetgerief 
03.03.1964: Zondagavondgerechten - 
kookles 
05.04.1964: Onze kinderen en de wereld 
van nu 
13.09.1964: Gezag voeren is helpen 
08.12.1964: Goedkoop vlees wordt 
lekkernij - kookles 
19.01.1965: Mens zijn met elkander 
23.03.1965: Diepvriezen 
02.04.1965: Geloof: ballast of houvast 

12.09.1965: Mijn vrouw zijn, een vreugd 
voor de anderen 
22.11.1965: Menselijke ontplooiing in 
het gezin 
26.01.1966: Weten wat we eten 
02.03.1966: Inrichten van een 
avondfeestje - kookles 
13.04.1966: Onze woonkamer 
11.09.1966: Laat Uw kinderen zichzelf 
worden 
02.11.1966: Samen op zoek naar de zin 
van ons werk 
25.01.1967: Ons huishoudelijk werk van 
uur tot uur 
01.03.1967: Vlugge voor- en 
tussengerechten - kookles 
29.11.1967: Wij willen erbij zijn 
31.01.1968: Been- en voetverzorging 
27.02.1968: Visbereidingen - kookles 
26.03.1968: Fruit - kookles 
08.09.1968: Stijl en sfeer in ons gezin 
04.12.1968: Thuis in de wereld van nu 
22.01.1969: Op weg met mensen die 
anders denken 
26.02.1969: Leef veilig en gezond 
26.03.1969: Bereidingen met kaas - 
kookles 
11.09.1969: Technische evolutie en 
groeiende menselijkheid 
03.12.1969: Wonen is leven 
28.01.1970: Opvoeden in of tegen deze 
tijd 
25.02.1970: Sauzen verfijnen onze 
gerechten - kookles 
18.03.1970: Bereidingen met kip - 
kookles 
13.09.1970: Schoonheid in ons leven 
27.11.1970: Het wonder van de Mens - 
filmvoorstelling 
19.12.1970: Verdovingsmiddelen 
27.01.1971: De vrouw aanwezig in de 
samenleving 
23.02.1971: Verschillende 
schapenvleesbereidingen - kookles 
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24.03.1971: Goede materialen in ons 
huis - Hoe onze woning efficiënt 
onderhouden 
19.09.1971: Nieuwe levensstijl in ons 
dorp 
okt/nov 1971: Een verzorgde vrouw is 
een opgeruimde vrouw 
10.12.1971: Verdovende middelen 
jan 1972: Autoritair gezag met groter 
wordende kinderen 
10.09.1972: Waarvoor leven vandaag 
06.12.1972: Feesten in het gezin brengt 
ons bij elkaar 
24.01.1973: Een huis met een hart 
okt 1975: Samen wonen in onze 
landelijke gemeenschap 
24.11.1976: Uitheemse groeten en fruit 
08.12.1976: Jij bent een deel van de 
keten van onze tijd 
26.01.1977: Meer mens worden met 
radio en televisie 
23.02.1977: Gezonder met kruiden 
30.03.1977: Boter ja - boter nee 
18.05.1977: Diepvriezen 
12.09.1977: Het is vol wonderen om je 
heen 
okt 1977: Bloemschikken - 2 cursussen 
21.12.1977: Geloven altijd weer nieuw 
25.01.1978: Groeiend naar elkander 
24.02.1978: Jeugd mag jong zijn 
maa 1978: Ons eigen gebak -  
2 kooklessen 
1978: Beter bewegen - 10 lessen 
10.09.1978: Waarom niet teder zijn? 
25.10.1978: Fruit en drank - kookles 
20.12.1978: Geboeid door Christus 
31.01.1979: Gezond rond 40 jaar en 
daarna 
feb 1979: Een leven waar pit in zit 
21.02.1979: Eenpansgerechten - kookles 
21.03.1979: Verse kaas om van te 
snoepen - kookles 
28.04.1979: Kip en ei - kookles 
1979: Beter bewegen - lessenreeks 
09.09.1979: In de hartelijke thuis 

17.10.1979: Een sneeuwman uit Afrika - 
kinderfilmvertoning 
nov 1979: Maak zelf uw gebakjes en 
snoeperijen - 2 kooklessen 
19.12.1979: Een thuis van kristenen 
30.01.1980: Gezin en thuis in 1980 
27.02.1980: Landbouw door de eeuwen 
heen 
maa 1980: Zet eens vis op het menu - 2 
kooklessen 
12.09.1980: Werken, moeten of mogen 
08.10.1980: Zes beren en een clown - 
kinderfilmvertoning 
05.11.1980: Gevulde groenten, een lust 
voor het oog - kookles 
17.12.1980: Kristen zijn in deze crisistijd 
28.01.1981: Wordt het koud op deze 
wereld? 
25.03.1981: Leef u gezond 
15.04.1981: Kaas en wijn, een waar 
festijn - kookles 
06.09.1981: Rondom de knapzak - 
kookles 
16.12.1981: Verbonden met jezelf 
27.01.1982: Sociale onzekerheid 
feb 1982: Deegwaren en pizza's uit de 
Italiaanse keuken - kookles 
24.03.1982: Een mond vol tanden 
14.04.1982: Moeten we nog voor onze 
ouders zorgen? 
05.09.1982: Landelijk en natuurlijk 
27.10.1982: Geef kip een vaste plaats in 
uw voeding - kookles 
24.11.1982: Lam- en schapenvlees - 
kookles 
22.12.1982: En God zag dat het goed 
was 
jan 1983: Onze huid, kwetsbare 
beschermlaag 
23.02.1983: Meer over witloof - kookles 
23.03.1983: Wonen tussen groen en 
bloemen 
13.04.1983: Eigentijdse menuleer voor 't 
feesten thuis 
05.10.1983: Meer over eetpaddestoelen 
- kookles 
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nov 1983: Haakcursus - 6 lessen 
21.12.1983: Vrede, ja dat kan! 
25.01.1984: Ons huis, teken van een 
thuis 
29.02.1984: Tussen slapen en dromen 
14.03.1984: Rondom de aardappel - 
kookles 
april 1984: Koude buffetten het jaar 
door - 2 kooklessen 
sep-dec 1984: Breicursus - 6 lessen 
03.10.1984: Jezelf verzorgen, anders 
dan je denkt 
okt 1984: Er zijn soepen en soepen - 
kookles 
nov 1984: Kinderboeken kiezen 
19.12.1984: Een andere toekomst voor 
onze kinderen 
23.01.1985: Draag zorg voor je 
zintuigen 
13.02.1985: Nieuwe groeten en fruit - 
kookles 
maa 1985: Bloemschikken - 2 lessen 
03.04.1985: Kinderfilmvertoning 
24.04.1985: Zelf paté maken - kookles 
sep-nov 1985: Breicursus - 6 lessen 
02.10.1985: Ook voor jou, vrouw 
23.10.1985: Soezendeeg - kookles 
18.12.1985: Samen delen, samen 
zorgen 
22.01.1986: Gezin en stress 
11.02.1986: Belegde broodjes te kus en 
te keur - kookles 
25.02.1986: Een rok naaien - 
demonstratieles 
19.03.1986: Uit de eiermand - kookles 
01.04.1986: Eerste hulp bij ongevallen 
16.04.1986: Snuitje - 
kinderfilmvoorstelling 
mei 1986: Beter bewegen - 10 lessen 
01.10.1986: Landbouw in ons leefmilieu 
okt-nov 1986: kooklessen 
17.12.1986: Gelukkig door positief 
denken 
28.01.1987: Feestelijk gekleurd, een 
dure grap? 
feb 1987: Kooklessen 

15.03.1987: Creatieve 
handwerkstentoonstelling 
25.03.1987: Eerste hulp bij ongevallen 
30.04.1987: Een knotsgekke clown op 
zoek naar zijn schoenen - poppenkast 
sep 1987: Verwerken van rekbare 
stoffen - naaicursus 
30.09.1987: Creatieve tafelversiering en 
schotelafwerking 
07.10.1987: Angstig? Jij niet alleen! 
04.11.1987: Alles aan het varkentje is 
goed - kookles 
27.01.1988: Een goede lichaamshouding 
voorkomt vele kwalen 
feb-april 1988: Cursus gebreide polo - 6 
lessen 
10.02.1988: Eenvoudige gerechten voor 
het weekend - kookles 
09.03.1988: Feestmenu - kookles 
30.03.1988: Kinderamusement 
12.04.1988: Kinderen waardevol 
opvoeden 
mei-juni 1988: Zelfverdediging - 6 
lessen 
05.10.1988: Geheugentraining voor 
iedereen 
26.10.1988: Eigentijdse juwelen maken 
09.11.1988: Korstdeeg leren maken en 
bewerken - kookles 
14.12.1988: Weerkracht, veerkracht 
25.01.1989: Verslaving, een straatje 
zonder einde? 
15.02.1989: Vreemde fruitsoorten van 
ver de grenzen - kookles 
08.03.1989: Mijn huishoudelijk werk 
goed organiseren 
05.04.1989: Eigen land- en 
tuinbouwproducten conserveren - 
kookles 
17.04.1989: Omgaan met elkaar in 
vriendschap en vertrouwen 
20.09.1989: Die heerlijke koude keuken 
van slaatjes en sausjes - kookles 
04.10.1989: Grenzen overbruggen 
okt 1989: Eigentijdse juwelen zelf 
maken - 2 knutsellessen 
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nov 1989: Bloemschikken - 2 lessen 
21.11.1989: Gewestplan, grondgebruik, 
vergunning. Wat kan vandaag (Agra) 
22.11.1989: Alles over diepvriezen - 
kookles 
07.12.1989: Verdedigt de BB de 
belangen van elkeen? (Agra) 
13.12.1989: Feestmenu - kookles 
20.12.1989: Leven is kiezen 
24.01.1990: Milieuvriendelijk huishouden 
07.02.1990: Lekker koken met konijn - 
kookles 
08.02.1990: Kom op voor je beroep 
tegenover anderen (Agra) 
07.03.1990: Alles over de microgolfoven 
- kookles 
maa 1990: Bloemschikken - 2 lessen 
april-mei 1990: Dynamisch ontspannen - 
5 lessen 
30.01.1991: Weet wat je drinkt 
feb 1991: Zelf brood bakken 
13.03.1991: Huidverzorging met 
natuurlijke materialen 
07.04.1991: Ken de bomen in je dorp 
mei-juni 1991: Dynamisch ontspannen - 
5 lessen 
29.05.1991: De boze rivier en De 
poppenspeler - Vertellingen voor 
kinderen 
09.10.1991: Leef milieubewust 
nov-dec 1991: Schilderen op zijde - 6 
lessen 
02.11.1991: Uit Ons bakboek - kookles 
18.12.1991: Waar zijt Gij te vinden? 
15.01.1992: Uit Ons bakboek - kookles 
22.01.1992: Wat kost hulp bij het ouder 
worden? 
12.02.1992: Uit Ons bakboek - kookles 
26.02.1992: Uit Ons bakboek - kookles 
18.03.1992: Voetverzorging en -
behandeling - demonstratie 
mei-juni 1992: 5 fietstochten 
10.11.1993: Boerengroenten - kookles 
17.11.1993: Zelfgemaakte lekkernijen - 
kookles 

08.12.1993: Feestelijk koken met biet - 
kookles 
26.01.1994: Dankbaar samen-leven 
feb-maa 1994: Patchworkcursus - 4 
lessen 
09.03.1994: Brunchen - kookles 
20.04.1994: Eetbare bloemen - kookles 
03.05.1994: Eigentijds vader en moeder 
worden 
05.10.1994: Voor delen kiezen 
16.10.1994: Paddenstoelenwandeling 
19.10.1994: Sudderpotjes - kookles 
nov 1994: Bloemschikken - 2 lessen 
13.12.1994: Feestelijk koken met 
rundvlees 
21.12.1994: Kinderen alles geven? 
25.01.1995: Een goede gezondheid na 
je 50ste 
08.02.1995: Eet wijs, eet voedingsvezels 
- kookles 
april 1995: Bloemschikken - 3 lessen 
03.05.1995: Hoge bloeddruk 
mei-aug 1995: wekelijkse fietstochten 
11.10.1995: Cultuur ontmoeten 
14.10.1995: Paddenstoelentocht 
25.10.1995: Olijfolie - kookles 
22.11.1995: Wokken... een knipoog naar 
het Oosten! - kookles 
13.12.1995: Gastvrijheid 
24.01.1996: Zorg dragen voor je huid op 
elk moment 
feb-maa 1996: Schilderen op zijde - 5 
lessen 
07.02.1996: Grootmoeders recepten in 
een hedendaags kleedje - kookles 
11.03.1996: Tuinieren op kleur 
27.03.1996: Groenten en fruit van bij 
ons - kookles 
mei 1996: Bloemschikken - 2 lessen 
mei-aug 1996: wekelijkse fietstochten 
09.10.1996: Vrouwen met pit 
30.10.1996: Kruiden in de 
bloemsierkunst 
12.11.1996: Pompoenen en courgettes - 
kookles 
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03.12.1996: Koude buffetten rond 
Kerstmis en Nieuwjaar - kookles 
18.12.1996: Kleurrijk samenleven, op 
(be)zoek naar en in Turkije 
20.01.1997: Magic Pillow - 3 lessen 
22.01.1997: Gezond slapen 
25.02.1997: Koude buffetten rond Pasen 
en communie - kookles 
11.03.1997: Eenvoudige massage 
toepassen 
19.03.1997: Kruiden - tuinles 
02.04.1997: Melkproducten - 
kinderkookles 
09.04.1997: Bloemschikken voor 
kinderen 
29.04.1997: Koken met kruiden 
06.10.1998: Vrouw, je mag er zijn! 
20.10.1998: Kruiden uit eigen tuin 
04.11.1998: Bloemsierkunst met 
pompoenen 
09.11.1998: Fijne gehaktbereidingen - 
kookles 
16.12.1998: Wie zeg jij dat ik ben 
jan/feb 1999: Sier- en 
gebruiksvoorwerpen in ijzerdraad 
27.01.1999: Langer leven en gezond 
blijven 
08.02.1999: Gewicht- en caloriearm 
koken 
10.02.1999: Samen je sexuele relatie 
levendig houden 

08.03.1999: Pasteien en terrines - 
kookles 
17.03.1999: Bloemschikken in 
(zelfgemaakte) manden 
04.10.1999: A la bonheur  
27.10.1999: Bloemschikken 
nov 1999: Schattige knuffels en 
decoratieve beesten maken - 4 lessen 
20.12.1999: Zoetekauwen met chocola
 de en cacao - kookles 
26.01.2000: Ouder worden met stijl 
31.01.2000: Vis-vriendelijk - kookles 
11.02.2000: Duurzaam samenleven 
17.03.2000: Lamsvlees - kookles 
10.04.2000: Eenvoudige, originele 
manieren van ontvangen - kookles 
nov 2000: Manden maken - 2 lessen 
08.11.2000: Schotels uit de oven - 
kookles 
04.12.2000: Feestmenu - kookles 
29.01.2001: Een derde leeftijd, ook voor 
je huis 
01.02.2001: Wijn en kaas op een 
originele manier combineren - 
degustatieavond 
05.02.2001: Kook zelf je gerecht voor 
morgen - kookles 
20.02.2001: Joggen voor beginners 
06.03.2001: De kleurrijke wereld van 
slaatjes en sausjes - kookles 
11.04.2001: Schikken met grassen 

De gegevens die ik ter beschikking kreeg gingen niet verder dan 2001. De 
laatste jaren worden de "meer ernstige" onderwerpen - niet altijd 
aantrekkelijk voor jongere leden - behandeld tijdens gewestelijke 
samenkomsten, waar niet alleen de KVLV uit Etikhove aanwezig is. 

Verslagen 

Het is reeds aangehaald dat de verslagen van deze bijeenkomsten vooral in 
de beginjaren zeer zorgvuldig werden genoteerd. Het is dan ook logisch 
dat wij enkele uittreksels weergeven. De lezer dient wel rekening te 
houden met de tijdsgeest waarin dit werd geschreven - maar geprojecteerd 
naar vandaag, lokken deze met veel ijver en gemeende devotie 
opgemaakte verslagen, toch een glimlachje uit. 



39 

 

8 september 1929: Drankmisbruik (door E.P. Lammertijn) 

"... Drankmisbruik is eene nuttelooze, ja schadelijke geldverkwisting. De 
mannen maken er zich meer plichtig aan dan de vrouwen. Het is walgelijk, 
nog meer voor een vrouw; heeft op zedelijk gebied soms droevige 
gevolgen ... De kermissen, trouwfeesten, oogsttijd, ook,droefheid zijn 
gelegenheden tot drankmisbruik. Moeders behoudt uw man voor 
drankmisbruik en gebruikt zoo noodig radikale middelen; indien uw zonen 
zich plichtig maken houdt drinkgeld af of weg. De herberg is niet de plaats 
der meisjes. De vrouwen houden in eere hun drank: de koffie." 
Deze voordracht ging wel door op de feestvergadering van 1929. 

29 mei 1930: Evolutie van de landbouw sedert de Belgische 
onafhankelijkheid (door Mr Dossche) 

" Mijnheer Dossche geeft ons in grote trekken maar vloeiende taal de 
landbouwgeschiedenis weer sinds 100 jaar, sinds onze onafhankelijkheid. 
In de eerste twintig jaar, weze van 1830 tot 1850, ondergaat het 
landbouwbedrijf geen verandering; de toestand is tamelijk goed, voor de 
werklieden echter niet. Deze laatsten kenden zelfs een echte tijd van 
ellende tijdens de jaren 1846 - 1848 als wanneer de tijd van 
aardappelplaag en dergelijke voor zijn gekomen. De landbouw bestond in 
dien tijd op velduitbating of winnen van vruchten; de veeuitbating telde 
voor niets. Van af 1850 tot 1873 kenden de landbouwers een zeer 
weelderige tijd. Er kwam meer nijverheid, de bevolking groeide fel aan en 
het werd een gouden tijd voor de graanboeren. Met 1873 keert de 
toestand; vreemde granen worden binnengevoerd: de gouden prijzen 
zakken ten gronde. Vele boeren werden totaal geruineerd; ondertusschen 
gaat velduitbating over tot veeuitbating. Het verslechte nog naarmate men 
de jaren 80 naderde. De regeering sticht hooger landbouwonderwijs; er 
werd mestleer enz. aangeleerd. Een ministerie van landbouw werd 
ingesteld in 1884 waarbij in boerenstreken landbouwingenieurs werden 
geplaatst tot onderzoek, raadgevingen en lessen. In 1890 bereikte de crisis 
haar toppunt; dan werd de boerenbond gesticht..." 

11 oktober 1931: De slaapkamer (door juffrouw Libbrecht) 

"... De slaapkamer is een plaats van belang. Het duidt zich aan dat een 
slaapkamer noodig is voor de ouders - een voor de jongens - een voor de 
meisjes. De omvang der kamer voor twee volwassenen is geschat op 40 
m³, zij eene oppervlakte van 4 m x 4 m en 2.50 m hoogte. Het venster 
weze zoo groot mogelijk, men late het altijd open, nochtans vermijden wij 
den tocht. De kamer weze best gericht naar het Oosten - is beschut tegen 
regen en groote warmte. Gewitte muren met kalkwater heel gezond. Om 
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het openwrijven te vergemakkelijken voege men 1/4 l lijnolie per kuip 
witsel. Houten zoldering is af te keuren. Hetgeen onder de meubels meest 
ontbreekt of niet gebruikt wordt is de waschtafel, alsook de tandenborstel. 
Meubels in olm of beuk worden niet geschilderd. Ijzeren bedden zijn in 
geval van ziekte te verkiezen. Matras in wol met paardenhaar gemengd is 
de beste; kapok in goede kwaliteit is ook goed. Pluimen matras is af te 
keuren: het is te warm en te zacht. Zeegras is goed voor kinderen; 
haverkaf is zeer aan te bevelen..." 

25 maart 1935: Inrichting der boerenkeuken (door juffrouw D'Huyvetter) 

"... De keuken geeft uit op den koer en staat er mee in rechtstreekse 
verbinding, gescheiden wel te verstaan door portaaltje of gang. Behoud 
zoo mogelijk het landelijk karakter als vlaamsche schouw, en 
boerenschilderijen verfraaien de wit geklakte of geverfde muren onderaan 
bezet met geëmailleerde eternit. Granito cement en ceramiekvloeren zijn 
gemakkelijk te onderhouden. Het venster weze ruim, versierd met 
bloemen. Schik uwe meubels zoodanig dat het werk met gemak verricht 
wordt. Een stoof met breede buis en groote oven bewijst veel dienst. De 
kast of buffet weze groot genoeg om het gerief te bergen. De tafel, bedekt 
met linoleum en met houtwerk vast gelegd, biedt voordeelen aan. Een 
groote schuif met afdeelingen is onmisbaar. Verder hangt een boekenrek 
met godsdienstige boeken, vakboeken, hangt een borstelhouder, een 
dagbladenrek. Een naaimachien aan het venster houdt er haar plaats en 
als er nog meer kan gewenscht worden vindt een radio er ook een 
troontje..." 

19 maart 1939: De moederlijke bezorgdheid voor de kinders die gaan 
trouwen (door Mr Verschuere) 

"... Het huwelijk is een roeping van God zelf en een zware plicht der 
maatschappij. Het is vader en moeder verlaten. Een roep om menschen te 
vermenigvuldigen en tot Gods glorie op te brengen. Kracht om nieuwe 
wezens voort te brengen en desnoods ervoor te sterven. 
Welke hoedanigheden zal men vooral in acht nemen bij het verkiezen van 
een echtgenoot? 1e Een goede gezondheid. 2e Een goede broodwinning 
vanwege den jongen. Vanwege het meisje, grondige kennis van 
huishouding, boerenwerk en liefde tot het boerenleven. 3e Een christene 
levensopvatting en een zedelijke deugd. 
Gedurende de verkeering zal de moeder haar zoon of dochter met raad en 
daad bijstaan, en door haar liefderijke omgang met dezen ook hun 
vertrouwen trachten te winnen. Ze zal door een intiem gesprek hare 
dochter op de hoogte brengen over het ontstaan van het nieuwe leven en 
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er op drukken dat ze het huwelijk moeten beleven met al zijn plichten om 
die ook ten volle te kwijten. Bij twijfel vraagt men raad aan den 
biechtvader..." 

02 juni 1941: De rol van de boerenvrouw (door Mr Dossche) 

"... legt spreker uit, hoe ook in de huidige tijdsomstandigheden, de rol der 
boerenvrouw van groot belang is, en geeft eenige praktische aanduidingen. 
1e Zooveel mogelijk voortbrengen, voornamelijk om het te kort aan brood 
en aardappelen aan te vullen. 
2e Aan hun leveringsplicht voldoen en denken aan de miseries van hun 
evenmensch. 
3e Waar het eenigzins mogelijk is zich toeleggen op konijnenkweek. ..." 
Deze voordracht ging dus door tijdens de tweede wereldoorlog. 

26 mei 1946: Elektriciteit in het huishouden (door Mr De Merlier) 

"... Wanneer men electrische stroom verbruikt zal men op den compteur 
nagaan of men niet te veel stroom ineens afneemt. Te veel stroom ineens 
verbruiken kan de plombs doen springen en kortsluiting of brand 
veroorzaken. Stroomverbruik kan op 4 verschillende manieren betaald 
worden: 1e lichtstroom, 2e kookstroom, 3e nachtstroom, 4e 
drijfkrachtstroom. … Dank zij de electrische stroom kan men vele 
werkkrachten uitsparen ook in het huishouden, zoo bijv. voor den wasch, 
den strijk, het afroomen, enz. Voorzorgen. Moest er bij ongeval iemand 
aan den stroom hangen dan zal men seffens naar den compteur loopen en 
den stroom afsnijden. Indien noodig zal men den persoon door 
kunstmatige ademhaling tot het leven terugwekken. ..." 
12 maart 1950: Gezondheid en ziekte op de buiten (door Mr Goossens) 

"... Welke ziekten komen meest op de buiten voor? 
1e Hooge bloeddruk, voortkomende van te zwaar of te eenzijdig eten, 
opgejaagdheid of onrust. 
2e Verzweringen. Veroorzaakt door het in aanraking komen met zekere 
planten of door kwetsuren. 
3e Tetanos. Komt meestal voor bij deze die leven in een midden van 
paarden. 
4e Tuberculose. De aangetasten vroegtijdig behandelen en de ziekte 
doelmatig bestrijden. De aangetaste kinderen zoo spoedig mogelijk 
verwijderen. 
5e Wormen. Meestal voorkomende bij nerveuse kinderen. 
6e Lintworm. Vindt men vooral bij personen die veel rauw varkensvleesch 
eten. ..." 
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19 oktober 1952: Meer melk, betere melk (Mej De Coninck) 

"... Vooraleer tot het melken over te gaan zal men de koedrek verwijderen 
en de uier van het dier afwassen. De melkster weze proper gekleed best 
met overkleed en hoofddoekje. Vooraleer te melken wast men de handen 
met bruine zeep. 
Al het melkgerief moet steeds rein zijn. Zware emmers van roestvrij 
metaal, aluminium of vertint ijzer, alsook de melkkruik. De beste filters zijn 
deze met drie dubbele bodem met ouatebladen. 
De eerste melkstralen zal men opvangen in een klein potje en ze op de 
mesthoop gieten. De koeien moeten volledig uitgemolken worden, de 
laatste stralen zijn de vetrijkste. Na het melken dient de melk terstond 
volledig afgekoeld te worden. ..." 

In de jaren vijftig van vorige eeuw worden de verslagen zakelijker en 
bondiger. De inhoud van de voordrachten wordt sterk samengevat vermeld 
en is meestal beperkt tot een paar regeltjes.  

Proficiat 

In naam van de heemkundige kring Businarias dank ik langs deze weg het 
bestuur van de KVLV-Etikhove voor het ter beschikking stellen van het 
archiefmateriaal en wens ik de vereniging alle succes toe in haar feestjaar 
2013. En... nog vele jaren! 
 

Dit is het eerste nummer van de zeventiende jaargang. 

Wie zijn lidgeld voor 2013 nog niet betaald heeft kan nog het 
altijd 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. 
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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 in gescand en geïnventariseerd. Uw originelen krijgt u terug. 
Ditmaal kregen wij van Johan enkele foto’s uit Schorisse. 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. 
Schorisse foto 0039 en 0105 
Deze streng ogende heer van stand is Florent Merchie, echtgenoot van 
Elvire Pede. Hij werd te Schorisse geboren op 20 juni 1871 en overleed er 
op 28 november 1934. Hij was brouwer. Op zijn naamkaartje is vermeld 
dat hij telefoonnummer 122 had in de zone Nederbrakel; zijn 
postrekeningnummer was 127.435 en zijn handelsregister droeg het 
nummer 202 te Oudenaarde. 

Hij was lid van de Xaverianen, 
en voorz it ter van de 
"Fanfaremaatschappij Ste 
Cecilia". Maar vooral: hij was 
burgemeester van Schorisse 
van januari 1908 tot juni 
1921. 
Op de foto rechts staan ook 
zijn echtgenote en zijn 
kinderen Adrien (later ook 
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burgemeester van Schorisse) en Julienne (overleden toen ze 14 jaar oud 
was) afgebeeld. 
Schorisse foto 1289 

Schorisse heeft blijkbaar altijd iets gehad met vinken. Hier zien we de 
groepsfoto genomen bij Arthur Van Den Daele en Hortense Van Schoorisse 
aan de Stokstraat 7, het lokaal van de vinkenmaatschappij. Jaartal niet 
gekend, maar aan de kledij te zien moet dit in de vijftiger jaren van vorige 
eeuw zijn. De vinkenkampioen werd er gevierd, hoewel de vink die het 
werk deed niet op de foto staat! 
Wie er wel op staat? Staand van links naar rechts: Emma, de echtgenote 
van Remi Fort, Maria De Cock, Rufin Verbeurgt, ene Leona, Hypoliet Van 
Schoorisse, Achilles De Wever (of Van Richard Simaeys), een onbekende, 
Antoon Van Lerberghe en Emma Vandaele. Zittend van links naar rechts: 
Remi Fort, Albert Van Schoorisse, kampioen Arthur Vandendaele, Richard 
Ysenbaert, Richard De Cock en Cyrilla Beuven . 
Schorisse foto 0221 
Toen in 2003 de Maarkedalse school 10 jaar bestond schonk zij aan de 
gemeente een kunstwerk, gemaakt door de leden van de school. Dit 
kunstwerk is nog steeds te bekijken op de overloop in het Administratief 
Centrum bij de inkomdeur van de bibliotheek. De Maarkedalse school werd 
opgericht door Edgard Van Rechem en Jean Capiau op 19 augustus 1993, 
met als oorspronkelijk doel, het landschap en de geest van de Vlaamse 
Ardennen naar voor te brengen in eigen creatieve werken. De vereniging 
heeft talrijke tentoonstellingen op haar palmares in en buiten de regio.  
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Op de foto zien we, staand van links naar rechts: Carl Vandendaele, huidig 
ondervoorzitter, Pierre De Poorter, José Raevens, Werner Vanderstricht en 
Jean Capiau, thans voorzitter. De dames vooraan zijn van links naar rechts: 
Paule Smets, Mariette Vanderelstraeten en Josiane Eeckhout.  
 
Schorisse foto 0305 
Over deze foto weet Johan niets te vertellen. Aan de pofbroeken te zien 
dateert dit beeld ook van halfweg de jaren vijftig. Als je dan bedenkt dat 
men een dikke 10 jaar later uit één pofbroek gemakkelijk 3 minirokjes kon 
maken... De meester van dienst is Michel De Ronne. Maar wie zijn de 
leerlingen?  
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Op zaterdag 25 augustus 2012 reden we met een volle bus, zowel leden 
van Familiekunde Vlaanderen, regio Vlaamse Ardennen, als van Businarias, 
op ontdekking naar de "studentenstad" Leuven. 
Na de onthaalkoffie werden we opgewacht door de gidsen in het 
schitterende stadhuis, een juweeltje van Brabantse hooggotiek. Leuven 
was de hoofdstad van het hertogdom Brabant. 
Het stadhuis werd in twee fasen gebouwd in de 15de eeuw. Matheus de 
Layens, de derde bouwmeester, wijzigde het oorspronkelijke plan en 
voerde de geplande belforttoren af. Zo gaf hij het stadhuis het uitzicht van 
een gotisch schrijn met vier hoektorens, twee noktorens en een 
borstwering die rond het hele gebouw loopt. 
Het stadhuis telt drie verdiepingen. In de uitbouwen tussen de vensters en 
in de hoektorens zitten nissen. De sokkels bevatten gebeeldhouwde 
bijbelse voorstellingen over zonde en straf. De 236 beelden in de nissen 
werden pas na 1850 aangebracht en stellen beroemde stadsfiguren voor.  
De wandelzaal op het gelijkvloers is eigenlijk een verlengstuk van de Grote 
Markt. Het snijwerk van de draagbalken is van de hand van Willem Ards en 
stelt taferelen uit het Oude Testament voor. Het snijwerk in de gotische 
zaal is ook van W. Ards en hier is het Nieuwe Testament de inspiratiebron. 
Verschillende salons bevatten werken van Vlaamse en Leuvense 
kunstenaars. 
Daarna trokken we naar de collegiale Sint-Pieterskerk en haar schatkamer. 
De bouw van deze Brabants gotische kerk startte in 1425 op de plaats van 
een romaanse voorganger. Bij opgravingen werden resten gevonden, in de 
vorm van een cirkelvormige crypte met achthoekige kern en centrale zuil. 
Het plan om een laatgotisch west blok met drie torens te bouwen, kon niet 
worden gerealiseerd omwille van stabiliteitsproblemen. 
Bij de restauratie in de jaren 1990 werd het koor ingericht als museum van 
kerkelijk kunst. 
In deze ‘schatkamer’ vind je naast een aantal zeldzame religieuze objecten 
en edelsmeedkunst, ook schilderijen en sculpturen. 
"Het Laatste Avondmaal" van de Vlaamse Primitief Dirk Bouts alleen al 
loont de moeite om de kerk te bezoeken; het is een prachtig staaltje van 
vakmanschap! Ook de "Kruisafneming" van Rogier van der Weyden is 
indrukwekkend!  

Uitstap naar Leuven 

Paula Vander Mijnsbrugge 
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Daarna genoten we van een lekker en snel opgediend middagmaal in het 
restaurant "Domus", Tiensestraat nr 8, alom bekend voor het schenken van 
hun eigen Domus-bier!  
Vandaar reden we naar Heverlee, naar de Norbertijnenabdij van Park uit 
1129, een indrukwekkend complex! 
Rond 1129 schonk Godfried met de Baard zijn jachtpark aan de 
Norbertijnen. Vandaag de dag zijn zij nog altijd de bewoners, zij het in 
kleine getale. Rond de abdij bevinden zich ommuringen met 
poortgebouwen, een watermolen, een grote hoeve, een tiendenschuur, 
boomgaarden, tuinen en bospartijen. 
De bouwstijlen van de abdij gaan van romaans over gotiek naar 
renaissance en ten slotte barok. Als bezoeker wordt men even opgenomen 
in het abdijleven, wanneer men de sacristie binnenkomt, of neerzit in de 
kapittelzaal, of in de kloostergang de sfeer opsnuift, en in de refter aan het 
eten denkt. Jammer genoeg was de bibliotheek niet toegankelijk wegens 
restauratiewerken. Op het kerkhof bevinden zich grafmonumenten van 
beroemde personen.  
Daarna reden we terug naar Leuven, waar enkelen genoten van een 
verfrissing, anderen van een stadswandeling o.l.v. oud Etikhovenaar Paul 
De Coninck. 
Tevreden en wat meer cultuur-minded geworden kwamen we op het 
geplande uur aan het documentatie centrum "Ter Maelsaecke" toe. 
Alvast afspraak voor een nieuwe ontdekkingstocht op 31 augustus 2013. 
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Vertelsels bij de Leuvense stove 

Paul Baekeland 

Nard had wat men zou kunnen noemen 
een oorlogsverleden. Hij was in ‘t jaar ‘42 
naar Duitsland gaan werken. Vrijwillig, zo 
werd beweerd. Onder dwang, nuanceerde 
hijzelf. Hij was ne kazakkenkeerder, 
vonden sommigen. Ge moet bijtijds voelen 
van waar de wind komt, dat was zijn 
zeggen. Als kleine man kan je toch niet op 
tegen de gang van de dingen. Als het 
eropaan komt, nemen zelfs de grote heren 
ne zwonk van honderdtachtig graden.  

Hoe het Nard precies verging, ge komt het 
allemaal te weten, het een voor, het ander 
na. Voor het ogenblik zit hij in ieder geval 
te klappen te Sielkies bij de Leuvense 
stove. Het is januari van ’t jaar ’45, buiten 
vriest het stenen uit de grond. Hij is niet 
altijd met zijn gedachten bij wat gezegd 

wordt, want ook met zijn liefdesleven is er, sedert Duitsland, serieus wat aan de hand. 

Binst dat Clementiene nog een zate kafie mee nen dreupel inschenkt en Pee de stove 
bijvult met een schep schrabielen, moeten wij met ons verhaal terug naar Berlijn en de 
zomer van ’t jaar 43.  

Nard wou er met Leonce, zijn herontdekte vlam van twintig jaar geleden, 
de stad intrekken, om ergens zo goedkoop mogelijk aan wat eten te 
geraken en rustig met haar te kunnen klappen. 
“Laten we naar het hotel gaan,” stelde zij voor. 
Hij verschoot. Hij meende een heimelijke glimlach op haar gezicht te zien. 
Zijn fantasie sloeg op hol. Al sedert jaren had hij niet meer geloofd haar 
nog ooit te zullen weerzien, plotseling duikt ze op van ‘k weet niet waar en 
dan, nog hetzelfde uur, zouden ze op een hotelkamer belanden! Probeer 
dat aan iemand wijs te maken. 
Dit avontuur zal mij een flinke duit kosten, zoveel is zeker, dacht hij. 
Maar zo’n vaart liep het niet. 
“We gaan bij Georgine, ma meilleure copine,” zei ze. 
Op hotel, bij Georgine. Hij begreep het nu nog minder. 
Er bleef hem van alles door het hoofd flitsen, louche toestanden in de 
buurt van de Friedrichstrasse en zo. Hij was er met Wies een keer op stap 
gegaan, ze hadden zich de ogen uit de kop gekeken. 
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“Georgine werkt in de keuken van hotel-restaurant Konrad,” verduidelijkte 
ze. 
“Ho…!” zei hij. 
De spanning in zijn hartstreek nam af. Zij bekeek hem en vermoedde wat 
er door zijn kop was gegaan. Hij voelde zich een nuchter kalf.  
“Kom,” zei ze. 
Ze stonden tegelijkertijd van de bank op.  
Ze zette een flinke stap in. Hij liep achter haar aan in de lauwe avondzon 
en zag haar sletige kledij, haar fletsie haar. Op het eerste gezicht was ze 
nog steeds dezelfde straatkat, maar eigenlijk was ze dat niet, ze was 
anders, ze was precies weerbaarder geworden. Dat ze de moeder was van 
zijn kind drong opeens heel sterk tot hem door. Ze hadden een heel leven 
samen kunnen zijn, maar zij had daar anders over beslist. Ze kon geen 
mannevolk meer gerieken, had ze toen gezegd. Maar een vramens zegt 
soms neen en denkt tezelfdertijd ja. Hij had haar moeten overhalen. 
Ze stapten langs de ijzerweg en dan de tunnel onderdoor. Hotel Konrad 
was maar een paar straten van het barakkenkamp af. 
Georgine had het getroffen in dat hotel. De baas was een gezapelijke 
Beier, die in de eerste oorlog Brussel en Antwerpen had gezien en 
naderhand om een of andere reden in Berlijn was beland. De chef-kok, een 
handige Pruis met Rijnlandse voorouders, begreep dat je meer gedaan 
kreeg van je personeel, als je er verstandig mee omging. En dat deed hij. 
De werksfeer was streng en gemütlich tegelijk. De gasten behoorden tot 
het Herrenvolk, meestal gewichtige lieden, die iets voor “das Reich” 
betekenden en om diverse redenen een poosje in de hoofdstad verbleven. 
Er diende vormelijk en uiterst correct met ze te worden omgegaan. De foto 
van de Führer hing aan de muur, de vlag van het nationaalsocialisme 
boven de inkom. Zo hoorde het. 
Leonce had dit allemaal onderweg verteld en gezegd dat Georgine, door te 
horen, te zien en te zwijgen, alle geheimen van het huis kende. Ze was 
goed gezien, want ze had handen aan haar lijf en sprak een zwierige mix 
van Duits en Frans. Ze was bovendien aantrekkelijk van postuur, wat wens 
je nog meer? 
De achterkeuken van het hotel was te bereiken via een kijtseke, dat verder 
doorliep naar de andere straat. Een zijpoortje door, kwam je eerst op een 
vriendelijke binnenkoer met graspleintje terecht. In het achterhuis, drie 
trapjes op, bevond zich het domein van Georgine.  
Verder was Leonce nooit gekomen. Het was daar, op de hoek van de grote 
werktafel, dat ze af en toe wat maaltijdresten toegestopt kreeg. Schnitzels 
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en gebakken kartoffels en zo van die dingen. Een klakske moezelwijn 
soms. Eén keer, nog niet lang geleden, hadden ze samen zowaar een 
halve fles champagne uitgedronken. Georgine kon zich een en ander 
permitteren, op kosten van het huis.  
Nard begon intussen te begrijpen hoe het kwam dat zijn Leonce, haar 
vriendin, zo goed te passe was. 
Georgine stond vooral in aanzien bij de Pruis. Hij noemde haar “Schnucki” 
en zo van die dingen en de manier waarop zij het over “der Ludwich” had, 
liet vermoeden dat er tussen die twee iets meer dan gewone vriendschap 
bestond. Leonce was op de hoogte, maar hield om begrijpelijke redenen 
de lippen op elkaar. Het leven is zoals het is.  
Als het jokt moet er geschart worden, zou Vennie Kloef gezegd hebben en 
hij trok naar Zegelsem om de noden van Ponties Lies te lenigen. 
Nu, niemand van het hotel had ooit een opmerking gemaakt over de 
bezoekjes die Leonce bracht aan haar vriendin, noch over het feit dat ze 
zich daar aan smakelijke overschotten tegoed kon doen. Het was wel de 
strikte afspraak dat de goedjonstigheid van haar weldoenster geheim 
diende te blijven, je moest de problemen niet opzoeken.  
Maar nu stond ze daar opeens samen met een man. Een uitgeschudde 
vreemdeling in opgerolde hemdsmouwen, versleten schoenen en werk-
manshanden. Het gezicht van Georgine betrok op slag. Dat bleek “des 
Guten zuviel”! 
“Word niet kwaad,” haastte Leonce zich te zeggen, “hij is de vader van ons 
Hélène.” 
Nard dacht: ze doet iets voor mij, wat ze beter niet zou doen. Anderzijds 
streelde het hem dat hij blijkbaar opnieuw iets betekende voor haar. Hij 
had het nooit durven denken. 
“Moet ik aan de bazen gaan uitleggen, dat de vrendeling waarmee ge hier 
komt aanzetten, de vader is van uw dochter?” stoomde Georgine. 
Ze kwam de drie treden naar beneden, plantte haar handen in haar 
heupen en monsterde hem. 
Leonce zette door. 
“We hebben malkander in geen twintig jaar nog gezien,” flapte ze uit. “Ik 
wist niet eens of hij nog leefde. En kijk, daar staat hij.” 
“En hij heeft honger,” veronderstelde Georgine schamper. 
Nard voelde dat het zijn beurt was om iets te zeggen. Hij bekeek de 
vrouw, bemerkte dat ze niet echt boos was, zag de kuiltjes in haar mollige 
wangen en sprak: “Wij gaan meteen weer weg, als gij dat wenst, maar 
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naar het schijnt zijt gij een charmante madam en… we hebben inderdaad 
een maag die grolt en eigenlijk hebben we iets te vieren, zoals Leonce 
heeft laten verstaan.” 
Hij legde zijn hand om de schouders van Leonce. 
“Ze was mijn lief, maar het leven is een zotsiesspel,” zei hij. “We gingen 
uiteen en, ge houdt het niet voor mogelijk, twintig jaar later en duizend 
kilometer van huis, zien we elkaar weer.” 
Hij aarzelde, zag dat Georgine in mikkelinge stond en besloot zijn laatste 
poer te verschieten. 
“Ik heb nog wat rijksmarken op zak, we gaan ze samen opdoen,” zei hij. 
“Ik betaal het dineetje.” 
Het was zo dat zijn loon deels naar huis werd verstuurd en hij de rest, mee 
ruize genoeg om dagelijks van te leven, bewaarde in opgerolde briefjes 
onderin zijn toebakzak. Veel was het niet op dat ogenblik, maar voor deze 
gelegenheid zou hij zich uit de slag trekken, morgen kon hij wat geld 
scheujen bij Wies. Het omgekeerde was ook al gebeurd. 
Binst dat hij aldus stond te rezeneren, kwam er een vent met koksmuts en 
witte voorschoot in het deurgat staan. Georgine wendde zich naar hem om 
en nam meteen een andere houding aan. 
“Tafel voor twee,” zei ze, “daar op het gras. Kan het?” 
Het was geen vraag, maar een besluit. 
De vent in het deurgat grimildege, zei “jawohl” en ging naar binnen. 
“Tafel voor drie,” verbeterde Nard. “Kom erbij zitten, zeg!” 
“Ik heb geen tijd, wa peisde wel, trouwens ik heb al gegeten,” zei 
Georgine. “Speel het naar binnen wat ik u voor de neus zet en haast u 
daarna dat ge weg zijt.” 
Ze wipte de drie trapjes op, wendde zich nog even om, bekeek Leonce, 
maar zei niets. Ze verdween in de keuken. 
Ze kregen al direct elk een grote zate romige wortelsoep en gingen meteen 
aan het lepelen. Zoiets lekkers had Nard nog nooit gegeten. Het goedje dat 
ze in het kamp kregen, had het uitzicht van schotelwater en de smaak van 
saveujensop. Thuis kwam er elke dag karnemelkpap met bruine suiker op 
tafel. Alleen op kermis- en ander feestdagen maakte zijn moeder soep. Van 
een ouw hinne, of van prei en erreweten en nog wat dings uit de lochting. 
Na de soep moesten ze wachten en Leonce vertelde hoe ze in Berlijn was 
beland. 
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Toen haar dochter trouwde zat zij alleen, zonder werk, zonder inkomsten. 
Ze trok naar de openbare onderstand, kwam bij de Werbestelle ofte 
arbeidsambt terecht en kreeg bevel naar Duitsland te gaan werken. Ze zou 
goed haar boterham verdienen, beloofden ze haar. Ze geloofde hen niet, 
maar ze kon geen kanten uit.  
De zondag voor haar vertrek ging ze naar de vroegmis, woonde verstrooid 
de giemnezies bij en, toen daarna de kerk leegstroomde, bleef zij zitten. Ze 
had een ei te pellen met Ons Here. Ze begon te reclameren dat Hij nooit 
aan haar dacht als er prijzen uitgedeeld werden en haar liet stikken als ze 
in de problemen zat. Als het waar was dat ze ginder goed zou verdienen en 
ze behouden terug zou keren en het intussen goed zou gaan met Hélène, 
zou ze te voet naar Bon-Secours ter bedevaart trekken; als het niet waar 
was zou ze nooit meer een voet in de kerk zetten. Voilà, Hij had te kiezen. 
Ze sloeg een kruis en vertrok.  
Dezelfde dag ging ze afscheid nemen van Hélène. Ze schrimdegen tegare 
een beetje, tegen malkanderze schouder en dat was op zijn minst 
ongewoon.  
“Ge moet op mij niet peinzen,” zei Hélène. 
“Ik zal u schrijven als ik toekom,” zei Leonce, “zo hebt ge mijn adres.” 
Daarna gingen ze uiteen.  
Ze maakte haar valies en ’s anderdaags zat ze, met een hele meute 
anderen, in de trein van Bergen naar Luik.  
In Charleroi stapte nog meer volk op. Een pertig vramens van ongeveer 
haar leeftijd kwam tegenover haar zitten.  
“Je m’appelle Georgine,” zei ze.  
De verdere kennismaking gebeurde al meteen, tijdens het manipuleren van 
de valiezen in de te krappe ruimte. 
Georgine dus. Ook alleenstaand. Ze had verschillende venten gekend, maar 
de grote liefde was er nooit geweest. Of misschien was de eeuwige binding 
niet eens iets waar ze naar uitkeek.  
Ze zat ook zonder werk. De eerste dag van de oorlog was er een bom 
gevallen op het fabriekje waar ze met nog een paar anderen het kantoor-
werk deed. De hele boel lag in puin. Ze konden haar “voorlopig” niet meer 
gebruiken. Maar er kwam geen einde aan dat “voorlopig”. Gelukkig had ze 
geld, geërfd van haar vader. Ze kon een tijdje niksen, wat ze ook deed 
maar toch al vlug beu werd. Toen ze uiteindelijk opgeroepen werd om naar 
Duitsland te gaan werken, stribbelde ze geen moment tegen. Hier zat ze 
dan. 
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In Luik moesten ze wachten op aansluiting. Gezeten op hun valies, bleven 
ze met malkander klappen, hun levensverhaal doen, de oorlogsgebeurte-
nissen en toestanden becommentariëren, de onzekerheid over wat hun te 
wachten stond met elkaar delen. 
In Aken was er opnieuw oponthoud en kregen ze bevoorrading. Pas in de 
late achternoen stoomde de trein het station weer uit, het vreemde land en 
de duisternis in. Midden de nacht kwamen ze in het verzamelkamp van 
Maagdenburg terecht. Daar mochten ze tot de morgen op veldbeddekens 
uitrusten. 
Tot dan toe werden ze door een Belg begeleid, maar nu was de man 
opeens niet meer te zien. De Duitsers van dienst waren niet onvriendelijk, 
maar er kwam gebarentaal aan te pas om ze te begrijpen. Tot Georgine 
zich ontpopte als tolk. Ze kende een mondje Duits en dat kwam van pas. 
Haar interventies werden zelfs zeer op prijs gesteld. ’s Anderdaags nuchties 
werd een meerderheid van de “Fremdarbeiter” geselecteerd voor de trein 
naar Hannover; al de anderen, in meerderheid vrouwen, waaronder Leonce 
en Georgine, kwamen een paar uur later in Berlijn terecht. Leonce om er in 
de Mauserfabrieken te werken, onderdelen van oorlogstuig naar de 
montageband brengen, haar vriendin om in hotel Konrad groenten te 
snijden en borden te wassen. 
Georgine kwam aanzetten met een dampende ovenschotel. Gevoeiïge kost, 
aardappelpuree, gekapt, brokken groensel. Ze had ook een fles Berliner 
Pilsner mee. 
“Binnen twintig minuten kom ik de boel opruimen, ik veronderstel dat gij 
zelf intussen verdwenen zijt,” zei ze. 
Ze begrepen waarom het zo vlug moest, gastvrijheid had haar grenzen, 
wellicht ook voor de gemütliche Beier. 
“Ge zijt wreed bedankt,” zei Leonce. “Kom straks, als ge hier gedaan hebt, 
naar de Augustiner.” 
De uitnodiging kon evenwel niet worden beantwoord. 
“Het is altijd laat als ik hier gedaan heb, dat weet ge toch,” zei Georgine. 
“Het mag laat worden,” zei Leonce. 
Nard meende te zeggen: “Vraag die Pruis van u mee,” maar hij zweeg, 
knikte dankbaar en begon zijn teljoor leeg te scheppen. 
Hoe het die avond in de Augustiner Bierhalle verliep, zullen we de volgende 
keer vertellen. 

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 
Deze artikelreeks omvat een selectie uit het uitgebreide krantenknipsel-
archief van de Heemkundige Kring. We vermelden niet uit welke krant of 
uit wiens journalistieke pen het artikel komt. (Wij voelen ons wel niet 
verantwoordelijk als er in het aangehaalde artikel fouten door de reporter 
zouden zijn gemaakt). We bladeren gewoon eens in de mappen, halen er 
enkele rubrieken uit die we al dan niet kort samenvatten en soms (olijk) 
becommentariëren - eventueel met de oorspronkelijke bijgaande afge-
drukte foto (sorry voor de kwaliteit). 
Nog één technische opmerking: de schuin gedrukte teksten zijn telkens 
letterlijke uittreksels uit het artikel. 
Wat gebeurde er in Maarkedal in 1982? 
Inderdaad, nogmaals 1982. Vorig jaar, 2012, was een verkiezingsjaar voor 
de gemeenten. Maar ook in 1982 mocht de Maarkedalse burger een 
kiesbrief in een verkiezingsbak deponeren. Maarkedal bestond toen zes 
jaar, en de waakzame Maarkedalse ingezetene kon de eerste Maarkedalse 
legislatuur beoordelen. 
Verkiezingen 1982 
De eerste Maarkedalse coalitie 
Het is wellicht interessant eerst eens na te gaan wie de eerste Maarkedalse 
verkozenen waren in 1976 bij het ontstaan van deze fusiegemeente.  
Lijst CVP-GB (Christelijke Volkspartij - Gemeentebelangen): André Hubeau 
(burgemeester), Robert Lison (eerste schepen), Marc Opsomer, Etienne 
Lippens (tweede schepen), Richard Vanderlinden (vierde schepen), Gerard 
Desmet (derde schepen), Hilaire Besard, Gerard Verroken, Fedor De 
Merlier. 
Lijst JM (Jong Maarkedal): Edmond De Meulemeester, Adelin De Zaeytijdt, 
Bea Antrop, Michel De Vos, Frans Lust, Roger Capiau, Cyr Duwijn. 
De lijstvorming 
Wie is er bereid om voor de volgende zes jaar mee de touwtjes in handen 
te nemen en met welke lijst zich aan de Maarkedaller voor te stellen?  
"Het formatieberaad bij de CVP is vlot verlopen. Bij de P.V.V. werd de 
vroegere lijsttrekker Dr. Edmond De Meulemeester vervangen door Robert 
Lison. De vroegere lijst Jong-Maarkedal zou autonoom opkomen naast de 
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P.V.V. lijst. Er zou ook nog een V.U.-lijst opkomen..." Dit was het eerste 
bericht dat in de pers verscheen enkele maanden voor de verkiezingen die 
zouden doorgaan op 10 oktober. Bij de vorming van deze lijsten bleek er 
toch hier en daar een haartje in de boter te zitten. "De verzoenings-
vergadering tussen de liberale families heeft geen resultaat opgeleverd. 
Volgens de P.V.V. zou de P.V.V-G.B. lijst blijven bestaan met als lijsttrekker 
de onafhankelijke kandidaat Robert Lison, uittredend schepen. Van een 
gezamelijke lijst onder de naam Jong Maarkedal met de centrumlijst van 
Dr. Demeulemeester is er alvast geen sprake meer. Dr. De Meulemeester 
blijft zijn eigen lijst handhaven." 
Enkele weken later konden wij het volgende lezen: "De tweede verzoe-
ningspoging in Maarkedal heeft resultaat opgeleverd. De breuk tussen 
P.V.V. en de groep van Dokter Edmond De Meulemeester werd weer 
gelijmd met als resultaat dat een lijst bij de verkiezingen zal voorgedragen 
worden van Liberalen, Gemeentebelangen en Centrumfiguren. Aanvoerder 
wordt Dr. Edmond De Meulemeester, tweede Robert Lison en lijstduwer Dr. 
Eric Van Eeckhout." "Volksunie en Socialisten zouden zo goed als rond zijn 
met een gezamenlijke lijst."  
Waren er dan nog kapers op de kust? Bijna! "De Vlaamse lijst die er onder 
impuls van Noël Popelier, Bea Baeskens, Marnix Gruloos en Marijke Van 
Welden zou worden opgericht om het gemeentebeleid in Maarkedal te 
'veranderen, vernieuwen en verjongen' heeft het laten afweten. Geen van 
de vier initiatiefnemers is kandidaat op een lijst." 
Hoe waren de lijsten dan samengesteld? 
"SP-VU lijst:  
1. Michel Langie (SP), 2. Laurent Verdonckt (VU), 3. René Veys (SP), 4. 
Germain Loodens (SP), 5. Herman Glibert (VU), 6. Rachel Verbeecken (SP), 
7. Marc Devos (SP), 8. Francine Van Lancker (SP), 9. Fernand Loman (SP), 
10. Godelieve Dhondt (VU), 11. Mariette Devos (SP), 12. Johan De Graeve 
(SP), 13. André De Rooze (SP), 14. Valère Verschuren (SP), 15. Jacques 
Van Der Gheynst (VU), 16. Jeanne Lobyn (SP), 17. Herman Blommaert 
(SP).  
Lijst Jong Maarkedal - Gemeentebelangen (JM-GB):  
1. Edmond De Meulemeester, 2. Robert Lison, 3. Frans Lust, 4. Michel 
Devos, 5. Bea Antrop, 6. Eddy Declercq, 7. Cyr Duwijn, 8. André Van 
Overmeeren, 9. André Dewolf, 10. Peter Thienpont, 11. Aimé Germeyns, 
12. José Janssens, 13. Annie Moreels, 14. Remi De Bo, 15. Marcel Moreau, 
16. Roger Capiau, 17. Eric Van Eeckhout. 
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CVP lijst:  
1. André Hubeau, 2. Gerard Desmet, 3. Richard Vanderlinden, 4. Omer De 
Maeseneire, 5. Annemie Renard-Deckmyn, 6. Etienne Lippens, 7. Marc 
Opsomer, 8. Liliane Pieters-Veys, 9. Herman Vandenabeele, 10. Willy 
Vanden Haesevelde, 11. Hilaire Besard, 12. Romain Willems, 13. Johan 
Van Nieuwenhuyze, 14. Marc Bauwens, 15. Johan Cruypeninck, 16. Luc 
Van Wymeersch, 17. Elie Bockstal." 
Programmapunten 
In de knipsels van Roger vinden we alleen maar enkele programmapunten 
van de CVP terug. Bij het overlopen daarvan is het zeker toegestaan een 
vorm van "déjà-vu"-gevoel te hebben. "In een brief van 11 augustus richt 
de CVP van Maarkedal zich tot de minister van Verkeer, Herman De Croo. 
Zij maken zich ongerust over het nakende schooljaar waarbij opnieuw een 
massa kinderen per fiets naar de dorpsschool of naar een andere school in 
de aanpalende gemeenten en steden trekken. Het fietsen gebeurt meestal 
langs de smalle en kronkelende rijkswegen; deze zijn de rijksweg 
Leupegem, Etikhove, Maarke-Kerkem, Louise-Marie, Ronse, de rijksweg 
Ronse, Louise-Marie (Ommegangstraat) en de rijksweg Schorisse-, 
Horebeke (Zottegemstraat en Stene)". Wie ontdekt de vergetelheid in het 
voorgaande? "...Men vraagt dan ook als CVP-Maarkedal om prioriteit te 
willen verlenen aan dit probleem en de mogelijkheid te willen onderzoeken 
om deze wegen van goede fietspaden te voorzien... Natuurlijk ijveren wij 
ook voor het doortrekken van de expresweg van Gent tot Ronse waarvan 
het laatste stuk tot Ronse dat nog niet is afgewerkt op het grondgebied 
van Maarkedal ligt." En dit dateert nog uit een 'tempore non suspecto' 
toen er nog geen salamanders, kikkers of vlindertjes roet in het eten 
kwamen gooien die de overheid inspireerden om alternatieve tracés te 
zoeken. In een ander artikel pleit de CVP voor "een propere kiesstrijd". "De 
CVP is begaan met de wereldvrede. En vrede begint in eigen huis, in eigen 
dorp, in eigen gemeente. Daarom wil de partij haar propaganda, in woord 
noch geschrift, personen noch groepen van personen aanvallen. Hiervoor 
doet ze een oproep op alle mensen van goede wil. De christelijke 
volkspartij wil alleen positief en opbouwend haar programma aan de kiezer 
voorleggen en aldus haar uitdrukkelijke wil te kennen geven om bij te 
dragen tot een gezond en doeltreffend beleid voor alle Maarkedallers." Dit 
voorstel voor een mens- en milieuvriendelijke kiesstrijd heeft dertig jaar 
later nog steeds navolging. Toch? 
Verkiezingsdag 
10 oktober 1982. Maarkedal trekt ter stembus. Wie weet er nog welk weer 
het was? Kan dit immers niet het stemgedrag van de eerbare burger 
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beïnvloeden? Oktoberweer zeker? Even opzoeken. "Zwakke wind uit het 
zuid-zuid-westen. De gemiddelde temperatuur was 10,9 °C. De minimum 
temperatuur was 9,7 °C en de maximum temperatuur 13,1 °C. De zon liet 
zich amper zien. Het was een zwaar bewolkte dag." Op internet kan je veel 
achterhalen. Zouden er nu ook wolken komen over Maarkedal de volgende 
zes jaar? 
Spanning tot de laatste minuut 
Bovenstaande titel staat bovenaan een knipsel van Roger. De reporter van 
dienst trachtte een beeld op te hangen van de stemming die zondag-
namiddag, en maakte een eerste analyse van de resultaten.  
Hij schreef: "Zondagavond tot middernacht was er op het dorpsplein van 
Etikhove meer volk dan ooit op een verkiezingsavond het geval was, ja 
wellicht meer dan op een goedgelukte Zotte Maandagviering". Een 
gewaagde vergelijking!  
"Uren aan een stuk was de spanning er te snijden, liepen kandidaten op en 
neer vanaf de pui van het gemeentehuis tot in "Het Arendshof', al dan niet 
met een 'keep smiling' of een lijkbleek aangezicht. Af en toe deden de 
gekste geruchten de ronde op basis van uitgelekte deeluitslagen of 
rondgestrooid door één of andere plezante snuiter die wat leven in de 
brouwerij wou brengen. 
Eén ding stond reeds vast om 16.30 u: het werd een gelijk spel, 8 - 8 
tussen CVP en JM-GB met als scheidsrechter SP-VU, één zetel. Maar wie 
was nu die één, en wie waren die acht aan beide zijden? 
JM-GB werd met 5 stemmen verschil wel de grootste partij, maar men had 
er blijkbaar meer van verwacht toen men ex-CVP-partner Lison overhaalde. 
Er was hoegenaamd geen feestvreugde in dit kamp. Bij de regenboogploeg 
(de reporter noemt de CVP de regenboogploeg) was men echter zeer 
enthousiast over het behoud van de acht zetels. Om opnieuw te regeren 
zou wel een coalitie moeten afgesloten worden met die ene gekozene op 
de SP-VU lijst; het was dus wachten op; 'wie is die nummer één'? 
Het enthousiasme van de besturende ploeg werd nog groter toen om 
middernacht de naamstemmen geteld waren, en de gekozenen gekend." 
De verdere analyse van de stemming kan worden gelezen in "Ter 
Maelsaecke". De uitslag kunnen wij de lezer natuurlijk niet onthouden. 
Tussen haakjes staan het aantal behaalde stemmen. 
De verkozenen: 
Lijst CVP:  
Hubeau (806 + 264 = 1070), De Smet (667), Vanderlinden (918), Lippens 
(1011), Opsomer (524), Besard (624), Bauwens (514), Bockstal (659). 
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Lijst JM-GB:  
De Meulemeester (1030 + 328 = 1358), Lison (670), Devos (533), Antrop 
(766), Duwijn (586), Thienpont (632), Capiau (596), Van Eeckhout (801). 
En wie zat er nu op de bekende wip?  
Lijst SP-VU:  
Langie (244 + 42 = 286). 
"Michel Langie haalde de enige, maar beslissende SP-VU zetel. Deze hing 
aan een zijden draadje, met nipt elf stemmen overschot. ... Tekenend 
hierbij is dat de lijsttrekker Langie ongeveer 45 voorkeurstemmen verliest." 

André Hubeau 

De bestuurscoalitie 
"Tussen de CVP en de kleine kartellijst van de socialistische partij en de VU 
werd een bestuursmeerderheid gevormd met één zetel meerderheid in de 
nieuwe raad. De uittredende CVP-burgemeester André Hubeau blijft aan 
tot 1 januari 1984. SP-raadslid Michel Langie wordt schepen in die periode, 
terwijl de CVP de drie andere schepenambten krijgt. Na 1 januari 1984 
krijgt de SP het burgemeesterschap, terwijl de CVP de vier schepenambten 
waarneemt." De reporter gaf boven dit laatste uittreksel de titel: "Een 
gelukszetel voor SP-er Langie".  
Het weer was dan toch voor die ene man zeker meegevallen op 10 oktober 
1982. 

Michel Langie  
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De laatste jaren kende de kleinste kerk van Maarkedal, sinds 1977 samen 
met de kerkhofmuur geklasseerd als monument, heel wat problemen. 
Het begon met de restauratie in 2001 van de gevaarlijk overhellende 
kerkhofmuur. Maanden later kwam de kerk weer in het nieuws: het houten 
Christusbeeld dat onder een luifel aan de oostgevel hing was verdwenen! 
In 2004 alarmeerde de monumentenwacht het schepencollege: er zat een 
centimeters dikke barst in het plafond. Men vermoedde dat de werken aan 
de kerkhofmuur de stabiliteit van de kerk hadden verstoord. Ter bescher-
ming van de kerkgangers werd een vangnet opgehangen. Achteraf bleek er 
geen verband te zijn tussen de barsten en de restauratie, maar was een 
slechte afwatering de oorzaak van het probleem: de funderingen van een 
zijmuur waren onderspoeld. Een restauratie was dringend, maar liet op zich 
wachten.  
Tot op zaterdag 16 juni 2012 er schot in de zaak kwam: tijdens een 
begrafenisplechtigheid donderde een groot stuk pleisterwerk naar beneden, 
gelukkig zonder iemand te treffen! Op 6 september 2012 keurde minister 
Geert Bourgeois een restauratiepremie goed van 240.665,59 Euro. 
Voorziene werken: de draagconstructie en de gevels worden stabiel 
gemaakt, het leien dak en het buitenschrijnwerk met smeedijzeren 
elementen worden hersteld, de binnenmuren worden opnieuw bepleisterd 
en het binnenschrijnwerk wordt hersteld. Normaal moeten de herstellings-
werken nog dit jaar beginnen en krijgen de Kerkemnaren hun kerk mooier 
dan ooit terug.  
Hoe oud de kerk is weet men niet. De naam Kerkem (nederzetting bij de 
kerk) dateert uit de vroege middeleeuwen en duidt dus op het bestaan van 
een vroegere kerk. Ook het patrocinium van de H. Petrus wijst daarop (de 
eerste kerk in een gebied werd gewoonlijk gewijd aan de eerste apostel). 
Ook volgens de historicus dr. Rik Opsommer zou het nu onooglijke Kerkem 
historisch het kerngebied zijn geweest, waarvan later Maarke en Etikhove 
zich afscheidden, en is de kerksite de oudste van het huidige Maarkedal.1 

De onderbouw in veldsteen en ijzerzandsteen wijst op elementen uit de 
romaanse periode, met een vroeg-gotische bovenbouw in baksteen. In de 
achttiende eeuw hadden heel wat veranderingen plaats: het mooie houten 
tongewelf verdween onder een gepleisterd plafond, het gotisch maaswerk 

De Sint-Pieterskerk te Kerkem 

Dirk De Merlier 

1  VUYLSTEKE, M., “Het land tussen Marke en Ronne”, Businarias nr4, 1998, p.11. 
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van de ramen werd vervangen door ijzeren ramen. Op de koorgevel hangt 
het houten gepolychromeerd beeld van O.L.Vrouw. ter Engelen. Daarvoor 
werd waarschijnlijk het koorvenster dichtgemaakt. De vroegere kerktoren 
stond aan de noordzijde van de kerk (waar zich nu de sacristie bevindt) en 
werd opnieuw gebouwd aan de westerzijde (jaartal 1775). 
In 1786 besloot men een horloge te installeren in de toren. Er stelde zich 
een groot probleem, waar zou de men de “cadran” hangen? Volgens de 
pastoor op de noordzijde van de toren, want dan kon hij vanuit zijn 
pastorie zien hoe laat het was. Dat was niet naar de zin van de burger-
vader die vond dat de westerzijde beter geschikt was. Uiteindelijk kreeg de 
burgemeester zijn zin, maar de pastoor had het laatste woord: hij was in 
het bezit van de wijzers en vertikte het die af te staan! Uiteindelijk in 1873 
of 87 jaar later kreeg de “cadran” zijn wijzers terug. 
Rond 1880 wilde pastoor Houwaer zijn kerk vergroten: er konden maar 
200 gelovigen binnen en Kerkem telde 251 zielen. Hij vroeg om twee 
zijbeuken te mogen bouwen, maar moest zich tevreden stellen met twee 
zijkapellen en een verhoging van de toren. Om aan geld te geraken schreef 
hij een tombola uit met 386 prijzen en 10.000 loten van 0,50 fr. In 1885 

werd de dwarsbeuk gebouwd en de toren verhoogd (duidelijk te zien aan 
de bouwlagen) en kreeg de kerk haar huidige uitzicht. 
Binnen valt direct het prachtige achttiende eeuws hoogaltaar op in laat-
barok, afkomstig uit de kloosterkapel van het Sint-Margriethospitaal van 
Schorisse. Erboven ziet men een groot geschilderd chronogram:  
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“DeVotUs rULLens Me CoLorat CUraVIt”, wat als 
datum 1887 geeft en dat de godsvruchtige Rullens 
het altaar liet schilderen. Het doek dat de bevrij-
ding van Petrus voorstelt bestelde pastoor Houwaer 
in 1885 voor 180 fr. bij de kunstschilder Thomas 
Dhondt te Ename. 
De beelden van O.L.Vrouw. en van de H. Blasius 
bevinden zich in de identieke zijaltaren. De barokke 
preekstoel (1631) komt uit de kerk van Schorisse 

en is versierd met 
prachtige gesculpteer-
de panelen die de vier 
evangelisten voorstel-
len. Hij werd geplaatst 
in 1887. 
Het orgel komt uit het vernielde klooster van 
Sion in Oudenaarde (waar nu het gerechtshof 
staat). In 1885 kwam in het station van 

Etikhove de marmeren steen voor de doopvont toe. Steenkappers uit 
Basècles kwamen de doopvont ter plaatse kappen voor de prijs van 
745,17 fr. 
Het is toch verbazend hoeveel waardevolle stukken het onooglijke kerkje 
bevat. Ook de unieke ligging in een relatief weinig gestoorde omgeving is 
opmerkelijk. Waar vindt men nog een dorp waar de kerk niet weggedrukt 
wordt door protserige villabouw, waar de “plaats” niet wordt ontsierd door 
parkeerplaatsen en allerhande straatmeubilair? 
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Jan Vermeulen versus François Devos. Een achttiende-eeuws 
geschil voor de Raad van Vlaanderen  

Griet Vermeesch 

Griet Vermeesch is Postdoctoraal Onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek Vlaanderen en tevens docent aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij studeerde 
geschiedenis van de nieuwe tijd aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarna werkte zij 
gedurende vier jaar aan de Universiteit van Amsterdam aan een doctoraat: “Oorlog, steden 
en staatsvorming. De grenssteden Gorinchem en Doesburg tijdens de geboorte-eeuw van de 
Republiek (ca. 1570-1680)”. Het proefschrift dat ze in september 2006 verdedigde en 
publiceerde, werd in 2007 bekroond met de Professor van Winter Prijs voor het beste boek op 
het gebied van lokale Nederlandse geschiedenis verschenen in de loop van 2005 en 2006. 
Sindsdien werkte ze aan de Universiteit Leiden en sinds september 2007 onderzoekt ze aan 
de Vrije Universiteit Brussel de vroegmoderne stadsgeschiedenis van de Lage Landen. 
Momenteel werkt ze binnen de onderzoeksgroep HOST, als postdoctoraal onderzoeker van 
het FWO, aan een project over “Toegang tot de rechtspraak. Stedelijke rechtelijke procedures 
en het gebruik van de pro deo procedure in civiele rechtspraak in de Nederlanden, 16de tot 
18de eeuw”. 

Op oudejaarsdag van het jaar 1731 beging Jan Vermeulen uit Etikhove een 
fout die hij zich nog jaren zou beklagen. Hij leende die dag op verzoek en 
in bijzijn van zijn vriend François Devos uit het naburige Munkzwalm een 
bedrag van 12 ponden Vlaamse groten “sterck wisselgelt” van Philip Devos 
uit het nabije dorp Nukerke. In ruil zou hij Philip – tot hij dit kapitaal had 
gelost – jaarlijks een rente uitbetalen. Deze rente verkocht hij om zijn 
vriend François een gunst te verlenen, en tegelijk er zelf ook wat aan te 
verdienen. Op de lening aan François ontving hij immers een rente die 
hoger lag dan de rente die hij zelf moest betalen aan Philip. Het leek een 
uitstekend plan dat voor de drie betrokken partijen voordelig was. 
Na een tijd begon Jan Vermeulen echter ongerust te worden. Van de lening 
aan François was immers niets op papier gezet. Kon hij Devos wel 
helemaal vertrouwen? Jan kon zelf niet schrijven, maar hij begreep dat een 
ondertekende obligatie toch meer zekerheid zou bieden dat hij zijn centen 
ooit terug zou zien. Jans broer Pieter – die wel kon schrijven – overtuigde 
hem daar waarschijnlijk van. Een eerste aanmaning aan Devos om toch 
maar een obligatie te ondertekenen, had alvast niet het gewenste effect, 
terwijl het geld eigenlijk al na negen maanden had moeten worden 
teruggeven. 
Toen broer Pieter, een wever die ook in Etikhove woonde, begin januari 
1733 François Devos in de parochie van St. Denijs “ten huize ende 
herberge” van Pieter Lape trof, vroeg hij hem vlakaf waarom hij Jan zijn 
obligatie en handtekening niet gaf. Devos antwoordde dat hij daar wel toe 
bereid was en vroeg de waard prompt om papier en inkt, die hij echter niet 
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in huis had. Hij verzekerde Vermeulen en enkele omstaanders ervan dat hij 
niet wou loochenen dat hij twaalf ponden van Jan had geleend en dat hij 
Jan “in geenen nood laten zoude” en hem “van de kosten die daarover 
kwamen zou ontlasten”. Hij beloofde daarom binnen de komende acht of 
tien dagen naar Etikhove af te zakken, om vooralsnog een ondertekende 
obligatie te overhandigen. 
Toen Devos zijn belofte niet nakwam, begaf Jans broer zich samen met zijn 
dorpsgenoot en herbergier Joannes Ceunebroeck op 22 januari dan maar 
zelf naar Munkzwalm, met de te ondertekenen obligatie op zak. Die was op 
verzoek van Devos opgesteld door Richard Craeye, de baljuw van de 
heerlijkheid Fiennes te Etikhove, die twee weken eerder ook in de herberg 
bij het gesprek tussen Pieter en François aanwezig was geweest. Ze 
vonden Devos niet thuis. Enkele dagen later ondernamen de broers 
Vermeulen een tweede poging. Pieter nam het zekere voor het onzekere en 
had naast de obligatie ook inkt en een pen mee.  
Deze keer was François wel thuis, maar “alsoo die niet en sochte dat sijne 
huysvrouwe daervan kennisse soude hebben gehadt”, praatten de mannen 
over andere zaken. Toen Devos’ vrouw later in de namiddag eindelijk was 
vetrokken en de mannen alleen waren, ondertekende Devos alsnog de 
obligatie. Daarin beloofde hij het kapitaal na negen maanden terug te 
bezorgen aan Jan Vermeulen, zodat die vervolgens zijn rente bij Philip 
Devos zou kunnen lossen. 
François Devos hield zich echter andermaal niet aan zijn belofte, ook niet 
nu ze op papier was vastgelegd. In de loop van 1733 ondernam Jan 
Vermeulen ongetwijfeld talrijke pogingen om Devos tot terugbetaling van 
het geleende geld te brengen. Het mocht echter niet baten. In januari 
1734 stapte Jan daarom naar de Raad van Vlaanderen. Het conflict zou 
resulteren in een jarenlang proces waarvan niet alleen een dik dossier is 
bewaard1, maar ook een volledig overzicht van alle gerechtskosten die voor 
Jan Vermeulen werden gemaakt.2 Hij was te arm om zich die kosten te 
kunnen permitteren en kreeg daarom de zegelrechten kwijtgescholden en 
kon een beroep doen op de diensten van een procureur en advocaat van 

1  Rijksarchief Gent (RAG), Raad van Vlaanderen (RV), inv. nr. 21.077, Jan Vermeulen 
(Etikhove), hr. bev., c. François Devos (Munkzwalm): terugbetaling van geleend geld, 
1737-1738 (1734-1740). 

2  RAG, RV, inv. nr. 7995, Staten van gerechtskosten “Pro deo et Sancto Ivone”, 1744-1761, 
Costen omme Jan Vermeulen van Etikhove heesschere ende versoucker van tauxatie van 
dien jehgens Francois De Vos fs. Gillis tot Munckzwalm ghecondemneerde voor hooghe 
ende moghende heeren van de Raede in Vlaenderen. 
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het Gentse Sint-Ivo broederschap, dat armen “pro deo” diende.3 Procureur 
Coussens hield nauwgezet alle kosten die hij voor Vermeulen maakte bij, 
opdat hij die na afloop van het proces alsnog zou ontvangen van de 
verliezende partij. 
Deze bronnen laten toe een gedetailleerd beeld te geven van alle fasen van 
het proces dat pas in 1740 met een veroordeling van François Devos zou 
eindigen. Het voeren van processen kwam zo vaak voor in het dagelijkse 
leven van vroegmoderne tijdgenoten, dat het als kenmerkend voor de 
Nieuwe Tijd kan worden beschouwd. Een gedetailleerde analyse van één 
proces is om meerdere redenen interessant vanuit wetenschappelijk 
oogpunt. Een procesdossier bevat immers getuigenissen die een buiten-
gewoon rijk beeld geven van het doen en laten van mensen uit het 
verleden. Tal van thema’s die in de historiografie op een relatief abstract 
niveau aan bod komen, worden bij lezing van een procesdossier tastbaar 
en wezenlijk. In het dossier dat hier wordt besproken, blijkt bijvoorbeeld 
hoe laagdrempelig een hof van beroep zoals de Raad van Vlaanderen wel 
kon zijn voor een ongeletterde inwoner van een dorpje. Ook zien we hoe 
zo iemand deelnam aan de private kredietmarkt, in de hoop iets bij te 
verdienen. Historici hebben tot nog toe veel te weinig gebruik gemaakt van 
de grote aantallen civiele procesdossiers die in de meeste archieven zijn 
bewaard. Zoals hieronder zal blijken, maakt de bespreking van één dossier 
de grote rijkdom van deze bronnen duidelijk. 
Het tussenkomen in conflicten was één van de centrale verantwoordelijk-
heden van pre-industriële bestuurders, zowel op het niveau van de 
“nationale” staat en het gewest als in de stad en het dorp. De grondleggers 
van de grote Europese monarchieën legitimeerden hun gezag door in naam 
van het algemeen belang land- en rijksvredes af te kondigen, en als 
oppergezag tussen te komen in conflicten van onderdanen ter handhaving 
van die vrede.4 Dergelijke overwegingen motiveerden Karel V en Filips II 
bijvoorbeeld om veel aandacht te besteden aan de kwaliteit van de 
zestiende-eeuwse koninklijke rechtbanken in hun rijk.5 Ook op lokaal 
niveau waren de rollen van bestuurder en rechter met elkaar verstrengeld. 

3 VAN PETEGHEM, P., “De broederschap van de heilige Ivo en de Gentse advocaten tijdens 
het Ancien regime. Op zoek naar sporen van de cultus van de heilige Ivo in het 
graafschap Vlaanderen, maar vooral te Gent”, Tijdschrift voor privaatrecht 45, jg. 2008, 
p. 1383-1401. 

4  BLOCKMANS, W. & HOPPENBROUWERS, P., “Eeuwen des onderscheids. Een geschiedenis 
van middeleeuws Europa”, Amsterdam 2002, p. 237. 

5  KAGAN, R. L., “Lawsuits and litigants, 1500-1700”, Chapel Hill 1981, p. 236-237. 
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Lokale bestuurders besteedden veel tijd aan het verzoenen van ruzie 
makende inwoners om de stedelijke vrede te vrijwaren.6 
Conflictregulering was echter een zaak van de hele gemeenschap. Er waren 
tal van buitengerechtelijke fora die een belangrijke rol vervulden in 
conflictbemiddeling. Zo bevorderden kerkelijke rituelen tot op zekere 
hoogte de eendracht en vrede binnen de kerkelijke gemeenschap. 
Gelovigen moesten bijvoorbeeld hun conflicten oplossen vooraleer ze met 
Pasen te biecht gingen.7 Ook notarissen, gilden en meer of minder formeel 
georganiseerde buurtorganisaties vervulden een belangrijke rol in het 
proberen voorkomen en beëindigen van conflicten.8-16 
Deze buitengerechtelijke bemiddeling was wat betreft omvang ongetwijfeld 
veel belangrijker dan de conflictregulering die in de formele rechtbanken 
plaatsvond. Het is onmogelijk om na te gaan of het relatieve gewicht van 
beide wisselde doorheen de tijd. De informele conflictbemiddeling heeft 
immers veel minder sporen in de archieven nagelaten dan de formele 
geschilbeslechting. We kunnen er echter veilig van uitgaan dat de grote 
aantallen procesdossiers die in de archieven liggen slechts een fractie 
vertegenwoordigen van het werkelijke aantal geschillen dat tijdgenoten 
met elkaar hadden.  
6  BLOCKMANS, W. & HOPPENBROUWERS, P., “Eeuwen des onderscheids”, p. 273-274.  
7  BONZON, A., “Les curés médiateurs sociaux. Genèse et diffusion d’un modele dans la 

France du XVIIe siècle”, Revue d’histoire de l’Eglise de France, 2011, p. 35-56. 
8  ESSER, R. , “They obey all magistrates and all good lawes…and we thinke our cittie 

happie to enjoye them: migrants and urban stability in early modern English towns”, 
Urban History 34, 2007, p. 64-75. 

9  VAN MEETEREN, A., “Op hoop van akkoord. Instrumenteel forumgebruik bij geschil-
beslechting in Leiden in de zeventiende eeuw”, Hilversum, 2006. 

10  DECEULAER, H., “Guilds and litigation: conflict settlement in Antwerp (1585-1796)”, in  
11  BOONE, M. en PRAK, M. ,“Individual, corporate and judicial status in European cities (late 

middle ages and early modern period)” Proceedings of the colloquium Ghent, October 
12th-14th 1995, Leuven, 1996, p. 171-208. 

12  MULDREW, C., “The culture of reconciliation: community and the settlement of economic 
disputes in early modern England”, The Historical Journal 39, 1996, p. 915-942. 

13  ROODENBURG, H., “De notaris en de erehandel. Beledigingen voor het Amsterdamse 
notariaat, 1700-1710”, Volkskundig Bulletin 18, 1992, p. 367-388. 

14  BOSSY, J., “Postscript”, in: John Bossy ed., “Disputes and settlements. Law and human 
relation in the west”, Cambridge et al, 1983, p. 287-293. 

15  CASTAN, N., “The arbitration of disputes under the ‘Ancien Régime’”, in: Bossy, 
“Disputes…”, p. 219-260. 

16  GARNOT, B. ed., “L’infrajudiciaire du moyen age à l’époque contemporaine”, Actes du 
colloque de Dijon 5-6 octobre 1995, publications de l’Université de Bourgogne 81, Dijon, 
1996. 
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De formele rechtsgang was doorgaans slechts een laatste stap in de poging 
een conflict te beëindigen.17 
Zo ondernamen Jan en Pieter Vermeulen ongetwijfeld tal van pogingen om 
het geleende geld van Philip Devos terug te krijgen, vooraleer ze de stap 
naar de rechtbank zetten. Ze betrokken daarbij tal van dorpsgenoten. 
Richard Craeye, de baljuw van de heerlijkheid Fiennes in Etikhove, hielp 
Jan Vermeulen bijvoorbeeld door de tekst van de obligatie op te tekenen 
met zijn goed geoefende hand.18 De 46-jarige herbergier Joannes Van 
Ceunebroeck was aanwezig bij het gesprek tussen Pieter en François in de 
herberg begin januari 1733. Hij probeerde Devos mede onder druk te 
zetten de obligatie te ondertekenen, door Pieter op 22 januari te vergezel-
len naar Devos’ huis in Munkzwalm. 
Toen Devos twee jaar na het afsluiten van de lening nog steeds geen 
aanstalten maakte tot terugbetaling, voerde Jan de druk op door gerechte-
lijke stappen te zetten. Dit was een beproefde manier van mensen in de 
Nieuwe Tijd om een conflict te beëindigen. Eigenlijk hoopten ze door een 
formele juridische aanklacht hun tegenpartij vooralsnog te dwingen een 
overeenkomst buiten de rechtbank te bereiken. Het aangaan van een 
proces was immers een kostelijke zaak en het was in het voordeel van 
beide partijen dat het zo kort mogelijk duurde. Over het algemeen kwam 
dan ook een gering aantal van de begonnen zaken tot een vonnis. In 
zeventiende-eeuwse Nantes en Lyon was dat voor slechts vijftien procent 
van de processen het geval.19 Een zelfde percentage is vastgesteld voor de 
koninklijke rechtbank in Valladolid.20 Tachtig procent van de beledigings-
zaken in vroeg-zeventiende-eeuws Londen werden buiten de rechtbank om 
besloten.21 De kosten van het voeren van een proces waren hoogstwaar-
schijnlijk doorslaggevend voor het vroegtijdig intrekken ervan. Voor 
zeventiende-eeuws Engeland is vastgesteld dat armere partijen zich sneller 

17  Aries van Meeteren deed een poging een brede waaier van informele en formele fora 
voor conflictregulering in zeventiende-eeuws Leiden te analyseren. Dat heeft in een 
prachtig boek geresulteerd, dat er echter niet in slaagt werkelijk de (kwantitatieve) 
verhouding tussen de verschillende fora vast te stellen.  

18  De originele, door François Devos ondertekende obligatie zit in het procesdossier als 
bijlage 5 bij het stuk “Applicat ende employ van preuve omme Jan Vermeulen filius 
Thomas tot Etickhove heesschere bij commissie van bevelen ter eeder sijde jeghens 
François De Vos fs Gilis tot Munckzwalme verweerder ter andere”, dat in de inventaris 
van het proces met de letter E werd aangeduid.  

19  HARDWICK, J., “Family business. Litigation and the political economies of daily life in 
early modern France”, Oxford, 2009, p. 76.  

20  KAGAN, “Lawsuits and litigants”, nr. 84. 
21  GOWING, L., “Domestic dangers. Women, words, and sex in early modern London”, 

Oxford, 1998, p. 61. 
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terugtrokken uit processen dan hun rijkere tijdgenoten.22 De hoge 
proceskosten hoefden minder bemiddelde gezinnen er echter niet van te 
weerhouden een proces te beginnen, aangezien dat vaak wel binnen hun 
financiële capaciteit viel.23-24 Dit wordt ook gesuggereerd door het feit dat 
partijen vaak pas om toegang tot de pro deo procedure vroegen nadat hun 
proces al even gaande was.25 
Dit wordt mooi geïllustreerd door het proces dat Jan Vermeulen aan-
spande. Hij verkreeg wel meteen vrijstelling van zegelrechten, maar nam 
vooralsnog geen initiatief om (gratis) procesvertegenwoordiging te vinden. 
Hij had alle redenen om te hopen dat Devos snel zou toegeven eenmaal hij 
voor de Raad van Vlaanderen werd gedaagd. Hij kon immers een door 
Devos ondertekende obligatie voorleggen, en een aantal dorpsgenoten zou 
zeker bereid zijn te getuigen dat Devos openlijk had bevestigd twaalf 
ponden te hebben geleend en garant te staan voor de terugbetaling. Hij 
kon niet voorzien dat Devos – toen die op 1 maart 1734 te Gent werd 
gedagvaard –“ter goeder trauwen” zou loochenen dat de handtekening op 
de voorliggende obligatie de zijne was. Devos verwierp dus de aanklacht 
en eiste een vergoeding voor de kosten die hij naar aanleiding van het 
proces had gemaakt. De laatste poging om druk uit te oefenen op Devos 
had blijkbaar niet veel indruk gemaakt. Het proces zou tot het bittere eind 
moeten worden gevoerd als Jan ooit zijn centen wou terugzien om de rente 
te lossen bij Philip Devos. 
Nadat François Devos had ontkend dat de handtekening op de voor-
liggende obligatie de zijne was, lag de zaak een volledig jaar stil. Wellicht 
gebruikte Jan Vermeulen die tijd om de leden van het Sint-Ivo broeder-
schap te overtuigen hem “pro deo” te dienen. Zonder hun steun was het 
verder vervolgen van Devos onmogelijk. Dit broederschap was in eerste 
instantie een beroepsvereniging die alle juristen die werkzaam waren bij de 
Raad van Vlaanderen verzamelde. Zij organiseerden zich rond de cultus 
van de Bretoense heilige Ivo, die in de vroege veertiende eeuw het 
voorbeeld had gegeven door armen gratis bij te staan. De cultus was deels 
georganiseerd rond het volgen van dat voorbeeld. Daartoe verzamelden 
tien advocaten en acht procureurs zich elke zondag in de Sint-Michielskerk. 

22  MULDREW, “The economy of obligation”, p. 255-256. 
23  MULDREW, “Credit and the courts”, nr. 27. 
24  CAPP, B., “When gossips meet. Women, family, and neighbourhood in early modern 

England”, Oxford, 2003, p. 213. 
25  Dat blijkt toch uit meerdere toekenningen van pro deo rechtshulp bij de Antwerpse 

schepenbank tijdens de achttiende eeuw, Felixarchief, Privilegekamer, inv. nrs. 787-889, 
Rekwestboeken, passim. 
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Vooraleer zij mochten toezeggen iemand bij te staan in zijn of haar proces, 
moesten zij eerst een poging ondernemen om de partijen buiten de 
rechtbank om te verzoenen.26-27 Wellicht is dat één van de redenen 
waarom het zo lang duurde vooraleer Vermeulen de begeerde gratis 
procesvertegenwoordiging en rechtsbijstand verkreeg.  
Het verkrijgen van het recht om pro deo te procederen was geen sinecure 
voor arme gezinnen in de Nieuwe Tijd. Er werd wel lippendienst bewezen 
aan het feit dat de vorst beschermheer van de armen was en dat het recht 
ook voor hen moest zegevieren, maar om pro deo gediend te worden, 
moest aan enkele voorwaarden worden voldaan. Vooreerst moest de partij 
aantonen dat hij daadwerkelijk te arm was de kosten van een proces zelf 
te dragen. Doorgaans kon hij dit aantonen met een verklaring van zijn 
parochiepriester of biechtvader. Een goede verstandhouding met de lokale 
geestelijkheid was met andere woorden noodzakelijk. Daarnaast moest de 
zaak voldoende gefundeerd zijn. Dat werd idealiter bewezen door middel 
van een verklaring van één of meer advocaten die zich daartoe kort in de 
zaak verdiepten. Sommige partijen benaderden en betaalden daartoe een 
advocaat, wat voor veel armen wellicht niet vanzelfsprekend was. Anderen 
lieten dit oordeel over aan advocaten die daartoe door de rechtbank of het 
stadsbestuur waren aanzocht.28  
Vervolgens werd door de rechter van het hof waar de zaak voorkwam, 
beslist of het pro deo al of niet kon worden toegekend. Hij was immers het 
beste geplaatst om uit te maken of de zaak voldoende gedegen was. Als 
aan deze voorwaarden was voldaan, werd een procureur en advocaat 
toegewezen die “onder notitie” zouden dienen. Dat betekent dat de kosten 
wel werden opgetekend, opdat ze na afloop bij de verliezende partij alsnog 
zouden worden geïncasseerd. Ook andere rapportkosten werden voorlopig 
“onder notitie” opgetekend.29  
Terwijl in Antwerpen en Brussel een procureur en advocaat vaak pro deo 
werden toegewezen door het stadsbestuur, moesten partijen voor de Raad 
van Vlaanderen zich daartoe naar het Sint-Ivo broederschap begeven. Dit 
broederschap was in het laatste kwart van de zeventiende eeuw opgericht 

26  GAILLARD, M., “La confrérie de St-Ivon et le bureau de consultation gratuite à Gand”, 
Bulletin de l’Académie royale de Belgique n° 20, 1853, p. 1-27. 

27  VAN PETEGHEM, P., “De broederschap van de heilige Ivo en de Gentse advocaten tijdens 
het Ancien regime. Op zoek naar sporen van de cultus van de heilige Ivo in het 
graafschap Vlaanderen, maar vooral te Gent”, Tijdschrift voor privaatrecht nr. 45, 2008, 
p.  1383-1401. 

28  ARAB, GR, inv. nr. 552/A, Renvois en justice, 18de eeuw. 
29  ARAB, GR, inv. nr. 552/A, Renvois en justice, 18de eeuw. 
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en kwam elke eerste zondag van de maand samen in de Sint-Michielskerk. 
Het was in eerste instantie een corporatie van juristen, met als doel 
sociaal- culturele cohesie te verlenen. Dat gebeurde rond de cultus van Sint
-Ivo, een dertiende-eeuwse heilige (1253-1303) die vereerd werd als 
“advocaat van de armen”. Als onderdeel van deze verering organiseerde 
het Sint Ivo broederschap dus ook pro deo ondersteuning aan de armen.30 
Ook andere steden kenden Sint-Ivo broederschappen, maar alleen van de 
Gentse zijn er – voorlopig – aanwijzingen dat die zich ook actief inzette 
voor de armen.31-32 
In april 1735 besliste het Sint-Ivo broederschap dat procureur Coussens en 
advocaat De Handt Jan Vermeulen pro deo zouden bijstaan. Op welke 
diensten kon Vermeulen nu een beroep doen? Wie het recht kreeg pro deo 
te procederen, moest voorlopig niets betalen voor de verrichtingen die zijn 
procureur en advocaat voor hem stelden, noch voor de zegelrechten en 
voor kosten voor het lichten van stukken. Voorlopig, want na afloop van 
het proces moesten deze kosten alsnog worden opgehoest door de 
verliezende partij. Dat gold ook voor de partij die pro deo had geproce-
deerd. Immers, verlies van een zaak betekende dat de positie van de pro 
deo procederende partij toch niet zo gedegen was als aanvankelijk was 
aangenomen. Daarom verviel het recht gratis te worden gediend. Het recht 
om pro deo te procederen werd dan ook altijd “bij provisie” of “voorlopig” 
toegekend.33 Aangezien de uitkomst van proces zich vaak moeilijk liet 
voorspellen, hield pro deo procederen een belangrijk risico in voor de 
armen die er gebruik van maakten. Zelfs als ze helemaal zeker waren van 
hun zaak, was het altijd mogelijk dat ze het proces verloren door procedu-
rele kwesties. 
Het is verder de vraag of de rapportkosten die de rechtbank doorgaans 
eiste voor elke handeling in het proces, effectief “onder notitie” werden 
ingeschreven in de rapportboeken. Enkele maanden voordat Vermeulens 
zaak op de rol van de Raad van Vlaanderen kwam, petitioneerde het 
broederschap al bij de centrale overheid om het personeel van de Raad 
van Vlaanderen op te dragen niet langer betalingen te eisen van pro deo 
procederende partijen. In een decreet van 28 november 1733 bevestigde 

30  VAN PETEGHEM, P., “De broederschap van de heilige Ivo”. 
31  De statuten van het Oudenaardse Sint-Ivo broederschap reppen niet over pro deo 

ondersteuning aan armen, uit 
32  MARTYN, G., “Een Oudenaards stadsreglement op de ‘nering’ van advocaten en 

procureurs (1662)”, Handelingen van de koninklijke commissie van Oude Wetten.  
33  ARAB, GR, inv. nr. 552/A, Renvois en justice, 18de eeuw. 
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Karel VI dat armen deze kosten effectief moest worden bespaard.34 Echter, 
in de kostenstaat die procureur Coussens opmaakte van het proces, staan 
allerlei betalingen aan deurwaarders, griffiers, “wijngelden” voor klerken, 
en dergelijke meer opgetekend. Alleen voor zegels was niet betaald. Het 
lijkt erop dat de procureur dergelijke betalingen voorschoot. Immers, toen 
Jan Vermeulen in een petitie erop aandrong de zaak met spoed voort te 
zetten, beargumenteerde hij dat vooral met het feit dat  
hij “gedeurigh gepraemt” werd door zijn eigen crediteuren. Van te hoge 
kosten naar aanleiding van het proces repte hij niet. 
Nadat Vermeulen in april 1735 tot het cliënteel van het Sint Ivo broeder-
schap was toegelaten, was hij in staat om alle mogelijke bewijs ter 
onderbouwing van zijn klacht uit de kast te halen. Zo getuigden zijn broer 
en dorpsgenoten Richard Craye, Johannes van Ceunebrouck en François 
Van Ceunebroek hoe Devos in januari 1733 tot ondertekening van de 
obligatie was gebracht. Verder slaagden Vermeulen en procureur Coussens 
erin een viertal documenten voor te leggen die ook de handtekening van 
Devos droegen. Hoe ze die documenten hebben bekomen is niet duidelijk. 
Devos moest ten huize van commissaris Vander Varent de authenticiteit 
van de handtekeningen bevestigen of ontkennen, en daarbij een eed 
zweren te waarheid te zeggen. Hij liet eerst twee keer verstek gaan, en 
toen hij uiteindelijk op 12 december toch ten huize van Vander Varent 
verscheen, deed hij er het zwijgen toe. Ook dit zwijgen namen Vermeulens 
raadsheren op in hun bewijsvoering. 
Pas in het voorjaar van 1737 maakte Devos aanstalten om getuigen aan te 
voeren “ter contrarie preuve” van de aantijgingen van Vermeulen. Op 
vraag van Devos’ procureur Bogaert maakte Jan Vermeulen op 26 april 
1737 een “expresse voyagie” om te reageren op dit tegenbewijs. Hij had 
zich die moeite echter beter bespaard, want toen hij bij commissaris 
Vander Varent aankwam, bleek Devos vooralsnog geen “oorconden” of 
getuigenissen te hebben “gheproduceert”. Een week later deed hij dat wel, 
maar procureur Coussens daagde deze keer alleen op bij commissaris 
Vander Varent. Het kostte bijna 5 pond om Jan vanuit Etikhove naar Gent 
te laten komen. Hij was daarom grotendeels op correspondentie met zijn 
procureur aangewezen om de zaak op te volgen. De talrijke bodekosten en 
kosten voor het kopiëren van processtukken die in de kostenstaat zijn 

34  “Décret de Charles VI ordonnant à vous magistrats, collèges de justice, secrétaires, 
greffiers, huissiers, d’expédier gratis les actes requis pour les procès des personnes 
misérables faisant partie de la clientèle de la confrérie de Saint-Ivon, à Gand”, Recueil 
des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, troisième série, 1700-1794, IV ed. M. 
Gachard, Brussel, 1877, p. 528-529. 
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opgenomen getuigen hiervan. Vermoedelijk werd Vermeulen in Etikhove 
bijgestaan door Richard Craeye of een andere geletterde dorpsgenoot om 
de stukken voor te lezen en er schriftelijk op te reageren. 
Het bewaarde procesdossier bevat alleen de stukken die door Vermeulen 
en zijn raadsheren zijn voorgelegd. Het is alleen via hun reactie dat we iets 
te weten komen over het tegenbewijs van Devos. Zij meenden dat die 
“geensins souffsant tot wederlegh ofte destructie vande directe preuve” 
van Vermeulen was, en al bij al “geen attentie” waard waren. Devos had 
blijkbaar de cruciale getuigenis van Pieter Vermeulen in vraag gesteld, 
omwille van diens verwantschap met Jan.  
Verder had hij enkele getuigen naar voor geschoven waarvan Jan 
Vermeulen kon aantonen dat ze vals waren. Zijn procureur legde getuige-
nissen voor van Munkzwalmenaren Joannes Spruyte, Joannes Claas en 
Livinus Carryn – afgenomen in Etikhove in bijzijn van onderpastoor Van 
Roosbeecke – die stelden dat Devos hen had benaderd om valselijk in zijn 
voordeel te willen getuigen. Johannes Spruyte wist te vertellen dat Devos 
hem op vastenavond 1736 had benaderd met de vraag te getuigen dat hij 
“Jan Vander Meulen soude hebben hooren seghen dat hij bij Frans Devos 
aen den selven Jan Vander Meulen niet schuldigh en was, ende dat de 
obligatie dies questie geschreven ende geteeckent soude sijn geweest door 
den balliu van finis”. Hij had Devos daarop geantwoord dat hij een 
dergelijke getuigenis niet kon afleggen, omdat hij Jan Vermeulen nooit 
gezien noch gekend had. Devos had hem daarop geantwoord “daer en 
steeckt niet inne, ten is maer om d’attestatie van Joannes vander Varent 
ende Vincent Centricq te verstercken”. Joannes Spruyte wierp tegen “al 
waert dat gij mij gaeft eene tafel vol pistolen ick en sal dat niet doen”. Hij 
besloot zijn getuigenis met de verzekering dat hij zijn verklaring indien 
nodig zou herhalen “voor alle jugen ende wetten”.  
Achteraf voegde Spruyte nog aan zijn getuigenis toe dat Devos hem was 
blijven porren eens naar Etikhove te gaan zodat hij Jan Vermeulen zou zien 
en aldus “met vrij consentie mogen seggen dat gij hem wel kent”. Toen 
Spruyte ten slotte toch naar Etikhove trok, ontmoette hij er Jan Vermeulen 
per toeval in een winkel. Die zette het hele conflict met Devos “met sulcke 
een eenvoudigheit ende rechtsinnigheyt” uiteen, dat hij niet meer kon 
twijfelen aan Devos’ schuld”. 
Devos kon enkele andere dorpsgenoten wel overtuigen in zijn voordeel te 
getuigen. De berouwvolle zesentwintigjarige boerenknecht Johannes 
Hedebandt getuigde in december 1737 dat hij daartoe enkele weken 
eerder was gebracht “door het schoonspreecken” van onder andere Frans 
Devos’ ouders en broer die hem bij hen thuis hadden uitgenodigd. Nadat 
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ze hem voortdurend bier en brandewijn hadden bijgeschonken, liet 
Hedebandt zich door Frans Devos meetronen naar Gent. Onderweg naar 
het huis van raadsheer Vander Varent bleef Hedebandt tegenwerpen dat 
hij niet wou liegen, maar Devos stelde hem gerust dat hij “alle de sonde” 
op hem zou nemen. Hedebandt had grote spijt zich zo te hebben laten 
verleiden en hoopte vurig dat de “deuvel” Devos zou komen halen. 
Uit andere getuigenissen blijkt verder dat Devos de mensen die in zijn 
voordeel getuigden daarvoor rijkelijk vergoedde. Iemand die daar wellicht 
gemakkelijk toe te verleiden was, was Pieter Van Cauwenberghe, de 
buurman van Frans Devos’ ouders. Jan Vermeulen ontkrachtte diens 
getuigenis door in maart 1740 een verklaring van een aantal parochianen 
op te voeren waarin ze verzekerden dat Van Cauwenberghe “is eene 
persoon van slechte ende aerme ghestaetheyt ende altijd gheweest heeft 
ende noch is eenen brandewijn drincker ende vuylen dronckaert ende 
onkuysschaert den welken verweckt heeft eenen bastaert”. Op de koop toe 
was hij reeds veroordeeld geweest voor het helpen ontsnappen van “eenen 
crimineelen ghevanghenen” uit de “ghevanghenisse van haeveleghem”. De 
verklaring van de dorpelingen werd afgelegd voor de pastoor van Etikhove, 
die er nog onder schreef dat de verklaring waarachtig was en dat hij zelf 
Pieter van Cauwenbergh al vermaand had tot beter gedrag. Echter, “in 
plaetse van naer mij te hooren hebbe dicmaels injurieuse woorden moeten 
hooren”. Kortom, de kracht van zo’n getuigenis was eerder gering. 
Uiteindelijk was in de loop van 1734 tot 1740 voldoende bewijs verzameld 
opdat Frans Devos werd veroordeeld. Het vonnis is moeilijk te traceren, 
maar hij moest minstens Jan Vermeulen het geleende geld teruggeven en 
alle kosten van het gevoerde proces dragen. De kosten die voor Jan 
Vermeulen waren gemaakt, beliepen al een bedrag van 443 pond en 10 
schellingen. Wellicht bedroegen de totale kosten die naar aanleiding van 
het proces waren gemaakt het dubbele, want ook Devos had een  
procureur, advocaat, vergoedingen voor getuigen, zegelrechten en andere 
rapportkosten moeten betalen. 
Al bij al overstegen de proceskosten het bedrag waarvoor het proces in 
eerste instantie was aangespannen. Historici hebben er geregeld op 
gewezen dat het voeren van processen tegen de achttiende eeuw een erg 
kostelijke aangelegenheid was geworden.35-37 Voor Engeland is vastgesteld 
dat een proces aanspannen voor relatief kleine bedragen – een typisch 
fenomeen in de zestiende en zeventiende eeuw – in de achttiende eeuw 

35  KAGAN, “A golden age”, p. 160. 
36  CHAMPION, “Recourse”, p. 184-5.  
37  BROOKS, “Interpersonal conflict”, p. 375, 377-382. 
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veelal zinloos was geworden omdat de proceskosten de omvang van de 
schuld overstegen.38-39 Dit zou tot op zekere hoogte de opvallend             
afnemende populariteit van civiele rechtbanken in de achttiende eeuw 
kunnen verklaren. Daar wordt ook gesuggereerd dat de occasionele 
verminderingen van de tarieven tot een verdriedubbeling van het aantal 
zaken leidden.40 Hoewel dit op het eerste zicht logisch lijkt, maakt de 
gedetailleerde analyse van het proces tussen Vermeulen en Devos duidelijk 
dat het in de praktijk toch de moeite loonde door te zetten. Jan Vermeulen 
was zo zeker van zijn zaak, en de kosten zouden toch op het conto van 
Devos komen. Dat hij een beroep kon doen op de pro deo procedure was 
daarbij wel behulpzaam, maar niet noodzakelijk doorslaggevend. 
Het proces tussen Vermeulen en Devos maakt ook een ander befaamd 
aspect van vroegmoderne rechtspleging tastbaar. De tijd en moeite die het 
kostte opdat het proces voortgang zou maken, illustreert met name de 
trage werking van rechtbanken, waaraan zowel tijdgenoten als historici al 
heel wat inkt hebben gewijd. De stuntelige wijze waarop Devos zich in het 
conflict gedroeg, rechtvaardigde toch niet dat het proces zes jaar in beslag 
moest nemen. Hij ontkende een handtekening, waarvan de rechtsgeldig-
heid door meerdere getuigen werd bevestigd, hij kwam tot tweemaal niet 
opdagen om de geldigheid van door Vermeulen aangevoerd bewijs-
materiaal te beoordelen. Toen hij ten slotte wel verscheen, deed hij er het 
zwijgen toe. Vervolgens voerde hij valse getuigen aan, waarvan minstens 
één weinig of geen krediet had bij zijn dorpsgenoten en bij de pastoor van 
Etikhove. Het is dan ook verbazend dat raadsheer Vander Varent er zo lang 
over deed om tot een vonnis te komen. 
Jan Vermeulen ervoer de langdradigheid van het proces als een groot 
probleem. Hij meende dat men toch “claerlijck” kon zien dat de proces-
handelingen die Devos stelde louter dienden “om noodeloose debatten te 
formeren, ende desen armen suppliant te travailleren mitsgrs te houden 
lopen achter sijn deughdelijck gheleent gelt”. Hij klaagde dat hij “gedeurigh 
gepraemt wort tot betalynghe van het gelt tgone hij heeft opgenomen om 
aenden voors Devos te leenen, is het ter correctie redelijck dat hij eijnde 
van affairen soude hebben”. Ook het feit dat de “ordinaire dilayen ter rolle 
lanck sijn” bevreesde hem. Uiteindelijk zou hij dus nog drie jaar op een 
vonnis moeten wachten. 

38  BROOKS, C.W., “Interpersonal conflict and social tension: civil litigation in England, 1640-
1830”, in:  

39  BEIER A.L., CANNADINE, D. & ROSENHEIM, J.M. eds., “The first modern society. Essays 
in English history in honour of Lawrence Stone”, Cambridge, 1989, p. 357-399. 

40  DINGES, “The uses”, p. 168. 
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Het langzame tempo waarop werd gewerkt, was waarschijnlijk niet louter 
aan Devos’ talrijke absenties en te volle rollen te wijten. Het lijkt erop dat 
de raadsheren van Vermeulen er soms lang over deden om stappen te 
zetten ter verdediging van hun cliënt. Het duurde niet minder dan een jaar 
vooraleer Jan Vermeulen pro deo ondersteuning kreeg van procureur 
Coussens en advocaat De Handt. Eenmaal hij hun gratis diensten had 
verworven, duurde het acht maanden vooraleer zij een verzoek indienden 
om getuigen te mogen naar voor brengen, die Vermeulens zaak zouden 
bekrachtigen. Het eigenlijke proces kwam pas begin 1737 echt op gang, 
drie jaar nadat Jan Vermeulen de zaak bij de Raad van Vlaanderen 
aanhangig had gemaakt. Midden 1738 formuleerden de raadsheren van 
Vermeulen de eerste conclusies, maar daarna werd er nog gedurende een 
volledig jaar verder bewijs en tegenbewijs aangevoerd. Vermeulen 
lamenteerde in februari 1738 wel dat “de ordinaire dilayen ter rolle lanck 
sijn”, maar dat lijkt afgaande op bovenstaande tabel wel te hebben 
meegevallen. Vermeulens vraag in december 1735 getuigen te mogen 
aanvoeren, werd bijvoorbeeld reeds in januari 1736 gehonoreerd.  
Jarenlang “gepraemd” tot lossing van zijn schuld aan zijn eigen crediteur, 
kwam Jan Vermeulen uiteindelijk als winnaar uit de zaak. Het is echter 
onwaarschijnlijk dat Devos werkelijk in staat was het geleende geld terug 
te betalen, zeker nu hij een enorme schuld aan proceskosten had te torsen. 
In een Frans gezegde kon een mens rechtbanken maar beter vermijden: 
“beter een slechte overeenkomst dan een goed proces”. Jan Vermeulen 
zou voortaan alvast oppassen slechte overeenkomsten aan te gaan. 
 
Bijkomende informatie  
Joannes Vermeulen, zoon van Thomas, was op 23/11/1734 te Etikhove 
gehuwd met Agnes Vande Kerckhove. In de Status Animarum uit 1742 
(Gemeentearchief Etikhove nr. 180 van het vroegere Rijksarchief Ronse) 
staat dat Joannes Vermeulen samen met zijn echtgenote Agnes Vande 
Kerkhove en twee kinderen namelijk Maria-Catharina ° 29/02/1738 en 
Maria-Theresia ° 21/06/1743 en woonden in de wijk Drappendries.  
De parochieregisters van Etikhove vermelden ook nog de geboortes van 
Maria °28/08/1735 (niet vermeld in de Status Animarum - overlijdensdatum 
niet gevonden), Petrus Fransciscus ° 06/02/1748 - overleden op 
22/05/1748 en Petrus Josephus ° 09/10/1748 en overleden op 17/05/1749. 
Pieter Vermeulen, de broer van Jan was gehuwd met Anna Ludovica 
Kauterman. Ze kregen vijf kinderen en woonden in 1742 in de Meyerij-
straat, ook genoemd Koestraat (nu heet die straat Mussestraat).  
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Het zijn Marie Theresia, ° 10/02/1741, Elisabeth ° 15/06/1743, Joannes 
Baptiste, ° 15/02/1745, Petrus Josephus, ° 12/12/1747 en Anna Maria,        
° 13/02/1749. 
Philip Devos uit Nukerke was gehuwd met Theresia Maroyen (Mareuen). 
De huwelijksakte is in de parochieregisters van Nukerke niet te vinden, wel 
de doopakte van zijn drie kinderen: Petrus Franciscus ° 27/11/1725, 
Joannes Baptiste ° 02/05/1727 en Elisabeth ° 27/03/1729. Hij overleed te 
Nukerke op 21/12/1765.  
Bron: parochieregisters Nukerke. 

Status Animarum uit 1742. 

Gemeentearchief Etikhove nr. 180 - Rijksarchief Ronse. 
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Iets meer dan 200 jaar geleden maakten we deel uit van het Oostenrijkse 
keizerrijk. Jozef II, keizer-koster, regeerde als een verlicht despoot en wou 
in de Zuidelijke Nederlanden grondige sociaal-politieke hervormingen 
doorvoeren. Hij regeerde in naam van het volk - alles voor mijn volk maar 
niets door mijn volk. Zonder enige inspraak te dulden van de “Provinciale 
Staten” plande hij een reeks maatregelen waardoor hij zowat iedereen 
tegen zich kreeg, zowel de adel als de geestelijkheid en de leidende 
klassen. Elke provincie had haar eigen “Provinciale Staat” waarin de 
afgevaardigden van de 3 standen (de adel, de geestelijkheid en de derde 
stand) vertegenwoordigd waren. Veel bevoegdheden om beleidsdaden te 
stellen hadden ze niet meer. Alleenlijk mochten ze nog de gevraagde 
belastingen goedkeuren. Daar de adel en de clerus geen belastingen 
betaalden, kwam de ontevredenheid vooral van de derde stand. Een 
eensgezindheid ontstond er wel toen de keizer een nieuwe reeks  
verordeningen doordrukte waarin geraakt werd aan de voorrechten van de 
adel en de clerus. De oude feodale en kerkelijke rechtbanken werden 
afgeschaft, de Nederlanden kregen een nieuwe administratieve indeling, 
een aantal religieuze orden werden niet meer toegelaten en de macht van 
de lokale adel werd beknot. 
Het verzet ontstond in Brabant waar advocaat Hendrik Van der Noot1  op 
23 april 1787 voor de “Staten” zijn “Memoire van de rechten van het 
Brabantse volk en de aanvallen erop” voorlas. In Brussel ontstonden er 
relletjes en een maand later weigerden de Brabantse Staten de belastingen 
goed te keuren. Ook in andere provincies groeide het verzet. Een aantal 
opstandelingen waartegen arrestatiebevelen uitgevaardigd werden vluchtte 
naar Breda.  
Het geheim genootschap 'Pro Aris et Focis' (voor Outer en Heerd) ronselde 
over de grens in Luik en in Breda vrijwilligers voor een gewapend verzet 
tegen de Oostenrijkers. Van der Noot nam de leiding van de verzetsgroep. 
Jan Frans Vonck2  en zijn volgelingen eisten een bijeenroeping van de 
Staten om de derde stand te hervormen. Jozef II reageerde en probeerde 

Patriotten uit Etikhove, Schorisse en Oudenaarde in 1790  

Marc Vuylsteke 

1  Hendrik Karel Nicolaas van der Noot (° Brussel 7 januari 1731 en overleden te Strombeek 
op 12 januari 1827). 

2  Johannes Franciscus Vonck (° Baardegem 29 november 1743 en overleden te Rijsel op   
1 december 1792). 
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zijn gezag te herstellen, alle vorige toegevingen werden teniet gedaan. In 
Breda werd een “patriottenleger” gevormd en onder de leiding van 
generaal Van der Meersch slaagde men erin om het Oostenrijkse leger op 
27 oktober 1789 te Turnhout op de vlucht te jagen. Deze overwinning 
kreeg voldoende weerklank en op vele plaatsen brak een algemene 
opstand uit.  
Een van de patriotten was Jan Jozef Raepsaet3  uit Oudenaarde, advocaat 
bij de Raad van Vlaanderen en griffier van de kasselrij. Op de dag van de 
overwinning zat Raepsaet gevangen in Brussel; hij kwam vrij op 6 
december 1789 bij de val van Brussel. Hij was samen met Charles Joseph 
De Graeve de belangrijkste auteur van het "Manifest van de provintie van 
Vlaenderen". De Graeve, voormalig advocaat en magistraat in de Raad van 
Vlaanderen, had in 1787 reeds een memorandum opgesteld betreffende de 
fundamentele wetten en gebruiken van het graafschap en kort tevoren een 
ontwerp-manifest geschreven om de talloze grieven te manifesteren bij de 
keizerlijke regering in Brussel, en wel opgemaakt in Franse alexandrijnen.4  

Postzegel Brabantse Omwenteling met Vandernoot, Van der Meersch en Vonck 

3  Jan Jozef Raepsaet (° Oudenaarde 29 december 1750 en er overleden op 19 februari 
1832). 

4  SCHRANS, G. , a.w., p. 198. 
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Reeds op 22 november 1789 werd in het stadhuis te Gent beslist om de 
Vlaamse onafhankelijkheid uit te roepen. Daar kregen De Graeve en 
Raepsaet de opdracht die uitroeping van de onafhankelijkheid te rechtvaar-
digen in een manifest. Dat werd plechtig voorgelezen op de Vrijdagmarkt 
te Gent op 4 januari 1790.5   
Op 18 december 1789 werd Van der Noot triomfantelijk ingehaald te 
Brussel en een week later was het de beurt aan Vonck. Amper veertien 
dagen later, op 10 januari 1790 werd de onafhankelijkheid van de 
“Verenigde Staten van België” uitgeroepen. Een federale grondwet naar 
Amerikaans model zag het licht. Al snel heerste er verdeeldheid in de jonge 
republiek. Er ontstond onenigheid tussen de volgelingen van Van der Noot 
en die van Vonck en ook het leger onder de leiding van Van der Meersch 
weigerde trouw te zweren aan de Staten Generaal. De Vonckisten werden 
als progressief bestempeld terwijl de volgelingen van Van der Noot 
opteerden voor de terugkeer naar het oude, het herstel van het Ancien 

Regime waar de adel en de clerus het voor 
het zeggen hadden. Een herderlijke brief 
van kardinaal de Franckenberg nam duidelijk 
stelling tegen de democratische stellingen 
van de Vonckisten en de Staten begonnen 
tegen de democraten te reageren. Ook 
Raepsaet behoorde tot het kamp van de 
conservatieven en hij bepleitte vurig de 
terugkeer naar het Ancien Régime.6  De 
Vonckisten zagen de herwonnen positie van 
adel en clerus met lede ogen aan. 
Op 20 februari 1790 overleed Keizer 
Jozef II, zijn broer Leopold II volgde hem 
op. Vonck probeerde het tij te keren maar 
mislukte. Samen met zijn getrouwen 
vluchtte hij op 17 maart weg uit Brussel en 
trok naar Rijsel. Generaal Van der Meersch 
werd aangehouden en gevangen gezet, en 

5  Mr. Matthias E. Storme, hoogleraar, oud-voorzitter Vlaams Pleitgenootschap bij de balie 
te Brussel. Openingsrede op de plechtige openingszitting van de balie te Oudenaarde op 
16 november 2007. 

6  In oktober 2007 was er in de Volkszaal van het stadhuis van Oudenaarde een 
huldebetoon aan deze ultra conservatieve politicus.  

Buste van Jan Jozef Raepsaet 
(eigendom van de famil ie 
Raepsaet, Oudenaarde) 
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het leger van de “patriotten” werd door het “Staatse” leger verslagen te 
Beauraing op 23 mei 1790. 
Het is rond deze tijd dat ook te Oudenaarde een “patriottenleger” werd 
opgericht. Hoewel de overgrote meerderheid van de landbouwbevolking de 
Oostenrijkse politiek en het gezag van de keizer steunde, ontstond er 
niettemin ook in onze streken een vrijwilligerskorps. Op 10 juni 1790 
legden ze op de Grote Markt te Oudenaarde de eed van getrouwheid aan 
de Staten af. Aanhangers van Vonck kwamen op het platteland in verzet. 
Op verschillende plaatsen ontstonden er kleine opstanden maar de niet 
getrainde troepen werden eind mei in de pan gehakt in de omgeving van 
Nederzwalm.7 Het is niet bekend of die vrijwilligers deelgenomen hebben 
aan het neerslaan van die opstand, een opstand van de kleine man. Het 
waren “De petits artisans, des paysans, des tisserands, des pauvres, des 
femmes, des vieillards, des enfants et des infirmes, rejoignirent les 
colonnes de la colère. Ils n'avaient pas ou peu d'armes à feu. Leurs armes 
étaient leurs outils : des fourches, des bâtons où était fixé un couteau.”  
Eind juli 1790 moesten de Statisten te Gent slag leveren met de Vonckisten 
en tegelijkertijd waren ze op 13 augustus slaags geraakt met het nieuwe 
Oostenrijkse leger.  
Plots verliep alles dan heel vlug. De Oostenrijkers bezetten op 30 november 
Mons, op 2 december Brussel, op 4 december Mechelen en op 7 december 
Gent. Het patriottenleger werd ontbonden in de omgeving van Aalst. De 
Oostenrijkse troepen waren opnieuw overal in het land heer en meester. 
De Oostenrijkse restauratie was een feit, echter niet voor lang want dan 
kwamen de Fransen. 

7  In een Franstalig artikel van Luc Dhondt “La cabale misérable de 1790. La révolte des 
campagnes Flamandes contre la révolution den Notables en Belgique (1789-1790)” lezen 
we : “Fin mai 1790 une insurrection campagnarde a failli ébranler l'Ancien Régime dans 
la Comté de Flandre. Des bandes armées parcouraient le ‘plat pays’ entre les villes 
d'Audenarde et Alost, le Nord du Hainaut et le pays princier de Gavere. Des milliers de 
gens s'insurgeaient contre l'ordre établi, les puissants et leur république des Etats 
Belgiques Unis en faveur du retour de l' empereur, de l'abolition des dîmes et des droits 
seigneuriaux et du Tiers Etat.” Dit Franstalig artikel was een vervolg op het artikel “De 
plattelandsopstand der gelijken van 1790” verschenen in de Handelingen van de 
Geschied· en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, jaargang XIX, deel 1·en 2, 1978, 
pp. 185-259. 
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Hieronder de namen van de “Patriotten” uit Oudenaarde, Etikhove en 
Schorisse die op 10 juni 1790 de eed aflegden op de grote markt te 
Oudenaarde. 
 
Uit Oudenaarde kwamen: 
Raepsaet Jaecques major par procuration 
De Smet Hubertus Eugenius Capiteijn 
De Smet Justinus lieutenant 
Arche Louis  lieutenant 
Vander Straeten Livinus porte Etandard 
De Smet Pieter Joseph auditeur 
Liedts Guillielmus  d'aude quartier meester 
 
Werden verder bij het voetvolk ingedeeld: 
Bauwens Emanuel kolonel 
De Bleeckere Bartholomeus lieutenant 
Depestere Pieter Louis tresorier 
Feijerick Ferdinandt sous-lieutenant 
Keerstock Petrus Major 
Liedts Guillielmus lieutenant 
Liefmans Jacobus Joannes  capt 2de cie 
Paes Henricus adjudant 
Speleers François  venderick 
De Bleeckere Benedictus onder tresorier 
Van Rechem Pieter Francois  sous-lieutenant 
Van Themsche Joannes Bern quartiermeester 
Vanden Rechten Fr. commandant exercitie 
Vandewalle Laurentius capiteijn 1ste comp 
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Uit Etikhove kwamen (allemaal ingedeeld bij het voetvolk): 

Thienpont Camillus, major 
Gosse Franciscus 
Vander Gauwen Pieter  
De Donder Jan Baptiste 
Gruloos Philippe 
Meerschaert Franciscus 
Lambrecht Jan 
Dhaenens Joannes 
De Smet Christiaen 
Haelters Joannes 
De Bo Jacobus 
Voorbruggen Abraham 
De Keyser Pieter 
Dhondt Jacobus  

Huysman François, capiteijn 
De Vos Judocus 
De Vos Philippus Anthone 
Masenere Jan 
Baldaen David 
Fort Franciscus 
Vander Gauwen Constantinus 
De Vos Livinus 
Lateur Franciscus 
Bonaert Philippus 
De Maesenere Franciscus 
De Wolf Antone 
Dhont Pieter  
De Vos Franciscus  

Uit Schorisse kwamen (allemaal ingedeeld bij het voetvolk): 

Anssens Emanuel 
Anssens Joannes Baptiste 
Baekelandt Pieter 
De Bus Laurentius 
De Lepeleere Philippus 
De Lepeleere Valentinus 
De Temmerman Laurentius 
De Vos Louis, ghesworene 
De Weder Joseph 
De Wevere Constantinus 
Dhaese Benardus 
Dhaese François 
Dhaese Joseph 
Everaert Pieter 

De Maesenere Franciscus 
De Wolf Antone 
Dhont Pieter 
De Vos Franciscus 
Ghijselijnck Philippus  
Ghijselinck Livinus 
Ghyselijnck Adriaen, ghesworene 
Hanssens Philippus 
Ockerman Dominicus 
Odevaert Rochus 
Roman François 
Roman Jan Baptiste, bailliu 
Roos Franciscus fs Emanuel 
Roos Jacobus 
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A. LEYMAN, “Proeve ener geschiedkundige Schets van de familie Raepsaet te Oudenaarde”, 
Oudenaarde, 1958, 31 gestencileerde pp.  

S. MINNAERT, “De politieke dynastieën te Oudenaarde van 1815 tot 1914”, Gent,            
onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1974. 

L. FRANÇOIS, “Jan Jozef Raepsaet”, in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige 
Kring van Oudenaarde, 1990, pp. 61-99.  

Speleers Jan Baptiste, griffier 
Speleers Joannes Baptiste 
Speleers Livinus 
Stevens Joseph 
Vaghenhende Augustinus 
Van Butzele Pieter 
Van Cauwenberghe Jan Baptiste, 
ghesworene 
Van Ceunebroeck Joseph 

Van Heddeghem Josephus 
Van Wetter Livinus deken 
Van Wetter Joannes 
Vande Merghele Josephus 
Vanden Abeele Pieter 
Vanden Dorpe Joannes Baptiste 
Verburght Antonius 
Verburght Charles 

Het klooster te Kerkem. 
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Wie vanaf de kleine dorpskom van Kerkem zuid- en neerwaarts gaat, kan 
na zowat 100 meter aan de linkerstraatkant, niet naast een volumineus en 
statig dubbelhuis kijken: ‘t oud klooster. 
Het imposante gebouw heeft zijn invloed gehad op de naamgeving van de 
verbindingsweg tussen de dorpskom en het Leideveld. Op de Popp-kaart 
van omstreeks 1855 werd die nog als de Kerkenveldweg ingetekend. Na de 
bouw van het klooster en na 1893 werd het de Kloosterstraat. 
De nood om de kinderen van Kerkem plaatselijk een degelijk onderwijs te 
geven, werd scherp aangevoeld door de pastoor C. Houwaer die een goede 
band had met de welstellende familie De Vos uit het dorp. Die kocht 
gronden binnen de dorpskom om er een schoolgebouw op te richten 
omstreeks 1893. Er werd voorzien in twee klasruimtes met daarboven een 
verdieping en een ruime zolder onder een zadeldak. Het zou een school 
met katholieke strekking worden.  Zij vonden het daarom  passend om een 

halfverheven driehoekige nis in en 
op de gevel naar de straatzijde te 
plaatsen. Erin staat een goed 
bewaard beeldje van een Jezus-
kind, afgeschermd van de 
weersinvloeden door glaswerk. De 
top van de driehoek loopt uit op 
een kruis.  
De huidige eigenaars voegden er  
bij de laatste restauratie de tekst  
“’T OUD KLOOSTER 1893” aan toe. 

Wellicht was de gevelsteen van het gebouw oorspronkelijk zichtbaar en 
werd hij later, mee met de mode van de tijd, beraapt met een cementlaag 
vermengd met paardenhaar. 
Het onderwijs werd aanvankelijk verzorgd door twee zusters van het 
klooster van Maarke. Dankzij de milde beschermheer Thadeus Van 
Saeceghem kende het bijna 50 jaar een grote bloei. Hij had reeds in 1840 
de congregatie van de Zusters van het Heilig Hart uit Nederbrakel 
aangezocht om er katholiek onderwijs te komen geven in een door hem 
gebouwde en gesubsidieerde school in de Hasselstraat. 
Daar het praktischer en comfortabeler was voor de onderwijzeressen in 
Kerkem te verblijven in plaats van dagelijks naar het moederhuis te 

‘t Oud klooster 

Clothaire De Deken 
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pendelen, wellicht langs de nu afgeschafte voetweg van het dorp naar de 
Sint-Jansberghoeve en zo over de flank van de Bossenareheuvel naar de 
Hasselstraat, een traject van twee km, werd al vlug besloten om naast en 
aan het schoolgebouw een woning op te richten. Het was E. H. De 
Spiegeleer, opvolger van pastoor Houwaer, die ijverde voor een gebouw in 
dezelfde stijl en grootte met klassieke middengang en twee woon-
vertrekken, een slaapgedeelte op de verdieping en een zolder onder een 
doorlopend zadeldak, zodat het een groot complex werd. Einde 1897 was 
alles voltooid. 
Op oude foto’s zien we dat er bovenop het woonhuis een klokkentorentje 
was waarin de schoolbel hing. Een klokzeel hing door zolder en verdieping  
tot in de keuken. De speeltijden werden met deze klok aangekondigd. Het 
torentje raakte in verval en de schoolbel verhuisde naar de gevel op de 
binnenkoer. Zij hangt er nu nog steeds in een smeedijzeren klokkenstoel 
en heeft nog niets van haar welluidendheid ingeboet. Zij heeft de jeugd-
jaren van generaties schoolgaande Kerkemnaren geordend in de tijd. Of 
het nog steeds de originele bel is, kan echter niet bevestigd worden. 
De komst van de zusters uit Maarke was maar een voorlopige oplossing 
voor Kerkem. Omdat zij in hun eigen instelling meer dan nodig waren  
werd uitgekeken naar nieuwe onderwijsmensen. Die werden aangezocht en 
gevonden in Ronse in een bloeiende congregatie van de Zusters van 
Barmhartigheid die toen in volle expansie was en her en der in Vlaanderen 
bijhuizen opende. De voltooiing van het woonhuis in 1897 bood goede en 
aantrekkelijke toekomstmogelijkheden om het reilen en zeilen van de 
school van nabij te volgen. 
Ene zuster Ludgera die in de congregatie reeds haar sporen verdiend had 
door de vestiging in De Klinge in 1895 met succes te organiseren en er 
tevens overste en lerares was in de school H. Jozef, werd teruggeroepen 
om ditzelfde talent ook in Kerkem te gebruiken. Met de hulp van drie 
andere inwonende zusters werd de school opgericht. Zuster Juliana stond 
in voor het huishouden en de materiële zorgen. Zuster Placide onderwees 
in de twee laagste klassen. Zuster Landeline stond in de bewaarschool en 
zuster Ludgera, inmiddels overste, nam de leiding van de hoogste jaren. 
De werkkracht van deze overste resulteerde in een bloeiende school die 
ook kinderen uit de nabije gehuchten onderwijs bood. De volksmond 
vertelt dat zij er niet voor terugschrok soms de voeten en de oren van de 
belhamels op reinheid te inspecteren en zo, naast de geestelijke ook hun 
lichamelijke gezondheidstoestand ter harte nam. Immers, lampetkan en 
porseleinen wasteil waren toen alleen bekend in de pensionaten waar de 
kinderen van welstellende burgers onderwijs genoten, zoals in het nabije 
klooster te Mater. Het destijds groot aantal kinderen per gezin zorgde er 
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tevens voor dat Kerkem een behoorlijk leerlingenbestand kende en een 
uitbreiding van de schoolgebouwen diende zich aan. 
In 1922 werd besloten twee nieuwe klaslokalen, een sanitair blok en een 
bakoven te bouwen achteraan de speelplaats. 
De huisarchitect Jozef D’haeyer uit Schorisse die ook de plannen voor de 
school in Louise-Marie tekende, ontwierp klassieke plannen voor die tijd: 
een middengang en twee klassen, ruim bemeten, 9 op 6 meter, elk 
voorzien van twee grote glaspartijen met bovenlicht, uitgevend op het 
zuidwesten. Er waren twee schoorstenen voor de typische hoge, met 
steenkool gestookte schoolkachels. De rookkanalen doorliepen het ganse 
lokaal voor een maximale warmteafgifte. Energiebewustheid toen al! 
Ondertussen was WO I vier jaar achter de rug en is het hier aangewezen 
om de invloed van de oorlog en de hongerwinters op het zo rustige Kerkem 
te vermelden. Mère supérieure Reinilde (Delphine Huygens) van het 
hoofdklooster deed beroep op de zusters van Kerkem voor de bevoorrading 
van de nonnen te Ronse. Daar de zusters van Kerkem veel ontzag hadden 
en zij midden een landbouwstreek vertoefden, konden zij hun invloed laten 
gelden.  Kerkem lag trouwens dichtbij zodat de kans om gevat te worden 
door controleurs tijdens de nachtelijke leveringen eerder klein was. Mère 
Ludgera bespeelde handig de ouders van de leerlingen en bedelde om 
brood, eieren, boter, kraaiers en konijnen. Bij de slacht van de varkens 
werd vlees opzij gelegd voor de zusters te Ronse. Aanhoudingen en 
verbeurdverklaringen van de goederen werden er desnoods bijgenomen 
maar de Kerkemnaren waren gewiekste “blauwers” en brachten de 
mondvoorraad meestal ongehinderd ter plaatse. In het gedenkboek van de 
kerk heeft zelfs Pastoor Schelstraete ooit geschreven dat “zij door het 
smokkelen van kleine krabbers tot goed vooruitboerende eigenaars waren 
opgeklommen”. Mondige en minder roomsgezinde inwoners hadden en 
uitten ook hun bedenkingen aangaande de honger en de nood van de 
zusters als ze bij leveringen in contact kwamen met het rijkelijke meubilair 
van de spreekkamer. Zij werden van antwoord gediend: ”van een schone 
kast kunt ge niet eten, wel van wat er in ligt”. Een legendarische bakker 
van het klooster, Henri Bourgeois, heeft zelfs een vermelding gekregen in 
het gedenkboek: ”hij was ganse nachten op gang om het kostbare 
proviand naar ’t Moederhuis te brengen”. Hetzelfde scenario van voedsel-
transport speelde zich ook tijdens de Tweede Wereldoorlog af. 
Het leven en bloeiend onderwijs ging te Kerkem rustig verder. De 
gelijkvloerse gedeelten van het woonhuis werden door een klaslokaal en 
een refter ingepalmd. Buiten de lesuren dienden de schoolgebouwen als 
vergaderruimte voor de Boerinnenbond, als zondagschool en als toneel-
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zaaltje. Na 25 jaar dienst werd overste Ludgera in september 1922 
gehuldigd en vereremerkt met de onderscheiding “Het Kruis van Eer van de 
Zusters van Barmhartigheid”. Meteen een feest voor de Kerkemnaren die 
voor hun vrijgevigheid ook in de hulde betrokken werden. Die dag werden 
dan ook de nieuwe klassen in gebruik genomen. Hoogdagen voor Kerkem! 
Ondertussen had de familie De Vos de school bij akte in volle eigendom 
aan de Congregatie geschonken. Deze akte en ook de latere verkoopaktes 
aan Paul Willen en Agnes Pot uit 1974 bevinden zich onder nummer 9.2.16 
in het archief van de Zusters van Barmhartigheid. Dit archief is overge-
bracht naar K.U. Leuven en is door het KADOC geïnventariseerd. Dit 
Kerkemse archief bevat onder andere briefwisseling uit 1916 met het 
bisdom omtrent het bewaren van het H. Sacrament en hosties binnen de 
muren van het klooster, het manuscript van de oprichting van het klooster 
in 1897, het memorieboek en kasboeken.   
Bouwtekeningen, contracten met het gemeentebestuur i.v.m. de   
aanneming van de school zouden een bezoek aan Leuven zeker verant-
woorden voor wie de geschiedenis van het klooster en ook de vestigingen 
te Nukerke en Louise-Marie verder wil uitdiepen. 
Zuster Archangela die in afwachting van een missieopdracht schitterend les 
gaf tijdens het schooljaar 1936-37 was danig geliefd en haar vertrek naar 
Congo in 1937 werd dan ook met gemengde gevoelens van spijt en 
bewondering ervaren. Vanaf dan verscheen het bekende knikkende 
plaasteren negerbeeldje dan ook in alle klassen en werd druk zilverpapier 
voor de “zwartjes” verzameld. 
April 1938 was ook memorabel daar de moederoverste Sidonie haar 
gouden kloosterjubileum vierde samen met de Kerkemse gemeenschap. 
Tenslotte waren de zusters verheugd omwille van de eerste mis    
opgedragen in een klein kapelleke ter plaatse. Op 24 juli 1939 droeg E.H. 
Eugeen Heyrman, algemeen overste, deze eucharistieviering op. 
De meer recente lotgevallen van de school zijn gelijklopend met deze in de 
vele landelijke gemeenten waar de schoolstrijd, de veranderende en 
verstrengende normen voor leerlingenaantallen voor hoofdbrekens 
zorgden. Verbeterde vervoermogelijkheden, uitbreiding van het    
gemeentelijk onderwijs, e.d. zorgden ervoor dat de zusters definitief 
terugkeerden naar Ronse.  
Lekenleraressen namen stilaan de taak over. Denise Pot, Aline Van 
Heddeghem en daarvoor Lea Van Wettere hoopten elk jaar nog voldoende 
kinderen binnen de muren te krijgen. Zo wisten ze nog het laatste 
schooljaar 1972 met 17 leerlingen te starten. Daarna was de schoolbel niet 
langer meer te horen op de speelkoer.  
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Na de eremis van Kerkemnaar E.H. Eric Gruloos in 1975 werd de receptie 
en de hulde in het schoolgebouw gehouden en mocht de klok nog eens 
feestelijk luiden. Nostalgisch herbergt zij binnen haar bronzen huls een 
rijke geschiedenis en wordt alleen nog door de wind bewogen.  

Het woonhuis stond twee jaar leeg waarna 
de er tegenover wonende smid er  
gedurende een paar jaar zijn intrek nam. 
Daarna werd het verhuurd aan de familie 
Willen-Pot die het in 1974 kon kopen. 
De bakoven raakte in verval en werd 
gesloopt. Het huiskapelletje werd als 
woonruimte ingenomen en de cement 
beraping, die met grote plakken afviel werd 
verder afgekapt. De kolenopslagplaats werd 
als bergplaats ingenomen. Al deze 
onderhoudswerken werden door de nieuwe 
eigenaars uitgevoerd, die het gebouw 

straks 40 jaar onder hun hoede hebben. 

 
Geraadpleegde werken: 
WIEME, D., “Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden”, Businarias , 2002. 

HEYRMAN, E., “Gedenkboek bij de eeuwfeestviering van de congregatie van de Zusters van 
Barmhartigheid van Ronse, (1845-1945)”, Gent, Claeys-Verheughe, 1946. 
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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 Nukerke. 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. 
 
Nukerke foto 0555 
Familiale groepsfoto's zijn steeds interessant om te bekijken. En iemand die 
graag stambomen opstelt moet ook maar eens proberen om uiterlijke 
familiale trekjes terug te vinden tussen de verschillende familietakken       
of -twijgen. Natuurlijk zeer geestig als de namen bekend zijn en hun  
onderliggende familieband.  
In 1945 vierden Désiré Willems en Melanie Verhellen hun diamanten 
bruiloft. Ze huwden in 1885. Op het leitje vooraan staan hun voornamen 
mooi in krijt op het houten kadertje genoteerd. Jammer dat niet alle namen 
van de personen op de foto gekend zijn. Bij de onbekenden staat een 
vraagteken.  
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Eerste rij zittend (v.l.n.r.): Moreau Marcel, ?, Aelvoet Annette, ?.  
Tweede rij zittend (v.l.n.r;): ?, ?, ?, Willems Désiré, Verhellen Melanie, ?, 
Willems Amandine, ?. 
Derde rij (v.l.n.r.): ?, Van Coppenolle Fedor, ? (foto recent gesneuveld 
familielid?), Willems Aloïs, ?, Aelvoet Omer. 
Vierde rij (v.l.n.r.): De Vos Maurice, ?, Norga Rachel, 4, 5, 6, Vermeersch 
Jozef, ?, ?. 
Bovenste rij (v.l.n.r.): ?, ?, Aelvoet José, ?, ?, Aelvoet Georges, ?, ?. 
 
Nukerke foto 0984 
Volgende foto werd genomen rond 1970 en toont de muzikanten in vol 
ornaat van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Nukerke. De fanfare werd 
opgericht in 1887. Wegens verkiezingsperikelen ging de fanfare tijdelijk uit 
elkaar tussen 1938 en 1944. In 1981 hield de vereniging op te bestaan. In 
1903 was O. Hoffman dirigent. Na hem kwamen achtereenvolgens ene 
Octave T'Hooft, afkomstig van Melden, E.H. pastoor Spitaels, Jozef De 
Riemaecker, zijn zoon Stanislas De Riemaecker, Norbert De Riemaecker en 
tenslotte Etienne Bultot. 
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Johan schrijft graag nummertjes op de foto's om identificatie gemakkelijk 
te maken. En hier had hij de ideale plek om cijfertjes te schrijven: op de 
kepies! 
1: Van Coppenolle André, 2: Van Uxem Gerard, 3: Kestelijn Michel, 4: 
Noterman Maurice, 5: Vanderlinden André, 6: De Merlier Marc, 7: Verhellen 
Michel, 8: Claus Werner, 9: Van Welden René, 10: Demorelle Eric, 11: 
Deschaumes Johan, 12: Aelvoet Jean-Paul, 13: De Tandt Dirk, 14: De Bock 
Albert, 15: ?, 16: ?, 17: Lodens Roger, 18: De Roose Ronny, 19: Verroken 
Georges, 20: ?, 21: Dugardijn Germain, 22: ?, 23: Ysebaert André, 24: ?, 
25: Van Hooland Hendrik, 26: Deschaumes Johan, 27: Ysebaert Jean-
Pierre, 28: Claus Michel, 29: Lippens Magda, 30: Van Coppenolle Marnic, 
31: Ysebaert Vincent, 32: ?, 33: De Baere Maurice, 34: De Riemaeker 
Norbert, 35: Verroken Magda, 36: Lodens Marie-Marthe, 37: Demeulenaere 
Viviane, 38: De Bock Martine, 39: Claus Rita, 40: Langie Micheline, 41: De 
Baere Marie-Jeanne, 42: Lodens Marie-Jeanne, 43: Bostijn Rita, 44: De 
Roose Marie-France, 45: Bostijn Denis, 46: Bostijn Linda, 47: De Bock 
Marleen, 48: De Bock Rita. 
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Nukerke foto 1006 
Hier heeft Johan een probleem. Op deze foto is er blijkbaar niemand 
gekend. Hier staat de BJB (Boerenjeugdbond) uit Nukerke afgebeeld, of 
toch zeker hun vlag! Gaat het hier gaat over de aanstelling op zondag 5 
augustus 1951 van proost E.H. Clement Tirez (nr. 13)? Hij werd met een 
uitgebreide stoet (32 groepen) onder leiding van burgemeester 
R. Deschaumes verwelkomd boven de Kruissens op de grens met Ronse. 
Wie weet hier meer over? 
 
Nukerke foto 1170 
Deze foto zou genomen zijn in 1965 ter gelegenheid van de Konings-
schieting van de St-Jan Kruissensgilde. Johan heeft weer een lijstje met de 
namen (niet van allemaal). Maar Johan zag niet dat er nog een     
verstekeling aan boord zat: kijk eens achter de derde man van links! Hij 
moet te herkennen zijn aan zijn linkeroor! 
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Van links naar rechts: Langie Robert, Ysenbaert Georges, De Bisschop 
Remi, de man van het oor, Glibert Herman, ?, Maes Michel (koning), 
Kesteleyn Michel, Langie Michel, De Bisschop Richard, Botteldoorn Gerard, 
De Clercq Marcel. 

Wij bedanken Mark Deweze die bij de foto nr. 0305 uit vorig tijdschrift (nr. 49 van jaargang 
17) iedereen herkende. Op de foto staan de leerlingen van het 5e en 6e studiejaar in het 
schooljaar 1956-1957 in de gemeenteschool te Schorisse op het Hofveld. 
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Onze jaarlijkse uitstap 

Zaterdag 31 augustus 2013 

Het Meetjesland 

Details en persoonlijke uitnodiging volgen later. 

Aankondigingen 

Oproep herdenking WO I 
In 2014 herdenken we de honderdste verjaardag van het begin van 
de Eerste Wereldoorlog. 
Businarias doet een oproep aan alle inwoners van Maarkedal om 
daarover zoveel mogelijk gegevens en materiaal te bezorgen zoals 
foto's, brieven, postkaarten, berichten, krantenknipsels uit die tijd, 
rouwprentjes enz. 
Er wordt gezocht naar gegevens over  

− gesneuvelde of vermiste militairen geboren of wonende in 
één van de vier deelgemeenten 

− oud-strijders uit de Eerste Wereldoorlog 
− lotelingen 
− krijgsgevangenen 
− gedeporteerden, opgeëiste arbeiders 
− beschadigde of vernielde gebouwen 
− bevrijding 
− andere 

Vanzelfsprekend worden alle documenten zorgvuldig ingescand of 
gefotografeerd en dan terug aan de eigenaar bezorgd, indien hij of 
zij dit wenst. 

Ode aan Schuusse 
Een twintig minuten durende presentatie op CD met tekst en 
muziek, zoals die in de kerk van Schorisse te zien was in december 
2012 tijdens “De 30 uren van Schuusse”, is te bekomen voor 5 Euro 
in het documentatiecentrum Ter Maelsaecke. 
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Het veelbelovend avondje in de 
Augustiner Bierhalle, na het “diner” 
in het tuintje van hotel Konrad, 
kreeg een letterlijk schokkende 
wending. Twintig jaar gemoedelijk 
bijpraten, werd door de brutaliteit 
van de oorlog verstoord en daarna 
zou niets nog zijn als voorheen. 
Ze hadden een plaatsje ingenomen 
vlakbij het openstaande venster, 
met uitzicht op de schemerduistere 
straat, waar de lauwigheid van de 

dag was blijven hangen en auto’s met afgeschermde lichten voorbijreden. 
Straatverlichting was er nauwelijks nog, sedert de eerste luchtaanvallen. 
De oorlog en het eeuwig beducht zijn voor gevaar, hadden het openbare 
leven in hun greep. Achter onverlichte gevels van herbergen, cabaret- en 
filmzalen ging het evenwel onverminderd voort. 
In de Augustiner Bierhalle scheen de schaarste aan licht, samen met 
biergeur en sigarettenrook, al vanouds tot de eigenheid van het huis te 
behoren. Wat lampen boven de bar waren voldoende voor de bediening, 
wat appliekskies tegen de zijmuren, zorgden voor de sfeerverlichting, zoals 
het schijnbaar nooit anders was geweest. 
Nard bestelde twee biertjes. Ze werden gebracht door een welgedane 
Fraulein, die de indruk gaf weldra uit haar bloes te zullen barsten. 
Ze dronken een slok en bekeken elkaar en konden nog steeds niet geloven 
wat er was gebeurd. Ze wisten ook niet hoe het nu verder moest, of ze na 
deze wonderbare ontmoeting aansluiting zouden kunnen vinden met hun 
leven van lang geleden. Of ze niet te oud en te wijs waren geworden, om 
nog echt weer verliefd te kunnen zijn. 
“Stom dat het zolang heeft geduurd,” zei hij. 
Ze glimlachte, als vanuit verstrooide gepeinzen. Ze was niet echt mooi, dat 
was ze eigenlijk nooit geweest, ze had zo van die triestige ogen en zo van 
die tere vormen, ze had hem zot gemaakt indertijd en hij had niet geweten 
waaraan het eigenlijk had gelegen. Hij herinnerde zich hun intieme 

Vertelsels bij de Leuvense stove 

Paul Baekeland 

Een zwoele zomeravond in ’t jaar ’43. Nard 
en zijn lief, “Fremdarbeiter” in Berlijn.  
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momenten en hoe ze “Leonard” fluisterde en zich aan hem vastklampte en 
helemaal van hem was en hij haar “mijn floonkske” noemde. 
“Ik moet bekennen dat ik op deze ontmoeting nooit heb gewacht,” zei ze. 
“Toen mijn vent doodging, viel er iets van mij af, wat niet moest vervangen 
worden. Ik had het kind en kon genoeg bijeenscharten om het op te 
kweken. In het begin probeerde ik uw trekken in haar gezichtje terug te 
vinden, later lukte het niet meer. Ik vergat u.” 
“Helegans?” 
Ze antwoordde niet, dronk een gulzige slok van haar bier en zag zijn 
vragende blik. Ze deed een bekentenis die hem eigenlijk niet verwonderde. 
“Ik ben een tijdje verslaafd geweest aan drank,” zei ze. 
Het halfduister omfloerste haar gezicht. Hij zag de ruwe werkhand, 
waarmee ze eerst in haar nek krabde en daarna het kraagje van haar bloes 
in orde bracht. 
“Ik dronk korte drank, dat werkte rapper,” voegde ze nog toe. 
“Och ja, ge hebt al wat meegemaakt,” vergoelijkte hij “en van het een 
komt het ander.” 
“Het eindigt nooit,” zei ze. ”Weet ge, het begint mij hier de keel uit te 
hangen, dat godganse dagen gesleur in de fabriek, voor te letter loon en 
een kneute brood.” 
“En slapen op een strozak in een dompige barak, zonder enig privéleven, ik 
ben het zo beu als kouwe pap. Onlangs was er een luizenplaag en ik 
verzeker u, dat is wat! De nacht door jokte hebben, niet kunnen slapen en 
’s anderdaags moeten gaan werken, met een kop vol wechels!” 
Uiteindelijk had de kampchef de grove middelen gebruikt. Ze moesten met 
twintig tegelijk puienaakt de stortbaden in. Ze moesten zich inzepen en 
overal wrijven, overal, onder het oog van iedereen, ook van de chef. 
Daarna werden ze met de waterlans afgespoten. Het was daar een 
proesten, schitteren en tieren als in een gekkenkot. Hun kleren werden 
intussen chemisch gereinigd. Na het hele manoeuvre was de plaag 
verdwenen, maar nu stak ze negeuns de kop op. 
Er was ook nog iets totaal anders wat ze kwijt wou. Eén van haar 
werkgenoten las af en toe “Le nouveau Journal”. Net zoals Wies, de vriend 
van Nard, geregeld “Volk en Staat” in handen kreeg. “Duitsland wint de 
oorlog,” had Wies volgehouden. “Duitsland boert achteruit,” had de 
vriendin van Leonce flissend aan haar oor beweerd. Leonce had er nadien 
met Georgine over gesproken en die had gezegd dat ze haar verstand op 
nul moest zetten. Zij had goed klappen natuurlijk. 
Ze wou de mening van Nard horen. 
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“Wat als het hier verkeerd afloopt?” 
Maar hij had er geen mening over, ze zouden wel bijtijds zien, zei hij. De 
Duitse steden werden alsmaar intenser gebombardeerd, maar eigenlijk 
stond de hele wereld in brand, niemand wist hoe het zou eindigen.  
Hij dacht opnieuw aan Wies. Die was momenteel met een paar honderd 
anderen in ploegensysteem aan het werken aan een reusachtige bunker, 
ginder ieverst aan de Wilhelmplatz, een betonconstructie diep onder de 
grond, met wanden van drie tot vier meter dikte. Schuilplaats voor de 
Führer en zijn generaals, zo werd beweerd. Als je daar goed over 
nadacht… 
Ten slotte, en dat was nog het ergste, had Leonce last gekregen van 
heimwee. 
“Ik mocht onlangs met verlof,” zei ze. “Het was al een maand beloofd. Ik 
had er heel erg naartoe geleefd, ik wou weten hoe het thuis was, hoe het 
Hélène verging. Maar op het laatste moment werd het feest afgeblazen en 
zou er een nieuwe datum bepaald worden.” 
Het was dan dat Georgine een halve fles champagne had weten te 
bemachtigen, die ze samen in de kortste keren hadden uitgedronken. 
“Schrijft Hélène dan nooit eens een brief?” vroeg hij. 
“Een keer om te vragen hoe het was, een keer om te zeggen dat hun 
automobiel, een kramikkelige rammelkast, in panne stond en ze nu met 
een al even overjaarse moto-met-siedekare de markten deden. Ziet ge dat 
al gebeuren, al hun marchandise in de zijbak en Hélène achterop?” 
“Ik zou haar echt willen ontmoeten,” zei Nard. “Ik zou willen zien hoe ze 
eruitziet, horen hoe haar stem klinkt.” Hij werd een poos dromerig stil. “Als 
ik hier wegkom…” 
Wanneer dat zou gebeuren, wist hij niet. 
Ze haalde een portret van Hélène uit haar borstzakje. Een gekreukt 
kleinood, dat ze heel de tijd al tussen haar kleren had bewaard. 
Het was te donker geworden om het dingetje goed te kunnen bekijken. 
Schuin naar het zwakke buitenlicht toe gehouden, ontwaarde hij een 
piepjong wijveke dat wantrouwig in de lens keek. Op wie ze geleek kon hij 
niet uitmaken. Hij dacht even aan zijn eigen moeder, van wie een 
jeugdportretje thuis op de dresse stond. Hij keek lang en aandachtig en 
dan ging zijn blik van het portretje naar Leonce. 
“Ze trekt alleszins helegans op haar moeder,” monkelde hij.  
Nu, op wie kon ze beter gelijken? Het toten trekken van haar vader had ze 
alvast nooit kunnen nadoen, ze had hem nooit gezien. 
Leonce glimlachte. 
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Ze borg het portretje weer op en terwijl ze dat deed, zag hij een kort 
moment de tedere, witte diepte tussen haar borsten. Het deed hem iets. 
Zijn gedachten raakten verstrikt. 
Maar juist op dat eigenste ogenblik werd luchtalarm geblazen. Een plots 
geloei van sirenes steeg met geweld ten hemel, deed het hart van elke 
sterveling verkrimpen en de reflexen van lijfsbehoud losveren. 
“Ik ben daar zo benijt van,” gruwelde Leonce, terwijl ze overeind kwamen. 
“Och,” probeerde Nard te sussen, “we zijn dat spel alluchte gewend, niet te 
veel rezeneren, dat is het beste wat ge kunt doen.” 
Iedereen in de gelagzaal begon dezelfde kant uit te lopen. Er waren grote 
kelders onder het gebouw. Ze werden al eerder ontruimd, om tijdens de 
frequenter wordende alarmsituaties bescherming te bieden.  
Nabij de trap ontstond een tumultueus gedrang. 
“We raken er nooit allemaal in,” panikeerde Leonce. 
“We moeten erin,” repliceerde Nard, “het metrostation is te ver af. En 
bovendien niet veilig.” 
Hij nam haar hand. “Kom,” zei hij.  
Ze verzeilden midden het gestommel en gedrang en lieten zich meedrijven. 
Vooraan vielen dingen omver, en was er gerinkel van glazen. Een vrouw 
begon hysterisch te doen. 
“Bitte, ruhe!” schreeuwde iemand. “Er is plaats voor iedereen.” 
De sirenes gilden in hogere toon en plots begon het hitsig geratel van 
afweergeschut. De ruiten van het gebouw trilden. 
Midden de heibel, het dringen en stoten, het elk voor zich, zwalpten ze de 
ongelijke, uitgesleten traptreden naar beneden. Ze hielden zich in de 
stroming dicht bijeen en toen ze van elkaar gescheiden dreigden te 
geraken, trok hij haar stevig tegen zich aan. Ze liet gewillig begaan. De 
intense aanraking van hun lichamen veroorzaakte, midden de greep van 
angst en verwarring, een vreemd gevoel van warmte en welbehagen. 
Beneden, bij het weer loskomen uit elkaar en uit de mensenstroom, was 
het moment van zalige emotie meteen weer over. 
Het was frisser in de kelders, en beter verlicht dan in de bovenzaal. Het 
rook er naar verschaald bier. De zware tongewelven rustten op massieve, 
vierkantige stenen pilaren. Er was zo te zien maar één enkel 
verluchtingsgat dat vermoedelijk uitgaf op een binnenkoer. 
Als hier een bom inslaat, zijn we allemaal dood en begraven, dacht hij.  
Ze zochten een plaatsje tussen de menigte en kwamen terecht tegen de 
ruwe, wit gekleide zijmuur, nabij een deur waar een zwaar molleslot op 
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zat. Daar bleven ze staan, tegen elkaar aangeleund. Het geroezemoes van 
de mensen nam af, men luisterde naar de mitrailleurs die daarbuiten 
onophoudend tekeergingen. 
“We kunnen evengoed neerzitten,” vond hij. Anderen hadden het ook al 
gedaan. 
Ze zaten tegen elkaar aangeleund op de koele vloer van blauwe schorren, 
met hun rug tegen de wand, met hun benen opgetrokken. 
“Ook dat is het, waarom ik hier weg wil,” zuchtte ze. “Ge zijt nooit zeker 
dat ge morgen nog leeft.” 
Ze had haar onrust al een paar keer tegen Georgine geuit. Georgine had de 
Pruis aangesproken en gezegd dat haar beste copine leed aan Sehnsucht 
en nog wat andere kwalen. En dat ze volgens de Arzt buitenlucht en lichter 
werk nodig had. Dat ze anders onderuit zou gaan. De Pruis had 
geantwoord dat hij daar niets kon aan doen, maar dat hij ne keer zou 
uitkijken, dat hij misschien wel iemand kende die... Iemand die geregeld 
kwam dineren in het restaurant. Misschien… 
In de verste hoek van de kelder had een vrouw een rozenkrans te 
voorschijn gehaald, sloeg een kruis en begon luidop te lezen. Anderen 
pikten in, hun stemmengebrom hing als klaagzang tegen de gewelven te 
roezen. 
“Ik was dat allemaal verleerd, dat paternosteren en zo,” fluisterde Leonce, 
“maar hier ga ik alle zondagen naar de kerk, weet ge. En als ik die 
ellendige oorlog overleef, zal ik het blijven doen, ik heb het beloofd.” 
Binst dat ze dat zei, was er plotseling daarbuiten een zo grauwelijke 
bomexplosie, dat je darmen als het ware overhoop sloegen in je buik en je 
trommelvliezen bijna kapot sprongen. Ze krompen ineen, terwijl binnen de 
drie seconden een tweede en een derde slag dreunde. Het regende 
bommen, daar ieverst in de buurt. De wereld verging. De lichten floepten 
uit. Het massieve gebouw waarin ze met zijn allen schuilden daverde op 
zijn fundamenten. 
Toen Nard seconden later, in den helliedonkeren uit de verdeuzelinge tot 
zijnen tselfsten kwam, zat Leonce op zijn schoot, ineengedrongen, tegen 
hem aangedrukt, trillend van angst, snikkend tegen zijn borst. Hij dacht 
prompt aan de keer op de zolder in Les Ecoles Chrétiennes, toen ze 
doodsbenijt voor een rat ook al eens in zijn armen was gesprongen. 
Zijn hart sloeg enkele tellen over, zijn verstand zat verlamd. Gustieze Nard, 
dood in Berlijn, met zijn lief in zijn armen! 
“Het is wel besteet,” zei iemand van aan de andere kant van de wereld, 
“hij had maar thuis moeten blijven!” 
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Hij hield zijn grote, ruwe hand op de rug van “zijn lief”, hij omvatte haar 
met alles wat hij aan lijf en leden bezat. Ze waren één levend kluwen, een 
gesloten cocon. Hij begon haar te strelen. 
“Wij gaan niet dood,” kreunde hij in haar oor. “Ze krijgen ons niet kapot, ik 
zweer het u. Straks, als het over is…” 
Opeens was het over. Al even onverwachts als het gekomen was, sloeg nu 
de stilte in. Je kon alleen nog het ingehouden ademhalen van mensen 
horen. En in de duisternis hun roerloos aanwezig zijn gewaarworden. 
“We hebben het weer geschappeerd,” bromde iemand. 
Daarbuiten passeerden ambulancewagens, met tweetonig hoog en laag 
hoorngeluid, dat stilviel vlakbij. 
In de verste hoek van de kelder zette dezelfde stem van daarstraks het 
bidden weer in. 
“Vater unser, der Du bist im Himmel…” 
Hij hoorde hoe Leonce flissend meebad in haar eigen taal. Hij dacht aan 
zijn moeder die de rozenkrans bad in de meimaand. Vijf blijde, vijf droeve 
en vijf glorieuze mysteries, met telkens tien weesgegroeten er tussenin. 
Eindeloos duurde dat. Om ziek van te worden was het. 
“Gegrüsset seist du, Maria, der Herr ist mit dir…” 
Hij hield zich koest, met zijn levend lief tegen zich aangedrukt. Er kwam 
een vreemde rust over hen. Zo mocht het nog even duren. Dit was als 
vanuit een verschrikkelijke dood langzaam weer het leven inkruipen. 
Nabij de trap ontstond gestommel. Iemand had een allumetje 
aangestreken en van ergens werd een kijnkee te voorschijn gehaald en 
aangestoken. Het zwakke licht wierp spookschaduwen tegen de muren. 
Een voor een kwamen de mensen overeind. Het gevaar was geweken! De 
nieuwsgierigheid over hoe het daarboven zou zijn, wat er na zo’n gedaver 
nog overeind zou staan, deed het bidden verstommen en de evacuatie op 
gang komen. 
De buurt waar ze zich bevonden was één grote ruïne geworden. Gebouwen 
stonden opengereten te branden. De onderdoorgang van den ijzerweg was 
dichtgegooid. Er klonk gejank en geschreeuw van mensen en geraas van 
aanrukkend zwaar tuig op rupsen. 
“Ik wil het niet zien,” zei Leonce. “Alstublieft, laten we weggaan.” 
Hij nam haar mee de andere kant uit, de straten door. Tot waar het lawaai 
niet meer te horen was en de duisternis de dingen omfloerste. En hoog 
boven de gebouwen de sterren flikkerden. 
Op een van de stenen banken onder een boom, nabij hun slaapbarakken, 
gingen ze neerzitten, dicht tegen elkaar aan, zij met haar handen in haar 
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schoot, hij met zijn arm omheen haar lenden. Ze zwegen. De nacht was 
klaar van de sterren, de stilte zat vol geruis van de dingen die gebeurd 
waren en die ze samen hadden meegemaakt. 
“Morgen en overmorgen en alle dagen telkens opnieuw, breng ik 
onderdelen van wapentuig naar de montageband,” piekerde ze, “tien uur 
per dag, zes dagen per week. Wapens maken die moeten dienen om 
mensen te vermoorden. Ik heb er genoeg van. Ik wil uit de grond van mijn 
hart dat een charge van de zwaarste bommen op de Mauserfabrieken valt!” 
Haar gezicht was voelbaar dichtbij, terwijl ze de andere kant uitkeek. Hij 
streelde zachtjes haar rug en wist niet wat hij kon inbrengen. Hij zou 
morgen glas snijden en stuk gesprongen vensterramen weer dichtmaken, 
tien uur of langer. Of puin ruimen. Of gapende wonden van gebouwen 
dichttimmeren. Morgen en al de volgende dagen opnieuw. 
Ze zwegen lange tijd en werden bang om wat ze dag na dag deden. 
“We mogen er niet aan denken,” poogde hij. “We moeten overleven, elk 
moment van elke dag en nacht. Ooit zal het moorden en kapotslaan 
ophouden.” 
Ze zaten over deze woorden te piekeren. 
“Kom,” zei hij tenslotte. 
Het was een zwoele nacht, in de barakken zou het niet te doen zijn om te 
slapen. Hij leidde haar naar ergens, hij had geen idee naar waar. Hij voelde 
haar lichaam bij het slenteren, het bewegen van haar heup tegen die van 
hem, haar schouder onder zijn hand. Hij kende al het andere van haar en 
voelde zijn begeren groeien tot het onhoudbaar werd. 
Er was gras gemaaid langs de spoorwegberm, het geurde. Het geurde net 
als thuis. 
Aan de overkant van de berm gonsde de stad. 
Nauwelijks een week later werden de Mauserfabrieken in Berlijn-Wittenau 
platgebombardeerd. 

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



9 

 

De knipsels van Roger 

Jozef Bourdeaudhui 

Inleiding 
Deze artikelreeks omvat een selectie uit het uitgebreide 
krantenknipselarchief van de Heemkundige Kring. We vermelden niet uit 
welke krant of uit wiens journalistieke pen het artikel komt. (Wij voelen ons 
wel niet verantwoordelijk als er in het aangehaalde artikel fouten door de 
reporter zouden zijn gemaakt). We bladeren gewoon eens in de mappen, 
halen er enkele rubrieken uit die we al dan niet kort samenvatten en soms 
(olijk) becommentariëren - eventueel met de oorspronkelijke bijgaande 
afgedrukte foto (sorry voor de kwaliteit). 
Nog één technische opmerking: de schuin gedrukte teksten zijn telkens 
letterlijke uittreksels uit het artikel. 

Wat gebeurde er in Maarkedal in 1983? 
Op Kerstdag 1983 werd er een streep getrokken onder het, mag ik zeggen, 
beruchte "ruilverkavelingsdossier Etikhove". De landbouwers konden vanaf 
die dag de nieuwe kavels in gebruik nemen die hun bij het verlijden van de 
"ruilverkavelingsakte Etikhove" werden toegekend. "Het aanvang nemen 
met de ruilverkaveling dateert van voor de fusie en de naam Etikhove werd 
bij koninklijk besluit indertijd vastgelegd. Vandaar dat spijts het feit dat ook 
delen van Maarke-Kerkem en Nukerke werden verkaveld steeds over de 
ruilverkaveling Etikhove wordt gesproken." Dat ik het dossier als "berucht" 
durf te bestempelen mag ook worden afgeleid uit enkele artikelkoppen 
door de ijverige plaatselijke persjongens bedacht: "Landbouwers kregen 
nieuwe gronden", "Maarkedalse ruilverkaveling even complex als groot", 
"Einde koude boerenoorlog?" Ook berucht omdat deze onderneming - 
hoewel niet iedereen daarvan overtuigd is - geleid heeft tot zware 
gevolgen, vooral wat de waterhuishouding betreft in Etikhove , Maarke en 
zelfs Schorisse: de later regelmatig voorkomende overstromingen.  
Maar eerst de knipsels uitpluizen. 

Ruilverkavelingsblok Etikhove 
"Het ruilverkavelingsblok Etikhove wordt begrensd door de Maarkebeek ten 
noorden, door de Pauwelsbeek ten oosten en door de expresweg 
Oudenaarde-Ronse ten westen. Zij heeft een oppervlakte van 1749 ha en 
is volledig gelegen op het grondgebied van de gemeente Maarkedal." 
"In de parochiezaal van Etikhove werd door een deskundige ploeg, die het 
ruilverkavelingscomité samenstelde, aan een beperkt opgekomen publiek 
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het hoofdstuk 'Ruilverkaveling Etikhove' uit de doekjes gedaan. Onder deze 
ploeg bevonden zich: R. Gijselinck, ingenieur bij de Ordening van het 
Platteland, P. Debeurme, Rijkslandbouwkundig ingenieur, M. De Roose, 
hoofdcontroleur van het Kadaster, M. Meersman, landbouwkundig 
ingenieur bij Stedebouw, G. Van Ommeslaeghe, arrondissement 
commissaris, J. De Wilde en L. Leyman van de Provinciale Landbouwkamer, 
H. Willems, adjunct-controleur bij de Nationale Landmaatschappij." 
De heer De Wilde, hoofdlandmeter, gaf een historische schets. "Op basis 
van de nieuwe ruilverkavelingswet werd ambtshalve een onderzoek naar 
het nut van de ruilverkaveling ingesteld. Deze werd nuttig bevonden en het 
ruilverkavelingscomité en de commissie van advies werden opgericht door 
een koninklijk en ministerieel besluit van 24 mei 1974. In de loop van 1977 
en 1978 werd de inbreng van eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers 
bepaald." 

Herverdeling 
In de knipsels lezen we ook hoe de herverdeling van de landerijen werd 
beslist. "Op basis van de bodemgesteldheid en de oppervlakte van de 
voorkomende teelten werd het blok ingedeeld in 16 verschillende waarde-
klassen, 9 droge en 7 natte, gaande van 1000 punten tot 400 punten per 
ha. 75% van de gronden van de ruilverkaveling behoren tot de drie 
bestgeklasseerde waardezones, van 900, 950 en 1000 punten per ha. Het 

Burgemeester André Hubeau geeft het woord aan het deskundigenteam. 
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zijn in hoofdzaak droge tot matig droge leemgronden. Op basis van deze 
classificatie en de kadastrale oppervlakte kon de inbreng van de eigenaars, 
vruchtgebruikers en de gebruikers bepaald worden. 

In totaal werden 1749 ha verkaveld. Daarin 
waren 1353 eigenaars betrokken en 428 
gebruikers. In 1976 werd overgegaan tot het 
controleren van de gegevens betreffende het 
gebruik. De gebruikers werden uitgenodigd 
voor een onderhoud met de landmeter-
herverkavelaar. Alle nuttige gegevens omtrent 
het bedrijf van de landbouwers werden 
genoteerd en aan de belanghebbenden werd 
de gelegenheid geboden hun wensen naar 
voren te brengen aangaande de hergroepering 
van hun gronden. De commissie besteedde 
twaalf, het comité van advies tien vergaderin-
gen aan het onderzoek van alle bezwaren 
alvorens het herverkavelingsplan definitief 
vast te leggen."  

Moeilijkheden 
"De ruilverkaveling had te kampen met enkele specifieke moeilijkheden 
zoals: 
− de smalle sterk ingesneden beekvalleien waar voornamelijk weilanden 

voorhanden waren. Ontsluiting van deze zones stelde bijzondere 
moeilijkheden. 

− de soms sterk hellende terreinen vergden een bijzondere aandacht in 
verband met de oriëntatie van de kavels ten opzichte van de helling, de 
verhouding lengte-breedte, de erosiebestrijding. 

− het voorhanden zijn van veel holle wegen schiep problemen in verband 
met de ontsluiting van de percelen. 

− enkele storende elementen in verband met de structuren bemoeilijkten 
ook fel de herverkaveling zoals de spoorlijn Oudenaarde-Ronse, de 
rijksweg Oudenaarde-Ronse, de rijksweg Oudenaarde-Schorisse, de 
bebouwde kom en zijn uitlopers in lintbebouwing." 

Rekening houdend met deze moeilijkheden en met de opgehaalde 
gegevens van de bedrijven werd dan een voorstel van herverkaveling 
opgemaakt en naderhand aan een onderzoek onderworpen, in maart en 
april van 1982. Tijdens de talrijke zitdagen kon iedere belanghebbende 
nadere uitleg bekomen. "Na het onderzoek van alle bezwaren kon het 

Landmeter De Wilde tijdens 
zijn historisch en technisch 
overzicht. 
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herverkavelingsplan definitief neergelegd worden op de zetel van het 
comité op woensdag 23 november. "De belanghebbenden hebben er zeker 
geen spijt van, dat de ruilverkaveling er kwam en vooral, dat ze gedaan is" 
stelde De Wilde. "Het project was er voor en door de mensen van 
Maarkedal." De Wilde dankte voorts voor het geduld en de werkkracht die 
het bestuur en de bevolking aan de dag wisten te leggen." 

Links: een beeld van de Bossenare gezien vanaf de Kokerelle vòòr de ruilverkaveling werd 
gerealiseerd. 

Rechts: vanaf 1984 was dit het nieuwe beeld met de regelmatige percelen gevormd langs 
verharde wegen. 

Werken 
De goednieuwsshow werd verder gezet met een uiteenzetting over de 
werken welke naast de percelenruil werden uitgevoerd. "De ontsluiting 
door middel van goed verharde wegen was derwijze gebrekkig dat in de 
ruilverkaveling Etikhove naast het behouden van circa 43 km verharde 
wegen, het verbeteren en/of aanleggen van ongeveer 50 km wegen 
noodzakelijk was. Uitschieters zijn bijvoorbeeld de verbindingsweg tussen 
Maarke en Etikhove over Kerkem die werd uitgevoerd in beton van 4 m 
breedte over een afstand van nagenoeg 5 km. Verder werd nog 2 km 
koolwaterstofverharding aangelegd en werd op de Drappendries naast een 
betonweg van 3 m breed eveneens een fietspad aangelegd. Aangezien het 
ruilverkavelingsblok behoorde tot de meer vochtige gebieden van de 
Oostvlaamse leemstreek werden in de valleien nagenoeg 16 km geklas-
seerde waterlopen gesaneerd, benevens een afwateringsstelsel van circa 
15 km sloten. 
Om uitschuring tegen te gaan werden in de waterlopen over een lengte 
van 10.5 km halve betonbuizen geplaatst. Het stuwmechanisme van de 
watermolen Ladeuze werd volledig gerestaureerd en uitgerust met 
automatisch werkende schuiven. 
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In de winter van 1983-84 zullen ongeveer 300 bomen en 3500 struiken op 
zorgvuldig bestudeerde plaatsen geplant worden langs wegbermen, 
waterlopen en op taluds van holle wegen. Op diverse plaatsen in het 
ruilverkavelingsblok werden wandelpaden aangelegd. Deze paden langs 
bossen, beken en weilanden vervangen de dwars door velden gaande 
voetvegen die omwille van een rationele landbouw ongewenst zijn." 
Daarmee toonde men aan dat ook de toerist normaal gezien een vette kluif 
zou moeten hebben aan deze ruilverkaveling.  

Kostprijs 
De geldbedragen zijn uitgerukt in de oude Belgische frank. Wie wil 
omzetten: 1 EUR = 40,3399 BEF.  
"De kostprijs van de wegenwerken bedroeg 96,5 miljoen. Voor de 
waterwerken diende een totaal bedrag van 34,9 miljoen neergeteld. De 
drainagewerken vergden 19,9 miljoen en de opmetingswerken 3,7 miljoen. 
Voor de werken van landschapszorg werd 0,7 miljoen uitgetrokken en de 
kavelinrichtingswerken waren goed voor 8,6 miljoen. Samen geeft dat de 
ronde som van 164,4 miljoen. 
Voor nagenoeg alle werken van openbaar nut werd een toelage van 60% 
bekomen van de Vlaamse gemeenschap. De resterende kosten worden 
gedragen door de Provincie, het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 

Een karige belangstelling tijdens de academische zitting.  
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voor de Landbouw (EOGFL), de gemeente Maarkedal en voor een miniem 
gedeelte door de eigenaars. 
De drainagekosten zullen, dankzij de subsidies van de Vlaamse gemeen-
schap en het EOGFL (gezamenlijk 80%) kunnen beperkt worden tot 
ongeveer 5000 BEF per hectare." 

Kritische noot 
Een merkwaardig artikel werd opgemaakt met toch wel enkele kritische 
bedenkingen door de reporter van dienst en draagt de titel: "Einde koude 
boerenoorlog?". Enkele passages wil ik de lezer niet onthouden. 

"Een academische zitting, een copieuze receptie met porto en snacks naar 
hartenwens, een etentje voor een meer select gezelschap... 
Een zegen voor de gemeente Maarkedal, dat zijn wegennet op een 
spotgoedkope manier zag uitgebreid. Een project door en voor de mensen 
van Maarkedal met een enorme geldelijke steun van het Europese 
Oriëntatiefonds. De mogelijkheid tot verkenning van vroeger onbereikbare 
gebieden. Een aanwakkering van de tewerkstelling. Een schone investe-
ring. Een uitbreiding van het patrimonium. Een bank vooruit voor land-
schapszorg. De kleine ongemakken wegen niet op tegen het grote voordeel 
in de toekomst. In geen geval een eindpunt, maar een start voor de 
landbouwers: ze moeten nu de kansen benutten, het landschappelijk en 
toeristisch aspect gaan hand in hand, hopelijk gaat de landbouwer met 

R. Ghyselinck tijdens zijn uiteenzetting op de academische zitting. 
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beide handen die kans grijpen... Dit zijn een paar uittreksels uit de 
speeches die we op de plechtige academische zitting konden vernemen uit 
de mond van de heren die het allemaal aan de top hebben gevolgd..."  
En dan komt het ... 
"Als niet agrariër gaan de tranen je natuurlijk in de ogen springen bij het 
aanhoren van zoveel moois. Maar blijkbaar was de academische zitting met 
al zijn geplogenheden alleen een façade, opgezet om de werkelijkheid te 
verdoezelen. Want in tegenstelling met wat men soms wil laten geloven is 
niet iedereen onverdeeld gelukkig met wat gebeurd is. Een uiterst delicate 
zaak is de wet op de verkaveling overigens."  
Een dergelijke uitspraak vraagt toch wel enige uitleg. 
"Men kan bij wijze van spreken zomaar oordelen over je eigendom, over 
waar dit en dat moet liggen. Over de toekomst van je bedrijf dus. Het 
uitgedokterde puntensysteem om de nieuwe kavels vast te leggen lijkt wel 
feilloos, maar kan de factor dat je met mensen te doen hebt nauwelijks 
omspelen... Collega-landbouwers zijn mekaar met een scheef oog gaan 
bekijken als bleek dat de herindeling beter uitviel voor boer A dan voor 
boer B. Een menselijke reactie kan je zoiets gaan noemen.  
Teneinde de zaak democratisch te laten verlopen werd een commissie van 
advies opgericht, die de wensen en verzuchtingen van de bevolking 
kenbaar kon maken. De leden van de commissie waren aanwezig op de 
zitting, maar kregen geen gelegenheid tot spreken. "Nochtans lag het niet 
in onze bedoeling de zaken af te breken", vertelt een woordvoerder van 
hen ons achteraf. ‘We zouden alleen die mensen hebben willen waar-
schuwen die na ons in dergelijke commissies gaan zetelen. De ruilverkave-
lingsdiensten vetrekken, maar wij blijven achter, door sommige land-
bouwers beladen met alle zonden van Israël... We willen alleen vermijden 
dat andere mensen in de toekomst in zulke comités worden gesleurd 
zonder te weten waarvoor ze staan.’ " 

Bedenkingen 
Zou het met deze ruilverkaveling dan toch niet allemaal koek en ei zijn? Ik 
kan me niet voorstellen dat onze landbouwers na dertig jaar nog wakker 
liggen van de ruil. Zij of hun nazaten zullen zich intussen wel hebben 
aangepast aan de nieuwe situatie. Op het vlak van het ruilverkavelings-
principe zal iedereen nu wel best tevreden zijn. 
Toch heb ik nog enkele bedenkingen die ik in de loop der jaren heb kunnen 
maken. In het blok waar de ruilverkaveling plaatsvond zijn bijna alle open 
grachten tussen de onderliggende percelen weg. Deze grachten, die 
parallel liepen met de hoogtelijnen op de hellingen, waren de ideale buffers 
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om in geval van zware regenval het hemelwater op te vangen en te 
beletten dat het onmiddellijk naar de lagere gebieden liep. Ook de bomen 
en struiken langs deze grachten en langs de toenmalige niet verharde 
toegangswegen zijn verdwenen. Deze bomen, meestal knotwilgen, waren 
de beste waterzuigers. En in de aarden landwegen zelf kon het regenwater 
eerst nog doorsijpelen alvorens het werd afgevoerd. De huidige beton-
wegen zijn ideale transportroutes voor een snelle afvoer van het hemel-
water, waardoor dit vlugger naar de lagere zones wordt afgevoerd en dus 
ook vlugger in de beken terechtkomt. Met de vele overstromingen tot 
gevolg. Ik heb nooit geweten dat in de jaren vòòr de ruilverkaveling de 
kelders van het rusthuis op Puttene en de kelders van het home Maria 
Goretti, nu De Kiezel, ooit onder water liepen, om nog te zwijgen van de 
nieuwe woningen op deze wijk. Ook was het ongezien dat de Ladeuze-
straat ter hoogte van de watermolen onder water stond of de vlakte aan 
het Oud Kasteel op Ladeuze. Zou het niet kunnen dat door de recente 
wateroverlast het stenen brugje over de Maarkebeek het heeft begeven? 
Ook op andere plaatsen, zowel in Etikhove als in Maarke, is de water-
overlast de laatste dertig jaar aanzienlijk toegenomen. Nu dienen water-
spaarbekkens en gestuurde overstromingsgebieden de problemen op te 
vangen. 
Alle voetwegen binnen het ruilverkavelingsblok werden afgeschaft. “Nieuwe 
werden aangelegd”, werd gezegd op de academische zitting. Waar? Tussen 
de nieuwe geordende percelen komen wel betonwegen voor, oorspronke-
lijk alleen bestemd voor landbouwvoertuigen. Intussen zijn het sluipwegen 
die meer gebruikt worden door het gewone verkeer dan door de land-
bouwers. En veel rekening werd er ook niet gehouden met een mogelijke 
evolutie van de grootte van de landbouwmachines, die mekaar enkel 
kunnen dwarsen als ze in het aanpalende veld rijden. De uitwijkplaatsen 
zijn praktisch nihil. 
Hoeveel van de in kleine waterlopen en behouden grachten geplaatste 
halve betonbuizen zijn er intussen niet onderspoeld en zelfs verwijderd? 
Er werden inderdaad veel bomen en struiken geplant. Na zes maanden 
waren deze geplant op de voornoemde Drappendries in de strook tussen 
rijweg en fietspad verdwenen. Ze stonden vermoedelijk in de weg! 
Mag ik stellen dat de ruilverkaveling, die voor het eerst werd toegepast op 
sterk hellende terreinen, niet alleen positieve kanten had?  
Of is het negatieve te wijten aan de zure regen, het gat in de ozonlaag of 
de opwarming van de aarde? 
En dan moest Aquafin nog langskomen... 
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Een Maarkedals woordenboek online 

Veronique De Tier 

Veronique De Tier is verbonden aan de Universiteit Gent als redacteur van het "Woordenboek 
van de Vlaamse Dialecten" aan de vakgroep Taalkunde, afdeling Nederlands. 

Inleiding 
Ruim tien jaar geleden leerde ik via een presentatie van een van de 
afleveringen van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten enkele 
mensen kennen van de Heemkundige Kringen van Eine en Maarkedal. Dat 
resulteerde in een iets gemoedelijkere omgang met als eerste resultaat een 
lezing over de dialecten in Etikhove op 22 oktober 2004, een avond waar ik 
de beste herinneringen aan overhoud. Het hoeft dus niet te verwonderen 
dat ik op het ogenblik dat er sprake was van een dialectwoordenboek van 
Maarkedal een mail kreeg om nu en dan eens langs te komen voor 
commentaar of uitleg. Ondertussen begint de Werkgroep Dialect van 
Businarias me al goed te kennen en kom ik nu en dan eens langs bij hun 
bijeenkomsten. Vandaar ook de vraag of ik hun website over het dialect-
woordenboek eens wat nader wou bekijken en becommentariëren. 

Geschiedenis en werkwijze 
Businarias heeft gekozen voor een database met dialectwoorden uit de vier 
dorpen van Maarkedal. Elke “oude” gemeente van voor de fusie heeft een 
of meer afgevaardigden in de werkgroep. Deze werkgroep komt al heel wat 
jaren op elke laatste maandag van de maand samen om nieuwe woorden 
toe te voegen aan de database. Dat gebeurt op verschillende manieren. De 
leden van de werkgroep hebben in de loop van die maand woorden 
opgetekend waarvan ze denken dat die nog niet in de database zijn 
opgenomen. Een werkgroeplid brengt zijn lijstje mee en andere werkgroep-
leden vullen aan voor hun dorp. Soms wordt ook gewerkt met enkele 
vragenlijsten, zoals die van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. 
Ook niet-werkgroepleden bezorgen soms lijsten aan de werkgroep, die dan 
weer besproken worden op die maandagavonden. 
Op die manier zijn half juli 2013 1199 trefwoorden bij elkaar gebracht. Met 
trefwoorden bedoelt men het aantal begrippen dat is verzameld en die men 
dus in de woordenlijst AN vindt. Dit resulteert in 1629 dialectwoorden voor 
Etikhove, 1763 voor Maarke-Kerkem, 652 voor Nukerke en 1771 voor 
Schorisse, wat al een heel mooie verzameling is. (Pas na enkele jaren is er 
voor Nukerke een bereidwillige gevonden om mee te werken, waardoor er 
minder dialectwoorden zijn ingevuld). Uitgesloten worden de woorden die 
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in het Nederlands ook gebruikt worden. Criterium is dat een woord dat in 
het woordenboek van Van Dale staat, niet wordt opgenomen. Zelf vind ik 
dat deze regel soms iets te rigoureus wordt toegepast. Ook als Van Dale 
bijvoorbeeld het label gewestelijk toevoegt, komt het niet in het Maarke-
dalse woordenboek te staan, hoewel dat soms wel eens zou kunnen in mijn 
visie. En helaas is het systeem niet zo consequent toegepast, want er 
sluipen zeker woorden in het systeem waarvan werkgroepleden denken dat 
ze dialect zijn, maar die in die betekenis en weergegeven met Nederlandse 
schrifttekens zeker in het woordenboek staan. Ik denk bijvoorbeeld aan 
joegoert voor yoghurt. Als het systeem consequent zou worden toegepast, 
zou dit woord niet in het Maarkedalse woordenboek mogen staan. 

Homepage 
Als je op de homepage van Businarias doorklikt via werkgroep dialecten 
kom je op de homepage van de dialectwerkgroep terecht. Een beetje 
verwarrend is dat er bovenaan een vakje staat waar je je via een login 
moet aanmelden. Dat schrikt op het eerste ogenblik wat af. Ik – en ook de 
bezoekers die geïnteresseerd zijn in het dialectwoordenboek - hebben 
immers geen login. Ik weet ondertussen dat die login bedoeld is voor de 
medewerkers die aanpassingen kunnen en moeten doen in de database 
zelf. Maar voor een gewone bezoeker is dat wellicht niet zo duidelijk. 
Misschien moet die loginmogelijkheid wat minder prominent aanwezig zijn 
en ergens onderaan geplaatst worden. 
Verder staan in de linkerkolom nog een aantal andere mogelijkheden. De 
eerste is Businarias, waarmee je terug naar de homepage van de website 
gaat. Een beetje verwarrend, want dan moet je via dialect weer terug. 
Onder Dialect kom ik niet veel verder dan het logo, maar ons alfabet geeft 
me een overzicht van de klanken die gebruikt worden in het Maarkedalse 
dialect en de spelling die gehanteerd wordt in de database. Er is zelfs een 
printbare download beschikbaar. Wellicht is het de bedoeling dat hier op 
termijn een soort klankinleiding komt over het dialect van Maarkedal.  
Onder woordenlijst AN vind ik een overzicht van alle letters van het alfabet 
en het aantal bladzijden met woorden. Als ik de knop alles gebruik, zie ik 
dat er 80 pagina’s beschikbaar zijn, van aai tot zwoerd.  
De woordenlijst dialect is op dezelfde manier opgebouwd. Je kan per letter 
de dialectwoorden opzoeken of je kan op alles drukken zodat je die keuze 
niet meer hebt. Uiteraard is de keuze met de verschillende letters van het 
alfabet de meest logische, en die staat ook standaard ingesteld. 
De laatste mogelijkheid is de functie zoeken die ons bij een zoekveld 
brengt, met verschillende keuzes. Je kan een trefwoord zoeken, een 
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dialectwoord, een uitdrukking, een voorbeeld of een gezegde. Je kan een 
thema selecteren en je kan het dorp selecteren. Op het eerste gezicht een 
zeer functioneel hulpmiddel om de database verder te exploreren. 
In het kader onder de lijst met mogelijkheden, zien we hoeveel trefwoor-
den en hoeveel dialectwoorden er per dorp in de database zijn opgenomen. 
In wat volgt zullen we de verschillende mogelijkheden wat grondiger 
bekijken. 

Ons dialect 
Over spelling is nog niet het laatste woord gezegd, het is en blijft een 
heikel punt van discussie, want hoe kan je nu het best een dialectklank 
weergeven? Ons Nederlandse alfabet is helemaal niet toereikend om dialect 
te schrijven, dus willen de meeste woordenboekmakers op de een of 
andere manier duidelijk maken hoe een woord klinkt. Ze nemen daarvoor 
hun toevlucht tot letters met allerlei diacritische tekens erop. Helaas 
bevordert dat het leesplezier niet. Het Maarkedalse overzicht is duidelijk, 
maar het dialect is op sommige punten niet zo gemakkelijk weer te geven 
in schrifttekens. Een meerwaarde bij dit overzicht biedt ongetwijfeld klank. 
Het zou geen slecht idee zijn om per beschreven klank een paar inge-
sproken voorbeelden toe te voegen. Dat zou voor een niet-dialectspreker 
veel verduidelijken. Wat is immers het verschil tussen î en iê? Of tussen ui 
en uî? Voor iemand die het dialect niet spreekt, is dat zeker niet evident, 
zelfs niet met de gegeven voorbeelden. 
Soms is het woordbeeld niet meer zo duidelijk als men bepaalde woorden 
via een eigen spellingsysteem schrijft. Ik geef enkele voorbeelden. Herkent 
u als niet-dialectspreker het woord kâbô'n? In het Nederlands zouden we 
dit woord als kabbelen schrijven. In het Maarkedals moeten we hier al 



20 

 

weten dat de a wat langer uitgesproken wordt en dat -elen steeds met een 
o-achtige klank wordt uitgesproken. In het schrift wordt om dit te 
illustreren de l vervangen door een ‘. En ook de e- valt weg op het einde 
van een dergelijk werkwoord. Iets minder moeilijk is bijvoorbeeld kâlepè'. 
We weten ondertussen dat de â voor een iets langere a-klank staat en dat 
de ‘ betekent dat er iets is weggevallen, in dit geval de –n (calepin). 
Uiteraard werkt het vrij goed zodra we de meest verwarrende klanken een 
beetje kennen. Het lijstje is daarbij zeker een goede leidraad en oefening 
baart kunst. 
Uiteraard is Maarkedal niet de enige die met dit probleem worstelt. Elk 
dialectwoordenboek wil immers zo goed mogelijk weergeven hoe hun eigen 
dialect echt klinkt. En de woordenboekmakers zijn allemaal dialectsprekers 
die dus heel goed weten hoe het klanksysteem in elkaar zit. Helaas is het 
weergeven van die finesses niet altijd zo evident.  

a a pakske (pakje) 
 â kâre (kar), zâk (zak), pâk (pak), glâs (glas) 
 o o' (al), zo' (zal), po'too (mantel) 
 ô gebôst'n (gebarsten) 
 oô kwoôm (kwam), menoôdze (menage), ploôtse 

(plaats) 
 uu tuus (dan), 
 è vèrkie (varken in Etikhove), mènk'n (manken), 

mèns'n (mensen) 
 i virkie (varken in Nukerke),  
 ê bêst'n (barsten) 
 aa paak'n (pakken), kaane (kan) 
 oê woêter (water) 
aa a andoen (aandoen), a'zêt'n (aanzetten) 
 oê poêle (paal), oêle (aal), troêe (traag), goên 

(gaan), oêze (haas) 
  koêve (kaaf) 
 iê niêsteg (naarstig) 
 o sorze (saarge), 

AN Dialect  Dialect  
 schrijfwijze uitspraak 
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aai ooi gooi (gaai), krooie (kraai), booie (baai) 
b b biêste (beest) 
c s sierk (circus) 
ch ch lûcht (lucht) 
 s sakôse (sacoche = handtas) 
 sj sjampêter (champetter), sjoofâzje (chauffage) 

(Etikhove) 
 s sampêter (champetter), soofâze (chauffage) 

(Schorisse, Maarke) 
d d deure (deur) 
e (kort) e de 
 è vènt (vent), mèns'n (mensen) 
 ê bên (ben), bêst (best), mêst (mest), êcht (echt), 

slêcht (slecht) 
 uî muî'k (melk) 
 i wa tinkt ou (wat denkt u) (Schorisse, Maarke), … 

ui (Etikhove?, Nukerke) 
e (lang) ee tree'nt (het regent) 
ee ie gientsje (geentje), liedsje (liedje) 
 iê biên (been), tiên (teen), giên (geen), giêstig 

(geestig) 
 ee veele (veel), sleepe (slee) 
ei ei eitsje (eitje), peiz'n (peinzen) 
eu eu deure (deur), zeur'n (zeuren) 
f f fuûk (voos), footoo (foto) 
g g gij (gij) 
h  êkie (hekken) 
i i virkie (varken in Nukerke), vind'n (vinden) 
 î îke, îk (ik), pîke (pik) 
 iê begiên'n (beginnen) 
 ij dijs'ndaag (dinsdag) 
 û lûcht (licht) 
ie iê niê (nee) 
ij ij tijd (tijd), krij'n (krijgen) 
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 eû zeûre (zij), weûre (wij) 
 e betij'n (bijtijds) 
j j jo' (ja) 
 dzj dzjiep (engelse jeep) 
k k kôk (kok) 
l l lampe (lamp) 
m m miêsto' (meestal) 
n n nêfiest (naast) 
o o slot (slot) 
 ô dôm (dom), dômp'n (dompen) (dôamp'n in 

Maarke), 
  lôchting (tuin) 
 oo oop'n (open), nooinie (nooit) 
 aa kaafie (koffie) 
 û dûst (dorst) 
 uû nuûdig (nodig), tuû'n (tonen), muûs'n (morsen) 
oe oe broek (broek), koeke (koek) 
oo eu va'veur'n (van vooren = vooraan), zeune (zoon) 
 uû kuûle (kool), uûl (van knotwilg), muûr (moor), 

sluûre (sloor),  
  uû'e (oog), duûrn (doorn), uûre (oor), buûm 

(boom) 
 ou oust (oogst),  
ou ou koud, kouwe (koud) 
p p pâne (pan) 
r r reutô'n (reutelen) 
s s stoâsie (station) 
 z zâp (sap) 
t t tuûn (toon = muziek) 
u û dûne (dun), tûr'n (durven), mûse (mus) 
 oû spoû'n (spuwen) 
 uî uî'pe (hulp) 
uu ie vier (vuur) 
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 uu uure (uur) 
ui ui schuite (schuit) 
v v vènt (vent) 
w w weûre (wij) 
x ks ekspliekeer'n (uitleggen) 
y   
z z ziêver'n (zeveren) 
eeu iê sniê (sneeuw), miêwe (meeuw) 
 ou tsnout (Maarke), tsnouwt (Schor) (het sneeuwt) 
 oi tsnoit (Etikh) (het sneeuwt) 

Woordenlijst AN 
De woordenlijst AN bevat half juli 2013 1199 trefwoorden. Die kan je 
alfabetisch bekijken. Als voorbeeld nemen we even de letter C. De letter C 
heeft maar zes trefwoorden. De andere letters hebben uiteraard veel meer 
trefwoorden. De A bijvoorbeeld telt er 53, de B 114. Maar bij wijze van test 
nemen we dus een overzichtelijk geheel. De zes Nederlandse trefwoorden 
zijn in dit geval cassis, cavia, cent, communietaart, controleren en 
cultivator. Cassis is hier blijkbaar synoniem voor zwarte aalbes en levert 
een dialectwoord op, nl. oêlebeezie in drie van de vier dorpen. Cavia levert 
het alombekende ziêratse op. Cent geeft ons cens en een voorbeeld-
zinnetje. Communietaart levert ons het Franse pjèsmôntee op, maar hier 
krijgen we behalve de plaatsaanduidingen ook een definitie: “een hoog 
pronkgebak, gemaakt van roombolletjes, soesjes of schuimpjes, met 
bovenop een suikeren beeldje, speciaal voor communiefeesten”.  
Controleren levert viezeluûd'ouw’n op voor één plaats van de vier, zonder 
verdere uitleg. Bij cultivator krijgen we behalve het dialectwoord 
duuvo' (= duivel) ook de definitie “landbouwwerktuig dat kluiten aarde 
verkleint”. 
Het systeem werkt prettig. Je kan op elk ogenblik vooruit en achteruit naar 
het vorige of volgende woord, of terug naar de overzichtslijst. Misschien 
kunnen de lijstjes wat langer gemaakt worden. Nu staan er slechts 15 
woorden op een pagina, wat het overzicht enigszins beperkt. Er zijn immers 
vrijwel geen letters die minder dan 15 AN-trefwoorden bevatten en als een 
bepaalde letter meer pagina’s bevat is het soms wat gokwerk om het juiste 
woord te vinden (wat uiteraard geen probleem is als je via zoeken werkt, 
zie verder). 
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Bij sommige woorden staat al een categorie opgegeven, bij andere 
helemaal niet. Bij de C geldt dat voor drie van de zes trefwoorden (twee 
voor voedsel, een voor dieren). De andere drie zijn niet gelabeld. Wat al 
opvalt, is dat niet alle trefwoorden op dezelfde manier behandeld worden. 
Soms krijg je enkel een locatieaanduiding, soms een definitie, soms een 
voorbeeldzin. 

Woordenlijst dialect 
De dialectwoordenlijst werkt op precies dezelfde manier als de AN-
woordenlijst. Ik heb hier voor de letter J gekozen omdat hier slechts zeven 
dialectwoorden zijn opgegeven. De andere letters bevatten heel wat meer 
(vrijwel alle andere letters) of helemaal geen woorden (bv. de C) Het 
eerste wat opvalt in vergelijking met de woordenlijst AN, is dat naast het 
dialectwoord ook de AN-term wordt gegeven. Dat is handig, want zonder 
deze leidraad is het waarschijnlijk niet zo evident om bij bijvoorbeeld 
joêgônt aan ‘zenuwpees’ te denken. 

joêg'r - zenuwpees 
joegoert - yoghurt 
joêgônt - zenuwpees 
joegort - yoghurt 
jokte - jeuk 
jôn'n (jondege, gejont) - jeunen 
jong'n (jongdege, gejongt) - baren  

Bij werkwoorden worden steeds de stamtijden opgegeven tussen haakjes. 
De onderstreepte woorden kunnen aangeklikt worden. Als je bijvoorbeeld 
bij joêgônt klikt, kom je terecht in het lemma zenuwpees waar zowel joêg’r 
als joêgônt te vinden zijn. Handig dat je de synoniemen op die manier 
direct naast elkaar ziet verschijnen. Dat geldt ook als je op joegoert klikt en 
bij het Nederlandse yoghurt terechtkomt waar je twee uitspraakmogelijk-
heden vindt: joegoert en joegort. Jong’n levert nog meer synoniemen op. 
Naast het algemene jong’n vind je ook nog specifieke woorden voor jongen 
voor diverse dieren en zelfs voor de mens. De vooruit- en achteruitknop 
gaan hier echter niet naar het volgende dialectwoord, maar verspringen 
naar andere letters/woorden. De terugkeerknop (pijltje naar boven) brengt 
je wel in het overzichtslijstje. Het is een aangename manier om de 
database te doorzoeken en wat bij te leren over de Maarkedalse dialecten. 
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Zoeken 
Het zoekvenster opent wel wat perspectieven om een en ander terug te 
vinden in de database. 
Ik probeer “gaan” bij trefwoord en dat levert me vijf dialectwoorden op, 
waarvan drie voor gaan en twee voor doorgaan. Vlinder levert mij twee 
dialectwoorden op: vliebouter en vliembouter. Op deze woorden kan ik dan 
weer doorklikken. 
Ongeveer hetzelfde gebeurt als ik via dialectwoord iets wil zoeken. Alleen is 
hier een groter obstakel voor de niet-dialectspreker, want ik heb hier de 
juiste schrijfwijze nodig. Voor een woord als vliebouter is dat niet het grote 
probleem, maar stel dat ik duvel wil opzoeken, dan moet ik wel weten dat 
duuvo’ gespeld wordt in de woordenlijst. Dit is een probleem dat zich bij de 
meeste woordenboeken voordoet. Daarom is bijvoorbeeld in de Woorden-
bank van de Nederlandse Dialecten (www.woordenbank.be) ook gekozen 
voor een vernederlandste term, om het zoeken te vergemakkelijken. 
Nog moeilijker wordt het om iets op te zoeken in voorbeeld, uitdrukking of 
gezegde omdat je de juiste schrijfwijze moet kennen. Een handleiding bij 
dit zoekvenster is op termijn handig, zodat een gebruiker weet wat hij kan 
verwachten en hoe hij moet zoeken. Daarin zou bijvoorbeeld ook kunnen 
worden opgenomen dat je ook op delen van het woord kunt zoeken. Als je 
bijvoorbeeld is intikt in je zoekfunctie, vind je heel wat trefwoorden waarin 
is een onderdeel is van het woord: misdoen, wissen, misdienaar en ga zo 
maar verder. Er zijn 81 resultaten. Voor de dialectwoorden krijg je 27 
resultaten. Enige duiding in verband met het zoekvenster zou dus zeker op 
de website moeten komen, zodat de gebruiker weet hoe hij de zoekfuncties 
kan gebruiken. 
Je kan het zoeken beperken door een thema in te geven of door de 
specifieke plaats in te geven waarvoor je zoekt. Standaard zoek je op alles, 
maar als je enkel woorden zoekt in verband met ziekte, dan kan dat. Het 
lijstje met thema’s is beperkt en zeker nog niet toereikend. Een beetje raar 
is dat bijwoorden en werkwoorden hier als thema zijn genoteerd, naast 
bloemen en planten, bomen, dieren, emotie, gebouw, gereedschap, kledij, 
lichaamsdelen, maten, mensen, tuin, vloeken, voedsel, weer en ziekte. Je 
zou dan veronderstellen dat ook adjectieven/bijvoeglijke naamwoorden, 
substantieven/zelfstandige naamwoorden en voorzetsels enz. ook worden 
meegenomen. Eerder is ook al gebleken dat nog niet alles gelabeld is. Dat 
betekent dat als ik voedsel aanklik, ik wel een en ander vind, maar ik niet 
zeker ben of ik dan alles heb wat met voedsel te maken heeft. 
Zo is koe (trefwoord) en munte (dialect) niet gelabeld als dier. Ook de 
vlinder is niet gelabeld als dier. Hier moet dus zeker nog verder aan 
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gewerkt worden. Als ik bijvoorbeeld naar bijwoorden zoek, krijg ik een hele 
reeks zelfstandige naamwoorden. Het is duidelijk dat hier nog wat werk 
aan de winkel is, maar het is dan ook nog geen afgewerkt product maar 
om het met een mooi dialectwoord te zeggen, work in progress. 

Conclusie 
Het werk dat door de werkgroep dialect van Businarias is verricht, is een 
mooi voorbeeld van het lokaal omgaan met immaterieel erfgoed van de 
streek. Dialecten verdwijnen en het is goed dat mensen uit de gemeente 
zelf ervoor zorgen dat hun talig erfgoed bewaard blijft. Vroeger hield men 
fiches bij die men omwerkte tot woordenlijsten of zelfs woordenboeken. 
Tegenwoordig gebeurt het allemaal op een digitale manier en vinden we 
meer en meer databases met dialectwoordenboeken. De manier waarop 
dergelijke databases worden opgebouwd verschillen uiteraard en net zoals 
bij een papieren dialectwoordenboek heeft de gebruiker een handleiding 
nodig. Dat geldt dus ook voor het dialectproject van Maarkedal. De 
werkgroep heeft jarenlang woorden verzameld, het zal er nu vooral op 
aankomen om deze verzameling zo goed mogelijk te ontsluiten. En 
hiervoor zijn zeker al meer dan eerste stappen gezet. De grootste 
tekortkomingen zijn hiervoor al genoemd. Een gebruikershandleiding, 
vooral voor het zoekgedeelte, is onmisbaar. Voor de gegevens zelf geldt 
dat ze nog iets beter gemarkeerd moeten worden (toevoegen van markers 
als bijwoord en werkwoord, of het toevoegen van thematische markers). 
Verder lijkt me dat er nog iets consequenter moet worden omgesprongen 
met het toevoegen van definities, voorbeeldzinnen enz. Misschien is het 
handig om een aantal mensen te vragen een tijdje met de website te 
werken, zodat duidelijk is wat een gebruiker wil.  
Toch wil ik eindigen met een dikke proficiat. Het werk dat hier al geleverd 
is, mag er zijn en opent heel wat perspectieven. Het is dankzij de leden die 
hier elke laatste maandagavond samenkomen en dankzij de steun van Leen 
Bourdeaudhui en Edwin Elshoud die het computerprogramma hebben 
gemaakt en gevuld dat de Heemkring Businarias een mooi zoekinstrument 
kan tonen aan het publiek. Ik ben er zeker van dat dit project over enkele 
maanden nog beter te gebruiken zal zijn dan het nu al is. 

Van bij de aanvang hebben wij binnen de werkgroep geopteerd om, in plaats van eerst een 
boek uit te geven, direct alle resultaten op het internet te plaatsen. Bijgaand artikel is dan ook 
gebaseerd op onafgewerkte gegevens. Het al dan niet opmaken van een artikel over een niet 
gefinaliseerd onderwerp kan kritiek teweeg brengen. Wij opteerden toch om dit artikel te  
publiceren. 
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Nukerke volgens het 20ste penningkohier van 1572 (Deel 1) 

Marc Vuylsteke 

Wie interesse heeft in de geschiedenis van Nukerke weet dat deze 
belastingsrol heel wat informatie bevat over zowel demografie, landbouw, 
plaatsnaamkunde als heemkunde. Ook voor de genealogen zijn deze 
gegevens belangrijk daar zij een aanvulling zijn van de parochieregisters 
die in Nukerke slechts vanaf 1630 werden opgemaakt. De studie van het 
kohier werd zo opgevat dat het in extenso weergegeven wordt in het boek 
“Het 20ste penningkohier van Nukerke 1572”. Daarbij worden alle interes-
sante gegevens verwerkt. De toponiemen zijn achteraan in dit werk op een 
kaart van Nukerke aangeduid. Het boek is in het documentatiecentrum “Ter 
Maelsaecke” te raadplegen. Het kan eventueel ook aangekocht worden. 

Een 20ste penningkohier is een lijst van eigenaars en pachters wiens 
eigendom/pachtgoed per perceel genoteerd staat in bunders, dagwand en 
roeden, met daarbij de huurwaarde en de te betalen belasting, de 20ste 
penning of 5%. 
In deze penningkohieren vindt men een massa toponiemen die niet 
allemaal meer voorkomen in de latere landboeken van de 18de eeuw. 
Daarbij is het mogelijk de sociaal-economische structuur van de bevolking 
rond 1572 te reconstrueren doordat men de eigenaars, pachters en 
oppervlakte van de percelen bouw- en weidegrond kent. Na het tellen van 
het aantal huizen is het mogelijk om het aantal inwoners te schatten (5 per 
huis). 1 Met alle gegevens kan men zich een beeld vormen van de 
bezittingen en bedrijfsgrootte, van het lokale economische leven te 
Nukerke op het einde van de 15de eeuw. 
Het kohier beslaat 119 bladzijden, recto verso. 
Een eerste deel handelt over “de pachten ligghende binnen der prochie van 
Nuckerke so wel van bossche als van winnende landt ende van al dat in 
hueringhe binnen der zelver prochie ghehouden …” 
Een tweede deeltje (bladzijden 34 r en 34 v,) geeft informatie over “de 
thienden die binnen selven prochie te huerynghe ghehouden worden” en 
“de lantschooven die oock in pachte gehouden worden binnen denselven 
prochie”. 

1 A. Cassiman, “De 20ste penningkohieren”, Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor 
Geschiedenis, Voorlichtingreeks nr. 10, 1951. 
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Een derde deeltje (bladzijden 35 recto en 35 verso) geeft de verpachte 
goederen die in een andere gemeente aangegeven werden maar waarvan 
de partijen op de parochie van Nukerke liggen. 
Een vierde deel (bladzijden 36 recto tot 118 recto) “zijn goedhynghe ende 
gronden van erven”, het zijn de eigendommen die niet werden verpacht. 
Tenslotte een vijfde deel (bladzijden 188r en 119r) is “de particuliere coyier 
van de gheconfisscheerde goedynghe toe behoorende den Coninck” met 
andere woorden de aangeslagen goederen. 
De opsteller van dit kohier is wellicht Lowys vande Vyvere want de laatste 
woorden van de belastingsrol zijn: “dit ondertecckent bij onse ghezwooren 
greffier dese, XXIX september XVC LXXIIJ (1573) Lowys vande Vyvere”. 

De 20ste penning 
In de 16de eeuw bestonden al de 100ste penning (1%) en de tiende penning 
(10%). 
De 20ste penning was een bestendige belasting van 5 % die geheven zou 
worden op de verkoop van onroerende goederen, maar werd waarschijnlijk 
nooit doorgevoerd.  
Na verzet van de Provinciale Staten werd ze omgezet naar een vast 
bedrag. Het werd een belasting van 5 % op de jaarlijkse pachtprijs of, bij 
eigendom, de veronderstelde pachtprijs.  
In de lente van 1568 besprak Alva met zijn belangrijkste Nederlandse 
adviseurs zijn plannen voor een nieuw belastingstelsel. Nijpend geldgebrek 
deed hem naar nieuwe belastingen zoeken. Filips II had hem, alhoewel dat 
eigenlijk niet meer nodig was, in 1567 met een groot leger naar de 
Nederlanden gezonden om er de rust en de openbare orde te herstellen na 
de Beeldenstorm. Het toeval wil dat op de dag van zijn vertrek uit Spanje 
een speciale gezant van Margareta van Parma bij het hof aankwam met de 
mededeling dat de rust in de Nederlanden volledig was hersteld en dat de 
aanwezigheid van nieuwe Spaanse troepen alleen maar kwaad zou doen. 
Op 18 juni vertrok Alva toch met een leger van 10 000 man, huurlingen uit 
Spanje en Italië en zelfs uit Albanië. In de loop van de volgende jaren 
groeide het aantal huurlingen verder aan met Duitsers en Walen en 
bereikte in 1574 zelfs 80.000 man. Margareta van Parma kon niet 
instemmen met de komst van Alva. Ze ervoer dat als een grote belediging 
en nam ontslag. Alva kon dan ook dadelijk zijn schrikbewind doorvoeren. 
Tijdens de regeringen van zowel de Bourgondische hertogen als van Keizer 
Karel V en ook van Filips II gebeurde de financiering van de centrale 
regering grotendeels door middel van bedes. Een “bede” was de bijdrage 
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die door de vorst aan de bevolking werd gevraagd voor het handhaven van 
de verdediging en veiligheid van de bewoners, alsook voor het toekennen 
en in standhouden van allerlei rechten en voorrechten, de zogenaamde 
“privilegies”.  
Het totale bedrag van de “bede” werd zo goed mogelijk gerelateerd aan de 
rijkdom en welvaart van een bepaald gebied, maar toch vrij willekeurig 
omgeslagen over de verschillende groepen. De verdeelsleutel heette in 
Vlaanderen “de transport”. Eenmaal de Staten Van Vlaanderen met een 
bede van de vorst hadden ingestemd (geconsenteerd) verdeelde de 
ontvanger-generaal dat bedrag over de 30 steden en 17 kasselrijen van het 
graafschap. De steden betaalden hun bijdrage uit hun eigen stadskas die 
gevuld werd door het heffen van eigen belastingen. Op het platteland, in de 
kasselrijen, werd het aandeel verdeeld over kleinere eenheden zoals 
parochies en heerlijkheden. Het aandeel van elke inwoner werd dan door 
eigen mensen, de “pointers en zetters” van de parochie of heerlijkheid 
bepaald. Hun bijdrage noemde men “pointinghe en zettinghe”. “Het 
voordeel van het omslagstelsel was, dat het onderling geruzie over het 
telkens opnieuw vaststellen van de verdeelsleutel voorkwam, maar een 
nadeel dat in de loop der tijd steeds meer in het oog sprong, was dat het 
niet of pas na zeer lange tijd, en dan nog gebrekkig rekening hield met 
wijzigingen in de economische situatie.”  2 
Reeds tijdens het bewind van Karel V werden er pogingen ondernomen om 
het belastingstelsel te hervormen. De talrijke oorlogen gevoerd door Karel V 
sloegen een diepe put in de staatskas, zodat de vorst telkens opnieuw met 
een “bede” voor de Staten-Generaal moest verschijnen. Landvoogdes Maria 
van Hongarije, zus van Karel V, stelde in 1542 aan de Staten-Generaal voor 
om in alle gewesten een drietal belastingen in te voeren, wat dus totaal iets 
anders was dan een “bede”; de belastinghervorming zelf was de “bede”. De 
gewesten aanvaardden deze hervorming niet.  
De volgende jaren kwamen er nieuwe pogingen (in 1556, 1558, 1559 en 
1560).3  

2 Ferdinand H.M. Grapperhaus, “Alva en de tiende penning”, De Walburg Pers 1984, Zut-
phen, p. 22. 

3 “... om te helpen opbringhen de betalinghe van de ruyteren ende knechten van oorloghe 
gheweest hebbende t’onsen dienste mitsgaders dat de ghuenen die wij noch sullen moeten 
onderhauden tot verzekerthede ende bewaernisse van den frontieren van herwaertsovere”, 
copie van den octroye van den 10n en 20n penning ghelicht in de jaeren 1559 ende 1560. 
Oktrooi van 15 januaria 1558.” Land van Aalst, jaargang XXVIII – 1976, p. 97. 
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Daarna probeerde Alva het nog eens met o.a. het plakkaat van 31 juli 
1571.4 

De twintigste penning of 5 % moest voortaan betaald worden bij elke 
verkoop van een onroerend goed. Bij mijn weten zijn er tot nog toe geen 
lijsten gevonden betreffende de verkoop van onroerende goederen. Lijsten, 
de zogenaamde kohieren van de 20ste penning, van eigenaars en pachters 
die de belasting moesten betalen op de geschatte opbrengst van hun 
eigendom, op pachtgoed bestaan wel. Omwille van hevig protest en druk 
van de bevolking schortte Alva in de zomer van 1572 de belasting op. De 
Staten-Generaal zouden jaarlijks met fl 2.000.000 over de brug komen. 
Door hun getreuzel om de nodige fondsen te leveren kwam de landvoogd 
in de problemen en kon hij zijn huurlingen niet betalen. Inmiddels had Alva 
op 18 december 1573 de Nederlanden verlaten en het bestuur overgedra-
gen aan Requesens. Omwille van het niet uitbetalen van de soldij trokken 
de Spaanse troepen in april 1574 muitend door Antwerpen. Een paar jaar 
later, op 4 november 1576, sloegen die troepen opnieuw aan het muiten. 
Deze plundering staat in de geschiedenisboeken bekend als “de Spaanse 
Furie”. Don Luis de Requesens kondigde uiteindelijk op 7 juni 1574 de 
afschaffing van de belasting aan.  

Gebruikte munten en oppervlaktematen 
In het penningkohier wordt de huurwaarde in ponden parisis, schellingen, 
deniers en obool uitgedrukt en de oppervlakte in bunder, dagwand en 
roeden.  

De munten: ponden (lb) parisis, schellingen (s), deniers (d) en obool 
In de Zuidelijke Nederlanden waren er tot 1690 verschillende ponden in 
omloop: pond groten Vlaams, pond parisis (Parijs pond), pond groten 
Brabants e.a. 
Het pond parisis werd in Vlaanderen vrij veel gebruikt.  

4 Plakkaat en ordonnantie van onze heer de Koning, betreffende de heffing en inning van de 
tiende en twintigste penning over verkopen van roerende en onroerende goederen. Art 
XLVII – “En voor zover aangaat de twintigste penning van de onroerende goederen 
bepalen wij dat wanneer enige grondstukken of land in onze landen van herwaartsover 
gelegen verkocht zullen worden, zoals huizen, landen, beemden, marsland, moerassen, 
molens, bossen, vijvers, wateren of enige andere onroerende goederen, van wat hoedanig-
heid zij ook zijn, zowel lenen, heerlijke rechten, renten, uitgiften in erfpacht en emphitheo-
sen als andere, geen uitgesloten, de verkoper daarvan gehouden wordt achteraf te onzen 
behoeven de twintigste penning te betalen van de juiste prijs van de verkoop en daarvan 
slechts mag aftrekken de lasten waarmee die goederen voor de verkoop belast waren. En 
dat vóór de afstand van het onroerend goed.” “Alva en de tiende penning”, Ferdinand H.M. 
Grapperhaus, De Walburg Pers 1984, Zutphen, p. 337. 
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Een pond parisis (1 lb) is 12 keer kleiner dan het pond groten Vlaams  
(Lb gr Vlaams). 
1 pond groten Vlaams = 12 ponden parisis 
1 pond parisis (1 lb) = 20 schellingen of sous (s) = 240 denieren (d) 
1 schelling (s) = 12 denieren (d) 
1 denier = 2 obolen  

Omrekentabel 

 

  lb 

parisis 

s 

parisis 

d 

parisis 

lb 

 gr Vlaams 

s 

gr Vlaams 

d 

gr Vlaams 

lb 

parisis 
1 20 240 1/12 20/12 20 

s 

parisis 
1/20 1 12 1/240 1/12 1 

d 

parisis 
1/240 1/12 1 1/2880 1/144 1/12 

lb 

gr Vlaams 
12 240 2880 1 20 240 

s 

gr Vlaams 
12/20 12 144 1/20 1 12 

d 

gr Vlaams 
1/20 1 12 1/240 1/12 1 
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Oppervlaktematen - Bunder, dagwand, roede 
Tijdens het Ancien Régime, maar ook nog lange tijd daarna, werd de 
oppervlakte van een perceel grond uitgedrukt in bunders, dagwand en 
roeden. Tijdens het Frans bestuur werd het metriek stelsel bij de wet van 
18 germinal jaar III (7 april 1795) ingevoerd. 
Het woord bunder of bonnier komt van het Keltische bunna, een variante 
van bunda en bond met als afleiding de woorden bond, verbond, 
gebonden, band en verband. Het Gallische bunna en bunda met de 
betekenis van grond en bodem vinden we eveneens in het Ierse bonn met 
de betekenis van grond. De bondslaaf was gebonden aan de grond waarop 
hij werkte, ongeacht de opeenvolgende eigenaars van deze grond. De 
bunder of bonnier, boenre of buunre zouden we kunnen omschrijven als 
een bepaalde oppervlakte waaraan men gebonden was.5 Deze 
oppervlaktemaat wordt thans niet meer gebruikt maar in verschillende 
plaatsnamen in Maarkedal komt die naam nog voor. Rechts langs de 
Maarkebeek bestaat de voetweg het “zevenbunder” waarlangs de 
scholieren vanuit Maarkedal naar hun school in Oudenaarde fietsen.  
Een dagwand verwijst naar de oppervlakte grond die een boer met behulp 
van een os en een ploeg normalerwijze in 1 dag kon ploegen (ongeveer 
één derde van een hectare of ongeveer 3.300 m²).  
De roede is zowel een oppervlaktemaat als een lengtemaat. Men kent een 
vierkante roede (oppervlaktemaat) en een lopende roede (lengtemaat). 
Deze lengtemaat varieerde lokaal sterk, wat natuurlijk zijn gevolg had voor 
de verschillende oppervlaktematen die ervan afgeleid zijn.  
Bij de invoering van het metriek stelsel in Nederland in 1816 werd een 
bunder gelijkgesteld aan 1 hectare of 10.000 m2. In België is dat niet 
gebeurd, zodat men in Vlaanderen nog lange tijd daarna met verschillende 
landmaten werkte, alhoewel de metrieke maten officieel moesten gebruikt 
worden. 

De landmaten in het Land van Aalst  
Een bunder is in de meeste dorpen van het Land van Aalst 
1 ha 22 are 98 ca 25 dm2. 
Een bunder werd onderverdeeld in 4 dagwand en een dagwand in 100 
vierkante roeden. 

5 H. Van De Poel - W. Van Hoof, “Studie betreffende de metrische waarde van oude land 
maten”, (Erf en heemmededelingen, speciale editie), 1984, blz. 5. 



33 

 

Een roede was eveneens een lengtemaat en bedroeg 5,55 m.  
Deze lengtemaat werd als volgt onderverdeeld 

• een roede in 20 voeten (1 voet = 0,2775 m) 
• een voet in 11 duimen 
• een duim in 11 lijnen 
• een lijn in 11 punten. 

Samengevat: 
• 1 bunder = 4 dagwand = 400 (vierkante) roeden = 1, 229825 ha 

De zijde van een bunder = 110,89 m. 
• 1 dagwand = 1/4 bunder = 100 (vierkante) roeden = 0,307456 ha  

De zijde van een dagwand = 55,45 m. 
• 1 vierkante roede = 1/400 bunder = 1/100 van een dagwand = 

30,7456 m2 
De zijde van een vierkante roede = 5,55 m. 

Niet in alle dorpen van het Land van Aast werd deze onderverdeling 
gebruikt. In Appelterre, Denderwindeke, Meerbeke, Mere en Overboelare-
Goeferdinge werden er speciale maten gebruikt 6, evenals in Nukerke, 

   roede 
 

 
 
 
 

1 bunder 

1 ha 22 are 98 ca 25 dm² 

Z=110,89 m 

1 dagwand 

30,7456 are 

Z=55,45 m 

6 H. De Schrijver, “De oude landmaten in Vlaanderen”, p. 7-9. 
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Kwaremont, Ruien, Berchem, Petegem, Elsegem, Kaster, Escanaffles, 
Orroir, Watripont, Anseroeul, Ellezelles.7 
In het landboek van Nukerke opgemaakt door Petrus Joannes Bonné 
"gesworen landmeter geadmitteert bij d'edele heren Burgemeester ende 
schepenen der stede van Aelst” in 1771 staat dat de opmeting is gebeurd 
in "Aelsterse maete wanof 93 roeden doen 100 Nukerkse roeden" .8 

Dus 93 roeden in "Aelstersche maete" of 30,7456 m2 x 93 = 2859,3408 m2 
zijn gelijk aan 100  "Nukerksche roeden".  
Eén Nukerkse roede is dus 28,5934 m2.  

7 Copye van de lantmaeten int Lant van Aelst als volgt. Om te meten de aelstersche roede 
op verscheijde plaetsen en vijt te vinden hoe veel dat het op ander plaetsen bedraegt als 
volgt: 

93 roen van Aelst maecken 100 roen tot Melden en Nukerke. 

77 roen van Aelst maecken 100 roen tot Sulsijcke Quaremont Berchem Rueye en 
Gemont. 

104 ½ roen van Aelst maecken 100 roen tot Peteghem en tot Bevere. 

94 roen van Aelst maecken 100 roen tot Elseghem. 

93 roen van Aelst maecken 100 roen tot Castere. 

88 ¾ roen van Aelst maecken 100 roen tot Schallafijen. 

93 roenvan Aelst maecken 100 roen tot Orroir en Watripont. Ende is maete ghelijck als 
Melden en Nukerke Roosnaecke ende Amegijs. 

102 roen van Aelste maecken 100 roen tot Ansroo. 
90 roen van Aelst maecken 100 roen tot Elziele.  

Rijksarchief Ronse, (nu Gent), Oud Gemeentearchief Nukerke, nr 27. 
8 M. Vuylsteke, “Landboeck der Prochie van Nukerke, lande van Aelst”, Busianrias, 2000. 
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Eén bunder of 400 roeden is dan 28,593408 m2 x 400 = 11437,3632 m2 of 
1 ha 14 are 37 ca in plaats van de gebruikelijke 1 ha 22 are 98 ca.  
Dus ook in Nukerke gebruikte men niet de algemeen gebruikte 
oppervlaktematen van het “Land van Aalst”. 
Samengevat was in Nukerke 

• 1 bunder = 4 dagwand = 400 (vierkante) roeden 
= 1,14373632 ha. De zijde = 110,695 m. 

• 1 dagwand = 1/4 bunder = 100 (vierkante) roeden = 0,28593 ha. 
De zijde = 53,47 m. 

• 1 vierkante roede = 1/400 bunder = 1/100 van een dagwand = 
28,593 m2. De zijde = 5,35 m. 

De oppervlakte van Nukerke zou volgens het 20ste penningkohier 
945 bunder 0 dagwand 47 roeden bedragen. Uitgedrukt in “Aelsterse 
maete” zou dat 1162,46 ha zijn en in “Nukerkse maete” 1081,09 ha. 
Latere metingen geven dan weer andere getallen. In 1660 mat men 
971 bunder 0 dagwand 28 roeden en in 1765 1007 bunder 3 dagwand 89 
roeden . 
Een zekere Dedondere 9,“ghesworen landtmetere residerende inde prochie 
van etichoven” mat op verzoek van jonkheer Jacques Grasimus Blondelle, 
hoogbaljuw van de “Lande van Schoorisse” in de maand september van 
1660 “alle de breedde van erfgronden ligghende binnen de prochie van 
Nukercke”. 
Zijn antwoord:  
“De voornoemde prochie van Nukercke is in t’gheheele groot bevonden soo 
labeur landt, meersschen gheweet, ende bosschaige ghenomen t’samen in 
een masse IX C LXXI b XXVIII r”  (971 bunder 28 roeden). 
De schepenen van Nukerke 10 stuurden op 30 september 1765 hun 
antwoord op de circulaire van 18 september 1765 betreffende de 
oppervlakte van Nukerke aan “de heeren de gedeputeerde der twee stede 
ende Lande van Aelst”. “Ende de prochie van Nukercke is groot volgens 
den taeffelboeck danof synde tot een duysent seven bunder drij 
daeghwant negenentachtigh roeden... (1007 b 3 d 89 r) 30 september 
1765”. 

9 “Land van Aelst”, Stadsarchief Aalst nr. 4941. 
10 “Rapport als antwoord op de circulaire van 18.09.1765 over de oppervlakte van het fiscale 

omschrijving. Land van Aelst”, Stadsarchief Aalst nr.4071. 
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Eigenaars – pachters  
We bekijken eerst enkele algemene gegevens omtrent de hoeveelheid 
verpachte en niet verpachte gronden en vergelijken deze met enkele 
andere parochies. 
Waarschijnlijk werden de gronden opgemeten in ”Aelstersche maete”, 
misschien in “Nukerkse maete”. Hierbij de verschillende oppervlaktes 
uitgedrukt in die verschillende eenheden. In deel 2 (zie volgend nummer 
van Businarias) hebben we het over de eigenaars en de pachters zelf. 
 
Vergelijkende tabel van gronden bewerkt door de eigenaars, door de 
pachters, de geconfisqueerde goederen en de gronden aangegeven in een 
andere gemeente 

  bu = bunder 
d = dagwand 

r = roede 

Aelstersche 
maete 

Nukerkse 
maete % 

Oppervlakte bewerkt 
door de eigenaars 498 bu 3 d 55 r 613,54 ha 570,60 ha 53 

Oppervlakte bewerkt 
door de pachters 413 bu 2 d 94 r 508,82 ha 473,20 ha 44 

Oppervlakte 
geconfisqueerde 
goederen 

19 bu 3 d 68 r 24,50 ha  22,78 ha 2  

Oppervlakte in 
andere gemeente 
aangegeven 

12 bu 2 d 75 r 15,60 ha 14,51 ha  1  

T O T A A L 945 bu 0 d 47 r 1162,46 ha 1081,09 ha   

We tellen 346 eigenaars die zelf hun eigendom bewerkten met een 
gezamenlijke oppervlakte van 613,54 ha, wat een gemiddelde geeft van 
1,77 ha per eigenaar. 
Er waren 160 personen die hun volle eigendom verpachtten. Dit was goed 
voor een gezamenlijke oppervlakte van 471 ha, wat een gemiddelde is van 
2,94 ha per eigenaar. De totale gepachte gronden in Nukerke bedroegen 
508,82 ha of 44%.  
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Vorige studies toonden aan dat er ongeveer evenveel grond verpacht werd 
als dat er door de eigenaar zelf bewerkt werd.11 De verhouding tussen de 
verpachte gronden en niet-verpachte gronden wijkt voor Nukerke enigszins 
af van de cijfers van een aantal andere gemeenten.  
Hieronder de cijfers voor een aantal andere dorpen. 

Parochie % niet-verpachte 
gronden 

% verpachte 
gronden 

Nukerke 53 44 

Kerkhove 45 55 

Elsegem 48 52 

Anzegem 48 52 

Kaster 51 49 

Outrijve 46 54 

Petegem a/d 
Schelde 68 32 

Deerlijk 12 48 52 

Erpe 30 69 

Mere 13 42 58 

11 R. Opsommer, “Kerkhove en Elsegem volgens het twintigste-penningkohier van 1572”, 12de 
jaarboek van de Geschied- en heemkundige kring “De Gaverstreke”, p. 231.  

 R. Castelain , “Kaster volgens het twintigste-penningregister in 1572”, Kortrijk 1981, p. 38.  
 J. Stockman, “Bijdrage tot de geschiedenis van Oudenaarde en zijn kasselrij gedurende de 

Calvinistische heerschappij, 1578-1582”, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven 
1963, p. 60. 

12 F. Benoit, “Deerlijk volgens het twintigste-penningkohier van 1572”, 16de jaarboek van de 
Geschied- en heemkundige kring “De Gaverstreke”, p. 225. 

13 R. De Mol, “Twintigste Penningkohieren te Erpe en te Mere in 1571”, Het Land van Aalst, 
1976, p. 202. 
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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 welke 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 Kerkem en Etikhove.  
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. 
Maarke-Kerkem foto 2177 

Dit is de huwelijksfoto van Georges De 
Keukeleire en Magdalena Vande Voorde. 
Georges werd geboren te Huise op 23 
december 1906, Magdalena te Desselgem op 6 
september 1904. Jammer dat Johan niet weet 
wanneer de foto is gemaakt. Het echtpaar 
pachtte de Jansberghoeve op de Bovenstraat 
6. Op 17 januari 1947 werd Georges voor het 
eerste verkozen te Maarke-Kerkem voor de 
Christelijke Volkspartij en werd meteen 
aangesteld als burgemeester. In 1953 dienden 
de duimen gelegd voor de Liberale partij; 
Georges werd gewoon raadslid. Zes jaar later 
kantelde de balans weer en werd Georges 

opnieuw burgemeester op 9 januari 1959, en herhaalde dit nogmaals op 11 
januari 1965. Einde 1970 is hij gestopt in de plaatselijke politiek. 
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Kerkem foto 2330 
We blijven in Kerkem. Op 28 september 1963 werd E.H. Pastoor Julien De 
Caluwé ingehuldigd als pastoor in de Sint-Petrusparochie te Kerkem. Hij 
werd geboren te Wachtebeke op 28 februari 1921. Hij werd priester gewijd 
op 28 april 1946. Hij werd leraar aan het college te Ninove van 1946 tot 
1962. Van 1962 tot 1982 was hij godsdienstleraar aan het Technisch 
Instituut Depoorter te Ronse. 

Op de foto zien we op de voorgrond van links naar rechts: E.H. Julien De 
Caluwé, burgemeester Georges De Keukeleire en Marcel Gilleman. Wie 
staat er al dan niet verdoken op de achtergrond? 

Kerkem foto 2309 
Dit is een foto waarbij alleen geweten is dat de tweede persoon van links 
op de tweede rij de schoonmoeder is van Roger Lodens, namelijk Irma 
Gruloos. Maar het is wel een foto waarbij we enkele merkwaardige vragen 
kunnen stellen of opmerkingen maken. 
Vermoedelijk dateert de foto uit 1927 of daaromtrent. We zien een groep 
juffrouwen - wij schatten rond de zestien à twintig jaar - vergezeld van 
een priester (E.H. Schelstraete?) en een kloosterzuster (zuster Ludgera?) 
poserend voor een gebouw dat iets schools heeft. Kan dit gaan over een 
zondagsschool? In Kerkem? 
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Opvallend vinden wij de vorm van de deuropening links: een korfboog is 
een in onze regio zeer weinig voorkomende boog, zeker in die tijd. Herkent 
iemand die?  
De afgebeelde personen zullen het ons, gezien de leeftijd die ze vandaag 
zouden hebben, helaas niet kunnen vertellen. Wie weet er meer over? 

Etikhove foto 0052 
Elke gezonde vereniging komt minstens eens per jaar samen voor een of 
ander feest, zo ook de duivenmaatschappij Vooruit uit Etikhove. Volgende 
foto dateert uit het begin van de jaren zeventig van vorige eeuw en toont 
de leden van de maatschappij vòòr hun lokaal, café "De Reisduif"; of was 
het toen nog "In de Keizer" verwijzend naar de oorspronkelijke eigenaars, 
de kinderen De Keyzer, kolen- en aardappelhandelaars. Een ander café "De 
Reisduif" bevond zich vroeger op de hoek van de huidige Etikhovestraat en 
Berkenstraat (thans de nieuwe Louis Delhaize-winkel) en behoorde tot 
einde jaren vijftig aan de familie Verschelden. 
Wie herkennen we hier? 
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Gehurkt van links naar rechts: ?, Albert De Voet, André Schiettecatte. 
Staand voorste rij: v.l.n.r.: Michel Bauters, Monique Van Damme, Albert 
Thienpont, Martine Denayer, Carmen Meersman, Ghislain Pieyns, Williane 
Meersman, cafébazin Julia De Sutter, Jozef Botteldoorn, Jozef De Catelle, 
René Verstraete, Marcel De Keyzer, Raf Van Moorleghem. 
Staand achterste rij: v.l.n.r.: Lucien Van Schoorisse, Marc Lust, Michel Van 
Heddeghem, André Erregat, Firmin Lust, Gomar De Meulemeester, André 
Botteldoorn, Marcel Van Hecke, Albert De Vriese, Eric Martens, Albert Van 
Nieuwenhuyze, Robert De Roose, Albert Heuvick, Richard Vereecken. 
In de deuropening: v.l.n.r.: Georges Sentrie, Lydie De Sutter, Laurent Van 
Overmeeren. 
Onjuistheden kunnen worden doorgegeven aan Johan. 

Etikhove foto 0132 
Ook de Etikhoofse oud-mijnwerkers kwamen jaarlijks samen (al dan niet 
met echtgenote) ter gelegenheid van de viering van de H. Barbara, 
patroonheilige van de mijnwerkers, die op 4 december werd herdacht. Bij 
de hervorming van de heiligenkalender in 1969 werd Barbara van 
Nicomedië, want over haar gaat het, niet meer opgenomen. Maar geen 
nood. De vele oud-mijnwerkers die eind jaren vijftig, begin jaren zestig van 
vorige eeuw, in Etikhove nog woonden kwamen toch samen in het café bij 
Henri De Luyck (nu zaal Maarkedal) om samen hun al-dan-niet onder-
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grondse ervaringen en herinneringen uit te wisselen, arm in arm (kijk maar 
eens op de rij met de neergezetenen).  
Wie staat er allemaal op de foto? Johan doet een oproep hem te helpen. 
Hij herkent wel: 1. Robert Gosseye, 2. Elisabeth Provost, 3. Maria 
Schiettecatte, 5. Albert Deridder, 22. Henri De Luyck, 26. Georges 
Commere, 27. Jozef Erregat, 28. Charles Blommaert. Wie vult de andere 
cijfertjes in? 

Dit is het laatste nummer van de zeventiende jaargang. 

Wie nu al zijn lidgeld voor 2014 wil betalen kan het 
gekozen bedrag overschrijven op het nummer  
BE80 7475 1604 5077 van de Heemkundige Kring  
Businarias, met vermelding lidgeld 2014 

 Lid  € 10 
 Steunend lid  € 15 
 Erelid  € 30 

Met dank bij voorbaat. 
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Ledenlijst 2013 

Ereleden 

Bibliotheek Omer Wattez, Etikhove 
Fam. Luc Bothuyne-De Maeseneire, 
Maarke-Kerkem 
Fam. Jozef Bourdeaudhui, Etikhove 
Mevr. Bernadette Casiers, Etikhove 
Dhr. Laurent Claeys, Gent 
Fam. Romain De Bleeker-Glibert, Ronse 
Dhr. Antoine De Brauwere , 
Oudenaarde 
Dhr. Philippe De Keyser, Oudenaarde 
Dhr. Sylvain De Lange, Gent-Mariakerke 
Dokter Edmond De Meulemeester, 
Nukerke 
Mevrouw De Potter D'Indoye, Tervuren 
Dhr. Stan De Wolf, Ronse 
Fam. Chris en Ann Delaere-Dieryckx, 
Etikhove 
Dhr. Guy Duwijn, Etikhove 
Dhr. Georges Gosseye, Oudenaarde 
Dhr. Noël Huysman, Oudenaarde 
Fam. Walter Kerckhove, Nukerke 

Fam. Fernand Maes, Maarke-Kerkem 
Dhr. Joris Nachtergaele, Etikhove 
Dhr. Herman Norga, Oudenaarde 
Fam. Danny Provost, Schorisse 
Dhr. Dirk Roos, Aalst 
Dhr. Peter Thienpont, Etikhove 
Dhr. Etienne Van der Stricht, 
Oudenaarde 
Mevr. Marie-Paule Van Nieuwenhuyse, 
Ukkel 
Fam. Rudi Van Paemel, Nukerke 
Mevr. Marijke C. G. Van Welden, 
Etikhove 
Mevr. Paula Vander Mijnsbrugge, 
Nukerke 
Notaris Lucie Vandermeersch, 
Oudenaarde 
Dhr. Eric Vandewalle, Oudenaarde 
Dhr. Harald Versieren, Oudenaarde 
Fam. Marc Vuylsteke-Casteleyn, 
Nukerke  

Steunende leden 

Fam. Carlos Aelvoet-Voet, Wortegem-
Petegem 
Fam. Dirk Backeland-De Tavernier, 
Schorisse 
Fam. Denis Baekeland, Schorisse 
Fam. Paul Baekeland, Schorisse 
Mevr. Beatrijs Baeskens, Schorisse 
Fam. Jozef Bauters-Vindevogel, 
Oudenaarde 
Dhr. Hilaire Besard, Schorisse 
Fam. Pascal Bothuyne, Schorisse 
Fam. Marc Bourdeaud'hui, Etikhove 
Fam. Jean Capiau, Schorisse 
Dhr. Carlo Cierkens, Maarke-Kerkem 
Dhr. Chris Clepkens, Tielt-Aarsele 
Dhr. Roger Coopman, Zottegem 
Dhr. Johan Cruypeninck, Schorisse 

Mevr. Agnes Daneels, Ronse 
Dhr. Roger De Bus, Schorisse 
Dhr. Yves De Buysscher, Schorisse 
Dhr. Jacques De Buysscher, Ronse 
Dhr. Joan De Clercq-Van Cauwenberg, 
Etikhove 
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 
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Dhr. Georges De Rijcke, Maarke-Kerkem 
Mevr. Regina De Rodder, Horebeke 
E.H. Pastoor De Schrijver, Eke 
Fam. Gerard De Smet, Etikhove 
Fam. André De Tandt, Ronse 
Fam. Paul De Tavernier, Etikhove 
Fam. Roger De Tavernier, Schorisse 
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 
Fam. Alain Decock-Haelters, Nukerke 
Dhr. Dirk Dekeyzer, Schorisse 
Fam. Pierre Depoorter-Degroodt, 
Schorisse 
Eerw. Br. Lucien Depriester, Broeders 
van Liefde, Gent 
Dhr. Piet Deriemaecker , Nukerke 
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, Frasnes-lez-
Anvaing 
Fam. Jos en Mona Dierckx-Deprez, 
Ronse 
Dhr. Remi Donckerwolcke, Ronse 
Fam. Duthye-Pot, Ronse 
Fam. Jozef Eeckhout-Batteauw, Etikhove 
Fam. André Erregat, Etikhove 
Dhr. Marc Erregat, Etikhove 
Dhr. Robert Geenens, Nukerke 
Dhr. Lucien Geenens, Zwalm 
Dhr. Frans Ghijs , Schorisse 
Dhr. Dieter Ghijs , Etikhove 
Mevr. Elisabeth Ghysels , Nukerke 
Mevr. Marie Marthe Goeffers, Maarke-
Kerkem 
Dhr. Michel Gyselinck, Oudenaarde 

Mevr. Mieke Jaenen, Schorisse 
Mevr. Jeanne Janssens, Schorisse 
Fam. Etienne Lippens, Nukerke 
Fam. Steven Lippens, Nukerke 
Dhr. Noël Livyns , Outrijve 
Fam. Roger Lodens-Schiettecatte, 
Nukerke 
Fam. Antoine Merchiers-Verpoort, 
Oudenaarde 
Dhr. Kenneth Noterman, Nukerke 
Fam. Frans Okerman, Brakel 
Dhr. Paul Opsomer, Nukerke 
Mevr. Godelieve Polet, Schorisse 
Dhr. Noël Popelier, Nukerke 
Geschied- en Oudheidkundige Kring 
Ronse, Ronse 
Mevr. Eliane Santens, Nukerke 
E.H. Maurice Schoorens, Kluisbergen 
Mevr. Marie-Josephe Schoorens, 
Oudenaarde 
Fam. Frederic Thomaes-Lodefier, Brussel 
Dhr. Jonny Thomas, Etikhove 
Dhr. Jan Thomas, Nazareth 
Dhr. en Mevr. Paul Van Butsele, Ronse 
Dhr. Roland Van Coppenolle , Ronse 
Dhr. Germain Van Der Hauwaert, 
Schorisse 
Fam. Edgard Van Droogenbroeck, 
Horebeke 
Dhr. Jacques Van Haesendonck, Maarke-
Kerkem 
Dhr. Frederik Van Nieuwenhuyze, 
Etikhove 
Mevr. Marie-Paule Van Nieuwenhuyze, 
Etikhove 
Dhr. Theo Van Schoorisse, Horebeke 
Dhr. Geert Van Wambeke, Schorisse 
Fam. Damien Van Wambeke, Ronse 
Fam. Emiel Vandenabeele, Nukerke 
Mevr. Denise Vandenabeele, 
Oudenaarde 
Dhr. Roger Vandenhoucke, Gent 
Dhr. Valère Vander Kimpen , 
Geraardsbergen 
Fam. Paul Vander Linden-Schoorens, 
Nukerke 
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Fam. Rufin Vanderdonckt, Schorisse 
Mevr. Gisèle Vanderkimpen, 
Blankenberge 
Dhr. Luc Vanhelleputte, Maarke-Kerkem 
Dhr. Jan Vanovermeire, Etikhove 
Dhr. Jean Velghe, Ronse 
Dhr. Marcel en Cecile Verbeurgt-
Vannieuwenhuyze, Heist-op-den-Berg 
Fam. Etienne Vercruysse-De 
Maeseneire, Zingem 
Fam. Verfaille-De Maeseneire, Ronse 

Fam. Luc Vermeire-Polet, Etikhove 
Dhr. Andre Vermeulen, Schorisse 
Dhr. Phillippe Verzele, Oudenaarde 
Dhr. Rudy Weyts, Oudenaarde 
Dhr. Germain Weytsman, Nukerke 
Dhr. Rudolf Wiegers, Maarke-Kerkem 
Fam. Paul Willen-Pot, Maarke-Kerkem 
Fam. Paul Wittebroodt-Donckerwolcke, 
Schorisse 
Eerw. Zusters van Maria, Maarke-
Kerkem  

Leden 

Prot. Hist. Museum "Abraham Hans", 
Horebeke 
Fam. Luc en Nicole Aelvoet, Schorisse 
Dhr. Louis Aelvoet, Kluisbergen 
Fam. Andre en Josiane Aelvoet-Provost, 
Maarke-Kerkem 
Fam. Anckaert-Roman, Etikhove 
Fam. Ghislain Assez-Lesceux, Schorisse 
Mevr. Marie-Louise Baekelandt, 
Horebeke 
Mevr. Monica Battiau, Oudenaarde 
Dhr. Valère Bauters, Etikhove 
Fam Marc en Lieve Bauwens-Capiau, 
Nukerke 
Fam. Bauwens-Moreels, Maarke-Kerkem 
Mevr. Cathelijne Beaucamps, Ronse 
Dhr. Ruud Bodegraven, Ronse 
Dhr. Boudewijn Botteldoorn, Vloesberg 
Fam. Fr. Botteldoorn-De Lepeleere, 
Etikhove 
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. Koen Claus, Etikhove 
Dhr. Roger Cnudde, Ronse 

Fam. Robert Coessens-Besard, 
Schorisse 
Fam. Jean Collet-De Temmerman, 
Schorisse 
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 Cruypenninck, Schorisse 
Dhr. Honoré De Bo, Oudenaarde 
Dhr. Kris De Bruyne , Schorisse 
Fam. Stefaan De Clercq-Cierkens, 
Etikhove 
Dhr. Georges De Clercq-Roman, 
Etikhove 
Dhr. Eric De Coker, Vloesberg 
Dhr. Paul De Coninck, Kessel-Lo 
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 
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Dhr. Marc De Nil, Oudenaarde 
Dhr. Pieter De Praetere-Declercq, 
Etikhove 
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. Patrick De Vos-Thienpont, Etikhove 
Mevr. Lucresse De Wolf, Etikhove 
Fam. Romain Declercq-Raes, Schorisse 
Fam. Bernard Decraene-Tierens, 
Nukerke 
Fam. Leo Decroo, Schorisse 
Dhr. André Decubber, Schorisse 
Dhr. Patrick Demeulemeester, Etikhove 
Dhr. Donaat Deriemaecker, Nukerke 
Dhr. Geert Deschaumes, Schorisse 
Mevr. Lutgarde Desmet, Maarke-Kerkem 
Danny Detemmerman, Schorisse 
Dhr. Marnix Detollenaere, Oudenaarde 
Fam. Jan Devos-Verstichelen, Horebeke 
Dhr. Philip Deweer, Nukerke 
Dr. Sophie Deweer, Nukerke 
Mevr. Marie Antoinette Dhaeyer, 
Schorisse 
Dhr. Willy DHondt, Wortegem-Petegem 
Dhr. Jean-Marie D'Hondt , Schorisse 
Dhr. Raymond D'Hondt , Schorisse 
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 
VZW Familiekunde Vlaanderen, Merksem
-Antwerpen 
Mevr. Anny Foucart, Ronse 
Mevr. Lieve Goessens, Horebeke 
Fam. Bryan & Gerda Goethals-
Achtergaele, Maarke-Kerkem 
Hof van Goeminne, Etikhove 
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 
Fam. Clement Lemarcq-De Coker, 
Etikhove 
Dhr. Frans Lust, Maarke-Kerkem 
Mevr. Liliane Maes, Oudenaarde 
N.V. Maran, Nukerke 
Dhr. Julien Mejor, Zingem 
Fam. Luc Mincke-Thienpont, Maarke-
Kerkem 
Dhr. Apotheker Johan Moreels, Etikhove 
Mevr. F. Uyterhaegen Museum voor 
Streekgeschiedenis, Zottegem 
Dhr. Pierre Neckebroeck, Gent 
Fam. Bernard Opsomer, Oudenaarde 
Mevr. Beatrijs Opsomer, Oudenaarde 
Dhr. Jean-Pierre Pannekoek,   Oudenaar-
de 
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, Maarkedal 
Mevr Marie-Louise Roman, Etikhove 
Fam. Nery en Mariette Roman, Schorisse 
Dhr. Michel Roman, Ronse 
Dhr. Robert Roman, Oudenaarde 
Fam. Romain Roman-Devos, Ronse 
Dhr. Bernard Ryheul, Schorisse 
Dhr. José Schoorens, Nukerke 
Mevr. Inge Schoorens, Nukerke 
Fam. Somers-Morisse, Nukerke 
Fam. P. en K. Spileers-Lodens, Nukerke 
Fam. Roger Spileers-Willems, Nukerke 
Mevr. Maria Sprimont, Etikhove 
Fam. Gilbert Stockman, Ronse 
Dhr. Luc Thomas, Etikhove 
Dhr. Steven Thomas, Nukerke 
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Dhr. Wim T'Hooft, Oudenaarde 
Mevr. Paulette Trenteseaux, De Panne 
Dhr. Herman Tulleken, Oudenaarde 
Dhr. Theo Valck, Avelgem 
Dhr. Adelin Van Coppenolle, Maarke-
Kerkem 
Fam. Wim Van Coppenolle-Baekeland, 
Ronse 
Dhr. Patrick Van Damme, Deinze 
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 
Jean-Pierre Van Heddegem, Maarke-
Kerkem 
Dhr. Stefaan Van Nieuwenhuyze, 
Etikhove 
Dhr. Jozef Van Nieuwenhuyze, 
Bonheiden 
Fam. Bertrand Van Overmeiren-De Vos, 
Nukerke 
Mevr. Nathalie Van Overwaele , Leuven 
Mevr. Nelly Van Paemel, Lierde 
Dhr. Remi Van Schoorisse, Schorisse 
Dhr. Willy Van Schoorisse, Horebeke 
Dhr. Koen Van Wambeke, Schorisse 
Dhr. Marnic Van Wijnen, Etikhove 
Dhr. Pierre Van Wijnen, Ronse 
Dhr. Eric Vandamme, Etikhove 
Mevr. Anny Vande Catsyne, Etikhove 
Dhr. Willy Vande Wiele, Oudenaarde 

Mevr. Mady Vandekerckhove, Etikhove 
Fam. Vanden Abeele-Dubois, Tournais  
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. Ghislain Vanderdonckt, Horebeke 
Dhr. Norbert Vanderkimpen, Ronse 
Fam. Hendrik Vanderkimpen-Martens, 
Nukerke 
Families Vandewalle-Desmaele, 
Schorisse 
Fam. Eugène Vanhoorne-Breda, 
Schorisse 
Dhr. Johan Vanhuffel, Oudenaarde 
Dhr. Robert Vanpevenaeyge, Schorisse 
Mevr. Zoe Vanpevenaeyge, Oudenaarde 
Mevr. Rachel Vansmevoorde,   
Oudenaarde 
Fam. Luc Vermeulen-Besard, Schorisse 
Dhr. Lieven Verstraeten, Nukerke 
Mevr. Jacqueline Victor, Etikhove 
Dhr. Romain Vindevogel, Wortegem-
Petegem 
Mevr. Adrienne Wauters-Gijselinck, 
Horebeke 
Mevr. Hilde Wieme, Etikhove 
Mevr. Francine Ysebaert, Maarke-Kerkem 
Fam. Gilbert Ysebaert-Cierkens, Maarke-
Kerkem  
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Documentatiecentrum "Ter Maelsaecke" 
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