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Voorwoord 

Zou het kunnen dat de tijd, eenmaal iemand op pensioen is, voor die 
persoon rapper gaat? Het is ongelooflijk hoe snel een jaar voorbij is. Ik 
weet het, het is een jaarlijks terugkerend cliché, maar zit er niet een grond 
van waarheid in? 
Voor de heemkundige kring Businarias was het voorbije jaar eerder kalm. 
Geen uitgebreide tentoonstellingen, geen nieuwe lezingen of voordrachten. 
De dagelijkse - voor sommigen binnen het bestuur letterlijk te nemen -  
werking ging wel gestaag zijn gangetje. Het tijdschrift, dat steeds weer 
artikels bevat met gevarieerde inhoud, terugkerende rubrieken en 
afwisselende onderwerpen, werd telkens op tijd aan de leden bezorgd. 
Terecht mag Businarias daar fier op zijn.  
Ook in het Documentatiecentrum Ter Maelsaecke bleef het gonzen: het 
archief nam in 2013 weer toe met enerzijds een respectabel aantal 
kilogram papieren informatie, en anderzijds ook met de moderne 
hoeveelheden megabytes. Businarias dankt dan ook alle leden die hun 
steentje (in dat geval, document of foto) hebben bijgedragen tot de 
uitbreiding van het archief.  
Ook een dankwoordje aan de medewerkers van de dialectwerkgroep die 
ook elke maand hun bijdrage leveren tot het inventariseren van ons toch 
wel rijk eigen woordenbestand. Wie daarover meer wil weten moet maar 
eens surfen naar de website businarias.be en klikken op “werkgroep 
dialect”.  

Jozef Bourdeaudhui 
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Wat verwachten wij voor 2014? Vooreerst wens ik, in naam van het 
bestuur, de leden van Businarias en hun naasten het allerbeste toe voor 
het nieuwe jaar. In een nieuwjaarsbrief - en dit is er toch een - horen 
beloften thuis. Geen ijdele. Naast de klassieke werking (tijdschrift, 
archiefbeheer, e.d.) staan er twee grote projecten op het programma. Dat 
de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden aanving weet intussen iedereen. 
Ook Businarias zal bijdragen tot de herdenking ervan. Ter gelegenheid van 
'De Nacht van de Geschiedenis', dinsdag 25 maart zal, in samenwerking 
met het Davidsfonds, een voordracht gehouden worden met power-point 
voorstelling. Met Erfgoeddag, zondag 27 april, houdt Businarias, samen 
met het gemeentebestuur (afdeling leven en vrije tijd) van Maarkedal, een 
tentoonstelling waarbij vooral de gebeurtenissen worden herinnerd die zich 
in en rond de Maarkedalse deelgemeenten afspeelden, en ook diegenen 
belicht die erbij betrokken waren.  
Rond eind september worden, in samenwerking met het Maarkedalse 
gemeentebestuur en Leader Project, een aantal activiteiten georganiseerd 
rond de figuur van Valerius De Saedeleer. Veel details wil ik hierover nog 
niet kwijt. Wel dit: de langverwachte heemkundige biografie “Valerius De 
Saedeleer achterna”, die door Businarias wordt uitgegeven en door mezelf 
is samengesteld, zal dan worden voorgesteld. Hopelijk kunnen we over 
twaalf maanden met tevredenheid en fierheid terugkijken op deze 
evenementen. 
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“Misschien laten ze me nu eindelijk in verlof gaan,” hoopte ze. 
Nard hoopte het met haar, “maar mieliedju, meiske, ik zal u missen,” 
gromde hij. 
“Normaal krijg ik veertien dagen en dan ben ik hier weer,” zei ze. “Zolang 
is dat niet.” 
“Ge zoudt beter ginder blijven,” vond hij. “Zo gauw ik kan kom ik zelf ook 
naar huis. En als het te lang duurt, trek ik er hier stillekies, zonder 
goeiendag of goeienavond vanonder. Ik ben een eind ver voor ze het 
ontdekken.”  
Hij zou niet de eerste zijn, die de biezen pakt. Maar thuis geraken was wat 
anders, wie onderweg opgepakt werd, zonder de nodige papieren, kwam 
steevast in een streng werkkamp terecht, voor de zwaarst denkbare en 
ongezondste arbeid. 
“En dan zijn we verder van huis,” bemerkte ze. 
“Och, ik weet het, maar voor u zou ik alles riskeren,” zei hij. 
Geklapsel dat hen niet vooruithielp. Ze moesten gewoon afwachten en zien 
wat er zou gebeuren. 
Al van de eerste dag na het bombardement, werd begonnen met het 
opruimen van de verdemeleerde boel. Wat nog bruikbaar was, werd 
vanonder het puin vandaan gehaald en, deels met oude materialen, 
werden nieuwe gebouwen in elkaar gezet. Maar de productie weer op gang 
brengen, dat zou nog wel een tijdje duren. 

Vertelsels bij de Leuvense stove 

Paul Baekeland 

Wat eerder als een gekke wensdroom in 
het onderbewustzijn van Leonce had 
plaatsgehad, was nu in de werkelijkheid 
ook gebeurd: de Mauserfabrieken in 
Berlijn-Wittenau, waar zij werkte, werden 
gebombardeerd. Gelukkig op een moment 
dat enkel de onderhoudsploeg aanwezig 
was. De meesten van hen waren hals over 
kop naar de bunkers gevlucht, enkelen 
waren niet tijdig uit de voeten geraakt en 
werden nadien dood of zwaar verminkt 
aangetroffen. 
De materiële schade was enorm. 
Een groot deel van het vrouwelijk 
personeel, ook Leonce, werd op technische 
werkloosheid gezet. 
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De werkloos geworden vrouwen brachten hun dagen door met zitten 
kletsen en preekpetillen ondereen. Ze vroegen zich af of ze tijdens de 
werkloosheid nog enig loon of een ander trektement zouden krijgen. Ze 
klaptegen over den eurleuge, de toestanden hier en thuis, ze fezelden over 
de froette venten en rijige wijven, het geflodder achter de struiken en 
overal ten uitkante. 
Van Leonce was het openlijk gekend dat ze met een man “leefde”, ge loopt 
niet in een zak. Het kon haar ook niet schelen, dat er over haar werd 
geklapt.  
Meestal ging ze in de stad ronddrevelen. Soms ging ze een handje 
toesteken in de keuken van hotel Konrad. Altijd trok ze ‘s avonds op met 
Nard.  
“Leonard, mon amour.”  
Samen iets drinken, op een bank gaan zitten in het park, malkander 
vasthouden als twee snotneuzen die nog maar juist de wereld hadden 
ontdekt. 
Het was op een zaterdag dat ze de lang verwachte verlofpapieren kreeg. 
Maandag om tien uur mocht ze in “Bahnhof Zoo” de trein nemen naar 
Keulen. Het was verwacht en toch plots. Het maakte blij en toch ook stil. 
Ze zouden uit mekaar gaan met een lang gat, met de vraag: zien we 
mekaar ooit nog terug? 
Ze hadden de hele zondag voor zich om afscheid te nemen. 
Eerst gingen ze naar de mis, in een van de weinige katholieke kerken, een 
eind lopen van de barakken af. Het gebouw stond gescheurd door 
oorlogsgeweld, de vensterramen waren beschadigd, er vlogen mussen in 
en uit, op de muren tekenden zich vierkante vlakken af, waar schilderijen 
hadden gehangen, die wellicht naar veiliger oorden werden gebracht. Toch 
speelde het orgel en was er mis. De priester stond met zijn rug naar het 
volk, dezelfde gebaren te doen en dezelfde Latijnse woorden te spreken als 
de paters in het kerkske van D’Hoppe. 
Leonce zat de hele tijd wezenloos voor zich uit te staren. Dat deed ze 
altijd, tijdens een kerkdienst. Er gingen weesgegroeten door haar hoofd, 
gebeden die nooit de hemel bereikten, want haar hele wereld zat om haar 
heen rondjes te draaien. 
Nard had de gewoonte de mis “bij te wonen”, niet ze “mee te beleven”. De 
nabijheid van zijn lief was zijn hele gebed. En de gedachte dat ze zouden 
trouwen en de vraag waar ze zouden gaan wonen en hoe Hélène zou 
reageren. En hoe de mensen in Schorisse zouden opkijken. Pee en 
Clementiene en de anderen, en vooral Marietje van den Bienvenu, die een 
speciaal boontje voor hem had.  
Ze trokken naar het Grünewald, zover mogelijk van de mensen weg, ze 
wilden zoveel mogelijk met elkaar alleen zijn, mekaar in de ogen kijken, 
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tootsies geven, mekaar aanraken, intens aanraken, nog intenser aanraken, 
een en hetzelfde lijf zijn, hij met zijn grote klauw haar kontje vastpakken, 
haar mammekies tegen zijn borst voelen, zij zijn groeiende goeste lijfelijk 
gewaarworden. 
“Zullen we een kamer betrekken vannacht?” stelde hij voor. 
Hij had vers geld getrokken, hij kon betalen, daarna, als zij er niet meer 
was, zou hij de broeksriem aanhalen. 
“Ik zal voor lange tijd van u weg zijn,” bekende zij dan, met een heel 
ernstig gezicht. Het ontsnapte haar en hij begreep het niet goed. 
Hij wist nog niet wat zij gisteren aan de weet was gekomen en wat ze 
eerst had menen te verzwijgen, om hem niet nodeloos ongelukkig te 
maken. Georgine had haar gezegd dat ze na haar verlof verplaatst zou 
worden, voor lichter werk in een gezonder omgeving. Niet meer in Berlijn. 
“Der Ludwich” had daarvoor gezorgd. Of liever de “iemand” met invloed, 
die geregeld in het restaurant kwam dineren en die “der Ludwich” een 
pleziertje wou doen. 
Nard keek vol onrust. 
“Dan zien we mekaar alluchte niet meer weer zolang de oorlog duurt, of 
misschien nooit meer,” vreesde hij.  
Hij zou daar zot van worden.  
“Zoudt ge dan toch niet beter in België blijven?” stelde hij voor. “Het kan 
niet lang meer duren eer ik hier weg geraak. Dan duiken we onder, ze 
vinden ons niet.” 
“Maar dan hebben we ook geen inkomen meer,” peinsde ze luidop. “We 
moeten ons kroeten kunnen verdienen, om in leven te blijven.” 
“De oorlog zal niet blijven duren,” zei hij. “We vinden wel wat. Als we maar 
bijeen kunnen zijn.” 
“Ik weet echt niet wat me te doen staat” twijfelde ze. 
Ze had veertien dagen de tijd om erover na te denken. 
Hij vroeg zich af of hij niet mee zou gaan met haar, ergens weggekropen in 
dezelfde trein. Te gek om te bedenken. Of hij niet op een andere manier 
kon verdwijnen, voor een lang en gevaarlijk avontuur, als blinde passagier 
of zo, van dorp naar stad naar dorp, om dan net op tijd in de Borinage te 
zijn, om haar dan te beletten nog terug naar Duitsland te komen. 
Ze liepen steeds dieper het bos in. Aan het meertje Teufelssee, waar zij 
eens op een vrije dag met Georgine was geweest, konden ze iets drinken 
en bleven ze naar de watervogels staan kijken. Op de banken zaten 
soldaten met hun lief. Een oud menske met haar hondje. De vredigheid 
van het plekje bande de oorlog ver weg. 
“Er rijden dagelijks treinen naar Keulen,” dacht hij luidop. “Ik koop gewoon 



7 

een treincoupon, ik speld een kenteken van de nazi’s op mijn kraag, dat 
misleidt, ik zit zogezegd verstrooid in een Duitse gazet te lezen, ik zie er 
helemaal uit als een van hen. En ze laten mij met rust.” 
Hij zag in dat hij erop los fantaseerde. 
“Tot Keulen wordt ge misschien wel gerust gelaten,” meende zijn lief, 
“maar verderop geraken is niet te doen, als ge geen vergunning hebt.” 
Ze wist het een en het ander van de magazijnchef van de fabriek, die al 
door veel waterkies gezwommen had en zelfs verdacht werd van spionage. 
“Blijf alstublieft hier, Leonard,” bezwoer ze hem. “Ik zal u per brief laten 
weten wat ik verder doe. Onderduiken in België en wachten op u. Of…” 
Ze zweeg een hele poos en verklaarde daarna dat ze eigenlijk niet anders 
kon dan terugkeren, dat als ze het niet deed, ze dan de mensen die hier 
voor haar hadden geijverd in de problemen zou brengen, Georgine in de 
eerste plaats, maar ook Ludwich. Ze kende verhalen van harde represailles 
die werden genomen, precies tegen de werkmakkers van verlofgangers die 
niet terug waren gekeerd. 
Ze sliepen die nacht op een dakkamer van een achteruithotel. Ze sliepen 
eigenlijk niet, daar was het veel te doef voor, zelfs pietjenaakt bovenop het 
bed konden ze niet inslapen van de warmte. Ze hielden zich derhalve vol 
overgave met de liefde bezig, tot de morgen toe. Want daarna, God weet 
of het daarna nog ooit zou kunnen gebeuren. 
Toen zij weg was, bleef Nard als een getormenteerd man achter. Hij had 
haar niet eens kunnen uitwuiven aan het station. Terwijl zij op de trein 
stapte, en deze reusachtige stad uit werd gereden, de verre heimat 
tegemoet, stond hij, samen met een manke Duitser (Müller heette hij, een 
voornaam had hij niet) de gaten dicht te timmeren van een van de door 
elkaar geschudde staatsgebouwen nabij de Kurfürstendam. 
Dit was de ellendigste dag van zijn bestaan. Niets is erger dan tot over je 
kop verliefd te zijn, terwijl je lief in een trein zit, die haar elke seconde 
verder van je weg brengt. En je niets kan doen dan je kas opfretten. Dit is 
een toestand om van pure ellende je eigen kloten af te bijten! 
Plotseling kreeg hij een woedeaanval zoals hem nog nooit was overkomen. 
Hij begon een resem verdoemenistermen met God erbij uit te stoten. Zo 
heftig ging hij tekeer, dat de Duitser geschrokken een stap achteruit zette.  
“Der Leonard ist verrückt,” mompelde hij hoofdschuddend. 
Der Leonard was de hele maandagmorgen uitzonderlijk stil geweest en 
Müller had vermoed dat der Leonard zijn speeldingske kwijt was. Misschien 
wel voorgoed. 
“Liebeskummer, nicht?” probeerde hij begrijpend. 
Maar er klonk een zekere spot door en die was er te veel aan. 
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“Houd die plank vast en zwijg!” blafte Nard. 
Maar zwijgen deed de ander niet, hij kwam integendeel nu pas op dreef. 
“Zwaar werk verricht vannacht?” 
Dat was olie op het vuur. Als hij zijn gaapsel niet houdt, ontplof ik, dacht 
Nard.  
Maar hij hield zijn gaapsel niet. 
“Ge ziet er inderdaad afgedjakt uit,” ging hij treiterig door. “Ge moet uzelf 
een beetje sparen, man, ik had u wel even kunnen aflossen, ik had haar 
wel even kunnen overnemen, daar zijn we vrienden voor.” 
Vrienden! Die godverdomse Duitse mankepoot, waarmee hij op geregelde 
tijden voor enkele dagen opgescheept zat, was allesbehalve een vriend. 
De anders zo rustige Nard kwam maar niet tot bedaren deze keer. De 
nagel die hij met te zware slagen de dunne plank indreef slomdege. Toen 
sloeg hij woedend de plank zelf aan splenters.  
Nu zag hij wat hij had aangericht en bedaarde, loerde vanonder zijn klak 
naar de Duitser, die eigenlijk zijn chef was en begon daarna zwijgend de 
splenters op te ruimen. 
“Is het nu stilaan over?” vroeg Müller. 
Het was over.  
Hij kreeg een schouderklop en daarmee wist hij dat de ander nog zo geen 
slechte was, dat ze eigenlijk best met mekaar overweg konden.  
Ze waren twee deunzeleers die in hetzelfde schuitje zaten. Die werkten om 
den brode, voor een niet te benoemen macht, die ver boven hen stond. Ze 
ondervonden daarbij alle twee hoe nodeloos hun werk was, want het werd 
telkens weer stukgesmeten. Alles in hun leven was per slot van rekening 
uit zijnen haak. Müller was zijn vrouw kwijtgespeeld aan een “generaal” 
met twee strepen (!) en die van Nard zat in een trein naar huis. Müller had 
in mei van ‘t jaar veertig een stuk of wat Fransen kapotgeschoten en werd 
daarna zelf verminkt, zodat hij niet meer geschikt was om te vechten. En 
daar was hij niet kwaad om geweest. Nard had de stomme beslissing 
genomen voor den Duits te komen werken, maar de Voorzienigheid had er 
gegarandeerd voor iets tussen gezeten, want uitgerekend hier in Berlijn 
had hij zijn twintig jaar oude liefde opnieuw ontmoet. Anders was het nooit 
meer gebeurd. 
“Vanavond gaan we samen op stap,” besliste Müller. Hij kende een bruine 
kroeg, “eine nette Kneipe”, waar mannen onder elkaar kletsten en bier 
dronken en dan zat werden en de wereld verbeterden op hun manier. 
Hij liet zich meelokken, ze dronken “grosse Biere” en de tongen kwamen 
los. Te los? De lucht hing vol politiek. Nard begon zich na een poos 
ongerust te voelen. Hij was moe, dacht aan Leonce, wou gaan rondlopen 
in de stad en dan naar zijn barak gaan en slapen. 
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“Eerst nog een bier,” zei Müller. 
Het zoveelste dus. Hij wenkte de waardin.  
Ze had een bleek vel en omfloerste ogen, haar stem ruiste roestig. De rest 
aan haar was kwaliteit van een poos geleden. Ze scheen Müller te kennen, 
Nard noemde ze “Schatz”. Ze slofte een beetje en liet haar kont kwabben 
bij het heen en weer lopen. 
De doorrookte kroeg gonsde van geklapsel. Het bier liep vlotjes naar 
binnen, de wereld werd ruimer, Leonce wuifde in de verte “ik kom spoedig 
terug”. 
Plotseling viel Polizei de kroeg binnen, in de gedaante van twee geblokte 
kerels, een stel brute vierkantigheid. 
“Het gebeurt wel meer,” fluisterde Müller. 
Drie sombere figuren, die de hele tijd met hun koppen tegeneen aan een 
tafeltje hadden gezeten, waren weg. Verdwenen. 
“Ausweiskontrolle!”  
Waarom zit ik hier, dacht Nard? Dit is geen gewoon café. Hier gebeuren 
dingen die door de politie in de gaten worden gehouden. 
Rustig blijven, fluisterde Müller. 
Nooit over politiek klappen, dacht Nard. Horen, zien en zwijgen, zei 
meester Touche indertijd. Hij voelde zich bereid, de Hitlergroet te brengen, 
als dat nodig mocht zijn. Om je hachje te redden ben je tot alles bereid. 
Berouw dat is voor later. 
Er gebeurde niets. 
Ze dronken nog een laatste kroes bier, om goed te kunnen slapen.  
Hoe hij die nacht thuis was geraakt, wist Nard ’s anderdaags van geen 
kanten. Hij had net zo goed ergens in elkaar kunnen zakken, onder een 
brug of zo. Hij had in de Spree kunnen tjommelen en verdrinken. Hij had in 
den amigo kunnen belanden. Het was allemaal niet gebeurd. Waarschijnlijk 
had Müller hem naar huis begeleid. 
Diezelfde nacht was het beginnen onweren en daarna was het afgekoeld. 
Maar ook dat wist hij niet, de anderen vertelden het hem, toen hij uit zijn 
vlooibak kroop. 
Precies vierentwintig dagen na het vertrek van Leonce (hij had de dagen 
geteld), kreeg hij een brief van haar.  
Maar dat is dan voor het volgend nummer van ons boekske. 

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 kranten-
knipselarchief 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? 
In het vorig nummer van het tijdschrift (nr. 51 van de zeventiende 
jaargang) hadden wij het uitsluitend over het “ruilverkavelingsdossier 
Etikhove”. Er gebeurden toch ook nog andere zaken in de Maarkedalse 
deelgemeenten. Een selectie... 
Nukerke, november 1983 
“Crisis bij Nukerkse duivenmelkers”. Als je dit vandaag leest zonder enige 
voorkennis kan je enkel maar denken dat op zijn minst de vogelpest is 
uitgebroken in de duivenhokken. Alleen... de vogelpest was in 1983 nog 
niet uitgevonden. Wat scheelde er dan? “De duivenmaatschappij 'Eerlijk 
moet niemand vrezen' zal nooit koninklijk worden. De fel begeerde titel die 
elke vereniging met fierheid in haar blazoen draagt, ligt voor Nukerke niet 
meer in 't verschiet. De crisis slaat ook in de duivensport toe. Een eens zo 
bloeiende maatschappij gaat ter ziele. Tot nooit weerom...” Een 
aandoenlijke verwoording van de traanplengende reporter in zijn inleiding. 
De duivenmaatschappij werd opgericht op 25 januari 1936 in 't 'Grijs 
Paard', het café van Cyriel Schoorens. De stichtende “duivenpieten” waren 
Alfred De Raedt, Georges Lemarcq, Oscar Verhellen, Joseph Verdonckt, 
Omer Norga en Cyriel Schoorens. “De vereniging was op eerlijkheid gesteld 
en was categoriek tegen bedrog, vandaar haar naam.” Waarom dan de 
officiële ontbinding op 31 december 1983? De laatste voorzitter, Herman 
Vanden Abeele, mag het uitleggen. “Primo: de lokaalhouder stopt de 
herbergactiviteiten; café 't Moleken aan de Holandstraat sluit de deuren. 2. 
De concurrentie van naburige maatschappijen is nogal voelbaar. Ten 
derde: de ontvangsten van de inleggelden zijn fel in dalende lijn.” De 
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reporter verwijst ook nog naar de geschiedenis van de maatschappij, 
enkele merkwaardige gebeurtenissen uit haar korte bestaan, en brengt 
hulde aan enkele “bekende melkers met ronkende namen”. Maken duiven 
ook geen ronkend geluid? 
Onderstaande foto toont het bestuur van 'Eerlijk moet niemand vrezen' 
naar aanleiding van de viering van koning en kampioen in 1973. “We 
herkennen v.l.n.r. voorzitter Oscar Verhellen, secretaris Arsène Verroken, 
Albert Haelters, Edgard Lesenne, ondervoorzitter Georges De Rouck, 
Maurice De Vos en toenmalig secretaris Herman Vanden Abeele.” 

Schorisse, mei 1983 
Wie herinnert zich in Schorisse nog E.H. Vanderstuyft en zijn huishoudster 
Suzanne? Hij was dertien jaar “zieleherder van Schorisse” en nam op een 
vrijdagavond in mei afscheid van zijn parochianen, “waarmee hij volgens 
zijn eigen woorden zolang als een gelukkig mens mocht samenleven. Het 
was Johan Cruypeninck die het hele programma met poëtische verzen aan 
elkaar praatte, maar bijna alle verenigingen die de pastoor als proost 
hadden droegen hun steentje bij tot een gezellige viering.” Optredens 

waren er van 't Schuusies 
Muziekske, het zangkoor onder 
leiding van Geert Van Wambeke, 
de kinderen van de Vrije 
Basisschool. “Juffrouw Marcella 
Van Wambeke dankte E.H. 
Vanderstuyft en zijn huishoudster 
Suzanne voor het vele werk dat ze 
voor de school deden in goede en 
kwade momenten. Ze prees hem 
ook als een beginselvast priester 
die de moed had tegen 
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onverschilligheid te reageren en de oude waarden kost wat kost behield.” 
Zijn we dat laatste nu niet zo een beetje aan het loslaten met alle gevolgen 
vandien? Nadat Georges Polet, voorzitter van de kerkfabriek ook zijn 
dankwoord had uitgesproken, nam de pastoor het woord. “Schorissenaren 
zijn toegewijde mensen met veel geduld en verdraagzaamheid, aldus E.H. 
Vanderstuyft.” Zo hoor je dat ook eens van een ander! E.H. Walter 
D'Hollander zou de nieuwe pastoor worden vanaf 12 juni 1983. 

Louise-Marie, februari 1983 
Wie kent de Bierfluiters uit Louise-Marie niet? Anders moet je maar eens 
gaan lezen in het boek "150 jaar Louise-Marie", door Businarias uitgegeven 
in 2003. Uit knipsels blijkt nu dat deze vrolijke olijkerds ook het buitenland 
van Louise-Marie onveilig maakten. "Vorige zaterdag waren de bierfluiters 
van Louise-Marie in het bejaardenhuis van het O.C.M.W. - Ronse om de 
bejaarden te vergasten op een lekkere portie geutelingen. Vooraleer echter 
de inwendige mens versterkt werd, kregen de bejaarden een muzikale 
namiddag aangeboden waar liedjes uit de oude doos werden gezongen." 
Er was ook nog een speciale attractie voorzien voor Hélène Van Coppenolle 
die haar 85ste verjaardag vierde. "Na het nummertje met zijn acht 
geitenballen kreeg zij van Dany Heyse, de oud-geitenboer, een glas frisse 
geitenmelk aangeboden." Kent er nog iemand den truc met de 
geitenballen? Demonstraties zijn toegelaten in Ter Maelsaecke op 
zondagvoormiddag. Zou Bella nog bestaan? 
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"Na afloop konden we de afgevaardigden van de bierfluiters op de 
gevoelige plaat vastleggen: burgemeester Omer De Vos, schepenen Marc 
Van Overmeire en Marc De Vos. Ook de voorzitter van het O.C.M.W. Frans 
De Ruyck was van de partij."  
En Dany Heyse en Bella met haar acht ballen (?)  
Maarkedal, juni 1983 
Familiebijeenkomsten komen regelmatig wel ergens voor. In juni 1983 was 
het de beurt aan de afstammelingen van het echtpaar Aelvoet-Van 
Schorisse. "Louis Aelvoet werd geboren te Etikhove op 14 april 1773. Hij 
was de vierde telg uit een gezin van 13 kinderen. Suzanna Van Schorisse 
zag het levenslicht te Etikhove op 22 februari 1783 en was de vierde 
dochter uit een gezin met 9 kinderen. Hun huwelijk werd gezegend met 7 
kinderen. Hij verdiende zijn brood als thuiswever, en was voor zijn tijd een 
zeer uniek man, want hij kon lezen en schrijven. Zijn vrouw stamde uit een 
geslacht dat de toenmalige baljuw van Etikhove-Fiennes in zijn rangen 
telde." Louis werd 75 jaar oud. Suzanna stierf op 29 april 1883. En precies 
omdat Suzanna 100 jaar geleden overleed kwamen nu een honderdtal 
afstammelingen samen. "Zij kwamen uit Horebeke, Mater, Eine, Ronse, 
Oudenaarde, Louise-Marie, Wortegem, Lovendegem, Zwijndrecht, Ath, 
Lessen, Brussel, ja zelfs Duitsland. Zij vierden het feest na een plechtig 
dankmis in de Sint-Britiuskerk van Etikhove, waar hun stamvader en -
moeder werden gedoopt en begraven." 
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Naar aanleiding van zijn jubileumviering van 50 jaar priesterschap op 
8 juni 2013 werd volgend interview afgenomen. 

Kunt u kort uw biografie schetsen? 
Op 27 juli 1938 zijn mijn tweelingzus Marie-Josephe en ik “thuis” in 
Nukerke geboren. 
De kleuter- en lagere school liep ik in Nukerke; het 1ste leerjaar bij juffrouw 
Angèle, het 2de en 3de leerjaar bij meester Oscar Decubber, het 4de en 5de 
leerjaar bij meester Benoit Lepez. Het 6de leerjaar volgde ik in het 
Sint-Antoniuscollege in Ronse; en daar voltooide ik ook mijn humaniora. Na 
mijn humaniora trok ik naar het Bisschoppelijk Seminarie aan de Reep in 
Gent om dan op 8 juni 1963 tot priester gewijd te worden. 

Wanneer heeft u beslist om naar het seminarie te gaan? 
Wel, dat is langzaam gegroeid, het was in elk geval geen bevlieging. Toen 
ik naar het seminarie ging zei men: “Maurice, wil ook niet werken, hij leert 
voor pastoor!” 

Kunt u enkele mooie herinneringen aanhalen? 
Een groot moment voor mij 
was toen pastoor Clement 
Tirez me vroeg om misdienaar 
te worden, samen met Etienne 
Deriemaecker; de oprichting 
van de scouts in Nukerke 
samen met Willy Dhaenens, 
alsook het bouwen van een 
lokaal, dat toen 15 000 frank 
kostte. Natuurlijk was het 
mooiste moment de dag van 

mijn priesterwijding, op 8 juni 1963, in de Sint-Baafskathedraal te Gent, 
door monseigneur Karel Justinus Calewaert; en dan als laatste mijn 
jubileumviering op 8 juni 2013 te Berchem. Het was ontroerend, zoveel 
volk, zoveel lieve mensen. 

Interview met pastoor Maurice Schoorens 

Paula Vander Mijnsbrugge 
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Welke waren de moeilijkste momenten in uw carrière? 
Oei, bij het overlijden van kinderen, jongeren, volwassenen... en de 
begrafenis ervan. Je vindt moeilijk troostende woorden, je voelt je zo 
machteloos. Je probeert begripvol te zijn, maar het blijft moeilijk. 

Beantwoordde het priesterleven aan je verwachtingen? 
Ja, absoluut. Ik heb er veel deugd aan beleefd. Ik kreeg de bijnaam: 
“Kapitein Zeldenthuis”, daar ik graag met de mensen omging en ook het 
contact met de jeugd. Ik vond vooral veel “zelfvoldoening” bij zieken-
bezoek en immers dat is een “zalving voor de mens”. 

Hoe verliep uw carrière? 
Ik ben begonnen als 
reserve-aalmoezenier bij 
het leger in Siegen, waar 
Urbain Heyse (later pastoor 
in Nukerke) en Georges 
Herregods aalmoezenier 
waren, dan onderpastoor in 
Oostwinkel en leraar aan 
het Sint-Vincentiuscollege te 
Eeklo. Daarna ben ik 12 
jaar pastoor geweest in de 
Sint-Simon- en Judas-
parochie in Gentbrugge en vervolgens 6 jaar onderpastoor in de 
Sint-Martinusparochie in Ronse. Hierna was ik dan 10 jaar pastoor in de 
H. Hartparochie in Aalst (gelegen bij het voetbalveld “Eendracht Aalst”). 
Tenslotte werd ik als pastoor aangesteld in Kluisbergen, in de 4 parochies 
namelijk Berchem (O.L.V. van de Carmel), Kwaremont (Sint-Amandus), 
Ruien (Sint-Cornelius), Zulzeke (Sint-Jan in de Olie). Nu kan ik het wat 
rustiger doen en voel me gelukkig als aalmoezenier in de woonzorgcentra 
de Samaritaan, Glorieuxstraat 7-9 in Nukerke en Sint-Leonard, 
Louise-Mariestraat 19 in Etikhove. 

Nu nog wat actualiteit. Hoe staat u tegenover de kloof: “rijke” en “arme” 
landen? 
Ik stel vast dat er een evolutie komt, er worden meer en meer acties op 
touw gezet om de jongeren, volwassenen... meer bewust te maken van de 
“ongelijkheid”. Maar het contrast bestaat nog, maar ik zeg nogmaals: “de 
groei naar meer gemeenschap en het zoeken naar zingeving van het leven, 
leeft onder de jongeren”. 



16 

Wat vindt u van paus Franciscus, een Argentijn? 
Er waait een echte “nieuwe geest” door de kerk, hij is een boodschapper 
voor jong en oud. Hij straalt charisma uit. Maar hij zal het moeilijk hebben 
om op te boksen tegen de eeuwenoude tradities. 

Het boek : “Terug naar Chili” onderweg met Padre Paul Dierckx - 
(november 2012 - ROVARO) waarin u het voorwoord schreef, verhaalt jullie 
belevenissen daar. Hoe staat u tegenover het missiewerk van onder andere 
Padre Paul Dierckx? 
Een grote bewondering voor het missiewerk; hoe die paters daar in 
moeilijke omstandigheden werken en de moed niet verliezen is 
bewonderenswaardig. De misvieringen daar, zijn een feestelijk samenzijn 
met de families en vol enthousiasme loven ze de Heer, de sfeer is niet te 
beschrijven. 

Welke is de belangrijkste les die het leven u heeft geleerd? 
Dat men moet leren relativeren en compromissen sluiten. 

Hoe ziet u de toekomst? 
Positief. Ik ben gelukkig met mijn nieuwe opdracht. Op een meer rustiger 
manier kan ik nu contact hebben met de mensen, met vele bekenden en 
nog wel in mijn geboortestreek, het is voor mij als een droom. 

Ik wens u nog veel succes, aalmoezenier Maurice en dank voor het 
interview. 
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Nukerke volgens het 20ste penningkohier van 1572 (Deel 2) 

Marc Vuylsteke 

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 %.  
Voor deze bijdragen onderzochten we het penningkohier en verzamelden 
informatie over de pachtprijzen (huurwaarde) van de bossen, huizen, 
hofsteden en landbouwgronden (land, weide, meers). In het derde deel 
bekijken we dan de niet-verpachte eigendommen.  
Pachten en pachtprijzen 
Op de geschatte waarde van het verpachtte goed moest men de 20ste 
penning of 5 % belasting betalen. Op de “gheconfisscheerde goedynghe 
toe behoorende den Coninck” werd de 40ste penning of 2,50 % geheven.  
De oppervlakte van die geconfisqueerde goederen was ongeveer 24,50 ha 
en men betaalde 28 s 11 d belasting. De pachtprijs was dan 2,43 lb. parisis 
per ha. Het was de pachter of de huurder die gehouden was de twintigste 
penning te betalen. Wanneer deze echter zijn huis verlaten had of 
onvermogend was moest de eigenaar de belasting dragen.  
Bos 
Zes percelen bos met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 73 ha 
werden verpacht. Het grote bos van 50 bunder (61,50 ha), genaamd de 
Rubberechtsbank, was eigendom van de heer van Pamele. Adriaen Van 
Butseleer en Paschier Lauwereyns huurden het bos voor 30 lb. groten 
Vlaams of 360 lb. parisis. De pachtprijs was dan 5,85 lb. parisis per ha. 
“Adriaen Van Butseleer ende Paschier Lauwereyns houden in pachte vande 
heer Pamele L buendere borsch ghenaempt Rubberechts banck.” 
Het borsteelbos met een oppervlakte van 3 b 2 d (4,30 ha) werd door Joos 
de Backere verpacht aan Louis en Pieter Van Mallegem voor 42 lb. parisis 
of 9,75 lb. parisis per ha. Het bos, in eigendom van Willem Cabelaus, dat 
iets kleiner in oppervlakte was (4 ha), werd verpacht aan Lowys Vande 
Vyvere en Gillis Van Malleghem voor slechts 4,50 lb. parisis per ha. Het 
bosje, verpacht aan Jan Pot fs Coolaert, had een oppervlakte van amper 
1,50 dagwand. Het werd verpacht door Gelo de Moytye voor 6 lb. parisis 
wat neerkomt op 13 lb. parisis per ha. De drie andere percelen bos (samen 
2,20 ha) werden verpacht voor ongeveer 9 lb. parisis per ha. 
Een deel van het goed ter Wildergans, 30 bunder groot (ongeveer 37 ha) 
was eveneens bos en dit werd gepacht door Pieter Van Butseleer. 
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Hofsteden en huizen 
De 5 pachthoven waren: Goed van Gramees (22 b) verpacht voor 3,55 lb. 
per ha, ’t Hof ter Helleputte (14 b) voor 5,92 lb. per ha, het Oliviersvelt (12 
b) voor 11.41 lb. per ha en t’ Scaverot (11b) voor 4,95 lb. per ha, en een 
“behuust” pachtgoed zonder naam (17 b) verpacht voor 6,89 lb. per ha. 
Het goed Ter Wildergans(30 b) was wellicht geen hofstede (zie verder), het 
goed werd verpacht voor 12 lb. per ha  
Slechts 15 huizen werden verpacht. De prijs varieert van 4 lb. per ha tot 
194 lb. per ha. Eén van de drie huizen in eigendom van de kerk van 
Nukerke was het huis van Bettelmeus Bijn, “een wonhuus ghenaemt de 
Roose”, staande op 32 roeden (10 are) en verpacht voor 18 lb. of 183 lb. 
per ha. Ook het klooster van Maagdendale verpachtte een huis. 

pachter van een huis dagwand roeden are lb lb/ha 

Van Aerdaele Jan 10   307,5 18,00 5,85 

Vander Bosschellen Jan 4   123,0 12,00 9,76 

Ruffelaert Roelant 3   92,2 24,50 26,56 

Van Butseleer Regorius 2 75 84,6 20,00 23,65 

Vande Putte Gillis 2   61,5 12,00 19,51 

Pot Pieter fs Pieters 2   61,5 13,00 21,14 

De Dondere Pieter 2   61,5 12,00 19,51 

De Raedt Jan 1 50 46,1 12,00 26,02 

Purniet Michiel 1 44 44,3 7,50 16,94 

Van Coppenole Cornillis 1   30,7 5,00 16,26 

Huysman Cornelis 1   30,7 1,20 3,90 

Byn Bartholomeus   32 9,8 18,0 183,67 

Dannyns Andries   12 3,7 0,15 4,07 

Vander Gheynst Melchior   12 3,7 0,60 16,26 

De Taeye Jan   12 3,7 3,00 81,31 
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Het goed Te Gramees 
De familie van Gramees (ook Grammez of Gramez) duikt op in de 
archieven in de 2de helft van de 14de eeuw. Deze familie was erg belangrijk 
en zij bezat de hoeve Ter Rijt (Melden) en een hoeve in Nukerke, die men 
naderhand het goed Te Gramees zou noemen. De familie bleef gans de 
15de eeuw in Gent of omgeving wonen. In 1446 was het goed Te Gramees 
33 b 69 r of ongeveer 40 ha groot. Vermoedelijk betrof het uitsluitend 
cijnsgoed, daar jaarlijkse cijns of heerlijke rente moest betaald worden. 
Eigenaars en pachters van dit goed zijn bekend vanaf 1389 tot rond 1500.  
Jacob Utenhove die afwisselend schepen van de Keure en van Gedeele te 
Gent was, trouwde in 1463 met Moyse de Maech. Hij verpachtte het goed 
Te Gramees aan Dierlaey Van der Donckt. Het echtpaar stierf reeds in 1466 
en liet slechts één zoon na, Roeland. Deze bleef eigenaar tot 1495 en in 
1489 verpachtte hij het goed Te Gramees voor 12 jaar aan Olivier Van der 
Donckt1. Wellicht was deze Olivier de vader van één van de drie getuigen 

1  R. Castelain, Het goed ter Rijt (Melden) en te Gramees (Nukerke) – 14de tot 15de eeuw, 
Geschied- en Oudheidkunige kring Oudenaarde, deel XLVI, januari 2006. 
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die op 29 oktober 1561 voor de schepenen van Oudenaarde verschenen 
om te getuigen dat ze de Gillis Vander Gheenst en Jehanne van de Coye, 
de ouders van Janneke Vander Gheenst en moeder van Margareta van 
Parma goed gekend hadden2. 
In de 20ste penningkohier van 15723 was het goed Te Gramees in 
eigendom van de erfgenamen van Jan de Sitter. Het had toen nog een 
oppervlakte van 22 bunder of ongeveer 27 ha. Arend Torreel pachtte het 
goed met land en weide dat deels op Melden (1 b 1 d) en Etikhove 
(1 d 60 r) lag voor 13 lb. groten Vlaams. Zelf bezat Arend slechts 0,50 ha. 
“Arendt Torreels houdt in pachte een behuust pachtgoet gheheeten tgoet 
te Grames met de behuusynghe daer op staende toebehoorende dooirs Jan 
De Sittere groot XXIJ buenders onder lant ende gheweet waer af op de 
prochie van Melden liggen VI dachwant mersch ende binnen de prochie 
van Etticove J dachwant LX roeden lante ende hier al brocht tsaem mits 
datter de meerste hoeve gheleghen is ende ghelt jaerlicx XJ lb gr ende 
boven desen in renten J C (100) muekens evene rente mate bedreghen 
voor dit jaere 72 te saemen gherekent XXX lb p noch in hoenderen ende 
pennynck rente XL s p tsjaers ende onder houden vande huusynghen 
bedraeghen oock jaerlicx IIIJ lb p tsjaers dit al in een somme brocht 

2 “A tous ceux qui ces presentes lettres verront ou orront Eschevins et conseil de la ville 
d’Audenarde salut Scavoir faisons et certifions que pardevan nous sont venuz et comparuz 
en personne Robbert de boelaere filz de Jehan eaggé LXV ans Florens de la donct fils de 
olivier eage de LXIII ans et Arent Roes fs Joos eage de L ans tous gens de bien et dignes 
de foy Lesquelz attestent par leur serment solennellement faict en nos mains qu’ils ont eu 
bonne cognoisance de feu gillis vander gheenst et damoiselle Jehanne van de coye 
lesquels entre aultres ont constant leur mariaige procree bauduin damoiselle jehenne marie 
et agnes vander gheenst laquelle damoiselle jehenne vander gheenst est mere de 
Treshaulte et Trespuissante dame Madame La duchesse de parme et de plaisance 
Gouvernante des pays de par deca… ” 

 “Aan al diegenen welke deze huidige brieven zullen zien of horen, Schepenen en Raad van 
de stad Oudenaarde, gegroet. Wij laten weten en certifiëren, dat voor ons gekomen en 
verschenen zijn in persoon, Robbert de Boulaere zoon van Jan, 65 jaar oud, Florens 
Vander Donckt, zoon van Olivier, 63 jaar oud en Arent Roes, zoon van Joos, 50 j oud, 
allemaal goede lieden en vertrouwenswaardig, dewelke verzekeren bij hun eed plechtig 
uitgesproken in onze handen dat zij goede kennis hebben gedragen van wijlen Gillis vander 
Gheenst, en jonkvrouw Jehanne van de Coye; dewelke tijdens hun huwelijk onder andere 
hebben geprocreerd: Boudewijn, Jonkvrouw Jehenne, Marie en Agnes vander Gheenst, 
dewelke jonkvrouw Jehenne vander Gheenst de moeder is van de zeer hoge en zeer 
machtige dame, Mevrouw de hertogin van Parma en Plaisance, gouvernante van de lande 
van herwaarts over…” 

3 In 1571 werd ook een penningkohier opgemaakt. Andries Cornelis is hier de pachter van 
het goed Te Gramees en betaalde 11 lb groten Vlaams, daarnaast nog een mudde haver 
en 6 hoenderen. 
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beloopt de somme van XIIJ lb gr compt voor den XXe pennynck VIIJ lb 
VIIJ s p.” 
Enkele jaren later, in 1584, was het goed eigendom van Jonker Jan van 
Eetvelde. De eigenaar moet tijdens de troebelen uitgeweken of gevlucht 
zijn naar Nederland. Het goed “Te Grammez groot onder behuusde steden, 
zaeylandt ende meerschen” had een oppervlakte van “twee ende veertich 
bunderen”, werd aangeslagen en publiek verkocht te Gent. Het goed was 
gelegen "upt Kinsvelt" (toponiem niet te situeren?) en de nieuwe eigenaar 
werd Marcus de Hamere (RAG, RvVL. 8317/64)4. 
Waar is het goed te situeren ?  
Vooraf merken we op dat de grootte van “Het goed te Gramees” 
voortdurend wijzigt.  
In 1446: 33 bunder 69 roeden of ongeveer 40 ha; in 1572: 22 bunder of 
ongeveer 27 ha; in 1584: 42 bunder of ongeveer 52 ha. 
Volgens D. Bouckzone5 zou de boerderij te situeren zijn tussen de 
Ruitegemstraat en de Potaardestraat (misschien de boerderij Vandeputte 
aan de Holandstraat ?)  
“1539 ter cantstraten neffens tgoed te grams” (RN, 289, f 39v).  
De Kantstraat is nu Potaardestraat en/of een stuk van de Holandstraat.  
“1568 op tdurpe cautere an tdiericxvelt op daubeke, op dander zyde tgoet 
te gramez” (Daubeke is een niet meer bestaande beek vanaf de 
Letterstraat naar de Mellinkstraat). 
“1573 : Op tpeelckevelt in nukercke ghenaempt tputkijn, neffens tgoed te 
Gra(m)mez” (RN, 294, f 156r) (peel is Middelnederlands voor pedel, 
moerasland, turfland - in Nukerke zijn meerdere peelkenvelden). 
In het landboek van Nukerke6 uit 1774 vinden we het toponiem Pilckenvelt, 
kaart IV. De boerderij Vandeputte ligt op het Pilckenvelt. 

4 N. Kerckhaert, Oude Oostvlaamse hoeven, 1988. 
5 D. Bouckzone, Toponymie van Nukerke, Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige 

Kring van Ronse, jaargangen XIX-1970, XX-1971 en XXIII-1974. 
6 M. Vuylsteke, Het landboek van Nukerke, Businarias. 
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Het goed Ter Helleputte 
Jan Vandeputte pachtte van het Kapittel van Kamerijck "onder lant ende 
gheweet ghenaempt 'tgoet ter Helleputte7 met den behuusynghen daer op 
staende", groot 14 bunder (ongeveer 17 ha), voor 8 lb. groten Vlaams. Het 
goed ter Helleputte bevond zich in de huidige Turkijestraat (de boerderijen 
De Smet en Allaert). In de onmiddellijke omgeving van het goed Ter 
Helleputte had Robbrecht Heuvick een hofstede van twee dagwand in 
eigendom.  
Het grote pachthof wordt eveneens vermeld 1276 in "Le veil rentier 
d'Audenaerde" 8. Dit pachthof zal later, tijdens de Franse bezetting (1798) 
verkocht worden als “zwart goed”.  
Het Oliviersvelt (ligging onbekend) 
Het Oliviersvelt is een pachtgoed van 12 bunder (14,76 ha) grootte 
waarvan Bartholomeus De Bleecker de eigenaar was. Dit goed werd voor 
14 lb. 10 s groten Vlaams verpacht aan Nicolaas Michens. “Nicolaus 
Michens houdt in pachte van Bettelmeus De Bleecker een behuust 
pachtgoet groot XIJ bunder onder lant ende gheweet gheheeten 
Doliviersvelt ende ghelt jaerlicx XIIIJ lb X s gr compt voor den XXe 
pennynck VIIJ lb XIIJ s p.” 
Het Scraveroth 
Het toponiem Scraveroth bleef in gebruik tot op het eind van de 20ste 
eeuw. De kerkwegel, ondertussen afgeschaft, had die naam.  
“Pieter Van Malleghem houdt in pachte van Philips Bueredaen XJ bunder in 
één beluijck ghenaempt Scraveroth ende ghelt jaerlicx LX lb p ende van 
wyne LX lb binnen de IX jaeren compt voor IX -- mits een corwye VIJ lb 

7 “Op woensdag 18 mei 1853 om 6u namiddag werd in de herberg Het Wit Peerd het goed 
genaamd ‘Ten Helleputte’ ‘ten verzoek van wie het behoort en bij folle enchère’ verkocht 
‘ten riske en perykel ‘van Pieter Francies Vanderdonckt, landbouwer te Nukerke.” 

 Enige koop: “Een hof met schoone en spacieuse gebouwen groot in medegaende erve 
onder bebouwde grond moeshof, boomgaerd en geweed 1 ha 43 a 10 ca genoemd het hof 
ten helleputte gestaen en gelegen te Nukerke en gekend bij cadaster sectie C 127 à 130 
inclus en 131 bis, palende oost mijnheer de Vrederegter Vandewalle, zuid Pieter Francies 
Vandendaele, west de Turkeistraat en noord de weezen Louis Vandenabeele over de 
ruiminge begrepen de kapelle staende boven het groote veld te Nuk, groot in erve 60 
centiaren sectie C 126.  

 Tot nader onderrigting zich te adresseren ten kantoore van genoemden Notaris Platteau” ; 
Nieuws- en Annoncenblad van Audenaerde, 13, 27 maart en 15 mei 1853. 

8 Nuevéglise. C’est à Hélespoute. Stévenes de Hélespoute, 14 jorneus, en le Hélespoute, si 
dessoivre Noevéglise et Rosnais encosté le grant voie, s’en doit 14 d. et 1 poullet. 

 Nukerke. 't Is te Helleputte. Steven van Helleputte, 14 dagwand in ten Helleputte, die 
Nukerke van Ronse afscheidt, naast de grote baan, moet ervoor 14 denier en 1 kip. 
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XIIJ s IIIJ d p compt int gheheele LXVIJ lb Xiij s IIJ d p overden XXe 
pennynck welcke partie staen op Gillis Van Butseleer int 13 blat in v° IIJ lb 
VIJ s IX d p.” 
Het goed Ter Wildergans (is wellicht geen hofstede) 
Het goed ter Wildergans lag waarschijnlijk aan de huidige Zeelstraat en 
tussen het Pironpad en de Kuitholstraat en noord de Kuitholbeek. In het 
oud gemeentearchief, vroeger bewaard in het Rijksarchief te Ronse, nu in 
het Rijksarchief te Gent vinden we onder nr. 291, f° 80 v° “Ter Wildergans 
en noordt den daelbosch... 1556”. In de penningkohier van 1572 is er 
echter een sprake van een hofstede, of behuusynghe. “Pieter Van 
Butseleer houdt in pachte van Guido Huchtyns XXX bunderen en half ende 
onder lant bosch mersch ende gheweet gheheelen tgoet ter Wildergans 
ende ghelt jaerlicx in een masse verhuert XXJ lb gr ende te planten alle 
jaere L plantsoenen daer vooren gheexstineert XXX s p compt int gheheele 
voor den XXe pennynck XIJ lb XIIJ s p.” 
Een onbenoemd pachtgoed 
Lauwereyns De Dondere pacht "een behuust pachtgoet" van 17 bunder 
(ongeveer 21 ha) voor 12 lb. groten Vlaams waarvan enige partijen op de 
gemeente Melden liggen. Het pachthof is niet meer met zekerheid te 
lokaliseren maar lag wellicht aan de huidige Elsstraat. 

Land, land en meers, land en weide, meers, weide 
- 226 percelen land met een gezamenlijke oppervlakte van 117 b 1d 68 r 

(144 ha) werden verpacht voor 1529 lb. 95 s wat gemiddeld 10,63 lb. per 
ha. De pachtprijs varieerde van 2 lb. tot 13 lb.  

- Land en meers, verdeeld over 13 percelen met een gezamenlijke 
oppervlakte van 29,97 ha, werden verpacht voor 424,50 lb. wat 
gemiddeld 14,16 lb. per ha is. De pachtprijs varieerde van 7,72 lb. per ha 
tot 18,21 lb. per ha. 

- 15 percelen zijn aangeduid als land en weide. Dit alles, met een 
oppervlakte van 78,39 ha, werd verpacht voor 708,50 lb. wat gemiddeld 
9,04 lb. per ha is. De pachtprijs varieerde van 4,86 lb. per ha tot 13,51 
lb. per ha. 

- Slechts 13 percelen werden als meers aangeduid. De totale oppervlakte, 
amper 3,12 ha, werd verpacht voor 68,45 lb. wat 21,89 lb. per ha is. De 
prijs varieerde van 0,31 lb. per ha tot 35,48 lb. per ha. 

- 27 percelen staan aangeduid als weide. De totale oppervlakte (19,31 ha) 
werd verpacht voor 192,65 lb. of 9.97 lb. per ha. De pachtprijs varieerde 
van 3,25 lb. per ha tot 27,32 lb. per ha. 



24 

Windmolen 
Joos Vander Houven verpachtte een windmolen aan de weduwe van 
Fernandus Maelbrancke. 
“De wed Fernandus Maelbrancke houdt in pachte van Joos Vander Houven 
een wintmuelen die cooren maelt ende ghelt jaerlicx IX lb gr vlaems compt 
hier V lb VIIJ s p” (p. 33v).  
In de penningkohier van 1571, 45v° staat : "De we Fernandus Maelbrouck 
houdt in pachte een wintmuelen die cooren maelt ghen tmeerreke 
toebehoorende Joos vander Houven ende ghelt jaerlicx p p gr Vlaams" 9. 
Waar deze windmolen stond is voorlopig niet te achterhalen. Zou dit de 
molen ter Kruissens kunnen zijn ? De naam “tmeerreke” wijst toch niet in 
die richting. 

Overzicht van de pachten 

9 J. I. Th. Vandeputte, “De molens van het arrondissement Oudenaarde”, 1974, p.23. 

Verpacht  aantal 
percelen  ha/perceel  

oppervlakte 

ha % 

bos 6 12,27 6,20 73,64 14 

bos, land, weide en meers 1 37,51 6,80 37,51 7 

braak 3 0,73 8,00 2,20 0 

hofstede 5 18,69 6,20 93,47 18 

huis met land, meers en 
weide 15 0,64 16,60 9,64 2 

land 226 0,64 10,70 144,56 28 

land, meers, weide 28 3,87 9,81 108,37 21 

meers 13 0,24 21,90 3,13 1 

weide 28 1,09 9,90 30,38 6 

andere 8 0,74 9,50 5,93 1 

windmolen           

TOTAAL 333     508,83 100 

lb/ha  
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Kapellen en kapelletjes, overal kom je ze tegen in Vlaanderen, langs de 
wegen, op kruispunten, aan een hoeve, op de meest onverwachte plekken, 
soms monumentaal zoals de kapel van O.L.V. van de Zeven Weeën, of 
verborgen en vergeten in dicht struikgewas. Helaas is de toestand van dit 
klein erfgoed zorgwekkend. Door de afnemende volksdevotie worden de 
kapellen niet meer onderhouden of hersteld, de eigenaar ziet er niet naar 
om of is onbekend, of ze worden afgebroken of geteisterd door 
vandalisme. 
Om het tij te keren hebben veel gemeenten een Kapelletjesroute 
uitgestippeld. Maarkedal telt niet minder dan een vijftigtal van die soms 
fraaie bouwwerkjes. 

Een merkwaardige kapel is die van het 
Jansberghof1, in de Bovenstraat, merkwaardig voor 
haar calvariebeelden, maar ook voor het feit dat ze 
aan het verzakken was. 
De trotse initialen van de eigenaar van het hof zijn 
te vinden in het gevelanker : "E.B.D.V. 1839", 
Engelbertus De Vos. 
Engelbertus boert goed. Hij bezit drie hoeven, een 
dertigtal hectare land en vijf paarden. Hij krijgt tien 
kinderen waarvan er vier jong overlijden. Op het 
hof wonen bovendien vijf knechten en meiden en 

een “bijzondere”, waarmee een rentenierster wordt bedoeld. Engelbertus is 
een gerespecteerd man: van 1808 tot 1813 is hij burgemeester van 
Kerkem, na de fusie met Maarke wordt hij raadslid.  
In 1835 overlijdt zijn oudste zoon, Henri. Ook bij de buren overlijden twee 
kinderen, waarschijnlijk ten gevolge van een cholera-epidemie. In het 
kleine Maarke-Kerkem sterven in 1835 achttien kinderen, in 1836 
eenetwintig en in 1837 achttien! Engelbertus bouwt een kapel rechtover 
het hof. In de kapel hangt een eikenhouten gekruisigde Christus, met aan 
weerszijden twee beschilderde panelen met de figuren van Johannes en 
Maria. 
Op de gevel het opschrift: 

Waar gij nu zijt was Ik voor dezen 
Waar Ik nu ben zult gij eens wezen 

De kapel van het Jansberghof 

Dirk De Merlier 

1 Een uitgebreid artikel verscheen in Businarias, nr. 23, mei 2004. 
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De kapel is gebouwd op een bronput die via een ondergrondse leiding het 
hof van water voorziet. 
Engelbertus verbouwt zijn hoeve in 1839. Hij overlijdt in 1851. 
Het goed blijft in de familie. In 1982 komt het hof in het bezit van Paul 
Vander Linden. Engelbertus De Vos was zijn betovergrootvader. De hoeve 
wordt verbouwd tot een gastenverblijf, de Sintjansberghoeve. Maar er zijn 
problemen met de kapel: gebouwd bovenop een bron gaat ze meer en 
meer verzakken. De gevel helt 58 cm over naar de straatkant! Om erger te 
voorkomen steekt Paul de handen uit de mouwen. 
Eerst wordt het gebouw verstevigd: de vloer wordt met een betonplaat 
verhoogd om de drie wanden te verankeren. Vervolgens wordt een ijzeren 

“poutrel” onder de fundamenten geschoven, 
waarna het geheel centimeter per centimeter 
wordt “opgekrikt”, niet helemaal recht, nog 
een beetje scheef voor de authenticiteit. De 
vrijgekomen holte vult men op met beton, 
zodat de kapel niet meer kan verzakken. 
De kapel is nu hersteld in haar vroegere glorie. 
Maar wat doen die plastic bloemruikers aan de 
voet van het kruis? Het zit zo: de 
Sintjansberghoeve is fel in trek bij wielrenners; 
hun overwinningsbloemen leggen ze neer in de 
kapel. 

Het verankeren van de muren en plaatsen van de stalen balk. 

De kapel wordt opgekrikt. 
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Stamboomonderzoek in Salt Lake City 

Jozef Bourdeaudhui 

Onder onze leden tellen wij er meerdere die op zoek gaan naar hun 
stamboom. Daartoe kan beroep worden gedaan op de talrijke kasten met 
familiegegevens (microfilms van parochieregisters met dopen, huwelijken 
en begrafenissen, gemeentelijke registers van de burgerlijke stand, staten 
van goed, doodsprentjes, doodsbrieven, enz.) die in Ter Maelsaecke ter 
beschikking zijn van de leden. Ook de samenwerking met Familiekunde 
Vlaanderen afdeling Vlaamse Ardennen is een welkome hulp. Ook talrijke 
websites op het internet bieden dikwijls soelaas. 

Een van die websites, en 
vermoedelijk een van de 
grootste, is "FamilySearch.org", 
met hoofdzetel in Salt Lake 
City, hoofdstad van de staat 
Utah in de Verenigde Staten.  
“De Kerk van Jezus Christus 

van de Heiligen der Laatste Dagen“ (Mormonen) is verantwoordelijk voor 
deze website, die gratis toegankelijk is voor het publiek. Bezoekers aan 
"FamilySearch.org" kunnen miljarden digitale afbeeldingen en indexen van 
documenten uit de hele wereld doorzoeken. Die documenten omvatten 
overheids- en kerkdocumenten betreffende geboorte, huwelijk, overlijden, 
volkstellingen, testamenten, onroerend goed, dienstplicht enzovoort. Er 
worden iedere week miljoenen documenten aan toegevoegd. 

De Library, hoofdzetel van FamilySearch 
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FamilySearch.org bevat verscheidene hulpmiddelen waarmee mensen hun 
familiegeschiedenis kunnen leren opzoeken. De FamilySearch Wiki is 
bijvoorbeeld een interactieve encyclopedie voor familiehistorisch 
onderzoek. Deze site bevat hulpmiddelen, richtlijnen en advies van 
FamilySearch-deskundigen, maar is ook een plek waar iedereen kan 
vertellen wat hij of zij over genealogie weet. Bezoekers aan de website 
kunnen per geografisch gebied of onderwerp nuttige informatie opzoeken 
om in hun eigen stamboom te klimmen. 
Op FamilySearch Forums kan men online vragen stellen die beantwoord 
worden door medewerkers van FamilySearch of door mensen uit de 
genealogische gemeenschap. 
Er zijn gratis online lessen beschikbaar op de website van FamilySearch die 
op ieder moment thuis gevolgd kunnen worden.  
De Mormoonse kerkgemeenschap, officieel "Church of Christ" - in het 
Nederlands "De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen" -, naam waar de Nederlandstalige tak wel op staat dat die wordt 
gebruikt - werd opgericht op 6 april 1830 door Joseph Smith in Manchester, 
New York. De eerste zendelingen zorgden voor een gestage stijging van 
het aantal leden, ondanks vervolgingen. Deze escaleerden met de moord 
op Joseph Smith en zijn broer Hyrum op 27 juni 1844. Ten gevolge van 
deze vervolgingen trok de "kudde", die zich inmiddels had gevestigd in de 
staat Illinois, naar een veilige plaats in het Westen. Zeventigduizend 
Mormoonse pioniers maakten tussen 1846 en 1869 de tocht naar de Great 
Salt Lake Valley, een grote zoutmeervallei in de huidige staat Utah. De 
verplaatsing van 1500 km werd afgelegd met huifkarren, handkarren, te 
voet en soms over de waterlopen. De Kerk vestigde haar hoofdzetel in Salt 
Lake City. 
Waarom heeft de Kerk van 
Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen 
een wereldwijde reputatie 
op het gebied van 
g e n e a l o g i e ?  D i t 
genealogisch onderzoek 
wordt voornamelijk verricht 
om religieuze redenen: de 
a l d u s  o p g e s p o o r d e 
v o o r o u d e r s  k u n n e n 
postuum worden gedoopt. 
D i t  p laatsvervangend 

De computerzaal met achteraan een klein deel van de 
gelijkvloerse bibliotheek 
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"dopen voor de doden" is gebaseerd op een letterlijke interpretatie van 
Jezus’ woorden in het evangelie van Johannes: “Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 
Koninkrijk Gods niet binnengaan.” De door genealogisch onderzoek 
vergaarde data zijn vrij beschikbaar gesteld door de Kerk. 
Op zaterdag 31 augustus 2013 trokken mijn vrouw en ik een halve dag uit 
tijdens onze vakantiereis om een bezoek te brengen aan het centrum van 
de Mormonen in Salt Lake City, Temple Square. Een halve dag is natuurlijk 
veel te kort. Het was dan ook enkel de bedoeling een kijkje te gaan nemen 

De zaal met enkele tienduizend microfilms 

Eén van de talrijke kasten met "Belgische" boeken op niveau -2 
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in de "Library", waar de hoofdzetel van FamilySearch is gevestigd. De 
talrijke mensen van de Mormoonse organisatie die instaan voor het beheer 
van deze bibliotheek waren bijna abnormaal vriendelijk en "gedienstig". In 
geen tijd kon ik op het gelijkvloers achter een computer plaats nemen om 
opzoekingen te doen. Wij kregen de toegang om twee verdiepingen lager 
de boeken en tijdschriften met betrekking tot België, in talrijke rekken 
geordend, te raadplegen. Terug op het gelijkvloers, konden wij de kopieën 
van de duizenden microfilms van de parochieregisters opzoeken, die de 
Mormonen in de loop der tijden hebben gemaakt (voor zover die al 
bestaan). (De originele microfilms bevinden zich in een uitgehouwen grot in 
de bergen, 20 mijl ten zuiden van Salt Lake City en zijn voor "gewone" 
mensen niet toegankelijk.) Alles gratis! En hoewel wij daar maximum één 
uur waren, blijft de indruk onvergetelijk.  
Nog dit: er bestaat ook een afdeling van de Mormomen in Sint-Denijs-
Westrem waar ook via computer en ander digitaal materiaal de gegevens 
van FamilySearch kunnen worden geraadpleegd. 

Temple Square, het zeer moderne, deels verkeersvrije 
Mormoonse centrum in Salt Lake City 
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Hoeve Ter Tont in Maarke 

Marc Vuylsteke 

De hoeve Ter Tont boven op de Kapelleberg is bij de meeste Maarkedallers 
wel bekend. Het vrijstaand boerenhuis is naar het zuiden georiënteerd en 
daar tegenover ligt een langwerpig rechthoekig erf met een mestvaalt en 
ommuurde mestpoel. Het huis werd waarschijnlijk deels gebouwd op 
funderingen van oudere constructies met natuurstenen muren van 120 cm 
breed. Bovenop het pannenzadeldak staat een klokkenstoeltje met daarop 
een windwijzer in de vorm van een ruiter. In twee kamers bevinden zich 
moerbalken met opvallende, gesculpteerde decoraties: een verweven 
Christus- en Mariamonogram IHS met de symbolen van hun lijden en een 
met het jaartal 1760. Een bakstenen dwarsschuur onder een steil zadeldak 
heeft nog twee cijferankers van het jaartal 1755. 

Ter Tont1  
De naam “Tont” zou kunnen voortkomen van het vroeg-Germaanse 
stamwoord “Tuna” wat betekent “omheining” en daarvan afgeleid “hoeve” 
schreef Daniel Wieme in zijn boek “Maarke-Kerkem in de maalstroom der 
tijden” (Businarias 2006). “Tuna, Tont, Thont, Tuin” is dan een omheind 
stuk grond met daarop een versterking, een fort of een hoeve. Het 
verwante Keltische woord “Dunum” betekent “heuvel(fort)”. “Dun” en “Din” 
komt in de betekenis van “fort” of “versterking” voor in veel toponiemen 

1 Er bestaan verschillende schrijfwijzen: “Ter Thont”, “Ter T’hondt”, “goed ter Tont”. 
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zowel op het Europees vasteland als op de Britse eilanden: Dinant, Verdun, 
Autun, het romeinse Augustodunum in Boergondië, Loudun, een gemeente 
in het Franse departement Vienne. In Ierland is er Dún Ailinne, een site 
van ongeveer 13 ha. Volgens de Ierse mythologie was het een van de 
Koninklijke locaties van het vroege ‘Gaelic Ireland’. Thun is ook een stad in 
Zwitserland, kanton Bern. De specialist in de plaatsnaamkunde is Luc Van 
Durme en hij mailde mij onlangs zijn verklaring: “Deze prachtige naam 
betekent 'begraafplaats'. Tumbothu uit tumba 'tombe' + een verzamel-
suffix -t.” 

De hoeve Ter Tont is een zeer oude nederzetting die reeds vermeld wordt 
in een pachtcontract uit 1499 van de abdij van Ename2. Margriete van 
Culemborgh, weduwe van Lodewijk II van Maercke, verpachtte in 1538 het 
goed dat toen een oppervlakte had van ongeveer 30 bunder3 (ca. 37 ha) 
aan François en Pieter Van Maelzaeke4. Het “Goed ter Tont” omvatte een 
hofstede die behoorde tot de gelijknamige heerlijkheid welke in het midden 
van de 16de eeuw bezit was van Antoon van Bourgondië, heer van 

2 Wieme D., “Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden”, Businarias 2006. 
3 Wieme D., “Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden”, Businarias 2006. 
4 De Vos A., Inventaris der Landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, deel 

2, p. 59. De oppervlakte werd hier geschat op 29 à 30 ha. 
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Wackene en Catthem5, een kleinzoon van Antoon, de grote bastaard van 
Filips de Goede, hertog van Bourgondië. Anthone IV van Bourgondië, zoon 
van Antoon en van Anna van Maarke, dochter van Lodewijk II en Margriete 
van Culemborgh6, was in 1576 al van plan om Ter Thont te verkopen7. Ter 
Thont was toen nog 24 bunder (29,5 ha) groot en Anthonis van Bourgondië 
wou 20 bunder (24,6 ha) leen omzetten in cijns. In de register nr. 21 van 
de Baronie van Pamele, f° 10 r°, (stadsarchief Oudenaarde) lezen we:  

“Ende alhier vut erfven te ghane vande partijen van goeden     
bij mij vercocht inden manieren als hier naer volght  
te wetene het leen ende goet ghenaempt Ter Thondt  
gehauden vanden hove van Grammene, dwelcke bij  
consente vanden heere ende het naerste hoijr ghecondiecteert 
zal werden in cheijnse voor twintich bunderen  
wesende tgheheel leen groot ontrent XXIIIJ bunden...  
29 november 1576” 

5 Er bestaan in Vlaanderen verschillende locaties met de naam Catthem, o.a. in Roosdaal, 
Dudzele (Brugge) en Wervik. De heerlijkheid Catthem waarvan Antoon van Bourgogne 
heer was is het Catthem in Wervik. Antoon huwde op 21 september 1507 met Clara 
Andries, dochter van Andries Andries en van Maria van Haveskerke, dame van Catthem 
bij Wervik. De familie van Haveskerke was reeds enkele generaties vroeger in het bezit 
van Catthem. Een voorvader van Maria van Haveskerke was Frans heer van Mernis (1390
-1427) die gehuwd was met Margaretha vrouwe van Catthem. De familie van Haveskerke 
is een Belgisch-Frans adellijk geslacht waarvan de stamboom teruggaat tot de 12de eeuw. 
Zij waren heer van Haveskerke, een dorp nabij Lille in Frankrijk, baron van Wingene en 
Heer van Zwevezele. 

6 Lodewijk II van Maercke, † 2 februari 1534, ridder en heer van Wevelgem, was tussen 
1487 en 1497, verschillende keren schepen van Gent. Hij was gehuwd met Margriete van 
Culemborgh, alias Jutte, Lente of Jeanne, die overleed op 18 juli 1556. Zij werd begraven 
te Wacken. Zij hadden volgende kinderen: Jacques x Jacqueline Damman, Hughes, 
kanunnik van Sint Pieter te Utrecht en later van Saint-Denis te Luik, en Anne. Bron: 
Dominique de Kerckove gezegd van der Varent: “Ajouts à la généalogie van Marcke de 
Lummen”, Le Parchemin nr. 405, mei/juni 2013, p. 245-246. 

7 Castelain R., “Maarke en Kerkem in 1571” (nog niet gepubliceerd artikel). 
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Op de Ferrariskaart, opgemaakt rond 1770, staat de hoeve aangeduid. 

Poppkaart Maarke (1860): Hoeve Ter Tont: eigendom van Vanhaelsdaele 
Jean-Baptiste. Totale oppervlakte: 23,47 ha. (sectie A, nrs 403, 404, 405). 
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Het pachtcontract van 1725 
In een pachtcontract uit 1725, bijna 200 jaar later, waarin het “Goed ter 
Tont” met heerlijke renten verpacht8 werd door de erfgenamen van Karel 
Frans Louis de Bourgogne, graaf van Wakken, aan Arnold De Vos lezen we 
dat het goed een oppervlakte had van 17 bunder. Dit pachtcontract willen 
we dichterbij bekijken en ontleden. 
Zoals gebruikelijk volgen na een traditionele aanhef de namen van 
ontvanger van de goederen die aan de eigenaar toebehoren en de nieuwe 
naam van de pachter. De pachter bekent dan de ontvangstname van de 
verpachte goederen. Verder noteerde men ook de vorige pachters. 

8  Oud gemeentearchief Maarke, nr. 379, vroeger Rijksarchief Ronse, nu Rijksarchief Gent. 
9  Wakken, een deelgemeente van Dentergem (West-Vlaanderen). 

Kennelijck sij alle lieden dat Sr Phle Lemaieur  
in qualiteijt van ontfanghere vande goederen compterende  
d’edel heeren erfgenamen vanden overleden Graef  
van Wacken mher Charles Franciscus Louis de Bourgoigne  
wel ende ter goeder trauwen heeft verpacht soo hij doet  
bij desen aen Sr Arnoldus de Vos fs Francois tot  
Marcke Lande van Aelst … 
 
 

De ontvanger is een zekere heer Philippe Lemaieur die in naam van de 
erfgenamen van de overleden Graaf van Wakken, Mijnheer Karel Frans van 
Bourgondië, de goederen verpacht. Wat hierbij natuurlijk opvalt is zijn 
familienaam: de Bourgogne (van Bourgondië), en hoe komt de naam 
Wakken9 hierbij? 
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Antoon II (†1573) 
∞ Clara Andries 

Adolf van Wakken 
(† Zoutelande 6 juli 1568)  

∞ 3 november 1545 Jacqueline de 
Bonnières 

Antoon III  
∞ Anna van Maercke 

Antoon I le “Grand bâtard de Bourgogne”  
(° Lizy 1421 - † Tournehem 5 mei 1504) 
∞ maîtresse Jeanne de Presle de Lizy  

Filips De Goede Hertog van Bourgondië  
(° Dijon, 31 juli 1396 – † Brugge, 15 juni 1467) 

Antoon IV ∞ Anne de Bonni 

Charles † 1632  
∞ Marie de Bronchorst 

Guillaume Charles François  
† 28/10/1667  

∞ Maria Anne Scholastica Vanden 
Tympel 

Karel Frans Louis † 16 juni 1707 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Anna van Maercke (en Lummene), dochter van Lodewijk II van Maercke en 
Margriete van Culemborgh, hoger genoemd, was gehuwd met Antoon III 
van Bourgondië. Zijn vader was Antoon II (?-1573) bastaardzoon van 
Antoon I (1421 - 5 mei 1504). Deze laatste, ook genoemd “Grand bâtard 
de Bourgogne” was één van de talrijke bastaardzonen (18 toegegeven) van 
de grote hertog van Bourgondië, Filips De Goede, stichter van de Orde van 
het Gulden Vlies. Hij was dus ook halfbroer van hertog Karel De Stoute. Na 
zijn talrijke veldtochten geleid door zijn halfbroer Karel De Stoute, en na 
diens nederlaag, trok Antoon II zich rond 1480 terug in zijn kasteel in 
Wakken. Zijn zoon Adolf van Bourgondië, hoog baljuw van Gent, 
viceadmiraal van de zee, stadhouder van Zeeland in 1567-1568, werd heer 
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van Wakken, Kattem en Kapelle en wordt ter onderscheiding van de andere 
Bourgondiërs daarom als Adolf van Wakken aangeduid. Hij was gehuwd 
met Jacqueline de Bonnières. Adolf overleed onverwacht te Zoutelande, 
een dorp in de Zeeuwse gemeente Veere op het eiland Walcheren, in 1568. 
Zijn broer Antoon van Bourgondië (?-1573), volgde hem op als heer van 
Wakken etc., viceadmiraal en gouverneur van Zeeland10. Zijn opvolger 
werd dan Antoon III die huwde met Anna van Maercke en zo heer werd 
van de heerlijkheid Ter Tont. Hun zoon Antoon IV, heer van Wakken 
huwde met Anne de Bonnières. Hun zoon is Karel van Bourgondië, heer 
van Wakken. De volgende erfopvolger is Guillaume Karel Frans en 
uiteindelijk komen we aan bij Karel Frans Louis van Bourgondië. 
En zo wordt het duidelijk waarom in onze pachtbrief sprake is over “Graef 
van Wacken, mhr Charles Franciscus Louis de Bourgoigne.” 
Karel Frans Louis sterft voortijdig en zijn moeder erfde de heerlijkheid11. Zij 
was reeds hertrouwd met Prins de Rubempré en had daarbij drie dochters: 
Sabine, Claire (die heel jong stierf) en Louise-Brigitte12. Zij was de laatste 
prinses de Rubempré. Op 24 november 1704 huwde ze met Philippe 
François de Merode (1669-1742)13 en deze laatste zijn dan de erfgenamen 
waarover in het pachtcontract sprake is. Het huwelijkscontract van 23 
december 1704 stipuleerde echter dat Philippe Francois de Merode de 
naam en het wapen zou overnemen van de Rubempré: “... que le seigneur 
époux prendra, pour mieux cimenter cette alliance, le nom et armes, cri et 
couleur de Rubempré Vertin, et le continuera dans sa lignée et 
descendants légitimes à provenir de ce mariage...” 14  

10 van der Lem A., “De Tachtigjarige Oorlog”, Universiteit Leiden  
http://www.dutchrevolt.leiden.edu/dutch/personen/W/Pages/wakken.aspx. 

11 Maria Anne Scholastica Van den Tympel erfde ook de archieven van haar eerste man 
Guillame Charles Francois de Bourgogne, zodat in het Fonds de Merode, dat wordt 
bewaard in het rijksarchief te Brussel, wellicht nog documenten over de heerlijkheid Ter 
Tont te vinden zijn. 

12 Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van Sint-Pieters-Rode: http://www.actagena.org/nl/
spr/spr_gesch.htm. 

13 Philippe-François de Merode-Monfort, markies van Deinze , graaf van Oelen, baron van 
Duffel, enz. (Ham-sur-Heure 24 februari 1669, 24 maart 1742) was ridder van het Gulden 
Vlies. Hij was een zoon van Ferdinand de Merode-Monfort en van Marie-Célestine de 
Longgueval-Bucquoy) (bron Comte Baudouin d’Ursel, “Princes en Belgique – Merode, 
Rubempré et Everbergh”, Le Parchemin, nr. 405, 2013, p. 269). 

14 D’Hoore B., “Les Archives de la famille de Merode, une source inépuisable pour les 
généalogistes”, Le Parchemin nr. 405, p.189. 
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Hun kleinkind15, Marie Catherine, huwde op 31 maart 1759 met Philippe-
Maximilien de Merode de Westerloo (na 1763 baron van Ronse). Dit 
huwelijk bracht de sinds eeuwen gescheiden takken van de familie de 
Merode en ook de goederen weer samen. Drie jaar later werd hun enige 
zoon geboren, Willem-Charles Ghislain (Brussel 1762 – Everberg 1830), die 
de lijn de Merode de Westerloo verder zette. Hij erfde de titel baron van 
Ronse en was de laatste om die te dragen. 

De nieuwe pachter 
De nieuwe pachter is Arnoldus De Vos, griffier van Maarke en Kerkem en 
geboren te Maarke op 1 maart 1663. Hij was de zoon van Frans en De 
Temmerman Joanna. Op 62-jarige leeftijd pachtte hij het Goed Ter Tont 
maar overleed enkele jaren later op 3 juli 1731. Hij was niet getrouwd en 
had een natuurlijke dochter, Joanna Ludovica De Vos bij Ludovica Vanden 
Abbeele. Op 18 juni 1732 werd een “Staat van Goed”16 opgemaakt, alles 
samen ongeveer 700 bladzijden. Zijn collaterale erfgenamen17 waren: 
Philips De Vos, de kinderen van Joos De Vos x Anthonette De Temmerman, 
de kinderen van Franchois De Vos, de kinderen van Joannes Devos (zijn 
broers). Zijn onwettig geboren dochter Joanna Ludovica kreeg o.a. 200 lb 
groten vlaams18 uitleg volgens een testament opgemaakt op 
11 november 1730. In dat testament lezen we ook: “den welcken ghesont 
ende wel te pas ter goede ende volle verstant, considererende datter niet 
soo seker en is als de doot ende niet soo onsekere als de ure der selver 
soo ist dat hij bij desen is maeckende sijn testament ende declarerende 
zijnen vuijtersten wille soo hij best kan ofte magh in de maniere als volght 
15 Marie Catherine , gravin de Merode, met de adellijke titel prinses de Rubempré (geboren 

te Leuven 10 april 1743, overleden te Brussel 26 maart 1794) was de dochter van 
Maximilien-Léopold-Ghislain graaf de Merode met de adellijke titel van prins de Rubempré 
(Brussel 19 april 1710, 6 december 1769) en van Catherine Ocremans. Na het overlijden 
van haar man op 25 januari 1773 huwde ze te Brussel op 14 mei 1776 met Chrétien-
Joseph-Grégoire-Ernest, graaf de Lannoy enz. (bron Comte Baudouin d’Ursel, “Princes en 
Belgique – Merode, Rubempré et Everbergh”, Le Parchemin, nr. 405, 2013, p. 271). 

16 Staten van Goed, Oud gemeentearchief Maarke, vroeger Rijksarchief Ronse, nu Gent, nr. 
208. 

17 Geboortedata van de kinderen in het gezin Frans De Vos – Joanna De Temmerman: 
Judocus 13/08/1644 en Judoca 13/08/1644 (een tweeling en jong overleden), Judocus 
07/10/1645, Arnoldus 12/07/1648 (jong overleden), Maria 13/10/1650 (jong overleden), 
Frans 11/08/1653, Livinus 13/10/1655, Philippus 02/03/1657, Joannes 01/08/1660 en 
Adolphus 01/03/1663. 

18 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. Een pond parisis (1 lb) is 12 keer 
kleiner dan het pond groten Vlaams (lb gr Vlaams). 1 pond groten Vlaams = 12 ponden 
parisis. 
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voor eerst beveelt hij sijne ziele an godt almachtigh sijn lichaem de 
ghewijdde aerde, willen begraeven sijn in de kercke van maercke in de 
koor van onse lieve vrauwe beneffens sijne auders begheerende dat ten 
daeghe van sijne vuijtvaert sal ghedeijlt worden an den aermen die sullen 
commen en bidden voor sijne ziele vijf sacken cooren in broot 
ghebacken…” Dat testament werd op 4 juli 1731 om twaalf uur ’s middags 
“hooghe ende overluijt vooren ghelesen ter presentie van de colletteraele 
hoors...”  
In het pachtcontract bekent hij “in pachte genomen thebben een wel 
behuijsde hofstede gestaen ende geleghen binnen de voorn phie van 
Marcke genaempt den goede ter Thont consisterende onder hof 
boomgaerden, lochtingh landen bosch ende geweet daermede gaende in 
ontrent de seventhien bunderen onbegrepen maete emmers soo ende 
gelijck wijlent Jan van Bombeke de selve hofstede menigvuldighe voorg 
jaeren tot ende met kerssavondt 1716 heeft gebruijckt.” Na Bombeke werd 
de pacht overgenomen door Joannes Roman “wijlent Sr Joannes Roman 
afgestorven Balliu van tselve marcke met de grootte ende vande selve 
hofstede begrepen ontrent een bunder landt liggende inden prochie 
gelegenthede van welcke hij pachter hem is contenterende als vuyt den 
hoofde voorschreven hen wel bekent ende gelijck die ten landtboucke is te 
bevinden, sijnde int gebruijck van Volckeghem.” 
Verder pacht Arnold De Vos “de thiende toebehoorende aende voorseyden 
heeren aerfgamen” die een derde van de tiende van Maarke (gehouden 
van Pamele en de tiendehoeve) bedroegen met daarbij de heeren rente nl. 
“te weten dhelft neffens het cappitel van onse Lieve Vrauwe tot Doornick” . 
Daarbij kwam dan nog eens de helft van “eenen landtschoof streckende op 
ontrent de twaelf bunderen en eenentwintigh roeden landts danof de 
wederhelft ancomt het gemelde cappele van Doornick” en nog een andere 
landschoof “wesende eenen sevensten schoof streckende op ontrent de vijf 
bunderen eerfve”. 
Alles werd verpacht “voor eenen termijn van negen naereen volgende 
jaeren danof t’eerst inganck genomen heeft met kerssavont 1724.”  
Telkenjare zal op Kerstavond “achtensestigh ponden grooten sjaers van 
principale pachtsomme” betaald worden met daarbij alle “pointijngen ende 
settijnghen” en “al sulcke heerelijke ende onlosselijcke renten als vuyt 
eenige landen vande voorse hofstede sijn gaende tsij aenden heere van 
ladeuse ofte andere”. Verder zal de pachter “tsijnen coste ende perijckel te 
onderhouden, soo van timmer met swerck, vlechten, placken 
stroodaecken”. En indien de verpachter het nodig vindt zal de pachter 
jaarlijks “een carweije met zijn peerden ende waeghen” moeten doen. 
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Verder krijgt de verpachter het recht om gedurende “desen pacht te sullen 
vermoghen te planten op de landen van dese goede soo danighen nomber 
van boomen als sij te raede sullen vinden sonder afslagh van pacht”. 
Arnold De Vos pacht het Goed Ter Tont “in gemeen societeyt te wesen met 
Pr Frans Van Cauwenberghe fs Charles”. Hij “verclaert den verpachter over 
sijn heers mandanten dat het gebruijck van dier bij hun gemeene sal 
gedaen worden behoudens dat sij solidairelijck sullen geobligeert wesen in 
het volcommen van pachtsommen ende voordere conditien hiervooren 
besprocken ...” 

De afgaande pachter: Joannes Roman baljuw van Maarke 
De afgaande pachter was Joannes Roman, zoon van Lieven19 en Maria 
Roman. Hij werd te Schorisse geboren op 22 februari 1681, was driemaal 
gehuwd en ook driemaal weduwnaar. Een eerste keer huwde hij op 9 
januari 1716 te Maarke met Elisabeth De Temmerman, fa Joos. Uit dit 
eerste huwelijk werden twee kinderen geboren. Livinus (° Maarke op 12 
mei 1716 en overleden vóór 1725) en Maria Josepha (° Maarke 24 juni 
1717). Elisabeth overleed te Maarke op 5 april 1717. Drie maanden later, 
op 7 juli, trad hij in het huwelijk met Franchoyse De Temmerman, fa Pieter. 
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, Marie Joanna (° Maarke 23 
maart 1718) en Maria Philippa (° Maarke 13 mei 1719). De moeder 
Franchoyse overleed te Maarke op 26 februari 1720, haar kinderen waren 
nog geen twee jaar oud. 
Twee jaar later, op 14 mei 1722, trad hij een derde keer in het huwelijk, nu 
met Pieternelle Callebaut, maar zij overleed kort daarna op 27 mei 1722. 
Drie jaar later overleed hij te Maarke op 4 januari 172520 “achterlatende 
drij minderjarighen weesen sonder wede ofte moeder”.  

19 Vader Lieven Roman overleed te Schorisse op donderdag 27 mei 1723 op de “Grote 
Feestdag van de Allerwaardigste” (Hemelvaardag). In het gezin werden er negen 
kinderen geboren waarvan er slechts nog vier in leven waren bij zijn afsterven. Joannes 
22/02/1681, Judoca 22/01/1686, Maria 06/12/1689, Judocus 26/12/1691, Livinus 
20/03/1695, Antonius 20/07/1699, Maria 15/05/1700, Guillielmus Antonius 08/09/1703, 
Joanna Maria 21/01/1709 – novice in het hospitaal van Schorisse. 

20 Na zijn overlijden werd er op 15 maart 1729 een staat van goed opgemaakt; ook na het 
overlijden van zijn eerste vrouw werd een staat van goed opgemaakt (22 juni 1717, 
3 maart 1722 en 15 april 1723) alsook na het overlijden van zijn tweede vrouw 
(9 september 1722). Na het overlijden van zijn derde vrouw werd er geen staat van goed 
opgemaakt daar ze geen kinderen had en haar ouders nog in leven waren. (Zie Klapper 
op de minuten van de staten van goed van Maarke-Kerkem, p. 102 van Paul Van 
Butsele). 
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Enkele jaren voor zijn overlijden had hij op 4 augustus 1722, reeds 
weduwnaar, het Hof Ter Tont gepacht voor zes jaar, te beginnen vanaf 
kerstavond 1724. Maar zelf zal hij er nooit gewerkt hebben want tien dagen 
later was hij overleden. Twee weken na zijn overlijden op 21 januari 1725 
werd er reeds een nieuw pachtcontract opgesteld. In dat pachtcontract 
lezen we: “ende alsoo wijlent Sr Joannes Roman de voorschen hofstede 
thienden ende andere voordeelen bij voorwe vanden 4de ougst 1722 in 
pacht hadde genomen voor ses jaeren danof teerste inganck genomen 
heeft te kerssavont 1724 maer twee jaeren en waeren verschenen 
achterlatende drij minderjarighen weesen sonder wede ofte moeder soo 
verclaren Mr Josephus Timmerman adt vanden Raede in Vlaenderen ende 
sr Phle Timmerman fs Pieters beede voghden materneel over deselve 
weesen afstant te doen van voorder gebruijck ende te consenteren dat 
dese verpachtinghe inder vorme ende manier voorschreven gebeure die 
oversulcx dese neffens den verpachter en pachter hebben ondt onder alle 
belofte ende verbant als naer recht.” 
Het pachtcontract sluit met de woorden:  
“Actum den 21st janry 1725 ende waeren ondert P Le Maieur, Veno de Vos, 
P F Van Cauwenberghe mij pr—, J F de Loose ende Pr de Leye 
Doriginele voorwaerde gheschreven op seghel van achthien stuijvers danof 
de copie hier vooren staet ------onder mij onderschreven ontfangher Toorc. 
P Lemaieur 1725” 

Dit is het eerste nummer van de achttiende jaargang. 

Wie zijn lidgeld voor 2014 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 2014. 

 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 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 Schorisse, Etikhove en 
Maarke. 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. 

Eerst bedanken wij Paul Willen voor 
het ons doormailen van een actuele 
foto van de korfboog waarvan sprake 
in het vorig tijdschrift (foto 2309 in 
nr. 51, pagina 40). Deze boog 
overspant de inkomdeur van de 
vroegere zondagsschool van Kerkem 
(thans eigendom van Paul Willen (zie 
ook De Deken C., " 't Oud klooster", 
Businarias nr. 50, pagina 37-41).  
 

Schorisse foto 0037 
Wij beginnen weer met een schoolfoto. Bij de gegevens die wij kregen van 
Johan staat er geen jaartal en geen nummer van studiejaar bij. In elk 
geval is het meester Jules Persoons die met strenge blik de activiteit van 
de fotograaf in de gaten houdt, wakend over zijn leerlingen. Niet alle 
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namen van de leerlingen zijn gekend. Wie kan de vraagtekens vervangen 
door een naam? 
Vooraan v.l.n.r.: De Cubber Paul, Vander Hauwaert Germain, ?, ?, 
Foucquet Christian, ?, ?. 
Tweede rij v.l.n.r.: De Vleeschouwer Eddy, Aelvoet Jean-Pierre, Geenens 
Guy, De Vos Johan, ?, Beeckman Marc, ?. 
Achteraan v.l.n.r.: De Smaele Danny, Lafort ..., De Smaele Guy, ?, De Smet 
Martin, De Buyscher Noël, Beeckman Paul, De Vriendt Guy. 
Etikhove foto 1182 
Over naar het sportieve Etikhove. Een foto van de voetbalploeg van VV 
Etikhove uit het begin van de jaren 50 van vorige eeuw? Alleen vragen wij 
ons af waar dit beeld is genomen. Wij herkennen hier niet direct de 
achterstaande woning. En ook hier: wie vervangt de vraagtekens? 
Staand v.l.n.r.: ?, ?, Thomas Gaston, ?, Opsomer Edmond, ?. 
Gehurkt v.l.n.r.: ?, ?, ?, Van Nieuwenhuyze Rupert, ?. 
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Etikhove foto 1296 
Wie herinnert er zich nog Denis Capiau? Hij werd te Ronse geboren op 
7 maart 1932. Zijn vader Leon was fietsenmaker te Etikhove en had een 
fietsenwinkel in de Nederholbeekstraat. Samen met zijn Etikhoofse 
concurrent Maurice Vanden Daele vormde hij een bekend wielrennersduo 
in de jaren 40 en 50 van vorige eeuw. Bij zijn eerste koers, een 
kermiskoers te Etikhove, werd hij zevende op vijftien deelnemers. Bij de 
beginnelingen won hij in 3 jaar tijd 111 koersen, waaronder een 
kampioenschap van Oost-Vlaanderen en een kampioenschap van België. In 
1950 won hij 24 koersen bij de nieuwelingen. Bij de liefhebbers 
triomfeerde hij in 1951 elf maal. Op 1 oktober 1951 deed hij zijn militaire 

dienstplicht. Later won hij nog 
de Grote Prijs van Duitsland en 
nam deel aan rittenwedstrijden 
met de nationale ploeg in 
R o e m e n i ë ,  Z w e d e n  e n 
Denemarken. Ook op de piste 
won hij toen zowat alle 
ploegkoersen. 
Maar wie staat er op de foto? 

V.l.n.r.: ?, Verbrugghen Robert,?, Balcaen Maria, Capiau Arnold (roepnaam 
Michel), Vanooteghem Marie, Capiau Leon, Capiau Denis, ?,?, ?, ?, ?. 
Vooraan staat de kleine Orphale Crucke, jaren later burgemeester van 
Ronse. 
Maarke foto 2273 
In vorige nummer van Businarias hadden wij het over de ruilverkaveling 
(Bourdeaudhui, J. "De knipsels van Roger", Businarias nr. 51, pagina 9-16). 
Wij stelden daar reeds dat een van de gevolgen van de ruilverkaveling de 
toename van de wateroverlast was, vooral in Maarke en Etikhove. In 1985 
was het voor de zoveelste keer weer eens zover. De woning gelegen op de 
hoek van de Hasselstraat en de 
Maarkeweg kon weer gepoetst 
worden. Debelvalet Jeanne, 
Mespreuve Marie-Louise en Van 
Overmeiren Paula mochten weer 
uitrukken met emmer en dweil, 
trekker en borstel. Zou het 
eindelijk de laatste keer zijn? Het 
buf ferspaarbekken was in 
aanbouw... 
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Op zaterdag 31 augustus 2013 reden we met de bus, zowel leden van 
Businarias als van V.V.F. Vlaamse Ardennen, op ontdekkingstocht naar het 
“Meetjesland”. 
Meetjesland: in het Noorden grenst het aan het Nederlandse Zeeuws-
Vlaanderen, in het westen aan de provincie West-Vlaanderen en in het 
oosten en het zuiden aan de regio Gent en Waasland. 
Om 9u kwamen we aan in Middelburg in Vlaanderen, een deelgemeente 
van Maldegem, het 3-Vlaanderenpunt, op de grens van Oost-, West- en 
Zeeuws-Vlaanderen.  
We werden er verwelkomd in het Convent “Santa Clara” in de 
Kloosterstraat nr 16, een gereconstrueerd gebouw.  
Van het Clarissenklooster uit de 16e eeuw blijft er toch nog iets over: 

− het gebouw aan de straatkant, waar grote eiken kloostertafels, een 
middeleeuwse vloer en een gerestaureerde schouw het decor 
uitmaken. Nu dienstdoend als een praat- en sneukelkroeg met 
trappistenbier  

− fundamenten van een kapel in de tuin  
− een stukje oude kademuur. 

Om 10u werden we vandaar gegidst door het 
historisch centrum langs de schandpaal, een 
kopie van de 15e eeuwse voorloper, alleen het 
onderste gedeelte van deze vierkante hardstenen 
kaak stamt nog uit die tijd, naar het 
bezoekerscentrum Bladelin, Groene Markt 8A.  
Daar kregen we een beeld van het middeleeuwse 
verleden aan de hand van opgegraven 
voorwerpen, illustraties, kaarten en teksten. Dit 
“Ministadje” werd gesticht door de rijke Brugse 
poorter Pieter Bladelin in 1452, gouverneur van 
de Bourgondische hertogen, Filips de Goede en 
Karel de Stoute en schatbewaarder van de orde 
van het Gulden Vlies. 
Vervolgens bezochten we de Sint-Petrus en 
Sint-Paulus kerk (15e eeuw).  

Uitstap naar “Het Meetjesland” 

Paula Vander Mijnsbrugge 
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Hier bevindt zich een 
kopie, de zgn. “Bladelin-
triptiek“ (Jan Rickx, ca. 
1 6 0 3 ) ,  v a n  h e t 
beroemde werk van 
Rogier Van der Weyden 
“De aanbidding van het 
k ind” (ca.  1452) 
gemaakt in opdracht van 
Bladelin (nu in de 
Staatsgalerij in Berlijn). 
Ook het praalgraf van 
Pieter Bladelin en zijn echtgenote Margaretha van de Vagheniere was een 
verrassing. 

Een kleine wandeling 
vanaf de Meulekreek, die 
België scheidt van Neder-
land, om de herstelde om-
wallingen rond Middelburg 
te bekijken, bracht ons uit-
eindelijk in een mooi 
natuurgebied, nl. het 
Krekengebied (kreken zijn 
restanten van grote over-
stromingen vanaf de 12e 
eeuw). 

Vandaar trokken we naar de plaats waar eens het kasteel stond 
(opgravingen o.a. door Pedro Pype, lid van Businarias) om te eindigen op 
ons vertrekpunt, het Convent, om dan verder te rijden naar Adegem. 
Na een verkwikkende en verzorgde maaltijd in het restaurant 
“De Canadees”, brachten we een bezoek aan het Canada War II museum. 
Dit maakt deel uit van het Canada Poland Museum “Voor Vrede en Vrijheid” 
als herdenking aan de Canadese en Poolse soldaten die de streek in 1944 
bevrijdden. Het is een privaat museum opgericht door de heer Gilbert Van 
Landschoot en officieel geopend op 28 juni 1995. Het Canada museum 
bezit verscheidende diorama’s die het verhaal weergeven van de 
mobilisatie (1940), bezetting, bevrijding en de “slag om het 
Leopoldskanaal”. Naast meer dan 250 originele uniformen, wapens, 
affiches en uitrustingen is er een unieke film over de “Slag om de Schelde” 
te zien. 



47 

Om 16u30 vertrokken we naar het Stoomcentrum te Maldegem.  
Maldegem bezit een charmant station uit 1862, uitgebouwd tot een uniek 
centrum met de grootste collectie stoomlocomotieven in Vlaanderen. Na 
een geleid bezoek aan de museumloods met enkele merkwaardige 
stoomlocomotieven en oude rijtuigen kregen we de gelegenheid om een 
ritje te maken met de smalspoortrein. Deze reed 1,5 km op de oude 
spoorwegbedding naar Brugge. Een diesellocomotiefje sleepte het treintje 
met open wagons. De rit duurde ongeveer 20 minuten heen en terug. Dit 
was werkelijk een unieke beleving! 
Na dit leuke avontuur genoten enkelen van een drankje, anderen trokken 
op individuele ontdekkingstocht in Maldegem. Om 20u terug naar de 
vertrekplaats Etikhove.  
Alvast afspraak voor een nieuw avontuur in 2014! 
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In memoriam Edmond De Meulemeester 

Peter Thienpont 

Businarias rouwt. Op 25 februari jl. overleed 
dokter Edmond De Meulemeester te Eke. Hoewel 
we wisten dat zijn gezondheidstoestand er op 
achteruit ging kwam het toch verrassend over. 
Sedert enkele maanden bleef zijn vaste stoel op 
de bestuursvergaderingen onbezet. Wij waren dit 
allerminst gewoon want Edmond was er altijd en, 
als stichtend bestuurslid, vanaf de eerste 
vergadering.  
Businarias lag hem nauw aan het hart. Zijn 
aanwezigheid bleef trouwens nooit onopgemerkt: 
gedreven en enthousiast, en als iedereen na een 
lange vergadering uitgepraat was had hij nog een 

kwinkslag of een grapje in petto. 
Edmond en zijn echtgenote Bernice hadden zich in 1955 in Nukerke 
gevestigd. Als jonge huisarts bouwde hij op korte tijd, ook buiten Nukerke , 
een trouw cliënteel op en zo belandde hij in de gemeentepolitiek. Bij de 
fusie van de gemeenten in 1976 werd hij aangezocht om lijsttrekker te 
worden van Jong Maarkedal. Na 12 jaar als gemeenteraadslid te hebben 
gezeteld werd hij in 1989 de stijlvolle burgemeester van Maarkedal. 
Edmond was wekelijks present op zondagvoormiddag in ons 
documentatiecentrum. Daar was hij graag, los van zijn drukke 
beroepsbezigheden en los van de politiek. 
Op zaterdag 1 maart hebben we Edmond ten grave gedragen. Het was de 
dag waarop de Omloop van het Nieuwsblad werd gereden, de 
openingswedstrijd van het Vlaamse wielerseizoen. Fietsen was zijn grote 
passie. Wekelijks maalde hij met zijn broer en vrienden vele kilometers af 
tot hij enkele jaren geleden, na een zwaar ongeval, zijn hobby diende te 
staken. 
Geachte dokter, Mijnheer de burgemeester, goede vriend Edmond, 
Businarias mist u maar we zullen u nooit vergeten. Vaarwel. 
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In haar hanenpotig geschrift had Leonce een vrij lange brief geschreven 
naar haren amoureux in Berlijn. Ze vertelde daarin wat ze allemaal had 
beleefd en beslist. Maar eigenlijk zou Nard pas veel later het fijne van 
sommige zaken aan de weet komen. 
Hij van zijn kant had vruchteloze pogingen gedaan om, binnen de veertien 
dagen van haar toegestane verlof, ook naar huis te kunnen reizen en haar 
te overtuigen niet naar Duitsland terug te keren, liever samen onder te 
duiken om aan de tewerkstellingsverordeningen te ontkomen. 
Het had niet mogen zijn en de dingen kregen een ander verloop dan hij 
had gewenst. 
Maar zetten we alles op een rij. Leonce was na de vermoeiende treinreis 
thuisgekomen in het benepen rijhuisje in Saint-Ghislain, waar de deur, 
doorgezakt van ouderdom, over de vloer schreeptege, de muffe reuk van 
geslotenheid heerste, de spinnenkoppen ’t allen kante hun webben hadden 
gespannen, de klok stilstond op zevenenhalf en het behang vochtvlekken 
vertoonde, die er bij haar vertrek niet waren geweest. Ze had haar valies 
op de grond neergezet en direct het venster naar het koerke opengegooid. 
Ze was een paar keer de trap op en af gelopen, had wat kasten geopend, 
wat dingen aangeraakt. Ze had water in haar handen gepompt en het aan 
haar gezicht gebracht, wat geproest en zich dan met een handdoek 
afgedroogd. Dan had ze het venster weer gesloten en was ze naar buiten 
gelopen, om haar dochter te gaan opzoeken. 

Vertelsels bij de Leuvense stove 

Paul Baekeland 

Dit is een vervolgverhaal dat al loopt van in 
het jaar 1997. Het is doorspekt met 
sappige dialectwoorden van hier. De 
personages zijn fictief, de locaties zijn 
meestal bestaande. Hoofdpersonage is 
Gustieze Nard, koolmijnder. Zijn lief, 
Leonce, een Walinneke, ontmoet hij na 
twintig jaar opnieuw in Berlijn, waar ze alle 
twee, tijdens de tweede wereldoorlog als 
"Fremdarbeiter" tewerkgesteld zijn. 
Momenteel is Leonce met verlof weer thuis. 
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Hélène was niet thuis, wellicht nog niet terug van de markt. Dan maar in 
afwachting wat eetwaren kopen in het kruidenierswinkeltje, om straks de 
grote honger te stillen.  
De eerste confrontatie met bekende mensen, bezorgde haar een 
ongemakkelijk gevoel. Er was iets met hun houding tegenover haar, ze 
waren zwijgzaam en keken haar niet in de ogen. Het was of ze niet meer 
bij hen hoorde.  
Ze trok opnieuw naar Hélène toe. Het weerzien met haar dochter ging met 
enige emotie gepaard, er kwamen zowaar waterlanders bij te pas en dat 
waren ze van elkaar niet gewend. 
"Ik vreesde dat ik u nooit meer zou terugzien," zei Hélène. 
Ze meende het echt, er waren geruchten geweest… 
"Ge krijgt niet zomaar verlof, dat is de kwestie," verklaarde Leonce. 
Ze stonden, met de handen op elkaars schouders, elkaar in de ogen te 
kijken. 
"Ik heb u gemist," zei ze. "Ge had eens meer moeten schrijven, het is zo 
weinig gebeurd." 
Schrijven was niets voor Hélène. "Dat weet ge toch." 
"Dan moet ge nu maar alles vertellen, al het nieuws van al die maanden." 
"En gij ook, wat gij allemaal hebt meegemaakt, ik wil het horen." 
Ze gaven malkander een tootje. En dan was plotseling het ijs gebroken, ze 
pakten elkaar stevig vast. Geen van beiden wist of het al ooit eerder op die 
manier was gebeurd. 
Michel stond erbij en keek ernaar. Hij voelde zich wat ongemakkelijk bij dat 
soort simpeldrije.  
Het was moeilijk uit te maken hoe de man feitelijk in mekaar zat. Wat had 
Hélène in hem gezien? Hoe had hij het aan boord gelegd om haar te 
strikken? 
Och, hij was zoals hij was. En Hélène zag er niet ongelukkig uit. 
"Hoe gaat het met de commerce, Michel?" 
De commerce ging niet slecht. Behalve dat de siedekarre van hun moto het 
nu ook had begeven. Het wiel was afgelopen, de as geslomd, de 
carrosserie verdemeleerd, te veel kosten om er nog iets aan te doen.  
Het kot was te klein geweest toen het gebeurde! Hij bleef maar uitrazen en 
zij liep weg op den duur. En hij werd dan schou dat hij ook haar nog zou 
kwijtspelen en hij dan helemaal aan de grond zou zitten. Maar ze kwam 
uiteindelijk met een Franse colère terug gestoven, pakte hem de Engelse 
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sleutel die hij vasthad af, smeet hem weg en trok hem mee naar het 
wagenkot.  
"De siedekarre is kapot, de moto zelf is niet veel meer waard, maar ik ben 
er nog," de stoom kwam uit haar oren. 
Hij zag hoe ze daar zwaar stond te hijgen, haar schone loezekies gingen 
ervan op en neer, ze was een kat die hem zou bespringen. 
Het was al nog gebeurd, hij wist wat hem te doen stond. 
Ze had in haar jonge leventje wel tien venten gekend, ze zou er met 
gemak een elfde strikken, dat moest hij tot elke prijs voorkomen. Midden 
het wagenkot trok hij haar achterover op de erdie vloer, snukte haar de 
kleren van het lijf en gaf haar vakkundig haar bekomste. Ze jankte, dat het 
bij de buren moest te horen zijn. Na afloop knorde ze voldaan, ze had 
duidelijk van zijn prestaties genoten. Nu, hij was een heel stuk ouder dan 
zij en had lang geleden al, toen zij nog met de poppen speelde, de stiel 
geleerd. 
In dezelfde week vond hij een autowrak, waarvan de motor nog goed was, 
hij haalde een tweede wrak naar huis en begon, dagen na elkaar, van tijlek 
tot late te vijlen en te slijpen, te sleutelen, te lassen, te verven en te 
smeren, tot hij zowaar van twee auto’s één degelijk vehikel in elkaar had 
gebricoleerd.  
Ze konden dus weer op een degelijke manier de markten doen. En ja, de 
zaken gingen niet slecht. 
"Maar de mensen klappen," zei Hélène. 
Ze pakte de koe bij de horens. 
"Ge zoudt beter niet meer teruggaan naar Duitsland," zei ze. 
De mannen van de Résistance hadden lijsten van "landverraders" en 
"collaborateurs" aangelegd. 
"Het schijnt dat uw moeder op zo’n lijst staat," had iemand haar 
toegefluisterd. 
Iemand die het goed met hen meende. 
"Uw moeder zou beter gaan werken bij Lejour, ze vragen daar volk," had 
Michel nuchter ingebracht. 
Het werd ontzettend moeilijk voor Leonce, om uit te maken wat haar te 
doen stond. De onzekerheid zou haar hele verlof verknallen. Nard had haar 
bezworen in België te blijven, Georgine daarentegen had er via "der 
Ludwich" voor gezorgd dat ze ander en beter werk zou krijgen, op een 
andere plek in Duitsland. Kon ze haar beste vriendin (door "der Ludwich" 
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Schnucki genaamd) bedenken met stank voor dank? Het zat haar serieus 
dwars, ook al zou ze die mensen misschien nooit meer weerzien. 
Ze ging naar Lejour. En was eerder opgelucht dat ze niet aanvaard werd. 
Ze ging naar andere fabrieken, waar ze mogelijks volk aanwierven, maar 
telkens wanneer ze vernamen dat ze in Duitsland had gewerkt, werd haar 
de deur gewezen. Langzaam vormde zich het idee-fixe dat het, wat ze ook 
zou doen, toch verkeerd uitgelegd zou worden. Ze had zich verbrand, ze 
zou op de blaren zitten, ze had voor den Duits gewerkt, ze zou door de 
"goede patriotten" worden afgestraft. Tenminste als de oorlog uitdraaide 
zoals velen begonnen te denken.  
"Als het ogenblik gekomen is, keer ik mijn kazakke," had Leonard gezegd. 
Was het ogenblik gekomen? Zijn aandringen om alvast in België te blijven, 
wees daarop. 
"We duiken samen onder," had hij voorgesteld. 
En we eten desnoods beteraven in plaats van roggie boodsies. 
Als we maar bijeen zijn. We leven van de liefde.  
Ze had in haar jarenlange mannenhaat nooit gedacht dat ze nog zo ’t zot in 
den bol had kunnen krijgen. De oude schuur? Dat was ze niet, ze was pas 
drieënveertig. 
Achteraf gezien ware het eenvoudiger geweest, als ze na haar verlof terug 
naar de Mauserfabrieken had gemoeten, dan had ze naar de wens van 
Nard thuis kunnen blijven en onderduiken, zonder Georgine in verlegenheid 
te brengen.  
Op een dag werd ze naar de "Werbestelle" geroepen, waar ze te horen 
kreeg dat ze niet terug naar Berlijn moest, dat er, dichter bij huis, rustiger 
en gezonder werk voor haar werd voorbehouden. Ze kreeg een nieuwe 
Personalausweis toegestopt. Ze dacht meteen aan haar vriendin in Berlijn, 
aan de mensen die voor haar hun invloed hadden aangewend. Aan Nard. 
Wat moet ik doen, Leonard? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. 
Ze kreeg documenten en richtlijnen voor een treinreis tot Düren, een eind 
voorbij Aken. Daar zou ze, samen met nog anderen, worden afgehaald.  
Toen ze het gebouw verliet, was ze helemaal van de kaart. 
"Ge kunt onderduiken en bij ons op het zolderke slapen," stelde Hélène 
voor. 
En daar godganse dagen opgesloten zitten! En op een goeie keer toch 
ingerekend worden, om te worden gedeporteerd naar een afgelegen 
"Gemeinschaftslager". 
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"Och, ge moet doen wat u wordt ingegeven," vond Hélène ten slotte.  
Ze was intussen gaan vrezen dat Michel van zijn tetter zou maken, als ze 
haar moeder in huis zou halen. 
Leonce deed wat haar werd ingegeven. Ze schreef een lange brief naar 
Nard en vertrok naar Duitsland.  
Ze kwam op een boerderij terecht, in het kleine dorp Hochkirchen, ver van 
de wereld en van de oorlog, ver van haar Leonard. Het was er ongelooflijk 
stil, je hoorde er enkel de geluiden van de natuur, de wind in de hoge 
hagen, het gekakel van kippen, de plofstap van paarden in het zand. 
Ze werd er aan het werk gezet in de stallen en de verkieskoten. 
Uitzonderlijk moest ze ook mee naar het land, waar de schokkeloen rijp 
stond om te pikken. 
Geen van die dingen had ze al ooit eerder moeten doen, maar ze ging aan 
de slag, zette haar verstand op nul, paste zich aan, dacht voortdurend aan 
Nard. Ze hield zich voor dat het misschien nog erger had gekund. Van de 
vijandigheid die ze thuis had gevoeld, was hier in elk geval geen sprake. Ze 
verzekerde zichzelf dat ze ooit haar vent zou weerzien en dat ze dan 
zouden trouwen.  
Intussen werd ze meer dan gewaardeerd voor wat ze deed. Het besef dat 
ze, waar ze ook terechtkwam, een schakeltje bleef in de vreselijke 
oorlogsmachine, brak af en toe door in haar gedachten, maar ze weerde 
het.  
Ik werk voor de Duitse familie Weber en ik word betaald voor wat ik doe, 
dacht ze. In Saint-Ghislain krijg ik geen werk, kan ik desnoods kreveren. 
De patriotten… och laat ze maar komen, ik kan ze wel aan.  
De familie Weber, oude welstellende boerenmensen, bleek verwant te zijn 
met een nazifunctionaris in Berlijn, die wel eens in Gasthof Konrad ging 
dineren… Zo wat.  
De Wehrmacht eiste alle mankracht op voor de totale oorlog, zodat oude 
mensen, samen met kinderen en ook "Fremdarbeiter" moesten zorgen voor 
de voedselproductie. De gewone man kon daar allemaal weinig aan doen. 
De oude boer Weber en zijn wat jongere boerin hadden twee zonen die 
vochten tegen de Russen in het Oosten. Een derde zoon was verminkt van 
de oorlog teruggekeerd, had geen woord meer gesproken en verdeed zijn 
dagen met kluswerk dat niets ter zake deed. Ze hadden een potige dochter 
die samen met een norse oude knecht van vroeg tot laat het land 
bewerkte, zaaide en oogstte. 
Leonce kon het vrij goed stellen met de boerin, die Elfriede heette. Ze 
babbelden eerder weinig, maar kwamen toch veel van elkaar te weten. Dat 
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Leonce in de Mauserfabrieken had gewerkt, dat Elfriede elk uur in 
gedachten bezig was met haar zonen aan het front, dat Leonce in Berlijn 
de vader van haar dochter Hélène had ontmoet, dat Elfriede benijt werd 
over de toestand en dat ze de oorlog hoe langer hoe meer begon te haten, 
dat Leonce zich in haar eigen land niet meer op haar gemak had gevoeld, 
dat Elfriede de Führer had bewonderd en hem nu naar de hel verwenste, 
dat… 
Ze babbelden op het ritme van hun trage gedachten, in een taal die ze zelf 
ter plaatse uitvonden, ze zwegen om te begrijpen en te laten bezinken. Ze 
werden vriendinnen. De dagen kwamen en gingen.  
Terwijl Leonce in Hochkirchen inburgerde, deed haar brief vanuit Saint-
Ghislain er een paar weken over om in Berlijn aan te komen. Nard had 
toevallig op dat ogenblik eindelijk zijn "Ausweis" gekregen om naar België 
in verlof te gaan. Hij las nerveus haar korte zinnen, bleef ontroerd hangen 
bij de woorden "Leonard, mon amour", las opnieuw en wist plots met een 
schok, dat hij niet eens kon terugschrijven, aangezien hij haar nieuw adres 
in Duitsland niet kende. Een tweede brief die ze kort daarop vanuit 
Hochkirchen schreef zou nooit bij hem terechtkomen. Haar derde brief 
richtte ze instinctief naar zijn adres in België.  
Ze vreesden wekenlang van beide kanten dat ze elkaars spoor kwijt waren. 
Even onverwachts als ze elkaar in Berlijn hadden teruggevonden en een 
poos diep gelukkig waren geweest, was het nu weer helemaal anders. Het 
was alsof een onbekende vreemde macht met hen aan het sollen was 
geweest.  
Bij zijn thuiskomst in België verzekerde Nard zijn bange, oud geworden 
moeder dat hij niet meer naar Duitsland zou terugkeren. ’s Anderdaags 
spoorde hij vastberaden naar de Borinage voor twee dingen: ten eerste zijn 
onbekende dochter ontmoeten en ten tweede gaan solliciteren voor 
koolmijnder, bij dezelfde bazen waar hij jaren geleden ook al had gewerkt.  
Tot het einde van de oorlog weer de put ingaan, leek hem de enige 
oplossing om van de arbeid in Duitsland af te geraken.  
Tezelfdertijd zou hij uitzoeken bij welke heilige, in welke beevaartplootse 
hij terecht zou kunnen voor bemiddeling, om zijn lief terug te krijgen. Dan 
zouden ze trouwen en nog lang gelukkig zijn. Hij wilde daar rotsvast in 
geloven.  
Wie niet gelooft is verloren, dat pleegde zijn moeder altijd te zeggen. 
Of het allemaal verliep zoals hij zich had voorgesteld, vertellen we verder in 
ons volgend boekje. 

P.S. De schrijfwijze van de dialectwoorden is een eigen keuze van de auteur. 
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Eindelijk is het zoek- en schrijfwerk gedaan. Het eerste archiefbezoek 
dateert van 2000. Nu wordt er nog gewerkt aan de lay-out en de 
correcties. 
Deze heemkundige biografie over Valerius De Saedeleer en zijn omgeving 
telt 320 bladzijden en zal worden gedrukt in kleur op glanzend papier en 
worden voorzien van een harde omslag. Het formaat is 21 x 29,7 cm. 
Hierboven is de cover afgebeeld. 
Het boek leert Valerius kennen zoals hij geleefd heeft. De lezer wordt 
meegevoerd langs zijn vele woonplaatsen, kijkt mee in zijn onmiddellijke 
omgeving: zijn groot gezin, zijn vrienden, zijn kennissen, zijn mecenassen 
en sponsoren en leest mee in zijn persoonlijke briefwisseling. 
Het boek zal, indien alles verloopt zoals voorzien, worden voorgesteld op 
26 september 2014, en zal vanaf dan verkrijgbaar zijn. Meer details kunnen 
nu nog niet worden meegedeeld. 
De leden van Businarias zullen per extra schrijven tijdig worden verwittigd 
in verband met de bestelmodaliteiten. 

Valerius De Saedeleer... achterna 

Jozef Bourdeaudhui 
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De knipsels van Roger 

Jozef Bourdeaudhui 

Inleiding 
Deze artikelenreeks 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 1984? 

Nukerke 19 januari 1984. 
"Over een boer die een dokter schaakmat zet." Een nieuwsgierige reporter 
kwam toen te weten dat er in Nukerke "een heuse schaakkampioen hokte." 
Hij schreef dat zijn kennis van het schaken zich beperkte tot "... een bord 
met een X aantal vakken, een stel witte en zwarte stukken met aan 
weerszijden van de tafel een paar intelligente typen." Hij wou er meer over 
weten en bezocht Gerard Saelens in de Dieriksstraat. Gerard, "een 
doodgewone, vriendelijke en volkse landbouwer", had leren schaken in het 
leger. Dat kan, want wat deed je daar anders? "... Ik zag daar vele mannen 

voor het schaakbord zitten en ik vond 
het een interessant tijdverdrijf voor de 
vele vrije uren. Ik ben dan beginnen 
studeren met een gekocht boekje en 
een bord. Heel primitief aanvankelijk, 
maar daar kwam wel verbetering in." 
Toen hij na het afzwaaien als oudste 
van vijf kinderen de ouderlijke  
boerderij overnam, verdween het 
schaakbord in een hoek, tot Gerard 
vernam dat er in Oudenaarde een 
schaakclub "Hanske de Schaker" zou 
wo rden  opge r i c h t .  H i j  we rd 
onmiddellijk lid. "De basisprincipes was 
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ik nog niet vergeten, ook al gingen er twintig jaar over. In het begin gingen 
wij vooral veel vriendenmatchen spelen. In 1981 zijn we dan aangesloten 
bij de Belgische Schaakbond en namen wij deel aan een heus 
kampioenschap, met afdelingen en zo." 
Inmiddels is Gerard ook aangesloten bij de schaakclub uit Waregem, waar 
de speelavonden soms nachtzittingen worden. Hij is de enige landbouwer 
in beide verenigingen. "Mijn collega's zijn dokters, vertegenwoordigers, 
licentiaten, notarissen, ... Maar eens voor het schaakbord is iedereen voor 
iedereen gelijk, zonder pretentie. ... In Waregem wordt er een individuele 
competitie gehouden, waar Saelens uitkomt in de hoogste klasse en er 
momenteel vierde geklasseerd is op twaalf." Voor Gerard is schaken niet 
direct een sport, "... maar wel een spel waarin je tracht de ander er onder 
te krijgen. Er is overigens ook een gestage evolutie. De computer wordt 
ingeschakeld. Er wordt zelfs geschaakt per correspondentie. Momenteel 
allemaal niets voor mij." 
Hoe zou deze hobby inmiddels zijn geëvolueerd, nu, dertig jaar later? 

Nukerke 5 april 1984. 
"Goed nieuws voor jagers op groot wild in deze regio. Wie de mening was 
toegedaan dat de hertenjacht een exclusiviteit was voor de Ardennen moet 
die na het lezen van dit proza toch vlug gaan herzien. Op herten kan 
immers ook gejaagd in Maarkedal. Geen late aprilgrap, want bloemist 
Roger De Poortere uit Nukerke staat persoonlijk borg voor het ganse 
verhaal." Roger trekt reeds achttien jaar van september tot december de 
laarzen aan om "met een keure van jachthonden en een paar vrienden te 
gaan jagen." De buit is beperkt tot fazanten, patrijzen, konijnen, bosduiven 
en hazen.  
"Op het jachtpalmares staan ook twee herten getekend. Vier jaar geleden 
immers brak er bij de heer Dezutter in Nukerke, die sinds jaar en dag 
herten kweekt, een ranke vierpoter 
uit. Als ze hun kop door het gat van 
de afsluiting krijgen, kunnen ze er 
meteen ook helemaal door. ... En 
eens het hert ontsnapt, kan je 
meteen alle illusies laten varen het 
ooit levend te vangen. Dat is 
onmogelijk..." Schieten is blijkbaar 
het enige alternatief. Het beest wordt 
eerst "ontzet", dat wil zeggen dat het 
met vier, vijf man in een trechter 
gedreven wordt waar "aan het 
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uiteinde de jager met kloppend hart en het oog op het vizier staat te 
wachten." Een viertal jaar geleden lukte dit dus een eerste keer in de 
Donderput. Toen had Roger genoeg aan één schot om een hert neer te 
leggen.  
Een hert durft blijkbaar ook wel grote afstanden afleggen als het ontsnapt. 
"Zo koos vorig jaar bij Dhr. Vanderbeken uit de Smissestraat een duo het 
hertepad. Een wijfje en een mannetje konden het zo goed met mekaar 
vinden dat ze de wijde wereld gingen verkennen." Hun wereldreis eindigde 
aan de molen Ten Hootond, een vijftal kilometer van hun stal. Het 
mannetje was de reis beu, werd gewaar dat zijn gevoelens voor de nog 
resterende vrouwtjes op het thuisfront weer opborrelden ('t was immers 
paartijd) en keerde terug, waar Roger een nummer twee kon noteren op 
zijn palmares. Van het ontsnapte vrouwtje is nooit meer iets gehoord. 
Ergens geëindigd in een of ander restaurant?  
Roger heeft wel een zeer uitgesproken mening over de jacht. "Natuurlijk 
hebben we soms last met de mannen van de Wielewaal. ... Hoe men het 
draait of keert, fazanten, konijnen, enz. zijn nu eenmaal gemaakt om te 
worden bejaagd. Je kan ze niet met de handen vangen. Vergeet overigens 
niet dat we die beesten in de winter veel eten toestoppen en hen ook 
beschermen. Wie van de groene jongens kan dat zeggen?" 
 
Schorisse 27 december 1984. 
Van de jager naar de jachtopziener... "Twintig jaar geleden werd 
jagersclub Sint-Hubertus uit Schorisse boven de doopvont gehouden. 
Antoine De Waele, adjudant Gevaert en Jacques Goddaert goten het 
wijwater. De vennoten zijn ondertussen gewijzigd, de club als dusdanig 
niet. Daarom werd in het parochiaal centrum De Wante het jagersjubileum 
gevierd. Met hoorngeschal op de achtergrond. Of wat dacht U...?" De 
reporter houdt van woordspelingen. "Geen jachtterrein zonder 
jachtopziener zal U zeggen. Met die redenering kan U uiteraard geen bok 
schieten." Roland De Clercq, de "garde" van Schorisse, trok toen hij amper 
kon lopen met zijn vader, toen full-time jachtopziener, de weide in, en het 
liet hem niet meer los. Nu is hij zelf jachtopziener.  
"De stropers bij de lurven pakken behoort alleszins tot een van de eerste 
werkdomeinen. ... Bij het minste geluid, een hond die blaft, een schot dat 
afgaat, moet je er op afgaan. Weer en wind mogen geen rol spelen. 
Evenmin het uur van de dag (of de nacht)." Ja...  
De Clercq's job behelst meer dan alleen de lichtbakjagers opsporen. Hij 
kweekt thuis ook jaarlijks een respectabel aantal fazanten, die dan vóór het 
jachtseizoen op het jachtterrein - zo'n 400 à 500 ha - worden losgelaten. 
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De beesten worden ook elke dag, soms tot januari, nog gevoederd in het 
open veld. "Voor de vennoten is de jachtbeoefening een loutere sport. Zij 
mogen overigens ook niet tot het uiterste gaan als zij een volgend jaar nog 
willen jagen." Er worden blijkbaar toch duidelijke afspraken gemaakt. 
"Poulen van fazanten worden omstreeks dit tijdstip al niet meer geschoten. 
Vanaf 1 december moet je ook voorzichtiger worden met de hazen, want 
dan gaan sommige al kweken. Tijdens de weekend wordt er slechts met 
een beperkt aantal geweren geschoten. Slechts tweemaal per jaar worden 
er grote klopjachten georganiseerd. ... Meestal is dat een grote bedoening. 
Er zijn 14 tot 15 man die met een stok het wild opjagen en ook nog zo'n 15 
geweren." 
Wild wordt volgens onze expert de jongste jaren steeds zeldzamer. "Het 
gebruik van chemische sproeistoffen op de velden stimuleert in geen geval 
de voortplanting onder de beestjes. Daardoor moet men er steeds 
voorzichtiger mee omspringen, wil men niet ... de eigen ruiten uitschieten." 
De reporter heeft duidelijk - het weze herhaald - iets met woordspelingen. 

Een vrolijke bende drijvers klaar voor de klopjacht. 
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Nukerke volgens het 20ste penningkohier van 1572 (Deel 3) 

Marc Vuylsteke 

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 Businarias van september 2013 (nr 51) en januari 2014 (nr 52) bekeken 
we het penningkohier in zijn geheel en verzamelden we alle informatie 
omtrent pachten en pachtprijzen. In deze bijlage bekijken we de niet-
verpachte eigendommen. 

Bos 
Achttien percelen staan bekend als bos en bij drie percelen (oppervlakte 
5,57 ha) staat: bos en huis met land of weide. Het grootste bos, het 
Straalbos genoemd, met een oppervlakte van 7,38 ha was eigendom van 
het klooster van Maagdendale. Een ander bos, "den Hartenborsch", 5,53 ha 
groot, was eigendom van de weduwe Joos Vanden Broecke. Het toponiem 
"Hartenbos" bestaat nog altijd en het Straalbos situeert zich voorbij het 
gehucht Den Hul, tot aan de grens met Melden en Etikhove. De andere 
percelen varieerden in grootte van 0,31 ha tot 3,07 ha. Van sommige 
percelen kent men de ligging, van andere niet. Een perceel ligt op 
Groendale, een op Diebeke (toponiem onbekend), een op Ten Houte, twee 
percelen in Ter Beke, één heette de "Hoecke borsch", een ander was "den 
berckenen borsch".  
De jaarlijkse opbrengst van 18 percelen bos met een gezamenlijke 
oppervlakte van 29,33 ha werd geschat op 270,15 lb wat een gemiddelde 
geeft van 9,33 lb/ha. 
In Nukerke was er in het totaal ongeveer 110 ha bos. Achttien eigenaars 
bezaten samen 29,33 ha bos of gemiddeld 1,63 ha per eigenaar.  

Hofsteden en huizen 
Vijfenzestig hofsteden werden uitgebaat door de eigenaar en ik vond 183 
huizen waarvan er 76 als "wonhuuske" of "cleen huuske" werden 
omschreven. Jos Baert woonde op de grootste hofstede die in "Ter Poort" 
lag (1 bunder 1 dagwand = 1,54 ha) en hij baatte een bedrijf uit van 18,17 
ha waarvan 11,64 ha in eigendom. 
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Broek, land, meers, weide 
Broek 
De totale oppervlakte broek (23,45 ha) was verdeeld over 38 percelen of 
0,62 ha per perceel. De jaarlijkse opbrengst werd geschat op 201 lb of 
8,57 lb/ha.  
Heide (bruwiere) 
Een oppervlakte van 6,41 ha "bruwiere" was verdeeld over 6 percelen wat 
een gemiddelde is van 1,06 ha. De jaarlijks opbrengst werd geschat op 39 
lb of 6,08 lb/ha. 
Land 
Bij 585 artikels staat de vermelding "land". De totale oppervlakte 
(320,15 ha) was verdeeld over 705 percelen wat een gemiddelde 
oppervlakte geeft van 0,45 ha. De jaarlijkse opbrengst werd geschat op 
2905 lb of 9,07 lb/ha. 
Land, meers en weide 
Bij 34 artikels staat de vermelding land met "meers" of "weide". De 
oppervlakte van 20,53 ha was verdeeld over 36 percelen wat een 
gemiddelde oppervlakte geeft van 0, 57 ha. De jaarlijkse opbrengst werd 
geschat op 195 lb 4 s of 9,51 lb/ha. 
Meers 
De omschrijving "meers" komt voor in 37 artikels. De totale oppervlakte is 
12,66 ha of 0,34 ha/perceel. De jaarlijkse opbrengst werd geschat op 152 
lb 9 s of 11,47 lb/ha. 

 hofsteden huizen 

opp. < 25are 4 50 

25< opp. <50 25 73 

50 are < opp. <1ha 26 52 

opp.> 1ha 9 4 

niet bekend 1 4 

totaal 65 183 

Vergelijking aantal bedrijven/huizen 
van een bepaalde grootte  
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Weide 
Bij 95 artikels staat de vermelding "weide". De oppervlakte was 43,25 ha of 
0,46 ha/perceel. De jaarlijkse opbrengst werd geschat op 464 lb 13 s of 
10,74 lb/ha. 
Onbekend 
Geen omschrijving vinden we bij 84 artikels. De oppervlakte 39,87 ha was 
hier verspreid over 116 percelen of 0,34 ha/perceel. De jaarlijkse opbrengst 
was 383 lb 6 s of 9,61 lb/ha. 

land aantal percelen 

opp. < 25are 47 

25< opp. <50 282 

50 are < opp. <1ha 203 

1 ha <opp.< 5ha 47 

opp. > 5ha 1 

onbekend 4 

totaal 584 

Vergelijking aantal percelen in een 
bepaalde grootte  

Molens 
Drie watermolens en twee windmolens werden door de eigenaar zelf 
uitgebaat.  
De windmolens: molen op de "meyersgheynst", gekend als de molen Ter 
Hengst en de windmolen "Ter Gheynst". In het penningkohier is er geen 
sprake van de "Cruusmeulen" alhoewel die zeker al bestond in 1556, want 
Martin, broer van Lyoen de Brune fs Jans pachtte van de heer van Ladeuze 
de "wintmeulen ghenaemt de cruusmeule in Nukerke 23 lauwe 1556".1 
(lauwe = louwmaand of januari) 
De drie watermolens: de watermolen "ter eertsbrugge", de watermolen van 
Jacob Vander Haemeyden (Ter Meulebroucke ?) en de watermolen van Jan 
Baert. 
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Windmolen Ter Hengst 2 (Oorspronkelijk molen Ter Gheynst) 
De molen Ter Hengst was eigendom 
van Jan Vandeputte fs Jan. De naam 
Ter Hengst is een vervorming van Ter 
Gheynst, de molen stond op een 
oppervlakte van 23 are op de plaats 
genaamd "Meyersgeynst". "...een 
wintmeulen die cooren maelt staende 
op de meyersgeynst op LXXV roeden 
lant ende es ghepresen op VIIJ lb gr 
vlaems tsjaers ..." (96 lb p). Het 
toponiem "meyergheynst" 3 is de 
plaatsnaam van de grond waarop de 
molen Ter Hengst staat. Op 27 februari 
1588 werd de molen verhuurd aan 
Louis Beckereel. 
Vele jaren later werd de houten 
windmolen vervangen door een stenen. 

Windmolen Ter Gheynst 
De andere windmolen was de 
windmolen ter Gheynst gelegen in de 
h u i d i g e  P o n t s t r a a t ,  v r o e g e r 
Kapellestraat. Tot voor kort was er op 
die plaats nog een ophoging te zien, 
waar de stenen teerlingen onder aarde 
bedolven zaten. Nu staan er twee 
huizen op. De molen stond op een 
perceel met een oppervlakte van 12 
roeden land of 3,68 are. De eigenaar 
was Colaert Pot4 en de opbrengst werd 
geschat op 60 lb p per jaar. Colaert Pot 
had een eigendom van 1 b 2 d 8 r 
(1,87 ha). Op 13 augustus 1582 werd 
de windmolen "ter Gheynst", die op dat 
ogenbl ik  toebehoorde aan de 
erfgenamen van Colaert Pot, verkocht 
aan Lievin de Keyser en dit voor 67 

ponden groot5. Enkele jaren voordien, in 1573, had Lievin De Keyser zijn 
watermolen Ter Eertsbrugge verkocht (zie verder). De molen was jaren 
later, vóór de godsdiensttroebelen, vervallen6 en Guillaume de 
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Loquenghien, baron van Pamele, gaf op 14 november 1630 toelating aan 
Pieter van Butsele fs Pieters en Lievens Vandevelde fs Lieven om een 
nieuwe windmolen te maken op de oude molendam gelegen "op het 
cauterken ter gheynst ofte cauborrrevelt die van te voren ghenaempt es 
gheweest tmeulen ter Gheynst". De heer zelf bezat de molen "Ter Hincxt 
en hij kreeg voor wind en schade enz. 20 ponden per jaar en daarbij als 
borg de molendam op 20 roeden".7 

Watermolen Ter Eertsbrugge8 

De watermolen Ter Eertsbrugge was gelegen in de Holandstraat. Het café 
"Het Moleke" sloot zijn deuren rond 1980. De eigenaar ervan was Lieven 
De Keysere. De oppervlakte van de vijver "daer zijn muele mede maelt" 
was 1 dagwand groot en de geschatte jaarlijkse opbrengst was 48 lb p. Op 
9 september 1573 werd "ten huuse van Krickman Tavernier binnen Ronse" 
de watermolen verkocht aan Rogier Ysebaert fs Gillis.9 

Watermolen Te Meulebroucke 
"Heer Jacop Vander Hameyden houdt in zijn propritaris erfve eerst de mote 
met den huuse van plasaintie 10 met de walgracht met den vyvere met een 
cleen weedeke es tsaemen ghepresen op XVIIJ lb p tsjaers compt over den 
XXe pennynck XVIIJ s p. 
Den selven houdt nocht in erfven een watermeulen die cooren maelt ende 
es ghepresen met den walle met de huusynghe op XLVIIJ lb p tsjaers 
compt hier XLVIIJ s p." 
Wellicht betreft het hier de watermolen Te Meulebroucke.  
Op 1 december 1583 werd de watermolen Te Meulebroucke in eigendom 
van Jan Vandeputte verkocht aan Anthone Vandekerckhove.11 

De derde watermolen 
Jan Baert is de eigenaar van de andere watermolen. "...in erfven een 
watermeulen die cooren maelt de vyvere daer hij mede maelt groot J 
dachwant tsaemen ghepresen op LX lb p tsjaers compt hier IIJ lb p."  



19 

 

 aantal percelen  aantal ha  totaal  

 

verpacht 

niet verpacht 

totaal 

verpacht 

niet verpacht 

totaal 

%
 verpacht 

%
 niet verpacht 

%
 totaal 

bos 6 18 24 73,64 29,33 102,97 7 3 9 

bos, land, weide 
en meers 1  1 37,51  37,51 3 0 3 

braak 3  3 2,2  2,2 0 0 0 

broek  38 38  23,45 23,45 0 2 2 

heide (bruwier)  6 6  6,41 6,41 0 1 1 

hofsteden 5 65 70 93,47 34,56 128,03 8 3 11 

huizen 15 183 198 9,64 77,87 87,51 1 7 8 

land 226 705 931 144,56 320,15 464,71 13 29 42 

land, weide en 
meers 28 36 64 108,37 2,53 128,9 10 2 12 

meers 13 37 50 3,13 12,66 15,79 0 1 1 

weide 28 95 123 30,38 43,25 73,63 3 4 7 

andere/onbekend 8 116 124 5,93 3987 45,8 1 4 4 

totaal 333 1299 1632 508,83 608,08 1116,91 46 54 100 

Overzicht verpachte / niet verpachte eigendommen  
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De kaart werd opgemaakt met de informatie uit "Toponymie van Nukerke", Annalen 
van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse, jaargangen XIX-1970, XX-
1971 en XXIII-1974 van D. Bouckzone, en uit het "Landboeck der Prochie van 
Nukerke, lande van Aelst", Marc Vuylsteke. 
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Besluit 
Het 20ste penningkohier geeft ons een beeld van Nukerke, een landelijk 
dorp in de Vlaamse Ardennen in het laatste kwart van de 16de eeuw. 
Nukerke had toen 185 + 65 = 250 huizen, gemiddeld rekent men 5 
bewoners per huis, zodat het aantal inwoners geschat kan worden op 
1250. Het is ongeveer evenveel als de berekening die men kan maken met 
de communicantencijfers. Voor 1567 bedroeg het aantal communicanten 
839 wat overeenkomt met ongeveer 1250 inwoners. In 1570 telde Nukerke 
ca. 1320 inwoners maar dit aantal verminderde gedurende de 
daaropvolgende tienjarige periode tot ca. 450.12 
Meer dan de helft (53 %) van de oppervlakte van de grond werd door de 
eigenaar zelf bewerkt.  
De pachters bewerkten 44 % van de totale oppervlakte. De tien grootste 
pachters pachtten samen 265 ha 48 are of 52,17 %. De overige 153 
pachters moesten zich tevreden stellen met minder dan de helft van de te 
verpachten grond: 243,34 ha of gemiddeld 1,59 ha.  

1 Rijksarchief Ronse, Etikhove-Ladeuze, boek nr. 291, p. 8. 
2 In het Rijksarchief Ronse, boek 304 staat: "de baron heeft twee wintmeulens, een op de 

savele te Melden, een in nukerke genaempt ter hincxte...26.02.1629". De molens van het 
arrondissement Oudenaarde, Julien I. T. Vandeputte, p 24. Honderd jaar later schreef men 
in een Staat van goed de naam van de molen als "den heynst". 

3 zie kaart. 
4 Julien I. T. Vandeputte schreef in zijn boek "De molens van het arrondissement 

Oudenaarde" dat het oudste geschreven document dat over deze molen teruggevonden 
werd staat in het penningkohier van 1571, 81 v.: "Jan van de Putte houdt in erfven een 
wintmuelen die cooren maelt staende up den mayers gheynst up 75 roeden lants...". Dit 
artikel verwijst echter naar de molen Ter Hengst in de Ommegangstraat en niet naar de 
molen Ter Gheynst.  

5 Rijksarchief Ronse, Etikhove-Ladeuze, boek nr. 296, p. 123. 
6 De baron had 2 windmolens, één op de Zavele te Melden en één in Nukerke "ghenaempt 

ter hincxste" met daarbij nog de molen van maagdendale en ook "wijlent het meuleken ter 
gheynst, ...." 26.02.1629. Rijksarchief Ronse, boek 304, p. 110 v°. 

7 Rijksarchief Ronse, Etikhove-Ladeuze, boek nr. 304, p. 213. 
8 Tijdens de laatste helft van de XXste eeuw was "Het moleke" van de familie Verhellen een 

gekend cafe. De naam van het cafe verwees naar de watermolen.  
9 Rijksarchief Ronse, Etikhove-Ladeuze, boek nr. 293. 
10 Plasaintie : buitenverblijf van de heer. 
11 Rijksarchief Ronse, Etikhove-Ladeuze, boek nr. 296, p. 94 v° en 95. 
12 J. De Brouwer, Demografische evolutie van het Land van Aalst, Pro Civitate. De 

communicantencijfers vormen voor de periode 1550-1800 de belangrijkste bron om de 
bevolkingsevolutie te kennen. Communicanten waren alle personen die aan hun paasplicht 
moesten voldoen. De pastoor was verplicht al zijn parochianen met naam op te tekenen bij 
het nakomen van deze verplichting.  
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Honderd jaar dekenaat Sint-Maria-Horebeke 
Marc Vuylsteke 

Vrijdag 13 december 2013 werd het boek "Honderd jaar dekenaat Sint-
Maria-Horebeke" onder ruime belangstelling voorgesteld in de kerk van 
Sint-Maria-Horebeke. De kleurrijke "nieuweling" werd boven de doopvont 
gehouden door de hoofdredacteur van het boek Ludwig De Temmerman, 
voorzitter van Triverius. Het boek is een gezamenlijke uitgave van de 
Geschied- en Heemkundige kringen De Zwalm en Triverius (Brakel-Lierde-
Horebeke). Het boek, een kanjer van 295 bladzijden kost 30 euro en kan 
aangekocht worden bij de Heemkringen De Zwalm en Triverius. Op de 
omslagfoto zien we een zicht op het gehucht Wijlegem met de Sint-
Margaretakapel. 

Honderd jaar geleden werd het 
dekenaat Sint-Maria-Horebeke 
opgericht. Het kan vreemd 
lijken, maar de kiem van het 
dekenaat Sint-Maria-Horebeke 
lag in de kerkelijke organisatie 
die opgelegd werd in de Franse 
Tijd. Het dekenaat Ronse werd 
toen opgesplitst in drie 
kantonnale pastorieën: Ronse, 
Nederbrakel en Sint-Maria-
Horebeke. Per kantonnale 
pastorie werd slechts één 
pastoor benoemd en bezoldigd, 
de andere parochies werden 
bijhuizen zonder bezoldigde 
pastoor. Deze indeling viel na 
korte tijd terug uit elkaar maar  
de burgerlijke kantons bleven 
bestaan en werden ruim 
honderd jaar later de basis van 
de nieuwe dekenaten. Het 

dekenaat Nederbrakel werd opgericht in 1909 en dat van Sint-Maria-
Horebeke in 1913. Ruim tweehonderd jaar later keert de situatie uit de 
Franse Tijd terug, maar ditmaal niet onder druk. Weldra blijft er slechts één 
pastoor over per dekenaat. In dit boek, geschreven naar aanleiding van het 
honderdjarig bestaan van het dekenaat Sint-Maria-Horebeke, wordt de 
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historiek beschreven van de parochies die tot het dekenaat behoren of 
behoorden. Tot 1976 behoorde ook de parochie Schorisse tot dit dekenaat. 
De gemeente Schorisse vormde dan samen met Etikhove, Maarke-Kerkem 
en Nukerke de nieuwe gemeente Maarkedal. De drie andere gemeenten 
maakten deel uit van het dekenaat Ronse en men oordeelde dan ook dat 
de parochie Schorisse beter tot het dekenaat Ronse zou behoren. Marc 
Vuylsteke schreef het hoofdstuk dat aan de parochie Schorisse is gewijd. 
Nog 19 andere auteurs werkten mee en hun bijdrage gaat over de andere 
parochies uit het dekenaat Horebeke. Het zijn de parochies Sint-Maria-
Horebeke, Sint-Kornelis-Horebeke Beerlegem, Dikkele, Hundelgem, 
Meilegem, Munkzwalm, Nederzwalm, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-
Blasius-Boekel, Sint-Denijs-Boekel en Sint-Maria-Latem.  

Twee kernen verloren hun parochiestatus: Hermelgem en Wijlegem. In de 
loop van de voorbije eeuw waren er herschikkingen waardoor nog een 
aantal parochies niet meer tot het jubilerende dekenaat behoren: Elst, 
Michelbeke, Zegelsem, Mater en Welden. Ook deze parochies kregen hun 
plaats in dit werk. 
Deze beknopte wandeling doorheen de parochies die vroeger en nu deel 
waren van het dekenaat Sint-Maria-Horebeke is ongemeen boeiend. De 
lezer ontmoet tal van merkwaardige pastoors die met al hun kracht hun 
kleine kudde ondersteunden. Ook waren er de pastoors met hun kleine 
kantjes. Men fluistert soms dat het bisdom Gent destijds de meest 
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wispelturige of rebelse pastoors naar de kleine parochies in de Vlaamse 
Ardennen stuurde. Hoe verder van Gent, hoe beter…  
De geschiedenis van de parochies weerspiegelt zich ook in de historische 
evolutie die de Kerk doormaakte. Er was een schrijnend tekort aan 
priesters op het einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw, als 
gevolg van de mistoestanden in de kerk. De heropbloei van het 
geloofsleven in de 18de eeuw eindigde in de godsdienstvervolging in de 
Franse Tijd. In de 19de eeuw ontstond een nog grotere bloei van 
religiositeit met tal van roepingen en de oprichting van 
kloostercongregaties. Bijna ieder dorp had zijn klooster waar enkele zusters 
de dienst uitmaakten in hun dorpsschooltje, of zich met zieken- en 
ouderlingenzorg bezig hielden.  
Thans stellen we vast dat de kerken verder leeg lopen, dat er onvoldoende 
priesters zijn en dat kerken moeten sluiten. De toekomst is weinig 
hoopgevend en bovendien moeten we ons zorgen maken over het religieus 
patrimonium dat bedreigd wordt indien de kerken niet meer gebruikt 
worden voor de eredienst. Dit boek komt net op tijd om de aandacht te 
vestigen op de historische en culturele rijkdom die de kerken herbergen. Er 
moet worden nagedacht over een nieuwe toekomst voor het geloofsleven 
en voor de kunstschatten die onze voorouders hebben nagelaten. 

Onze jaarlijkse uitstap 

Zaterdag 30 augustus 2014 

De jaarlijkse uitstap gaat dit jaar naar Antwerpen met onder meer een 
bezoek aan het Red Star Line museum. 
We treden er in het voetspoor van de landverhuizers en maken kennis 
met de passagiers en vergezellen hen op hun trip vanuit hun geboorte-
dorp naar havenstad Antwerpen en verder naar de nieuwe wereld. 
Een uitnodigingsbrief met alle informatie ontvang je begin augustus. 
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Spruite 

Adelin De Zaeytydt 

Een zeer eigenaardige naam waar een halve eeuw geleden nogal dikwijls 
mee gelachen werd. Zijn echte naam was De Roose, maar heel weinig 
mensen wisten dat, zijn voornaam is mij onbekend. Spruite was een 
folkloristische figuur, vroeger noemde men zo iemand "nen clochard" en in 
Frankrijk heette dat "nen tramard".  
Spruite was een dakloze die zonder enig doel van de ene gemeente naar 
de andere trok. Hij was ook altijd speciaal gekleed met een hoge hoed en 
een lange "pardessus" versleten tot op den draad. Zijn enig bezit was een 
soort kleed "nen baluchon" die hij meedroeg op zijn rug. Van werken had 
hij een nonkel dood en van ergens een handje toesteken was er geen 
sprake. Hij had zijn plaatsen waar hij mocht overnachten en meestal was 
dat in een schuur op wat stro of op een hooidilte. Nu en dan belandde 
Spruite in het najaar in Schorisse. Tegen de avond stapte hij het erf op van 
het landbouwersgezin Van Cauwenberghe gelegen aan de voet van het 
gehucht Den Doorn. De boer had een omvangrijke partij veldspruiten staan 
die ’s anderendaags moesten getrokken worden. Die avond zette Spruite 
zich bij aan tafel en de spruiten kwamen ter sprake. Het trekken van de 
spruiten vraagt heel wat handwerk en vele handen maken licht werk. 
Spruite stemde toe om te helpen, hij mocht wel eens een wederdienst 
bewijzen en na het avondeten trok hij naar de schuur om er te slapen. De 
volgende dag, na het melken van de koeien zou men aan het lastige werk 
beginnen. Maar Spruite kwam niet opdagen en ten einde raad trok de boer 
naar de schuur, maar de vogel was gaan vliegen. Heel vroeg in de morgen 
was hij, bang van dat lastige werk, al weer vertrokken op weg naar 
nergens. Het verhaal was de Schorissenaren al rap bekend en was zo 
dikwijls het gesprekonderwerp van de dag. Spruite was voor goed gedoopt. 
Lange tijd was hij nergens meer te bespeuren. Naar het schijnt zwierf hij 
bedelend rond al over de Schelde. Meer dan een jaar later daagde hij toch 
opnieuw op. Het moet zo rond vier uur geweest zijn want de leerlingen van 
de gemeenteschool mochten naar huis. Velen herkenden de clochard en 
riepen "Spruite is daar, Spruite is daar". Hij schoot in "een Franse colère" 
en deed alsof hij achter ons aan zat. Het gebeuren kwam aan de meester 
zijn oren en daar lapnamen geven verboden was kregen we straf. We 
moesten na school een uurtje langer blijven en straf schrijven. 
Later, wanneer Spruite zich weer te Schorisse waagde en ergens in een 
andere boerderij mocht overnachten, vroeg de boerin om hem te plagen: 
"Wat gaat ge eten vandaag , spruiten of rode kolen?". Met zijn hoofd diep 
gebogen zweeg hij wel wetende wat ze daarmee bedoelde.  
Oud is de man niet geworden, zijn triestig zwerversbestaan eindigde in een 
hospitaal. 
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Joannes Molanus, een humanist uit Nukerke, schoonzoon van 
Gerard Mercator 

Marc Vuylsteke 

Inleiding. 
Niemand, vermoed ik, heeft hier in Maarkedal al iets vernomen over 
Joannnes Molanus uit Nukerke1 alhoewel hij in zijn tijd een bekende 
humanist was. Zijn naam, Molanus, verraadt reeds de periode waarin hij 
geleefd heeft. Vander Meulen (Vermeulen) is zijn Vlaamse naam en hij 
heeft, zoals zovele geleerden in die tijd, zijn naam vertaald in het Latijn tot 
Molanus. Ook Gerard De Kremer vertaalde zijn naam, iedereen kent hem 
als Gerard Mercator2, de grote Vlaamse cartograaf, instrumentenmaker en 
graveur. In Nukerke komt de familienaam Vander Meulen in de 16de eeuw 
zeker voor. Zo vinden we in de penningkohier voor Nukerke opgemaakt in 
1572 een zekere Adriaen Vander Meulne:  

Adriaen vander Muelne houdt  
in erven IJ dachwant en half lants ligghende te diebeke  
ende es ghepresen op VIJ lb X s p tsjaers compt hier VIJ s VJ d p 

In die periode was het in de Zuidelijke Nederlanden al kommer en kwel. De 
Spaanse overheersing met daarbij de godsdiensttroebelen en de vreselijke 
pestepidemieën waren er de oorzaak van.  
Met de komst van hertog Alva emigreerden talloze stedelingen naar de 
Noordelijke Nederlanden. Het voortdurend oorlogsgeweld tijdens de 
herovering van de Zuidelijke Nederlanden door de Spaanse troepen 
veroorzaakte een grote economische crisis. Die toestand duurde voort 
totdat Alexander Farnese, de Zuidelijke Nederlanden heroverde. De steden 
Kortrijk, Breda, Doornik en Lier waren reeds overwonnen in de periode 
1580-1582. Oudenaarde werd veroverd op 6 juli 1582. In 1583 viel de 
kuststrook met Duinkerke, Nieuwpoort, Menen, Veurne, Diksmuide en Sint-
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Winoksbergen in zijn handen. In oktober was het de beurt aan Sas van 
Gent, Axel, Hulst, Eeklo en Rupelmonde. Daarna volgden Gent, Vilvoorde, 
Brussel en uiteindelijk Antwerpen. Het beleg van Antwerpen begon op 3 juli 
1584, duurde veertien maanden en eindigde met de val van Antwerpen op 
17 augustus 1585. In een tijdsruimte van twintig jaar viel de 
plattelandsbevolking tot op minder dan de helft terug. Het oorlogsgeweld  
is niet de enige oorzaak van de ontvolking. Velen vluchtten omdat ze het 
protestantisme genegen waren en daar ook voor vervolgd zouden worden. 
Evenzeer en wellicht was de grootste kwaal de verschrikkelijke 
pestepidemie die duizenden slachtoffers maakte en ganse dorpen 
ontvolkte. De pestepidemie van die jaren woedde zowel in Het Land van 
Aalst, in de Nederlanden als ook in Duistland.  
Ook in onze gemeenten zien we heel duidelijk de gevolgen van het 
oorlogsgeweld en de pestepidemie. Hieronder de tabel met de 
bevolkingsevolutie.3 

 Jaar 1570 Jaar1590 % 

Etikhove 1085 385 35 

Kerkem 135 36 27 

Maarke 900 250 28 

Nukerke 1365 500 37 

Schorisse 1625 590 36 

Totaal 5110 1761 34 

Johannes Molanus (Vander Meulen – Vermeulen – Vander Molen). 
Johannes Vander Meulen werd in Nukerke geboren rond 1505-1510, hij 
overleed in Bremen op 16 juli 1583. 
Molanus studeerde te Leuven als classicus. Als twintigjarige ontmoette hij 
daar Mercator, die ongeveer even oud was. Tien jaar lang, van 1543 tot 
1553 was hij directeur van een school in Diest waar hij zich geleidelijk 
afwendde van het katholicisme. Door het publiceren van een epigram4 

maakte hij zich verdacht en werd te Gent in 1553 als ketter aangeklaagd. 
Tijdig nam hij, samen met zijn vrouw wiens naam niet bekend is, de vlucht 
naar Bremen. Hij had zeker een broer Pierre want in een brief aan Pierre 
De Smet, "doctiss. viro amico meo, Hypris", gaf Joannes de naam van zijn 
broer Pierre die getrouwd was en vader van verschillende kinderen. In juni 
1566 was zijn broer op bezoek in Bremen.5 
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Bremen 
In Bremen kreeg Molanus de steun van een aantal Vlaamse edelen maar 
ook van de stad Bremen. Hier doceerde hij van 1553 tot 1559 aan de 
gereformeerde Latijnse School. Hij werd een aanhanger van Albert 
Hardenberg, een 16de-eeuws predikant en kerkhervormer in Bremen. Albert 
Hardenberg, ook bekend als Albertus Risaeus, geboren te Rheese bij 
Hardenberg in 1510 en was, naar zijn eigen mededeling, een aanverwant 
van paus Adriaan VI. Eerst volgde hij Luther maar sloot zich later aan bij 
Calvijn. Hij kwam in 1547 naar Bremen en werd evangelisch predikant aan 

de Domkerk waar de "noch altgläubig" 
aartsbisschop Christofs von Braunschweig-
Wolfenbüttel (1511-1558) verbleef. Hardenberg 
overleed op 18 mei 1574 te Emden.  
In het boek "Wessel Gansfort (1419-1489) and 
Northern Humanism" 6, van Akkerman F., 
Huisman G., Vanderjagt A., hoofdstuk "Albert 
Riäus Hardenberg and Johannes Molanus", 
pagina 195 tot 209 vinden we heel wat details 
over Hardenberg en over de eerste jaren van 
het verblijf van Molanus in Bremen.7 

Molanus was er leraar aan de Latijnse school, 
De "Schola Bremensis". Deze vrije school, een 
vrucht van de Reformatie, was opgericht in 
1528 in de gebouwen van het voormalig 
Dominicanenklooster in de Katharinenstrasse. 

Het is de oudste school van Bremen en het enige humanistische 
Gymnasium in de stad. De wereld van de oudheid en de oude talen krijgen 
er nog altijd een speciale aandacht.8 Molanus kon als leraar aan die school, 
tegelijk een studentenhuis runnen waardoor hij in zijn levensonderhoud 
kon voorzien. 
Molanus kwam in Duisburg in 
een gemeenschap terecht waar 
aan de ene kant de aanhangers 
van Luther, "echt-luthersen: 
gnesio-lutheranen" in hevige 
theologische twisten waren 
verwikkeld, met aan de andere 
kant de sympathisanten van 
Melanchton9 en de aanhangers 
van Zwingli, de "verkapte 
calvinisten: crypto-calvinisten of 

Albert Hardenberg 
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philippisten". Molanus leunde aan bij de anti-Lutheraanse strekking, zonder 
dat men hem echter in dat verzet op een duidelijk omschreven mening kon 
vastleggen. Wat hem zeer schaadde was zijn vriendschap met de predikant 
Albert Hardenberg, de leider van de stedelijke verzetsgroep. Deze laatste 
werd steeds meer geïsoleerd door een van buiten uit gesteunde 
Lutheraanse reactie. Ook Molanus geraakte steeds meer en meer alleen. 
Een oproep, in maart of april van 1559, om aan het gymnasium van 
Duisburg les te gaan geven bracht hem een uitweg.10  
In hetzelfde jaar spoorde Mercator, (die uit de Zuidelijke Nederlanden een 
jaar eerder, in 1552, naar Duistland was geëmigreerd) Molanus aan om 
naar Duisburg te komen want daar wou men een "Akademisches 
Gymnasium" oprichten. Hij drong erop aan dat Molanus de post van 
directeur zou bekleden. Op 2 mei 155911 schreef Molanus vanuit Bremen: 
"Aan Gerard Mercator, Wiskundige, te Duisburg. Pax Christi. 
Enkele dagen geleden, beste broer Gerard, is mijn geliefde echtgenote, 
uitgeput, gestorven, een troost na die pijnlijke calvarie met grote en 
langdurige zorgen voor haar echtgenoot en haar familie. Nu dat mijn 
steunpilaar is weggevallen, is mijn huis zo overhoop en mijn zaken zo in de 
war, dat ik mijn huis niet kan verlaten, noch kan beslissen over belangrijke 
kwesties. Ik heb twintig kinderen in de leer; van hen heb ik met moeite 
diegenen samengebracht, die geen thuis hebben. Maar anderzijds heb ik 
door die langdurige tegenslagen zo de moed verloren en ben ik zo 
teneergeslagen dat het voor mijn gezondheid wenselijk en beter zou zijn 
een tijdje verlof te nemen, als u en zoveel vrienden het toelaten, om te 
ontsnappen aan dat triestige huis, dat een gevangenis lijkt." 12 

Enkele maanden later vertrok hij rond de feestdag van Sint Maarten (11 
november 1559) dan toch naar Duisburg bij zijn vriend Mercator. 
Ook Hardenberg was uit Bremen vertrokken, hij vluchtte naar Rastede 
(Oldenburg), en verhuisde later naar Emden. Beiden waren het slachtoffer 
geworden van de reeds in 1548 ontstane en in 1555 op de spits gedreven 
avondmaalgeschillen (de zogenaamde Ubiquistische twisten)13 tussen de 
Lutheraanse en Zwingliaanse volgelingen. Zij werden ervan verdacht de 
lichamelijke tegenwoordigheid van Christus in het Avondmaal te ontkennen 
en spraken de stelling tegen dat Christus’ Lichaam overal aanwezig was. 
Molanus was goed bevriend met Hardenberg en sprak over hem als over 
de "Gelibtesten alle Sterblichen". De correspondentie toont een diepe 
vriendschap en achting aan. Wat Molanus met Hardenberg verbond was 
naast de humanistische eensgezindheid ook een vergelijkbare geloof-
waardige houding.  
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In Duisburg.  
Duisburg, de stad aan de Beneden-Rijn, waar de Ruhr en de Rijn 
samenvloeien ligt in het hertogdom Kleef. Het was toen een toevluchtsoord 
voor vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden. In de 16de eeuw ontstond 
er een migratiestroom vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar de Republiek 
van de Zeven Verenigde Nederlanden, naar Frankrijk, Engeland en 
Duitsland.  

Stadsgezicht van Duisburg 1566 door Johan van den Kornput 

Wegens de talloze onlusten, plunderingen en slachtpartijen tijdens de 
godsdiensttroebelen vertrokken de meest kapitaalkrachtigen en/of 
intellectuelen zoals geleerden, drukkers, handelaars, bankiers, 
schoolmeesters, kunstenaars e.a. Het waren vooral inwoners uit 
Vlaanderen, Henegouwen en Brabant die naar Duitsland trokken. De steden 
Duisburg, Emden en Bremen waren zeer in trek. De belangrijkste naam in 
verband met Duisburg is ongetwijfeld die van de Rupelmondenaar en 
geograaf Gerard Mercator. Deze beroemde cartograaf, geboren op 5 maart 
1512, huwde te Leuven Barbara Schelleken.  

Zijn kinderen waren: Arnold (1537-1587), 
Emerence (1538-1567), Dorothea 
(1539-1574?), Bartholomeus (1540-1568), 
Rumold (?-1699) en Catharina (?-?). 
In 1544 werd Mercator beticht van heresie 
(ketterij) en gearresteerd. Onder druk van 
de academische overheid van Leuven 
werd hij echter na negen maanden 
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opsluiting vrijgelaten. Na zijn vrijlating uit de gevangenis verbleef hij nog 
acht jaar in de Nederlanden. De onaangename ervaring deed Mercator het 
zekere voor het onzekere kiezen; hij hield het in eigen land voor bekeken 
en week in 1552 met zijn gezin uit naar Duisburg, waar hij zijn verdere 
leven zou doorbrengen. Hij overleed in 1594 als een geëerd burger. Zijn 
graf is verdwenen. Alleen een prachtig epitaaf bevindt zich nog in de in de 
gotische Salvatorkirche.14 

In het Administratief Centrum 
Valerius De Saedeleer te Maarkedal 
hangt een mooie Vlaanderenkaart. 
Het is één van de eerste werken 
van Mercator. Hij was pas 27 jaar 
oud wanneer hij in 1539 de 
opdracht kreeg van enkele kooplui 
deze kaart te graveren om die dan 
aan Keizer Karel V te overhandigen. 
Algemeen wordt aangenomen dat 
de kaart in 1540 op de markt kwam.15 Hier een detail met onze gemeenten 
en de nabije omgeving op de Vlaanderenkaart. 
In 1559 werd in Duisburg een "Akademisches Gymnasium" opgericht.  
Hendrik Geldorp (Henri Castritius of Geldorpius), een andere vluchteling uit 
de Nederlanden, werd benoemd als "Rektor" (directeur) van de school in 
plaats van Molanus. Molanus werd zijn assistent. Mercator zelf bood 
vrijwillig zijn diensten aan als wiskundeleraar.16  
Hendrik van Geldorp werd omstreeks 1520 geboren in Geldorp en overleed 
in Duisburg na 1564. Deze Latijnse dichter, die eveneens in Leuven had 
gestudeerd, arriveerde in Duisburg als vluchteling na eerst als docent Latijn 
in Sneek en in Delft les gegeven te hebben. Met Pasen 1559 werd hij uit 
Holland verbannen. Hendrik van Geldorp, die blijkbaar geen gemakkelijk 
man was, kreeg moeilijkheden met Molanus en ook met Mercator, zijn 
schoonvader17. Molanus was ondertussen gehuwd met de bijna 20 jaar 
jongere Emerence De Cremer, de oudste dochter van Mercator. Mercator 
was zo gesteld op Molanus, schreef Walter Ghym, burgemeester van 
Duisburg (Gualterus Ghymmius 1530-1611), "dat hij zijn oudste dochter 
ten huwelijk gaf". In de herfst van 1561 bood van Geldorp zijn ontslag aan 
als rector en Molanus volgde hem op.18 Bartholomeus Mercator volgde in 
1562 zijn vader op als wiskundeleraar aan het gymnasium. Het jaar daarop 
werd de school gesloten en later opnieuw geopend. De school bestaat nog 
steeds nu onder de naam Landfermann-Gymnasium.  
Een zekere Johan van den Kornput19 uit Breda was in die tijd in Duisburg 
komen wonen. Hij was in zijn jonge jaren zowat het buitenbeentje in het 



32 

 

gezin van de oud-burgemeester van Breda. Hij studeerde eerst 
wetenschappen in Leuven maar trok zonder toestemming van zijn ouders 
naar Duisburg waar zowel de cartograaf en mathematicus Gerard Mercator 
doceerde en Molanus de klassieke talen en klassieke eloquentia gaf.  
Mercator leerde hem wiskunde, instrumenten maken en graveren. Het 
bovenstaande stadsgezicht van Duisburg heeft hij in 1566 vervaardigd. In 
een brief van Johan van den Kornput te Duisburg aan zijn moeder, op 
datum 5 juli 1562 vinden we nog eens het bewijs dat Molanus met de 
dochter van Mercator gehuwd was. Hij zal getuige zijn bij de doop van hun 
kind. 
Hij schreef dat: "meester Gerard Mercator, een geleerd, goed, wijs en 
betrouwbaar man is; en Molanus is met zijn oudste dochter getrouwd. Zij is 
opnieuw zwanger en zal gauw bevallen. Ik heb Molanus aangeboden het 
kind te heffen (te doop houden, peter). Ik twijfel er niet aan of het zal 
gebeuren, daar Molanus mij uitermate lief is. Dus beminde moeder bid ik u, 
dat gij mij sturen wilt, hetgeen wat u goed dunkt, dat ik hem geven zal. Ik 
heb hem nog nooit iets gegeven... Nicht De Voss heeft Molanus de laatste 
keer voor zijn vrouw een tonnetje kruiden en specerijen gestuurd en nog 
iets. Kunt u hem ook wat geven, het hoeft niet duur te zijn. Het is slechts 
om uw genegenheid te tonen ….. Als gij in twijfel bent of raad of troost wilt 
uit de Schrift, schrijf dan mij, als vader misselijk is en niet kan schrijven, of 
liever aan Molanus zelve, hij is de juiste man. Hij zal u vriendelijk en wijs 
terugschrijven. Begeert vader of gij, dat Molanus als eerste schrijft om zo 
een toegang te hebben of wilt u mij enige kwesties of diergelijke 
voorleggen, dan zal ik hem vragen daarover te schrijven" 20 

In een andere Latijnse brief21 gericht aan zijn vader in Breda (datum tussen 
18 februari en 11 april 1563) schreef hij: "Ik word daarom onderwezen 
over de syntaxis van de Griekse taal, die als Molanus deze niet aan mij zou 
onderwijzen, ik met minder vrucht, meen ik, Grieks zou studeren. Op 
kerkelijke feestdagen leest Molanus brieven van Paulus voor, in het Grieks, 
waaruit veel vroomheid valt te halen". 
Toen hij in 1563 doodziek was, liet Molanus zijn student op een opklapbare 
stoel naar zijn huis brengen. Johan verbleef er drie maanden. Na afloop 
betaalde hij wat en schonk Molanus een deel van zijn boekenbezit.22  
In diezelfde Latijnse brief schreef hij: "Molanus heeft mij in ruil voor 2 
daalders, welke ik gegeven heb aan het kind van hem, bij wiens doop ik 
samen met Mercator als getuige aanwezig was, ruim voldoende dank 
betoond zowel daarvoor als later. Toen ik lag te zieltogen en werkelijk aan 
allen toescheen te zullen sterven, heeft hij om daarmee mij zo mogelijk iets 
goeds te doen, ervoor gezorgd, dat ik op een opklapbare stoel naar zijn 
huis werd gebracht; daar begon ik weldra wat beter aan toe te zijn. Ik ben 
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daar 12 weken gebleven, totdat ik weer door de warmte verkwikt en 
opgeknapt was. Ik heb daarna vóór zijn gastvrijheid mijn boeken en 
huisraad niet meer meegenomen (hij bedoelt zeker zijn juridische boeken) 
en ben ik weer verhuisd, nadat ik met Molanus zijn rekening vereffend 
had: namelijk voor levensonderhoud vroeg hij 7½ daalder, 3 daalder voor 
medicijnen, andere zaken 1 daalder zoveel.... Het geld dat ik aan Molanus 
verschuldigd ben, kan misschien het gemakkelijkst gegeven worden aan 
Niclaes van den Scabroek, barbier, die niet lang geleden in Breda kwam 
wonen. De echtgenote van de barbier is familie van Molanus. Zij verwacht 
hier een kind en wel in het huis van Molanus, opdat de inwijding van het 
kind niet door bijgelovige practijken bezoedeld zal worden. Of de barbier 
hierheen zal komen, weten we niet..... 
Gegroet vader, ik bemin u en steun u met mijn gebeden. Molanus en zijn 
echtgenote groeten u ook. 
Van harte Johannes" 
In Duisburg droomde men ervan om een universiteit op te richten. Een 
pauselijke bul van 1563 had dit reeds ingewilligd maar het ontbreken van 
een keizerlijke vergunning en onvoldoende geld maakten dit onmogelijk. 
Dank zij de vele brieven van Molanus komen we heel wat te weten. Zijn 
verblijf in Duisburg was slechts van korte duur: enerzijds mislukte het 
onderrichtproject, anderzijds had in Bremen een Philippistische, krypto-
calvinistische beweging de bovenhand genomen. Het gevolg hiervan was 
dat men Molanus naar Bremen terugriep om er rector te worden van de 
Latijnse school.  
Het is mogelijk dat de leer van Petrus Ramus23 Molanus bekend werd 
precies tijdens zijn verblijf in Duisburg. In een brief uit februari 1570 van 
Molanus aan Ramus die deel uitmaakt van de belangrijke humanistische 
briefverzameling van de staats- en universiteitsbibliotheek van Bremen, 
schreef Molanus dat hij reeds zes jaren de Dialektiek van Ramus 
bestudeert.24 Die studie van de Dialektiek van Ramus zal hij in Bremen 
onderwijzen. Ietwat teleurgesteld verliet hij Duisburg en trok opnieuw 
naar Bremen. 

Opnieuw Bremen. 
In 1563 was Molanus opnieuw in de Weserstad Bremen waar hij een 
school met een pensionaat opende. Hij werd rector van de befaamde 
Latijnse school, de "Schola Bremensis", en dit wel twintig jaar lang tot 
1583. Friedrich Prüser25 schreef in "Das Bremer Gymnasium Illustre in 
seiner landschaftlichen und personellen Beziehungen - Bremisches 
Jahrbuch der Historischen Gesellschaft", 1957 dat "Johan Molanus aus 
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Flandern war von 1553 bis 1559 einer der bedeutenden Lehrer und von 
1563 bis 1583 der zweite Rektor an der Lateinschule " 
In de winter van 1565-1566, de koudste winter sinds heugenis, had zijn 
gezin een slechte winter meegemaakt. "Er waren problemen met de 
graantoevoer.... maar het was te dragen... De Heer heeft ons tot dusver de 
noodzakelijke levensbehoeften geschonken en ik vertrouw erop dat Hij dat 
zal blijven doen 26 ". Molanus vernam de dood van Mercator in Antwerpen 
wat echter een gerucht was. In maart 1566 kreeg Molanus de 
geruststelling dat zijn schoonvader nog in leven was. "Ik dank Onze 
Vader ... dat hij u ter meerdere glorie van Zijn naam gespaard heeft...27" 
Ook in dit jaar brak in Bremen de pest uit. Dagelijks stierven er 25 à 30 
slachtoffers en Molanus moest zijn leerlingen naar huis sturen. Enkele 
ervan stuurde hij naar Duisburg waar Bartholemeus De Cremer, zoon van 
Mercator, zich over hen ontfermde. Een jaar later beschreef Molanus in een 
lange brief, gedateerd op 19 mei 1567, aan zijn schoonvader tot in de 
kleinste details de gebeurtenissen die zijn gezin in een verschrikkelijke 
week waren overkomen. Op 24 april was hun zoontje Jan gestorven als 
één van de slachtoffers van de pest. De ellendige doodstrijd had vier of vijf 
dagen geduurd en Molanus en zijn hoogzwangere vrouw negeerden de 
risico’s van een infectie en verzorgden hun zoontje tot aan zijn dood. Om 
aan de besmetting te ontkomen stuurde Molanus op 2 mei zijn 
hoogzwangere vrouw samen met zijn schoonbroer Corneille de Soete naar 
Emden; hijzelf bleef in Bremen. Op 10 mei beviel Emerence van een 
"mager jongetje dat maar een paar minuten het levenslicht zag". 
’s Anderdaags 's avonds "nog bij haar volle verstand, vroeg ze ons een 
gebed te zeggen; tegelijk richtte ze haar hoofd op, tot ze plotseling op de 
bank viel en na een korte worsteling met de doodssmart ontsliep in de 
Heer".28 

Molanus bleef alleen achter in Bremen, het bedroefde hem dat Hardenberg 
naar Bremen niet durfde terugkeren. Gelukkig was hij nog in nauw contact 
met Mercator en met tal van andere geleerden. In een brief gericht aan 
Bonaventura Vulcanius29 d.d. 27 mei 1574 gaf Molanus een gedetailleerd 
verslag van zijn onderwijs. In de Latijnse school gaf hij les in de "secunda" 
d.i. de hoogste klas. De leerstof omvatte Latijn en Grieks en de artes: 
grammatica, rhetorica en dialectica. Sinds 1568 onderwees Molanus de 
dialectica aan de hand van "Praelectiones" van Petrus Ramus, die als doel 
der dialectiek had gesteld de "Kunstfertigkeit humanistischer 
Menschenbildung"30. Via een brief van Molanus, gedateerd op 8 februari 
1575, en gericht aan Mercator weten we dat hij nog voor de derde keer 
huwde. Zijn beide kinderen, Jan en Rachel, werden geboren tussen 1568 
en 1575. De naam van zijn derde echtgenote is niet gekend.31  
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Op 16 juli 1583 overleed Molanus. Volgens Gualterus Ghymmius (Walter 
Ghym), een tijdgenoot, was Jean Molanus "un homme tres savant, poète 
remarquable et grand ami de Mercator" 32. De "Bremer Lateinische Schule" 
werd het jaar daarop een "Gymnasium Academicum". 

Tot slot. 
Wat Molanus heeft nagelaten zijn kleine verhandelingen, puntdichten, 
gedichten, enkele leerplannen en tenslotte een omvangrijke 
correspondentie. In het archief van de stadsbibliotheek van Bremen 
bewaart men een honderdtal handgeschreven brieven van Molanus, 
meestal in het Latijn geschreven, die lopen over een periode van 25 jaar. 
Een eerste brief dateert van 11 februari 1557 en was gericht aan 
Hermanus Brassius. De laatste schreef hij aan een dokter op 4 juli 1583.  
In die stadsbibliotheek te Bremen bevinden zich drie brieven van Molanus 
aan Marnix Van Sint Aldegonde. Deze was vrijwillig in ballingschap uit de 
Nederlanden vertrokken en had in Bremen vriendschap gesloten met 
Johannes Molanus. Marnix heeft aan deze ballingschapstijd steeds goede 
herinneringen bewaard. Nog in 1577 herinnerde hij zich dankbaar de 
"anregende" gesprekken, die hij toen, al heen en weer lopend voor zijn 
school en zijn huis, met zijn vriend heeft gehouden.33 

Zeker negentien brieven schreef Molanus aan Mercator waarin we heel wat 
te weten komen over het leven van verschillende personages uit de 16de 
eeuw, en ook over de kunst van het briefschrijven van deze humanisten 
van tijdens de Reformatie en Renaissance. 
Hieronder een deel van brief die Molanus aan Mercator schreef op 24 
maart 1566: 
Tuam conjugem Matrem nostram impense diligo et quamvis non opus est 
memorem (ut est in proverbio) tamen velim eam ad lectionem sacrarum 
litterarum, ad ardentes invocationes, et ad alia pietaties exercitia tua 
consuetudine stimulari. Nam, nisi fallor, tuis aerumnis paulatim conficitur 
egetque imprimus spirituali consolatione. Avia sua sponte satis intensa 
retinet tamen (ut est illius aetatis et sexus ingenium) opiniones quasdam 
falsa ex majorum traditione acceptas quibus ego conatus sum mederi sed 
sine successu. 
Dirk De Merlier doet hier een poging tot vertaling. 
Ik heb veel achting voor uw echtgenote, onze schoonmoeder, en hoewel 
het overbodig is te vermelden (zoals het gezegde luidt) zou ik haar toch 
willen aansporen tot het lezen van heilige geschriften (de Bijbel?), tot 
vurige gebeden en andere vrome oefeningen zoals het uw gewoonte is. 
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Want, tenzij ik verkeerd ben, wordt ze geleidelijk ontmoedigd door uw 
tegenslagen en mist ze vooral geestelijke hulp. Haar grootmoeder houdt 
nogal vast (eigen aan haar leeftijd en geslacht) aan valse, uit traditie met 
de ouderen aanvaarde denkbeelden (opinies), dewelke ikzelf heb 
geprobeerd te weerleggen, maar zonder succes. 
Blijkbaar is Mercator aanhanger van de nieuwe ideeën maar kan hij zijn 
vrouw niet overtuigen en vraagt raad aan Molanus. Wat hij bedoelt met 
"conficitur" begrijp ik niet, het betekent "wordt verzameld, wordt 
beëindigd", misschien is "verward" een mogelijkheid. 
In hoeverre was Mercator de ideeën van de reformatie genegen? Bij heel 
wat auteurs is dit nog niet uitgeklaard. 
F. Van Ortroy, schreef in zijn boekje over bovenstaande Latijnse tekst het 
volgende: 
"Ces quelques lignes ne permettent-elles pas de supposer que toute la 
famille Mecator s’était ralliée aux nouvelles doctrines, peut-être grâce aux 
efforts de Molanus qui séjourna à Duisburg de 1559 à 1563." 
Er zijn slechts twee brieven bekend van Mercator aan Molanus. Deze beide 
originele brieven worden bewaard in de Universitaire bibliotheek van 
Leiden en Amsterdam.34 

Wat van Molanus tot ons gekomen is, is slechts een fractie van zijn 
gedachtewisselingen met studenten, vertrouwelingen en geleerden 
voornamelijk uit Noordwest Duitsland, de Nederlanden en Vlaanderen met 
daarin persoonlijke politieke en theologische overwegingen. Daarbij toont 
Molanus zich als een fijngevoelige stilist – afgezien van enkele soms lompe 
uitvallen – met een voorliefde voor kleine annominationen en klassieke 
bloemlezingen ook in het Grieks. Bijgevolg laat zich bij Molanus een 
humanistisch denken vermoeden dat tussen het verheerlijken van de 
oudheid, bestanddeel van het Italiaanse Renaissance-humanisme, ligt en 
het letterkundig humanisme dat zich tegen het einde van de 16de eeuw 
uitkristalliseerde. Duidelijk treedt de pedagogische doelstelling naar voren. 
Zo laten zich de schakeringen van de humanistische grondverhouding van 
Molanus duidelijker in het licht stellen dan die van Albert Hardenberg. 
Beiden behoren tot de humanistische strekking die zich eerder onderhuids 
en verborgen openbaart.35 

Molanus was een ijverig en vroom protestant met een zeer intens religieus 
leven, begiftigd met een sterk geloof.36 Zijn hoofdbezigheid was 
ongetwijfeld de school. In het treurdicht van zijn voormalige student Johan 
Esych werd zijn levensmotto genoteerd: "Vita schola unica erat, schola erat 
mea vita, meum vel, lux mea, solamen, delitiaeque meae". "Mijn enig leven 
was de school, de studie was mijn heel leven, mijn keuze, mijn licht, mijn 
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troost en ook mijn vergenoegen"."Ich danke Gott, dass ich im Schulstaub 
grau geworden bin" 37. Ik dank God dat ik in het schoolstof grijs geworden 
ben. 

Bijlage. 
In enkele oudere boeken vinden we volgende informatie over Molanus. 
In het "Biographisch Woordenboek der Nederlanden" 38 uit 1869 van A. J. 
Van der Aa "bevattende levenbeschrijvingen van zoodanige Personen die 
zich op eenigerlei wijze in ons Vaderland hebben vermaard gemaakt, 
verder voortgezet door K. J. R. van Harderwijk, en Dr. G. D. J. Schotte" 
lezen we:  
"Molanus (Joannes) werd in Vlaanderen geboren, studeerde te Leuven, 
was tien jaren rector te Diesthem, maakte zich door een Epigram verdacht 
en werd te Gend als ketter aangeklaagd. Hij ontvlood in 1553 naar 
Bremen, werd door eenige jonge Vlaamsche edellieden en door den 
Magistraat met geld ondersteund, en in hetzelfde jaar leeraar bij het 
Paedagogium. In 1559 verliet hij ten gevolge der Ubiquistische twisten zijn 
standplaats, trok naar Duisburg, doch in 1563 wederom te Bremen tot 
rector van het paedagogium beroepen, keerde hij derwaarts terug en 
overleed er in 1583." 
Deze bovenstaande gegevens putte Van der Aa uit het werk van Heinrich 
Wilhelm Rotermund, "Lexikon aller Gelehrten, die seit der Reformation in 
Bremen gelebt haben" - Bände 1–2, Schünemann, Bremen 1818, (zie 
Lexikon aller gelehrten: die seit der reformation in ... - Google Books) een 
werk dat vijftig jaar vroeger verschenen was.  
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In het boek "Gerard Mercator, sa vie et ses œuvres", van Jean Van 
Raemdonck, verschenen in 1869, vinden we op pagina 83 onderstaande 
informatie. 
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Ook in de XIIIde band van "Mittheilingen des kais. und köningl. 
geographischen Gesellschaft in Wien, redigiert von ihren Generalsecretar M 
– A. Becker ", Wenen, staat op p. 118 dat Molanus afkomstig was van 
Nukerke. 

 
1 In een recent verschenen boek bij uitgeverij Lannoo (Tielt, 2004) van de auteur Asaert 

Gustaaf, “De val van Antwerpen: de uittocht van Vlamingen en Brabanders”, lezen we op 
blz. 106 dat Johannes Molanus “het levenslicht zag in Nieuwkerke bij Belle in Frans-
Vlaanderen”. Hij voegt er echter geen bron bij en .... Nieuwkerke ligt weliswaar op 7 km 
van Bailleul (Belle) maar niet in Frans-Vlaanderen. Andere auteurs houden het meestal bij 
Nukerke. 

2 Gerard Mercator werd geboren in 1512 te Rupelmonde. Het jaar 2012 werd uitgeroepen 
tot het internationaal Mercatorjaar, naar aanleiding van de 500ste verjaardag van zijn 
geboorte. Diverse tentoonstellingen en activiteiten werden georganiseerd o.a. in het 
stedelijke Mercatormuseum in de Oost-Vlaamse stad Sint-Niklaas, in het Plantin-
Moretusmuseum in Antwerpen (tentoonstelling Mercator: Reizen in het onbekende, in de 
Campusbibliotheek Arenberg van de KU Leuven (tentoonstelling Niemands Land. 
Cartografen in het voetspoor van Mercator), in de Koninklijke Bibliotheek van België 
(tentoonstelling Een Koninklijke bron voor Mercator), in Duisburg en in het Flanders House 
in New York.  

3 J. De Brouwer, Demografische evolutie van het Land van Aalst 1570-1800, Pro Civitate 
Historische Uitgaven, reeks in-8°, nr18,1969. 

4 Epigram = sneldicht, puntdicht, een psalm. 
5 F. Van Ortroy, Lettres de Jean Molanus (Vander Molen) à Gérard et Barthelemey Mercator, 

Bruxelles, Librairie Kiessling et Cie, 1901, p. 6. 
6 F. Akkerman, G. Huisman, A. Vanderjagt, Wessel Gansfort (1419-1489) and Northern 

Humanism, Brill, 1993, Hoofdstuk: Albert Riäus Hardenberg and Johannes Molanus, p.195 
tot 209. 
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7 Met dank aan Jozef Bourdeaudhui en Etienne Vanderstricht voor de vertaling van de Duitse 

en Latijnse teksten. 
8 http://altes-gymnasium.schule.bremen.de. 
9 Melanchthon was classicus en theoloog en speelde een rol in de reformatie, naast mensen 

als Luther en Calvijn. Hij was een onderwijsman in hart en nieren en een van de 
grondleggers van het moderne onderwijs in Europa. Hij stichtte scholen, ontwierp 
leerplannen en opleidingen en vernieuwde het onderwijs in Duitsland op tal van punten. 
Hij bouwde in de lutherse wereld een sterk humanistisch gericht schoolsysteem uit   
http://nl.wikipedia.org/wiki/Philipp_Melanchthon. 

10 F. Akkerman, A.J. Vanderjagt, A.H. Van Der Laan, Northern Humanism in European 
Context, 1469-1625: From the Adwert Academy to Ubbo Emmius, p. 105. 

11 F. Van Durme, Correspondance Mercatorienne, Antwerpen, 1959, p. 40. en N. Crane, 
Mercator, de man die de aarde in kaart bracht, Ambo/Manteau, 2002, p. 182. 

12 Vertaling Dirk De Merlier. 
13 Ubiquiteit, omnipresentia. leer van de alomtegenwoordigheid van Jezus Christus. Hier de 

twisten tussen o.a. Zwingli en Luther over de alomtegenwoordigheid van het lichaam van 
Christus. De meeste gelovigen van de protestantse kerken geloven niet in de 
transsubstantiatie. 

14 G. Asaert, De val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders, Lannoo 
Tielt, 2004 – 373 p, p. 106-107. 

15 M. De Jonghe, 500 jaar Gerard Mercator, Heemkundige kring Wissekerke, 2012, p. 12. 
16 Idem. 
17 P.C. Molhuysen, P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. A.W. Sijthoff, 

Leiden, 1914, Deel 3, p. 449-450. 
18 idem. 
19 Johan van den Kornput, was een telg uit een welgesteld Breda’s geslacht, geboren te 

Breda in april 1542 en overleden te Groningen 17 september 1611. Hij is vooral bekend als 
militair tijdens de Tachtigjarige Oorlog en dan vooral van zijn verdediging van Steenwijk in 
1580 en 1581. Verder was hij actief in de vestingbouw. Zo ontwierp hij verschillende 
vestingwerken voor de vesting bij Delfzijl. Van den Kornput was een oom van o.a. 
Gerardus Vossius en van de moeder van Johan de Witt en Cornelis de Witte.    
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_van_den_Kornput. 

20 Idem. 
21 Dr. A.J.M. Beenakker, Pendelen tussen Heidelberg en Breda in de zestiende eeuw, http://

www.brievenvandencorput.nl/wp-content/uploads/2012/02/brieven.pdf. 
22 http://www.brievenvandencorput.nl/in-dokters-jas. 
23 Petrus Ramus (Pierre de la Raméé) (geboren in 1515 te Cuts, een dorpje in Picardië (Fr) 

25 km ten noordoosten van Compiègne en overleden in 1572) wordt beschouwd al een 
van de belangrijkste overgangsfiguren tussen de middeleeuwse scholastici en de 
wiskundigen van de moderniteit. Hij was filosoof, wiskundige, humanist en protestant. 

24 F. Akkerman, A.J. Vanderjagt, A.H. Van Der Laan, Northern Humanism in European 
Context, 1469-1625: From the Adwert Academy to Ubbo Emmius, p. 105. 

25 Prüser Friedrich (Bremen 18 maart 1892 - † Bremen 27 augustus 1974). Duits historicus en 
directeur van het Staatsarchiv Bremen. 
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26 F. Van Durme, Correspondance Mercatorienne, Antwerpen, 1959, p. 63, Brief van Molanus 

aan Mercator, gedateerd 24 maart 1566, en N. Crane, Mercator, de man die de aarde in 
kaart bracht, Ambo/Manteau, 2002, p. 202. 

27 idem. 
28 Idem, p. 72 en p. 210. 
29 Bonaventura Vulcanius of De Smet, (Brugge 1538 - Leiden 1614) volgde in de Latijnse 

school in Diest de lessen van Molanus. Deze Zuid-Nederlandse humanist werd in 1577 te 
Antwerpen secretaris van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde, burgemeester van 
Antwerpen, en tevens rector van de Latijnse school aldaar. In de jaren 1581 tot 1610 werd 
hij hoogleraar Grieks in Leiden.  

30 C. Van der Woude, Sibrandus Lubbertus, leven en werken: in het bijzonder naar zijn 
correspondentie, 1963, 623p, p 23. 

31 “Nonnihil solatii offerunt laboranti meus filius Joannes, et filia Rachel, quos mihi jam ferme 
septuagenario Dominus incredibili benigniate, exsiliisocios adjunxit”, Correspondance 
Mercatorienne, M. Van Durme, De Nederlansche Boekhandel, 1959, Anvers, p.112. 

32 De Scholae Bremensis natalieiis, progressu et incrementis, Bremae 1684 in-4°; - Val. Andr. 
Bibliotheca Belgica, Lovanii 1623 in-8° p. 513. 

33 Dr. A.A. Van Schelven, Marnix van Sint Aldegonde, Utrecht, 1939, N.V.A. Oosthoek’s 
Uitgeverij. 

34 In een brief, gedateerd 20 juli 1575, aan Molanus uitte Mercator zijn ideeën over de vrije 
wil. Hij schreef dat de mens van God een vrije wil heeft gekregen en dat hij met die vrije 
wil het heil kan verwerven. Ook heeft hij kritiek op de leer van de ‘predestinatie’. Het 
calvinisme kent de dubbele predestinatie, God bepaalt van te voren welke mensen hij 
uitverkiest en welke hij verwerpt. Mercator staat het dichtst bij Melanchthon die stelt dat 
God het heil mogelijk maakt maar dat de mens voor het bereiken ervan zelf voor 
verantwoordelijk is. Brief van Mercator aan Molanus nr. 103, in Correspondance 
Mercatorienne, blz. 117-122, van M. Van Durme. In een andere brief, gedateerd 27 juli 
1576, heeft Mercator het over de zogenaamde Ubiquistische twisten, over de 
alomtegenwoordigheid van het lichaam van Christus. Mercator vond de discussie van 
ondergeschikt belang en maakt niet duidelijk welk standpunt hij zelf aannam. (Brief van 
Mercator aan Molanus nr. 109 in, p 128-130, van M. Van Durme).  

35 F. Akkerman, G. Huisman, A. Vanderjagt, Wessel Gansfort (1419-1489) and Northern 
Humanism, Brill, 1993, Hoofdstuk: Albert Riäus Hardenberg und Johannes Molanus, p.195 
tot 209. 

36 F. Van Ortroy, Lettres de Jean Molanus (Vander Molen) à Gérard et Barthelemey Mercator, 
Bruxelles, Librairie Kiessling et Cie, 1901, p. 6. 

37 W. Janse, B. Pitkin, Identities in Early Modern Europe, Volume 25, Brill, 2005, p. 98. 
38 A. J. Van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Twaalfde Deel, Tweede 

druk, Haarlem, J.J. Van Brederode, 1869, p. 927-928. 
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Kroniek van de in 1913 verdwenen protestantse gemeente te 
Etikhove  

Honderd jaar geleden (in 1913) verdween de 
protestantse gemeente van Etikhove. Hoezo 
protestantse gemeente van Etikhove. Hebben 
er dan ooit protestanten gewoond? Onze 
hedendaagse inwoners weten hoegenaamd zo 
goed als niets meer over deze andere 
geloofsgenoten. Nochtans leefden en werkten 
ze sinds het midden van de zestiende eeuw 
niet alleen in Korsele maar ook in Etikhove. Het 
is nu al honderd jaar geleden dat de 
protestantse gemeente van Etikhove verdween 
en we willen dit niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan. Businarias geeft dan ook het boek 

"Kroniek van de in 1913 verdwenen protestantse gemeente te Etikhove" uit 
van auteur Edgard Van Droogenbroeck. 
Edgard is voorzitter van Familiekunde Vlaanderen-regio Vlaamse Ardennen 
(VVF-Vlaamse Ardennen). Het uitgebreid archief van deze vereniging is 
sinds 2000 raadpleegbaar in ons documentatiecentrum in de 
Maalzaakstraat. Onze heemkundige kring is bijzonder verheugd dat Edgard 
zijn werk aan ons toevertrouwt. Zesentwintig jaar geleden belandde hij op 
de Geuzenhoek te Sint-Maria-Horebeke en maakte er kennis met Willem-
Vital Blommaert die jarenlang scriba (secretaris) was van de protestantse 
kerkenraad en sinds de oprichting in 1989 conservator van het Protestants 
Historisch Museum. Maandenlang hebben zij samen het rijke archief van de 
Horebeekse Geuzenhoek doorgenomen, en het is dan ook uit dit archief dat 
het leeuwenaandeel aan gegevens voor dit boek komt. Hij begeleidt u 
doorheen de wonderlijke geschiedenis van een groepje mensen die hun 
leven voor hun geloof veil hadden. Een vergeten groep Etikhovenaren 
wordt uit de "vergetelheid" gehaald.  
Het boek, in kleurendruk, telt 112 bladzijden en kan bekomen worden na 
het overmaken van 15 euro op bankrekening nr. BE80 7475 1604 5077 van 
Businarias met vermelding "Protestanten Etikhove". Indien U het boek 
toegestuurd wenst te krijgen komen er 5 euro portkosten bij, dus totaal 20 
euro. Het boek kan ook, vanaf begin mei, afgehaald worden in ons 
documentatiecentrum in de Maalzaakstraat nr. 21 te Maarkedal (Etikhove) 
elke zondagvoormiddag tussen 9 en 12 uur. Wij zijn ervan overtuigd dat dit 
waardevolle werk over Etikhove op een ruime belangstelling zal mogen 
rekenen.  

Marc Vuylsteke 
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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 Nukerke, Schorisse, en 
Maarke-Kerkem. 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.  
Deze keer ook een extra dankwoordje aan Jean Capiau die onderstaande 
teksten heeft voorbereid. 

Nukerke foto 1387 
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Voorgaande foto toont de oudere bevolking van de Nukerkse 
gemeenteschool tijdens het schooljaar 1950-1951. En we herkennen 
iedereen! 
Bovenaan van links naar rechts: Vandekerckhove Romain, Mannens Adrien, 
De Roose André, Stockman Denis en Van Moorleghem Germain. Tweede rij 
van links naar rechts: Van Coppenolle Roberte, Verhellen Mariette, 
Verhellen Andrea, De Smet Nelly, Devenijns Monique, Aelvoet Emma en 
Deraedt Christiane. Derde rij van links naar rechts: onderwijzer De Merlier 
Fedor, De Merlier Lucie, Willems Annie, De Meue Adrienne, 
Vandekerckhove Marie-Thérèse, De Meue Julienne, Verhellen Elvire, 
Geenens Mariette, Lauwerier Jeannine, Verhellen Josepha. Zittend van links 
naar rechts: Willems Richard (lichtgevend?), Moreau Marcel, Van De Walle 
Georgé, Mannens Ghislain, Wannijn André, Vandekerckhove Henri en De 
Roose Marcel. 
De gemeenteschool was in die tijd gelegen aan de Pontstraat te Nukerke. 
Op 1 mei 1931 trad Fedor De Merlier, geboren te Louise-Marie op 1 
februari 1911, aan als eerste onderwijzer-schoolhoofd van de gemengde 
gemeenteschool van Nukerke. Op het einde van dat schooljaar telde de 
school 29 kleuters en 42 leerlingen. Op 29 november 1932 werd Cécile 
Gremonprez aangesteld als onderwijzeres en Julia De Ronne als 
bewaarschoolonderwijzeres. Fedor De Merlier eindigde zijn loopbaan als 
schoolhoofd op 31 augustus 1968. 

Schorisse foto 1250 
Marnix Vandenhaesevelde 
is een Schorissenaar en 
was in zijn jeugdjaren 
woona ch t i g  o p  de 
Steenbeek. Als tiener kreeg 
hij een schare enthousiaste 
sponso ren- suppo r t e r s 
achter zich. Met zijn eerste 
koersfiets wist hij enkele 
goede resultaten te 
behalen tijdens wieler-
wedstrijden in de regio.  

Wellicht had Marnix kunnen uitgroeien tot een plaatselijk idool, vooral 
omwille van zijn goede sprintkwaliteiten. Op de foto zien we van links naar 
rechts Vandenhaesevelde Valère, Van Schoorisse Remi en Aelvoet André. 
Marnix Vandenhaesevelde houdt uiteraard zijn fiets vast. Wie zijn de 
anderen?  
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Schorisse foto 0077 
Schoolfoto's zijn altijd plezierig om naar te kijken, zeker nadat er reeds een 
tijdje is overgegaan dat de foto's werden gemaakt. Ze geven toch telkens 
een sfeer weer van "hoe het is geweest". De kolenkachel, meestal een 
stinkend geval, met de rookafvoer via een zinken buis, de mooi 
opgepoetste lessenaars, de didactische vrome wandplaten die beelden 
tonen uit de "Gewijde Geschiedenis" en die de muren versierden, minsten 
één heiligenbeeld met de onvermijdelijke kandelaars en bloempotten - 
deze keer geen vrouwentongen, ... en voor de gelegenheid alle meisjes 
versierd met een prachtige grote strik in het haar. 
De foto dateert uit de jaren dertig van vorige eeuw toen zuster Firmène 
onderwijzeres was aan het eerste en tweede leerjaar van de Vrije 
Basisschool "De Wante" te Schorisse. 

Wij herkennen Merchie Francine (5), Platteau Rhais (6), Odevaert Lucie 
(7), De Temmerman Denise (8), De Vos Georgine (9), Van Heuverzwijn 
Rhais (10), Van Wambeke Hilde (11), Janssens Jeanne (12) en zuster 
Firmène (14). 
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Maarke-Kerkem foto 0765 
De voetbalploeg S.K. Maarke-Kerkem werd gesticht in 1943. Het clublokaal, 
een café bij Felix Van Schorisse, was gelegen in de Hasselstraat. Het 
voetbalterrein lag 500 m verder, ook aan de Hasselstraat, ongeveer waar 
nu het waterspaarbekken is. Kleedkamers bestonden nog niet. De spelers 
kleedden zich wel om in het clublokaal en dienden bij elke thuismatch deze 
afstand te voet af te leggen. Het wassen na de match gebeurde aan de 
waterpomp op de binnenkoer van het café, in open lucht.Er werd alleen 
gespeeld op zondagnamiddag; van trainingen was er geen sprake. 
Tijdens de oorlog werden enkel vriendschappelijke (?) wedstrijden 
gespeeld tussen ploegen van de buurgemeenten. Na de oorlog werd er aan 
een competitie deelgenomen, maar na de gemeenteraadsverkiezingen van 
1946 ontstond er ruzie. Sommige spelers waren aanhangers van de 
katholieken, andere van de liberalen. Het bestuur werd ontbonden en 
opvolgers werden niet gevonden. S.K. Maarke-Kerkem had drie jaar 
bestaan.  

Wij herkennen: staand v.l.n.r. Marcel Valepijn, Roger Van den Haezevelde, 
Robert Roman, Joseph De Vos, Roger Capiau, Jozef Aelvoet; zittend v.l.n.r. 
Hilloné Van Hoorde, Sylvain Troncquo, Germain De Vos, Frans Aelvoet en 
Etienne Casieres.  
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In het kader van de negende "Nacht van de Geschiedenis" op 25 maart 
2014, met als thema 100 jaar W.O.I, werd door het Davidsfonds Maarkedal 
in samenwerking met de Heemkundige Kring Businarias, in de 
cultuurtempel een avond georganiseerd.  
Traditiegetrouw nam Businarias het initiatief voor de inhoudelijke organisa-
tie: voorzitter Marc Vuylsteke gaf een voordracht over W.O.I in Maarkedal. 
We werden in de sfeer gebracht met het lied "Duizend soldaten" van 
Willem Vermandere, Vlaams kleinkunstenaar en foto's van onze verzorgde 
herinneringsmonumenten. 
Na een korte verwelkoming door Fernand Maes, voorzitter van het 
Davidsfonds, nam Marc Vuylsteke het woord. 
Als inleiding luisterden we naar een fragment van "het Reveille" uitgevoerd 
door de klaroenblazers aan de Menenpoort te Ieper. Immers tot op heden 
wordt de Last Post elke dag om 20 uur gespeeld. 
Daarna schetste de spreker aan de hand van enkele fragmenten uit over-
gebleven dagboeken o.a. van een zuster uit Schorisse, het oorlogsdagboek 
van Odon Van Pevenaege, van Michel Devos… een overzicht van o.a. 
overleden soldaten, een kort verloop van de beginsituatie van de oorlog, 
het leven van de soldaten en allerlei maatregelen die getroffen werden 
door de gemeentebesturen. 
De "dood" kwam eveneens aan bod aan de hand van enkele doodsprentjes 
van gesneuvelde soldaten en de omstandigheden die er toe geleid hadden. 
Verder schetste de spreker in het kort enkele gebeurtenissen doorheen de 
oorlogsjaren o.a. de talrijke "verordeningen" van de Duitse bezetter, de 
indeling in etappegebieden van ons gebied, de "opgeëisten", de huisvesting 
van Duitse soldaten, geweldenarijen en gruweldaden van hen. 
Ook kwam de "dodendraad" tussen België en het neutrale Nederland ter 
sprake, een hindernis vooral voor de briefwisseling! 
Ter afsluiting kregen we enkele beelden van het dagelijks leven hier in 
Maarkedal, anno 1914-1918 te zien en als slot werd het gedicht 
"Wapenstilstand" van Omer Wattez voorgelezen. 
In zijn dankwoord huldigde Fernand Maes de spreker om zijn boeiend 
relaas en het vele opzoekingswerk. 
Opmerkelijk was de aandacht en de stilte waarmee een honderdvijftigtal 
aanwezigen de voordracht volgden. Het was een "emotionele avond" voor 
vele inwoners van Etikhove, Maarke-Kerkem, Schorisse en Nukerke. 
Kortom, weer een zeer geslaagde "Nacht van de Geschiedenis". 

Nacht van de geschiedenis 

Paula Vander Mijnsbrugge 
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In memoriam Adelin De Zaeytydt

Peter Thienpont
Op 17 mei 2014 nam de gemeente afscheid van 
Adelin De Zaeytydt. 
Adelin werd bij koninklijk besluit van 27 maart 1974 
benoemd tot burgemeester van Schorisse, welke 
functie hij tot 31 december 1976 vervulde. Op 1 
januari 1976 werd de nieuwe gemeenteraad van 
Maarkedal geïnstalleerd.
Adelin De Zaeytijdt werd geboren te Berchem op 

11 november 1929. Hij was drie jaar toen hij met zijn ouders naar 
Schorisse verhuisde naar de mooie hoeve Maegdendale in de Vijverbeek. 
Na de lagere school te Schorisse en het college te Ronse waar hij zijn 
plechtige communie deed in de oorlogsmaand mei 1940, ging hij naar de 
inmiddels verdwenen "Ecole Moyenne" van Vloesberg. Hij was een goede 
leerling, maar verder studeren zat er na de humaniora niet in, want als 
enige zoon wachtte de boerderij. In 1949 vervulde hij zijn legerdienst te 
Lüdenscheid. Hieraan bewaarde hij de beste herinneringen en hield hij 
contact met zijn legermaten die hij nog elk jaar ontmoette. In 1955 huwde 
Adelin met Lucie Notebaert. Hij was een echte familieman die fier was op 
zijn gezin. Naast zijn landbouwactiviteiten was Adelin ook bedrijvig in de 
Dienst voor Veeziektebestrijding, waar hij liefst 13 gemeenten bediende. 
Hij kende aldus de Vlaamse Ardennen als geen ander. Reeds vroeg ging 
hij in de politiek. Dit zat ook in de familie want zijn overgrootvader was 
de eerste burgemeester van Schorisse. Hij werd verkozen op de lijst van 
burgemeester Schamp en werd schepen en daarna burgemeester. Na de 
fusie in 1976 zetelde Adelin nog als gemeenteraadslid.
Adelin had een passie voor de lokale geschiedenis. De verwevenheid 
tussen families en de daarbij horende anekdoten vertelde hij met kennis 
en passie. Hij was actief lid van Businarias en schreef geregeld een 
bijdrage voor het tijdschrift.
Hij was ook een echte voetbalkenner en vurig supporter van KSK Ronse. 
Het avontuur van de Rode Duivels in Brazilië, waar hij zo naar uitkeek, 
heeft hij niet meer mogen meemaken.
De ommekeer kwam toen hij enkele jaren geleden ziek werd, maar 
hij bleef opgewekt en iedereen was er welkom. Na een kort verblijf 
in het ziekenhuis overleed Adelin De Zaeytijdt op 10 mei jl. Hij zal de 
geschiedenis ingaan als laatste burgemeester van Schorisse.
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Vertelsels bij de Leuvense stove
Paul Baekeland

Het is winter, het vriest stenen uit de grond, 
de moffen zijn uit het land verdreven, de 
repressierazernij neemt heel geleidelijk 
af, in de Ardennen woedt de oorlog nog 
in alle hevigheid voort. Al in verschillende 
afleveringen van onze vertelsels, hebben 
we het over de liefdesperikelen van Nard. 
De man zelf zit te Sielkies bij de Leuvense 
stove te klappen en dreupels te drinken. We 
hebben zijn belevenissen in Nazi-Duitsland 
verteld en zijn nu op het punt gekomen 
waarop hij terugkeert naar huis, net op tijd, 
enkele maanden voor de bevrijding van ons 
land. Ook toen, op een zaterdagavond in 
de zomer van ’44, nadat hij al drie weken 
weer in de koolputten van de Borinage 
werkte, was hij bij Pee en Clementiene 
gaan omsteken. In de lauwe avond hadden 
ze voor het huis zitten klappen en naar de 
opkomende maan kijken. 

Tot een paar dagen eerder had Nard geleefd gelijk nen deuzelere, met 
voortdurend hartzeer om zijn Leonceke, waarvan hij op geen kanten 
wist waar ze verzeild was geraakt. Maar nu had hij zowaar een brief van 
haar gekregen, vanuit een dorp in Duitsland, waar ze bij boeren bleek 
te werken. Er was opeens weer hoop, hij had opeens weer goeste om 
eens onder de mensen te komen.
Hij was zo vol van zijn lief, dat hij zich op een bepaald moment bijna 
misklaptege. Dat was Clementiene niet ontgaan en het scheelde weinig 
of hij had nog meer gezegd. Aan haar zou hij wel een stukje van zijn 
zielenroerselen kwijt hebben gewild, maar hij hield wijselijk de lippen 
op elkaar. Zonder Pee erbij was het misschien anders verlopen.
Niemand in de gebuurte wist, zo dacht hij althans, dat hij ooit in de 
Borinage een vramens had gekend, bij wie hij een kind had verwekt. 
Eigenlijk wist niemand den uit, maar allerlei verhalen hadden indertijd 
wel de ronde gedaan. 
Wat zeker niemand wist was dat hij twintig jaar later in Berlijn (zover 
van huis, goddomme!) dat vramens opnieuw had ontmoet. Had hij het 
moeten vertellen, ze gingen het niet geloofd hebben, ze gingen zeggen: 
dat is weer een van die flossen die hij ons probeert wijs te maken.
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Wat uiteraard wel werd beklapt, was dat hij weer elke dag met de 
koolmijnderstrein naar de Borinage reed. Het commentaar daarbij was 
natuurlijk dat den olijkaard daarmee bijtijds zijn collaborateurszieltje 
aan het schoonwassen was. Maar dat geklapsel kon hem weinig schelen. 
Er waren er wel meer die het hekken naar de wind hingen. 
Had hij er spijt van dat hij naar Duitsland was getrokken om te werken? 
Ba nee! Hij had een stuk van de wereld gezien, de toestanden in 
Duitsland, de grote stad Berlijn, de bombardementen, hij had dingen 
meegemaakt waar hij tot het einde van zijn dagen zou kunnen over 
klappen. Terwijl zij die nooit onder de schoove van de kerktoren vandaan 
waren gekomen, van niets noch toeten noch blazen wisten.
De bewuste keer toen die brief vanuit Duitsland bij Gusties Stance werd 
afgeleverd, had de facteur voor haar het adres van de afzender moeten 
lezen. Daarna had hij lang getrutseld, om te kijken of ze de brief niet 
zou opendoen en hem ook de inhoud zou laten lezen. Maar dat deed ze 
niet, de brief was immers aan Nard gericht en ze wou geen ambras met 
haar zoon. De facteur bleef dus op zijn honger en met reuzengrote 
vragen zitten. Hij deelde die ijverig met de mensen op zijn ronde.
Een brief uit Duitsland, met de Franse naam Leonce Delrue als afzender 
erop, gericht aan een gewone mens gelijk Gustieze Nard, geef toe, dit 
was verdacht.
Nard was van de curieusheid van zijn medemensen op de hoogte geraakt 
en besloot hen uit de prangende onzekerheid te halen.
Hij had, zo vertelde hij, in Berlijn een danseres van de Parijse Moulin 
Rouge ontmoet. Gelooft g’ het niet? Het is zo waar alsdat ik hier sta! Ze 
was meegetjold met een Duitse officier die een tijdje later naar het 
front werd gestuurd. Het kind zat daar zo triestig te zijn en Nard had 
zich over haar ontfermd. Ge weet toch dat Nard ne goeie mens is… Nu 
kon dat schoon jong hem niet meer vergeten, hij had haar te goed 
verzorgd, ze schreef hem een brief, waarin ze hem smeekte om terug te 
keren en haren amoureux te willen zijn. Hij zou zich bepeinzen.
"Zeg nekeer, wat zoudt gij doen in mijn plaats?"
"Gij had haar moeten meepakken naar hier, Nard. Een schone Parisienne, 
goddomme!"
Maar ze geloofden hem uiteraard niet. En ze wisten dat ze de juiste 
toedracht nooit aan de weet zouden komen. 
Moeder Stance viste hem de pieren uit zijn neus en aan haar vertelde 
hij dat hij na de oorlog zou trouwen, met een braaf vramens, dat hij dan 
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"van de straat" zou zijn, zoals ze al zo dikwijls had gewenst. Maar dat 
ze nu moest zwijgen, dat de mensen al genoeg klaptegen over hem.
Op een keer had hij aan zijn moeder wijsgemaakt dat hij, al stappen van 
de mijn naar de trein in Saint-Ghislain, iemand had ontmoet, een goede 
kennis, die hem had uitgenodigd om ne keer op bezoek te gaan. Hij zou 
daarop ingaan en ginds een keertje overnachten en pas de volgende 
avond terug thuiskomen.
Ze had hem van kop tot teen bekeken en zich afgevraagd wat hij nu 
weer in zijn hoofd had gehaald. Hij had zolang in Duitsland gezeten en 
nu… ze dacht opeens aan twintig jaar geleden, toen hij een hele tijd 
maar één keer in de week nog naar huis kwam.
"Ik ben oud en wijs genoeg om te weten wat ik doe," had hij gezegd.
"Ge zijt de nagel van mijn doodkist," had zij geantwoord. 
Hij stapte die avond, na het werk in de mijn, flink gedoucht en met een 
proper hemd aan, naar Hélène toe. Hij had hetzelfde al eens eerder 
gedaan, maar toen was ze niet thuis geweest en was hij van de gebuurs 
zo ongeveer te weten gekomen hoe het reilen en zeilen van de 
groenselmarchand en zijn wijveke eruitzag.
Hélène woonde aan de rand van de stad, in een met golfplaten gedekt 
huis met daarachter een binnenkoer en verderop een met golfplaten 
gedekte schuur met een serre er tegenaan. Zo had Leonce het 
beschreven, zo had Nard het aangetroffen.
Hij klopte voorzichtig op de deur. Een hond begon te bassen daarbinnen 
en werd meteen tot bedaren gebracht. Een zware mannenstem riep: 
"Entrez!"
Nard drukte de ijzerie klinke naar beneden, de deur zwaaide vanzelf 
open, twee centimeter boven de vloer. Een geur van gekooksel kwam 
hem tegemoet. Aan tafel zat een vent met verluierd haar en opgestroopte 
hemdsmouwen. Een oude schepershond lag aan zijn voeten te grommen. 
"Bonjour," zei Nard een beetje schutterig. "… Wat ik vragen wou, ben ik 
hier bij de dochter van Leonce Delrue?"
De ander fronste de wenkbrauwen en maakte aanstalten om overeind te 
komen. Op datzelfde ogenblik verscheen een piepjong wijveke in het 
deurgat van wat de keuken of de spende moest zijn. Ze keek verontrust 
en wreef haar natte handen droog aan haar schort.
"Is er iets met mijn maman?" vroeg ze.
"Zeg eens, wie zijde gij?" wou haar vent weten.
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"Ik ben haar vriend," zei Nard.
"Ho!"
"Haar vriend?!"
De man kwam nu helemaal overeind, de oude hond ook, al leek het 
tegen zijn zin te zijn. Het jong wijveke stond als het ware te rezelen van 
’t verschieten.
"Maman heeft ons over u verteld," bracht ze uit.
Ze had halflange haren, die met een rekkertje vanachter waren 
samengebonden. Haar gelaatsuitdrukking veranderde opeens en verried 
bedwongen weerzin.
Hij probeerde in haar de trekken van Leonce te ontdekken. En van 
hemzelf. Ze was zijn dochter, zijn eigen kind, zijn Lèneke. Er kwam een 
krop in zijn keel.
"Raconte," beval de man.
"Gij zijt Michel, is het niet?"
"Maak het kort," zei Hélène bot.
Zo hard had hij het niet verwacht. Hij bleef staan aarzelen.
"Heeft ze gezegd wie ik eigenlijk ben?" vroeg hij. "Wat heeft ze over mij 
verteld?"
"Dat gij mijn fameuze papa zijt," snoof ze.
Rechter voor de raap kon haast niet. Hij zag de boosheid en rancune in 
haar ogen. Ze had hem twintig jaar gemist, wat kwam hij nu nog 
opduiken?
Hij deed een stap dichterbij en wou haar hand nemen, ze weerde hem 
af, de hond kwam overeind, maar werd opnieuw tot de orde geroepen.
"Heeft ze gezegd dat wij gaan trouwen, uw moeder en ik?" vroeg hij.
"Trouwen! Zijt ge zot? Zij zit in Duitsland en gij zit hier," antwoordde 
Michel in haar plaats. "En in Frankrijk zijn de Engelsen en de 
Amerikaanders aan het oprukken…"
"Ja, ik weet dat er nog van alles kan gebeuren."
"Er wordt hier straks weer serieus gevochten, als ge het mij vraagt. Of 
denkt ge dat die Duitse grauwbozzen zich zomaar zullen laten 
terugdrijven?"
"Er komt hoe dan ook een einde aan de oorlog."
"Ja, ja, maar het is de kwestie van er dan nog te kunnen over 
meeklappen."
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Zolang er geklapt wordt, is er niets verloren, dacht Nard. Nu over de 
oorlog, straks over de rest. Hij raakte vooral met Michel in discussie. 
Terwijl Hélène hem bestendig observeerde en geleidelijk toch een 
mildere gelaatsuitdrukking kreeg.
Haar papa! Un mineur Flamand, met zijn ogen vol koolstof. Ze zag zijn 
grote werkhanden, zijn klakke, die ietwat guitig schuin op zijn kop 
stond. Haar moeder had verklapt dat hij heel grappig kon zijn en dat hij 
tot over zijn oren verliefd was op haar. De oude schuur, die in brand 
stond…
Het was Michel die op den duur beval een teljoor bij te zetten.
"Hij kan blijven eten," besliste hij.
Ge weet niet wat ge aan Michel hebt, had Leonce gezegd. Hij was een 
vierkantige, maar contrarie scheen hij in de fond niet te zijn. 
Hélène aarzelde eerst, trok dan zwijgend naar de keuken, kwam met 
een schuite karnemelk terug en schepte uit in drie teljoren. 
Ze zwegen alle drie, aten en hoorden malkanders geslobber.
Na de karnemelk kwamen de patatten met varkensvlees en overschotten 
groensel van de markt, gevoeïge kost allemaal. 
Nard hield met één oog Michel in de gaten, maar genoot intussen van 
de nabijheid van zijn dochter. Uit niets kon hij opmaken dat die twee het 
met elkaar niet zouden stellen. De vent leek eerder nors, maar niet 
brutaal, het wijveke was veel jonger, bijna een kind nog, maar gaf niet 
de indruk onderworpen te zijn. Ze was een schoon jonk. Zijn dochter. Er 
kwam een goedigheid over hem, waar hij geen raad mee wist en die hij 
op een of andere manier moest uiten.
"Gij kunt goed koken, Hélène," bestoefte hij haar.
Het uitspreken van haar naam scheen haar iets te doen. Ze hoorde het 
voor het eerst uit zijn mond en er zat een trillertje van genegenheid in 
zijn stem. De verdere dooi kon niet lang meer uitblijven.
Ze had het koken geleerd, zoals ge leert lopen en klappen en andere 
handigheden opdoet. Ze was immers nog heel klein geweest, toen haar 
vader verongelukte en haar moeder om den brode voortdurend het huis 
uit was en zij bij mensen terechtkwam, die haar weinig geborgenheid 
konden bieden. Toen ze wat groter werd was ze na school zelf dingen 
beginnen te beredderen, ze moest wel. De rest van de tijd drevelde ze 
op straat. Ze was nauwelijks dertien toen ze in een melkerij ging werken, 
met kannen sleuren en vloeren schrobben. Ze had zich noodgedwongen 
allerlei handigheden eigen gemaakt.
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Pas heel recent was ze te weten gekomen dat haar vader eigenlijk haar 
vader niet was geweest, maar dat "un certain Leonard"…. 
Ze had haar moeder het ei uit haar gat gevraagd over "ce Leonard".
"Als ge a zegt moet ge ook b zeggen," was ze blijven drammen.
Toch waren er veel vragen onbeantwoord gebleven.
Het had allemaal anders gekund, dacht Nard.
"Ik heb uw moeder wreed geren gezien, anders waart gij er nooit 
geweest," bekende hij. "Gij zijt een kind van de liefde." 
Kon hij zeggen dat hij nog voor haar moeder had gevochten, dat hij 
haar vermeende vader bijna de kop had ingeslagen met een fles?!
"Er is een en ander tussen gekomen, tussen uw moeder en mij," zei hij, 
"maar ik ben altijd met genegenheid aan haar blijven denken."
"We hebben nog veel te doen," onderbrak Michel, even rechtuit rechtaan 
als hij daarstraks had bevolen mee aan te zitten.
Hij stond op, groot en breed, en verdween naar wat de binnenkoer 
moest zijn. 
"We moeten alles nog gereed maken voor morgenvroeg," verklaarde 
Hélène.
Ze schreepte de etensresten in een teil, voor de hond.
"Ik ben blij dat ik u eindelijk heb kunnen zien," zei Nard. "Bedankt voor 
het goe eten."
Met de deurklink in zijn hand, zei hij nog: "ik kom weldra ne keer terug, 
misschien op ne zondag…"
Ze zei niet ja, niet nee.
Waar hij die nacht moest slapen, wist hij niet, het had niet zoveel 
belang. Op een bank in de statie misschien.

P.S. De schrijfwijze van veel van onze dialectklanken is niet makkelijk weer te geven. U 
leest een vereenvoudigde versie. Voor de meer deskundige schrijfwijze kunt u surfen naar 
"Heemkundige Kring Businarias / Ons alfabet".
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Valerius De Saedeleer... achterna

Jozef Bourdeaudhui
Er werd mij gevraagd het nieuwe boek "Valerius De Saedeleer... 
achterna", waaraan ik toch enkele jaren heb gewerkt, uitgebreid voor 
te stellen in dit tijdschrift. Zonder daarom alles te onthullen wil ik graag 
op deze vraag ingaan.
Dit boek is een volkse biografie, waarbij vooral de kunstenaar als mens, 
omringd door zijn familie en zijn vrienden-kunstenaars wordt belicht. 
In zijn voorwoord schrijft ereburgemeester van Maarkedal, Peter 
Thienpont: "Het boek dat u gaat lezen, leert Valerius kennen zoals hij 
geleefd heeft. U wordt meegevoerd langs zijn vele woonplaatsen, u 
kijkt mee in zijn onmiddellijke omgeving: zijn groot gezin, zijn vrienden, 
zijn kennissen, zijn mecenassen en sponsoren en u leest mee in zijn 
persoonlijke briefwisseling."
Het boek is als een samengestelde puzzel waarbij ik de stukjes in mekaar 
kon passen, nieuwe, vaak onbekende elementen kon aanbrengen, die 
tot vandaag nergens werden gezien of gepubliceerd, vaak ook omdat ze 
er bij "kunstpublicaties" niet steeds toe doen, maar bij een heemkundige 
biografie zeker naar waarde kunnen worden geapprecieerd. Talrijk zijn 
dan ook de citaten, aangehaalde bronnen, bewijsstukken en dikwijls 
exclusief fotomateriaal die elke bewering staven.
Foto's van werken van de kunstenaar zijn als illustratie per hoofdstuk 
toegevoegd.

Inhoud
Ik heb geprobeerd zeer kort de inhoud van het boek weer te geven. De 
passages op grijze achtergrond zijn letterlijke uittreksels uit het boek.
Het boek verhaalt chronologisch de levensloop van Valerius De Saedeleer, 
en vangt aan met zijn geboorte en schooltijd, zijn kennismaking met 
George Minne, zijn eerste stappen in de kunst bij Franz Courtens. 

De Saedeleer voelde zich aangetrokken tot het platteland met zijn weidse 
velden. Hij ging in het gezelschap van Courtens schilderen in Philippine 
in Zeeuws-Vlaanderen. Het haventje lag vol met mosselschuiten, een 
beeld dat de twee inspireerde. Soms kochten ze een grote juten zak 
mosselen en hingen die in een gracht die bij hoog tij vol liep en bij eb 
nagenoeg droog stond. Ze konden dus enkel bij laag tij aan de mosselen 
geraken, waardoor het uur voor de maaltijd elke dag veranderde. Lang 
hebben ze daar ook niet verbleven. Courtens, die ondertussen een 
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Daarna worden zijn omzwervingen bekeken samen met zijn echtgenote 
Clementia Limpens, hun beroepsbezigheden en hun verblijf in 
Blankenberge, Wenduine, Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, Sint-Martens-
Latem en Gent. Valerius De Saedeleer wordt er socialist, zelfs anarchist. 

zekere vermaardheid had verworven, keerde terug naar Brussel. De 
Saedeleer volgde hem als een schaduw, maar had het er moeilijk. Hij 
trok nog kort naar Dendermonde, Hamme en Bornem, maar werd toch 
meer en meer teruggezien in zijn geboortestreek, waar de "kladpotter" 
(zo had zijn vader hem immers herdoopt) met zijn schildersezel hier en 
daar stond te "werken".

Valerius De Saedeleer ontdekte in Blankenberge een sfeer van artistieke 
bedrijvigheid en kunstzinnigheid. Er werden pogingen ondernomen 
om een eerste tentoonstelling te organiseren in de Rijksmiddelbare 
School. Jules Gadeyne, Alfons Wauters, Alfons Van Mullem en Valerius 
De Saedeleer dienden daartoe in mei 1890 een aanvraag in bij het 
stadsbestuur. Of deze tentoonstelling ooit heeft plaatsgevonden is niet 
bekend. Wel gekend is dat De Saedeleer, samen met Jules Gadeyne, 
heeft geëxposeerd in het Casino van Blankenberge in augustus 1890. 
Paul Jacobs schreef daarover in "La Vigie de la Côte", vermoedelijk de 
eerste, korte recensie over De Saedeleer. "Men vraagt ons de volgende 
regels in te lassen: Mr. Valéry De Saedeleer, een heel jonge schilder 
en een van de goede leerlingen van Franz Courtens, exposeert sedert 
verscheidene dagen met enkele van zijn schilderijen in het Casino. … 
Dat Mr. De Saedeleer maar verder werkt en hij zal er wel komen. … 
Wij zijn er van overtuigd dat hij ooit zijn plaats zal krijgen tussen onze 
beste landschapsschilders."

Slechts korte tijd militeerden George Minne en Valerius De Saedeleer 
in de socialistische partij. Ze waren geneigd om de meer anarchistische 
strekking ervan te volgen. Ze verzetten zich tegen de maatschappij 
vanuit een overtuigde antiburgerlijkheid. De anarchie zal zich vestigen 
in deze wereld! "…Daar lijfde hij zich bij den troep mistevredenen, volop 
den strijd der sociale kwestie meevoerend, in de vaste overtuiging den 
kamp der rechtvaardigheid te strijden. Hij sleepte mee met den stroom, 
luidkeels meeschreeuwend boven de anderen, juist omdat hij nog 
zoo weinig te zeggen had, en zich zoo miskend achtte… En juichende 
volgde hij den stoet der schreeuwers om schijnbare gerechtigheid 
en met kwajongens-moedwil eischtte hij de verwezenlijking zijner 
droombeelden." 
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Hij schildert amper en verliest zichzelf. Het echtpaar verhuist ontgoocheld 
naar Lissesege, waar hun hoofdbezigheid kippen kweken is. 

De Saedeleer was nu 32 jaar. Wat had hij tot nu meegemaakt? Onbegrip 
thuis van zijn vader, onderwijs dat hem niet bevredigde, het Gentse 
avontuur met het socialisme en het anarchisme, gebrek aan erkenning, 
zijn schildersstijl waarmee hijzelf niet tevreden was en waarbij hij steeds 
onzekerder werd, geldgebrek dikwijls te wijten aan de levensstijl van 
een bohémien… dit alles moet hem machteloos en moedeloos gemaakt 
hebben.

Valerius raakt ontmoedigd, hij is 32 jaar en heeft nog niets bereikt. Hij 
verhuist na drie jaar via Gent terug naar Sint-Martens-Latem.
Hij arriveert er samen met de kunstenaars Joseph Baudrenghien en 
Mauritz Niekerk. Albijn Van den Abeele zorgt voor een woning. Verder 
komen ook George Minne, de gebroeders Van de Woestijne, Jules De 
Praetere, Alfons Dessenis en Paul d'Acosta in Sint-Martens-Latem wonen. 
Samen vormen zij de eerste Latemse groep. Talrijke anekdoten over 
hun onderlinge samenkomsten worden aangehaald. Het echtpaar De 
Saedeleer adopteert eerst een Frans meisje, krijgt er zelf vier dochters 
en laat het adoptiekind dan weer opnemen in een gesticht in Rijsel.

In Sint-Martens-Latem kreeg De Saedeleer 4 kinderen. Maria werd 
geboren op 5 januari 1901. Elizabeth Marie Jozef werd geboren op 
27 augustus 1902. Marie Jozef werd geboren op 4 juni 1904. Monica 
Maria Francisca werd geboren op 12 februari 1906. In verband met deze 
geboorte schreef Gustave Van de Woestijne in een brief in juni 1907 aan 
professor Scharpé, waarbij hij de professor feliciteerde met de geboorte 
van een dochter, onder meer het volgende: "… 't Deed me genoegen 
te lezen dat ze rond, dik en vet is gelijk De Saedeleer. À propos van 
De Saedeleer: zijne vrouw heeft ook eene dochter Monica ter wereld 
gebracht, maar 't is geenen De Saedeleer dat, want 't is maar een klein 
kindje…" 

Moeder Clemmeke met haar eerste dochter Maria.
(foto archief Businarias)
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Vader Ludovicus De Saedeleer komt het gezin vervoegen. Het leven in 
armoede is voorbij. Ze nemen zelfs een meid aan. Talrijke gesprekken 
met de dorpspastoor brengen Valerius bij het christelijke geloof. Hij 
bezoekt een tentoonstelling in Brugge over de Vlaamse Primitieven. Hij 
raakt onder de indruk van de stijl van Patinir en Brueghel. 

Dank zij de gevonden rust begon voor De Saedeleer eindelijk zijn 
grote kunstenaarsloopbaan. Daarover zei hij zelf: "… Ik brak volledig 
met het verleden. Dat was de grote ommekeer in mijn bestaan en in 
mijn werk. Mijn naam als impressionistisch schilder veegde ik uit. Alle 
doeken uit dien tijd trachtte ik weer in mijn bezit te krijgen. Ik heb ze 
vernietigd. Allemaal. Dat was de afrekening met iets dat ik niet meer 
verantwoorden kon. … Dat was werk van een die niet meer was. Het 
was de uiting geweest van een die alleen het leven genieten wou, die 
onderging in een geweld van kleuren, die enkel nemen wou, naar zich 
toe trekken. Dat werk was geen weerspiegeling meer van mijn leven. Ik 
had iets hogers en iets beters ontdekt. Zichzelf uiten dat doet iedereen, 
maar er is iets dat daarboven staat: de anderen dienen. De rol van de 
kunst is dienen. Dat zou ik trachten te doen. Het kan stormen in het 
gemoed van een mens. Maar na de Aprilse grillen komt Mei.
… Ik schilderde 'Kalme avond aan de rivier', het doek dat ik aan het 
begin plaats van mijn werk. Het dagtekent uit jaar 1904. Toen eerst heb 
ik leren afstand te doen van het stoffelijke en heb leren afkijken van 
binnen in mij en in de dingen. 
Zoo ben ik gekomen uit den tijd van schilderen om het genoegen van 
te schilderen, naar een tijd van twijfel, en eindelijk naar een tijd van 
schilderen om te geven, mede te delen, en te dienen. Ik had de diepe 
betekenis van het leven begrepen."

Zijn werk "Kalme avond aan de rivier" uit 1904 zou een ommekeer 
betekenen in zijn schilderkunst. Vanaf dan volgen de tentoonstellingen 
elkaar op. Het wordt intussen te druk in Latem. Een na een vertrekken 
de kunstenaars van de eerste groep. Ook De Saedeleer.

"Kalme avond aan de rivier", olieverf op doek, 
94 x 110 cm, 1904. Verzameling Stedelijk 
Museum Aalst. (foto Guy Braeckman, Gent)
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Samen met Modest Huys bezoekt Valerius in 1907 Stijn Streuvels. Dit 
is de aanleiding tot een verhuis naar een nieuw gebouwde woning in 
Tiegem. Daar wordt ook zijn vijfde dochter geboren. 

Een bezoek aan Stijn Streuvels (1871-1969) te Ingooigem leidde ertoe 
dat een vrijgekomen woning in de buurt van het Lijsternest, benaming 
van het huis van Streuvels, al onmiddellijk kon worden gehuurd door De 
Saedeleer. De terugweg langs Tiegem was er echter teveel aan. Valerius 
werd verliefd op dit dorp. Kon hier geen huis worden gevonden? Modest 
Huys kende toevallig Vital Moreels, een kunstminnende schatrijke 
zakenman uit Tiegem, geboren te Tiegem op 28.02.1828 en er 
overleden op 19.11.1908. Sedert 1869 was 
hij gemeenteraadslid van Tiegem, schepen 
sedert 1888 en dienstdoende burgemeester 
van 1900 tot 1908 (Pieter Verriest was 
burgemeester in naam).
Een kort pleidooi van Huys was voldoende 
om Moreels te doen beloven een nieuw huis 
te bouwen, een tweewoonst, voor zowel 
het gezin Huys als het gezin De Saedeleer. 
Zo geschiedde. Reeds in 1908 kon het gezin 
De Saedeleer een der woningen betrekken. 
Het gebouw is thans niet meer bewoond 
en bevindt zich in een eerder bedenkelijke 
toestand.

Vital Moreels. 
(foto archief auteur)

Huis Ten Berge in Tiegem vóór 1915. (Postkaarten Deweer, Celles, archief Businarias)
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Hij heeft er talrijke ontmoetingen met Streuvels. Hij raakt gekend tot 
buiten de landsgrenzen. De Saedeleer maakt kennis met kunstminnaars 
als Joseph De Blieck en Jozef Muls. 

De Saedeleer poseert voor enkele van zijn werken, Tiegem 1912.
(foto archief Businarias)

In Tiegem viel voor De Saedeleer en zijn gezin alles in de plooi. Het ging 
goed met zijn werk, de kinderen waren gezond, hij had zich verzoend 
met zijn vader, zijn goede vriend Gustave was weer in zijn omgeving, hij 
kon genieten. Rozengeur en maneschijn... 

Nog even het besluit lezen van Stijn Streuvels: "... Althans weze 't 
beweerd dat de kloekgebouwde schilder in zijn kunnen voor zijne taak 
opgewasschen schijnt en hij de vertolker kan zijn van de streek die hij 
tot onderwerp van zijn arbeid gekozen heeft. Het ras der Breughels is in 
Vlaanderen voorwaar niet uitgestorven!"

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit...



15

Het relaas van de eerste oorlogsdagen in de streek van Tiegem en de 
vlucht naar Sint Anna ter Muiden aan de hand van documenten van 
Streuvels en De Saedeleer zelf illustreren deze periode, voordat er wordt 
uitgeweken naar Wales.

Het was duidelijk dat het oorspronkelijk in de bedoeling lag van zowel 
De Saedeleer, Minne, als Van de Woestijne in Nederland te verblijven 
zolang de oorlog duurde, wat trouwens al het geval was voor vele 
anderen. Het was nochtans het contact met Raphaël Petrucci (Napels, 
14.10.1872 - Parijs, 17.02.1917), een notoir kenner van de kunst uit 
het Verre Oosten en tevens hoogleraar kunstgeschiedenis te Brussel 
en vooral Fabrice Polderman (Nieuwpoort 12.11.1885 - Rio de Janeiro 
22.08.1948), hoogleraar Duitse literatuur aan de Gentse universiteit, 
die ervoor hebben gezorgd dat het drietal met hun gezin zou uitwijken 
naar Wales.

Dorpspleintje te Sint Anna ter Muiden, voorjaar 2012. (foto auteur)

Hoe is de situatie in Wales op het ogenblik van het uitbreken van WOI 
met betrekking tot het artistieke beleid? Er wordt een antwoord gegeven 
op de vraag waarom talrijke Vlaamse kunstenaars naar Wales uitweken. 
Ik doe het relaas van mijn zoektocht naar de villa Tynlon in Rhydyfelin 
bij Aberystwyth en mijn bezoek aan talrijke plaatsen die Valerius en zijn 
gezin aandeden met vele onuitgegeven foto's van toen en vergelijk ze 
met de recente situatie. 
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Antwoord op deze vraag kon ik vinden bij Moira Vincentelli, professor 
emeritus in de kunstgeschiedenis aan de Kunstuniversiteit van 
Aberystwyth. Ze is stichtend lid van het Nationaal Centrum voor 
Keramiek in Wales, lid van het Organisatiecomité van het Internationaal 
Keramiekfestival en auteur van talrijke boeken en studies over 
keramiek. Ze is ook een autoriteit op gebied van Europese kunst vanaf 
de negentiende eeuw tot heden, en als dusdanig ook auteur van 
verschillende artikels in verband met dit onderwerp.

Professor Emeritus Moira Vincentelli en de auteur, Wales 2007. 
(foto auteur)

"De familie Davies uit Llandinam dankt haar welstand aan David Davies, 
die fortuin maakte in de negentiende eeuw dankzij de steenkool- en 
spoorwegindustrie. Zijn kleinkinderen, David, Gwendoline en Margaret 
ontwikkelden een sterke filantropische interesse en wensten langs die 
weg hun geld te gebruiken in het belang van Wales."

Tynlon ligt op het einde van een 
wegje dat langs de Gosen Capel 
loopt, een methodistisch kerkje. 
Aan de andere kant paalt het 
goed aan de rivier Ystwyth, die in 
de zee uitmondt in Aberystwyth. 
Er zijn in de laatste honderd 
jaren geen verbouwingen aan 
de woning gebeurd. Alleen de 
garagepoort kwam er bij. 

Gosen Capel met links de oorspronkelijke 
woning Tynlon. (foto auteur)
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Zo komt ook de schoolopleiding van de kinderen in Wales ter sprake en 
hun eerste stappen in de tapijtweefkunst. De Saedeleer knoopt terug 
aan met de schilderkunst in een ongekend en vreemd landschap. 

Links naast de poort bevindt zich nog een houten bordje met de naam 
van de woning.

Plaat naast de inkom van Tynlon. (foto auteur)

De huidige eigenaars, het echtpaar Anthony en Margaret Evans, zijn 
maar wat fier dat ze in Tynlon wonen. Anthony Evans en zijn zoon Peter 
zochten voor mij een en ander op over de historiek van Tynlon.

Hoe schilderde De Saedeleer het Welshe landschap? Hoewel het - 
zoals reeds gezegd - hier niet de bedoeling is een nieuwe visie op het 
artistieke werk van De Saedeleer te brengen, laat staan het te hebben 
over het artistieke zonder meer, blijft het toch boeiend het verhaal van 
kunstcritici naast mekaar te leggen. De soms tegenstrijdige en dan 
weer verbazend eensgezinde meningen van verschillende critici uit 
verschillende periodes zijn wat betreft het werk van De Saedeleer in 
Wales toch merkwaardig. 

"Kustlandschap nabij Aberystwyth", olieverf op doek, 26,5 x 64 cm, 1917. 
Verzameling National Library of Wales. (foto BBC)
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Verder komt zijn verdere relatie met Jozef Muls en zijn streven naar 
bekendheid in Groot-Brittannië ter sprake, de kennismaking met Jacob 
de Graaff (Nederlands kunstmecenas verblijvend in Londen) via Gustave 
Van de Woestijne (ook uitgeweken naar Wales), de korte opleiding in het 
tapijtweven van de twee oudste dochters van Valerius bij Mary Morris, 
dochter van William, oprichter van de Arts and Craftsbeweging. 
De twijfel over het al dan niet terugkeren naar België na de oorlog 
via het chronologisch onderzoek van gevoerde briefwisseling vormt een 
hoofdstuk apart. De terugkeer vangt aan met een kort verblijf in Knokke.

In zijn laatste brief vanuit Wales naar Jacob de Graaff noteerde hij: "Ik 
bevind me hier omringd met moeilijkheden. Mijn huiseigenaar geeft 
mij geen uitstel meer. Ik zie me verplicht Tynlon volgende dinsdag te 
verlaten. Ik passeer met de ganse familie Londen op woensdagmorgen. 
... We vertrekken naar Dover met de trein om 8.30 h ..."  Op woensdag 
13 april 1921 verliet de familie De Saedeleer blijkbaar vrij onverwacht 
Groot-Brittannië om terug te keren naar Vlaanderen, naar de Lippenslaan 
in Knokke. Ze logeerden er bij hoteluitbater Arthur De Saedeleer, de 
broer van Valerius. "Op de terugreis werden nog enkele dagen bij zijn 
broer te Knokke doorgebracht en daarna werd de definitieve terugtocht 
besloten."

De Saedeleer verhuist naar Etikhove, waar hij vrij vlug weer begint te 
schilderen. De tapijtweefkunst komt centraal te staan voor de familie. In 
1925 wordt de "Société de Tapis De Saedeleer et C°" opgericht, samen 
met Paul en Luc Haesaerts. Talrijke kunstenaars zakken af naar Etikhove 
om tapijtontwerpen voor te stellen. Een vaste kern logeert in Auberge 
De Vos, oorspronkelijk "De Leeuw van Vlaanderen", op het dorpsplein 
(Paul en Luc Haesaerts, Jean Milo, Willem Van Rijswijck, Edgar Tijtgat, 
Georges Creten, Henri-François Raemakers).

Op het dorpsplein in Etikhove was er in die tijd een herberg, "De Leeuw 
van Vlaanderen". Op het uithangbord boven de inkomdeur staat: "Hier 
is in den Leeuw van Vlaanderen, by Wwe De Vos, slachter". Octavie 
Reynaert, weduwe van de slachter Leo De Vos woonde er samen met 
twee dochters en één zoon: Emerantine De Vos, geboren te Etikhove op 
22 februari 1883, Sylvain De Vos, geboren te Etikhove op 8 mei 1899 
en Yolande De Vos, geboren te Etikhove op 16 oktober 1901. Moeder 
Octavie overleed te Ronse op 3 november 1929. Sylvain huwde op 13 
februari 1928 met Maria Leontine Thienpont en verhuisde naar Maarke-
Kerkem op 25 september 1928. De herberg werd dan opengehouden 
door de zussen Emerantine en Yolande. Yolande zou op 12 januari 
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Het nieuw atelier wordt geopend met een tentoonstelling en een 
varkenskermis op het dorpsplein waarop vooral de Franstalige Brusselse 
kunstmiddens aanwezig waren. Ik onderzoek de esbattementen van de 
vaste kern op het dorpsplein en in de Auberge De Vos. 

1932 huwen met Leon Santens, 
afkomstig van Eine. In 1926 kreeg 
de herberg een andere naam: 
"Auberge De Vos". Ik vermoed 
dat, door het feit dat de meeste 
gasten die er vanaf begin 1926 
verbleven liefst de taal van Molière 
hanteerden en voor wie die "Leeuw 
van Vlaanderen" minder gunstig 
gezind was in hun leefwereld, de 
benaming "auberge" artistieker 
en chiquer stond. "Leeuw van 
Vlaanderen" komt trouwens in 
geen enkele brief of document van 
deze gasten voor.

Gevel van de "Leeuw van Vlaanderen". In 
de deuropening staat Jean Milo 

(lente 1926). 
(foto archief Businarias)

Aanleiding voor het hele gebeuren van 1926 was de idee om het nieuwe 
weefatelier van de "Société de Tapis d'Art De Saedeleer et C°" officieel 
te openen, gepaard gaand met een tentoonstelling van tapijten. Het 
belangrijkste evenement dat toen echter het meest opschudding 
verwekte, was de organisatie van een varkenskermis in open lucht, ter 
gelegenheid van deze officiële opening. 

Uitnodigingen voor deze "kermis" werden opgemaakt, uitsluitend in de 
taal van Molière. "De directeurs van de Studio De Saedeleer hebben de 
eer U uit te nodigen naar het dorpsfeest dat zij organiseren op zondag 
12 september 1926 ter gelegenheid van de opening van hun nieuw 
atelier. De tafels zullen worden opgesteld in open lucht, op de grote 
markt van Etikhove. 
Vanaf 10 uur kunnen de ateliers in werking worden bezocht. 
Tentoonstelling van tapijten. Om 2 uur "Varkenskermis". Concert van 
de fanfare van Etikhove, gedirigeerd door M. Van De Putte. Schommels, 
balspelen, kop van Jut, kampioenschap "vogelpik", enz.
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Een uitgeverij "Les Editions d'Etichove" wordt gesticht en er verschijnt 
een tijdschrift, "Revue de Philosophie et d'Esthétique". Zelfs een 
plaatselijke voetbalploeg wordt door deze "artiesten" opgericht. 

Tentoonstelling van aquarellen die zullen worden verloot tijdens de 
maaltijd. ..." 
"Varkenskermis" en "vogelpik" konden blijkbaar niet worden vertaald 
in het Frans. Verder staan op de uitnodiging nog praktische gegevens 
betreffende de reistijden van de treinen. 
De hoofding van deze uitnodiging (een houtsnede) en de affiche was 
een ontwerp van Edgar Tytgat. Links hanteert een jonge dame het 
weefgetouw alsof het een harp was; rechts schragen drie mannelijke 
engelen een sjerp die de laatste engel rond de kerktoren van Etikhove 
bindt - dit alles getekend in de voor Tytgat typische kermisfolkore-stijl.

Tijdens een vergadering op 2 
december 1926, waarop ook 
Etikhovenaren waren uitgenodigd, 
werd een voetbalvereniging 
gesticht. 
Jacques Gerniers, de echtgenoot 
van Maria De Saedeleer, schreef 
de dag nadien een brief aan Paul 
Haesaerts, die toen in Egypte 
verbleef: "... De voetbal is op 
een prachtige wijze opgericht: wit 
hemd, zwarte broek, zwarte kousen 
met witte zoom en 4 zwarte letters 
op de borst: EVVE. Volgend jaar, je 
zal wel zien, rivaliseert EVVE met 
en wint van Beerschot !!..."Logo-ontwerp van Leo Piron. 

(foto archief Businarias)

Ik bekijk ook de relatie met plaatselijke bewoners, vooral de 
schrijnwerkers Van Nieuwenhuyze, die zowel instonden voor de kaders 
voor de schilderijen van De Saedeleer als voor de weefgetouwen. Heel 
kort en als uitzondering verwijs ik ook naar enkele "technische aspecten" 
die De Saedeleer toepast in zijn werk. Maar vooral de verdere evolutie 
van de familiale situatie komt aan bod: de huwelijken van de dochters, 
het overlijden van zijn vader en zijn echtgenote, en ook zijn relatie 
met het Hof. Een overzicht van etsers die werkten in opdracht van 
Valerius (Ermengem, Apol, Hebbelinck en vooral De Cooman) besluit dit 
uitgebreide hoofdstuk.



21

Hoewel de interesse in de pers groeide, bleven het ook voor Valerius 
De Saedeleer moeilijke tijden want de verkoop was ook voor hem niet 
vanzelfsprekend. Hij nam een beslissing die door de ene werd beschouwd 
als "een verkoop van de kunst aan het kapitaal" en door de andere met 
begrip werd bekeken als zijnde een oplossing voor een kunstenaar in 
moeilijkheden. De Saedeleer koos voor het populariseren van zijn werk 
en gaf opdracht aan enkele bevriende etsers om bij voorkeur enkele 
van zijn winterlandschappen op een brede schaal te reproduceren. 
Daarmee werd het werk van Valerius De Saedeleer betaalbaar, ook bij 
een ruimer publiek. Deze beslissing was ook wel ingegeven omdat zijn 
eigen gezondheid achteruit ging, zeker nadat hij in 1935 enkele lichte 
hartaanvallen te verwerken kreeg.

Een van de laatste foto's van Valerius op 
Tynlon. Deze foto werd gemaakt door Jan De 
Cooman, vermoedelijk in 1935. 
(foto Kunstkring Jan De Cooman vzw)

Bos onder de sneeuw. Ets van Armand Apol. 
Privéverzameling. (foto Robert Meyrick)
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Na een ziekte beslist Valerius De Saedeleer te gaan inwonen bij zijn 
oudste dochter. Zijn schilderstijl is gewijzigd. Zijn vriendschappelijke 
relatie met Jan De Cooman en zijn laatste levensdagen vormen in dit 
hoofdstuk de hoofdonderwerpen. Tot slot wordt kort ingegaan op zijn 
overlijden en zijn begrafenis te Etikhove en de herbegrafenis in Aalst 
samen met zijn echtgenote.

Jan De Cooman kwam regelmatig 
naar Ten Berge op bezoek waarbij hij 
telkens bestellingen kwam afgeven 
van nieuwe gedrukte kleurenetsen. Hij 
noteerde alles punctueel in agenda's. 
Van de vele dagboeken die hij in de 
loop der jaren heeft gemaakt zijn er 
slechts een paar bewaard gebleven. 
Ik had het genoegen het dagboek van 
1940 te kunnen inkijken en trof er toch 
enkele "merkwaardige" aantekeningen 
in aan. Zonder verder de biografie van 
Jan De Cooman te willen vertellen - 
daarvoor verwijs ik graag naar het 
reeds vernoemde boek van Paul de 
Pessemier 's Gravendries - wil ik 
toch enkele van deze aantekeningen 
aanhalen, dit in het kader van de 
verdere evolutie in de relatie tussen 
Valerius De Saedeleer, Jan De Cooman 
en ... Rachel Gheenens.

Een stralende Valerius tijdens dezelfde 
Kerselarewandeling.  

(foto Kunstkring Jan De Cooman vzw)

Ter herinnering aan het 
verblijf van Valerius De 
Saedeleer in de woning 
Ten Berge te Leupegem 
werd een bronzen 
herdenkingsplaat bevestigd 
aan een inkompilant met 
de vermelding "Hier werkte 
en stierf Valerius De 
Saedeleer".

Herdenkingsplaat aan de ingang van Ten Berge. 
(foto auteur)
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Het laatste hoofdstuk behandelt enkele belangrijke retrospectieve 
tentoonstellingen, de oprichting van het Valerius De Saedeleer Centrum 
te Etikhove, de toestanden rond het Café Sjuule (vroegere Auberge De 
Vos) in 1972 met de herontdekking van de muurschilderingen uit 1925. 
Poëzie van mijn echtgenote Chris Van Cauwenberghe, geïnspireerd op 
enkele werken van Valerius De Saedeleer, sluit dit hoofdstuk af.
In een nawoord geeft Piet Piron, achterkleinzoon van Valerius, enkele 
persoonlijke indrukken weer die het boek bij hem naliet.
Met een uitgebreide literatuurlijst wordt het boek afgesloten.

Hoe het boek aanschaffen?
Deze heemkundige biografie over Valerius De Saedeleer en zijn omgeving 
telt 320 bladzijden, bevat meer dan 300 foto's, en is gedrukt in kleur 
op glanzend papier en voorzien van een harde omslag. Het formaat is 
21 x 29,7 cm.
Het boek kan worden besteld door overschrijving van € 40 op rekening 
nummer BE80 7475 1604 5077 van de Heemkundige Kring Businarias 
Maarkedal met vermelding "boek De Saedeleer". Het boek kan dan, vanaf 
begin oktober 2014, afgehaald worden in het documentatiecentrum in de 
Maalzaakstraat nr. 21 te Maarkedal (Etikhove) elke zondagvoormiddag 
tussen 10 en 12 uur. 
Indien U het boek toegestuurd wenst te krijgen komen er € 10 portkosten 
bij, dus totaal € 50. 

Grafmonument van Valerius De Saedeleer, Clementia Limpens 
en Leo Piron op de begraafplaats te Aalst. (foto 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 1985?
Schorisse, voorjaar 1985.
Titel in de krant: "Een vink zingt niet zoals ze gebekt is". Ja, hoe dan? 
Heeft onze plaatselijke pers iets ontdekt dat de evolutietheorie van 
Darwin op zijn kop zet? 
We lezen. "Vanaf 15 april zal u terug wat voorzichtiger moeten lopen 
langs de kleine straatjes van de gemeente want op die datum wordt 
het 'vinkenseizoen' terug open verklaard. Het beeld van een lange rij 
'liefhebbers' die op zondag in het kalmste straatje van de gemeente witte 
krijtlijnen op een zwarte staaf zetten, hoort er van dan af terug bij. Wat 
stelt de vinkensport voor in deze regio, hoe wordt ze georganiseerd en 
hoe breng je zo'n vink tot het zingen van een gereglementeerd wijsje? 
Allemaal vragen die we voorlegden aan Julien De Cock uit Schorisse."

Julien was toen voorzitter 
van het gewest Brakel 
en vertegenwoordigde 
tien verenigingen uit de 
regio bij de A-Vi-Bo, de 
Algemene Vinkeniersbond. 
Onder de Maarkedalse 
verenigingen vonden 
we 'De Boomgaardvink' 
uit Maarke-Kerkem, 'De 
vrolijke Vink' uit Schorisse 
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en 'De Blauwbekken' uit Louise-Marie. Welk soort vinken kon aan de 
wedstrijden deelnemen? "De soort die bij de liefhebbers het populairst 
is heet de boomgaardvink. Dat belet echter niet dat ook uitheemse 
exemplaren zoals de trekvinken in een kooitje terechtkomen. Die worden 
dan meestal 'herschoold' door een leermeester-vink die de knepen van 
het (reglementaire) zingen al lang onder de knie heeft." Die leermeester-
vink zal dan wel les geven aan de vinkenmuziekakademie. "Ingevolge 
het Koninklijk Besluit van 1972 werd de vangst wel zeer beperkt en 
uiterst gereglementeerd. Van 1 oktober tot 15 november mogen nog 
vinken gevangen worden. Er is sprake van een degressieve bevoorrading. 
Het vogelbestand van een liefhebber mag niet meer uitbreiden of 
dan enkel onder wel omschreven voorwaarden, opgesteld door de 
gemeenschapsminister. Elke gevangen vogel moet geringd worden en 
er worden lijsten opgemaakt van de vogels in gevangenschap." Zou dit 
nu, dertig jaar later nog zo zijn? 
Wie meer wil lezen over de organisatie van wedstrijden, de verdeling 
van de prijzenpot, hoe deze er uit ziet, en zo meer, moet het artikel 
maar eens lezen bij Roger. Nog dit: "Even voor de wedstrijd begint 
wordt via een speciaal mechanisme licht in de kooi gelaten. Vogellief 
weet dan meteen wat baasje van hem verlangt. Een uur lang zitten tot 
zijn keel er schor van wordt...". Lichtdoping dus. En die schorre keel is 
dat bij de vogel of bij het baasje?

Nukerke, december 1985.
Dertig jaar geleden: "In Nukerke vormt 
expresweg een gevaar". Was er toen 
al sprake van allerlei tracés waarbij 
er gevaar bestond voor het leven van 
kikkers  en salamanders? Of was er iets 
anders? 
Wij lezen. "CVP-raadslid Mark 
Bauwens heeft er tijdens de jongste 
gemeenteraadszitting op aangedrongen 
dat het resterend gedeelte van de 
oude rijksweg Oudenaarde-Ronse op 
grondgebied Nukerke een degelijke 
openbare verlichting zou krijgen. De 
expresweg tussen Oudenaarde en 
Ronse gaat net voorbij de Kruisberg 
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over van vier naar slechts twee rijvakken. Op de viervaksweg is een 
riante en luxueuze verlichting aangebracht en Bauwens vindt het 
jammer dat op de versmalde strook die bovendien de meest bochtige 
en gevaarlijkste is alles in het pikkedonker moet gebeuren." Wat er 
allemaal moet gebeuren laat ik in het midden.
Hoewel de schepen van openbare werken Etienne Lippens betwistte 
of deze materie behoort tot de bevoegdheid van de gemeente, was 
raadslid Bauwens, na inlichtingen te hebben ingewonnen, toch formeel 
dat dit zo was. Hij betreurde ook dat er in de begroting slechts 200.000 
frank (nu ± 5.000 €) was ingeschreven voor openbare verlichting. 
"De raadsleden hadden het voor de verlichting aan de oude rijksweg 
nog over twee zaken. Primo de kostprijs en het waardevolle van de 
investering, wanneer straks de viervaksweg wordt doorgetrokken en de 
oude rijksweg een dode arm wordt zonder meer. Bovendien zijn langs de 
oude rijksweg tal van bomen die het inplanten van openbare verlichting 
wel eens zouden kunnen bemoeilijken."  Men hield er wel rekening mee 
dat het aanbrengen van openbare verlichting over de betreffende strook 
zo'n 800 m lang al vlug zo'n twee miljoen frank (± 50.000 €) zou kunnen 
kosten, wat door Mark Bauwens werd betwist. "Hij heeft overigens in de 
pers geruchten opgevangen dat het doortrekken van de expresweg nog 
geen zaak voor morgen zou zijn". Had raadslid Bauwens een glazen bol 
en zou hij die nog hebben?
Ik ben eens gaan zien hoe het nu zit met de verlichting vandaag. Er staat 
zeker een ander lichtend voorwerp: een flitspaal! En de doortrekking van 
de viervaksbaan? Zoals gezegd: er lopen te veel kikkers en salamanders 
in de weg.

Louise-Marie, maart 1985.
Iedereen die er ooit kwam bewonderde de mooie dreef vanaf de 
gewestweg naar de kerk van Louise-Marie, omzoomd door statige 
linden. "De veertien linden van Louise-Marie vormen sinds een paar 
jaar tijdens de sprokkelmaand een gevaar voor de misgangers en 
geparkeerde auto's. Hieraan moest dus een einde gemaakt worden. 
Toen één ervan deze winter gewoon doorknakte nam het schepencollege 
de beslissing tot rooien." Dit artikel trok mijn speciale aandacht omdat 
ikzelf ook enige ervaring heb opgedaan met zogenoemde specialisten - 
gediplomeerde botanisten -, die beweerden dat de twee statige linden 
die onze vroegere "hof" sierden op de hoek van de Maarkendries en de 
Maalzaakstraat, ziek waren en dringend dienden gerooid. Leken laten 
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zich dan beïnvloeden en houthakker 
Frans De Meyer liet zich tegen zijn  
goesting overtuigen door mijn moeder 
om de bomen om te zagen. Dat was 
in 1988.
In de gemeenteraadszitting waarin 
de beslissing tot rooien van de 
linden te Louise-Marie werd beslist, 
was er toch enige tegenkanting. 
"Burgemeester Langie wees de 
raadsleden op de hoogdringendheid 
van de ganse zaak en stelde daarom 
dat het schepencollege reeds begin 
februari was overgegaan tot  verkoop 
op stam van de 14 linden. Wij hebben 
vooreerst het advies ingewonnen van 
5 boomhandelaars en van het Bestuur 
van Waters en Bossen, aldus de burgemeester. Robert Lison heeft over 
één en ander zijn bedenkingen. De bomen zijn in 1975 reeds fel in 
opspraak gekomen toen ze enkel zouden gesnoeid worden, zei Lison. 
Aan welke reacties moeten wij ons nu verwachten? Lison meende ook 
te weten dat de snoeier destijds meedeelde dat slechts één van de 
bomen in slechte toestand verkeerde. Die is dan ook uitgewaaid, aldus 
de gewezen burgemeester van Etikhove. Ik vind het daarom spijtig dat 

nu alle bomen moeten sneuvelen. Misschien kan 
enig snoeiwerk terug volstaan." Uit het artikel 
blijkt ook dat meerdere raadsleden ook plots 
gepromoveerd waren tot boomspecialisten en 
pleitten voor het rooien van de bomen. Lison 
bleef dwarsliggen en beweerde ook dat het 
schepencollege zich verschool achter de paraplu 
van Waters en Bossen tegen een eventuele 
kritiek en stelde: "Ik heb zo mijn bedenkingen 
over de heisa die nu zal losbreken. Bovendien is 
protest gewettigd, want volgens mij kunnen de 
linden gerust blijven staan. Er is wel opnieuw 
snoeiwerk nodig." Ook de Omer Wattez 
Stichting, nu Natuurpunt, liep niet hoog op met 
Waters en Bossen dat  verweten werd "een te 
rendabel bosbeheer te betrachten, waarin de 
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natuurlijke aspecten nogal vlug terzijde worden geschoven". Frans De 
Meyer, die tien jaar tevoren, in 1975, de linden snoeide, zat blijkbaar 
ook op dezelfde golflengte. "Men kan een linde niet over dezelfde kam 
scheren als een bosboom. ... Momenteel is hun gewicht bovenaan wel 
te groot, maar eenmaal gesnoeid bestaat er geen enkel gevaar meer. 
Als je een linde zijn "bol" afdoet, dan schiet die naderhand uit als een 
krullenbol." "Paul Baekeland, romancier en werkend lid van de Omer 
Wattez Stichting, vindt wat momenteel gebeurt, een aantasting van de 
dorpskern van het Maarkedals gehucht. Volgens hem is Louise-Marie 
zijn gezicht kwijt..."
Veertien dagen na het rooien van de linden werden zestien nieuwe 
lindenboompjes aangeplant.

Etikhove, februari 1985.
In januari werd afscheid genomen van pastoor Jozef Allegaert. "De 
man die 23 jaar zijn parochie leidde was er kennelijk van aangedaan." 
Bovenaan het artikeltje staat "Dag Mijnheer De Paster! Dag mensen 
van Etikhove!". Zijn uitspraak "Dag mensen" zindert nog na in de oren 
van diegenen die hem hebben gekend. Ik heb pastoor Allegaert weten 
beginnen te Etikhove in  1961. Ik was toen misdienaar, en had daardoor 
toch wel de kans soms iets "familiairder" te kunnen opschieten met de 
"niet zo gemakkelijke" pastoor. "Dr. Claus namens de kerkraad en zijn 
medepastoor Etienne Bogaert namens zijn parochie bedankten hem. 
Bloemen en geschenken waren er bij de vleet voor de afscheidnemende 
pastoor die zal opgevolgd worden door E. H. Jan Vanderkimpen uit 
Ronse". En dàt was dan weer een oud-leraar van mij in het college van 
Ronse. 
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Glorieuse martelie van de heilige Agatha, Nukerke 
1763

Marc Vuylsteke
In de 19de eeuw verscheen het rijk gedocumenteerde en waardevolle 
werk "Le théâtre villageois en Flandre" van de Oudenaardse befaamde 
musicoloog en vorser Edmond Van Der Straeten over het dorpstoneel in 
Vlaanderen. Zijn informatie haalde hij vooral uit zijn rijke verzameling 
"Vlaamse argumenten", die hij gekregen had van één van de 
afstammelingen van P. J. Signor, Johan Signor (Melden 1815-Ronse 
1904). Heel wat van die programmablaadjes, de zogenaamde "Vlaamse 
argumenten", worden bewaard in het Stadsarchief van Oudenaarde en 
in het Museum voor Folklore en Plaatselijke Geschiedenis te Ronse. Eén 
ervan was het "Glorieuse Martelie van de Heilige Agatha, maget ende 
Martelaresse…" Dit spel werd te Nukerke vertoond op 28 en 29 augustus 
1763 bij de herberg "den Blaesbalcke, langst de Wydtstraete1".

De heilige Agatha is samen met de heilige Cecilia 
en de heilige Lucia één van de bekendste heiligen 
in Europa. Zij was een van de eerste heiligen. De 
naam Agatha is Grieks: ἀγαθος (agathos) betekent 
de goede. Ze werd uit christelijke ouders geboren 
te Catania, een stad op het eiland Sicilië. De 
beeldschone jonge vrouw weigerde de minnares 
te worden van Quintianus2, de landvoogd ten tijde 
van keizer Decius. Als landvoogd had hij van de 
keizer de opdracht gekregen om de Christenen 

te vervolgen. Ook Agatha was één van zijn slachtoffers. "Hij liet haar 
dus voor zich verschijnen. Met rijke geschenken, vleierijen en mooie 
beloften probeerde hij haar te paaien, maar vol afschuw wierp zij dat 
alles ver van zich af".3 Toen dat niet lukte sneed men haar de borsten 
af en uiteindelijk liet hij haar doden door haar over brandende kolen te 
trekken. Zij overleed op 5 februari 251. Een jaar na haar dood werd zij 
door Paus Cornelius als martelares heilig verklaard. Zij is erg populair in 
Catania. Deze stad in Italië bleef verschillende keren gespaard bij een 

1. Zie ook "Herbergruzie in De Blaesbalg te Nukerke", Businarias september 2003, nr. 
21, 2003.

2. Quintianus was afkomstig van Antiochië. Zijn vader was Lucius Aurelius Commodus 
Pompeianus, consul in 209. Quintianus zelf werd praetor (een belangrijk magistraat) 
(233 n.Chr.) en consul (hoogste magistraat, 235 n.Chr.). Hij was tevens senator en 
later rond het jaar 250 gouverneur van Sicilië.

3. Jacobus de Voragine, (Genua 1228- Genua 1298) "Legende Aurea".
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uitbarsting van de vulkaan de Etna. Telkens schreef men dat wonder toe 
aan de speciale bescherming van Sint Agatha. Haar stoffelijk overschot 
en haar sluier worden bewaard in de Domkerk in Catania. Ter ere van 
haar vindt er jaarlijks in die stad op 3, 4 en 5 februari een groots 
religieus festival plaats waar meer dan 200.000 mensen op afkomen.

De verering van de H Agatha te Nukerke.
Tot op heden heeft men geen enkel houvast wat betreft de reden 
waarom men Sint Agatha als heiligennaam heeft toegevoegd aan de 
Nukerkse parochiekerk.
Volgens de dekanale verslagen van 1751 vereerde men te Nukerke naast 
"de Alder-heyligste Maget ende Moeder Godts Maria, onse Patroonesse, 
wiens weirdig Broederschap van den H. Roosencrans alhier (tot ons 
geluck) verkregen is 'den H. Anthonius Abt, onsen Patroon' en 'de H. 
Agatha wiens Reliquien in onse Parochiaele Kercke syn berustende, ende 
alhier gedient ende geert worden.' " Een relikwie van de H Agatha kreeg 
de parochiekerk in 1741. Agatha werd aanroepen als "troost ende hulpe 
van alle die met heete en Brandende Sieckten als wild en Vliegende 
vieren Gequelt worden".

In het parochiaal archief van Nukerke vond ik bovenstaand document 
waaruit blijkt dat de parochiekerk een relikwie kreeg in 1741.
Philippus Spada, bij de gratie van God en de apostolische Stoel 
aartsbisschop van Theodosia, bisschop van Rome, huisprelaat en 
hulpbisschop bij de Pauselijke Troon vertrouwen allen die onze brief 
zullen lezen en verklaren dat wij, ter grotere eer en glorie van de 
almachtige God en ter verering van zijn heiligen erkennen dat een 
deeltje van het gebeente van de H. Agatha (maagd en martelares) uit 
het echte gebeente genomen,  eerbiedig hebben neergelegd in een 
klein ovalen verzilverd reliekschrijn, aan weerszijden voorzien van een 
kristal,en goed gesloten met een rood geknoopt touwtje, en getekend 
met ons zegel en staan het af met de mogelijkheid het bij zich te houden 
of te schenken, en het in elke kerk, bidplaats of kapel uit te stallen ter 
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verering door de gelovigen. In wiens vertrouwen we onze secretaris 
hebben opgedragen dit getuigschrift door ons ondertekend en voorzien 
van ons zegel op te sturen. Vanuit ons paleis te Rome 4 maart 1741.
Thomas Philippus d'Alsace et de Boussu, bij Godsgenade titularis van de 
parochie H. Balbina, kardinaal en aartsbisschop van Mechelen, primaat 
van België etc. verlenen de huidige bezitter toestemming om de relikwie 
van de H. Agatha, beschreven op de keerzijde van deze brief en door 
ons in concilie erkend en goedgekeurd uit te stallen in ons diocees ter 
verering door de gelovigen. Mechelen 19 juli 1741.4

Het beeld van de H. Agatha.
"In de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart kerk te Nukerke 
was het beeld van H. Agatha tot rond 1970 bevestigd 
aan de tweede pilaar, evangeliekant, om preconciliair 
te spreken. Pastoor Antoon Naessens zaliger heeft, 
in navolging van Vaticanum II, de bijzonderste en 
ook populairste heiligen bewaard en, sorry voor 
uitdrukking, aan de muur gehangen. De andere beelden 
liggen op zolder of zijn verdwenen. De H. Agatha 
wordt afgebeeld als jong meisje in Romeinse kledij. 
In de rechterhand houdt ze een nijptang (marteltuig 
waarmee haar borsten werden afgeknepen) en in 
de linkerhand een groene palmtak, symbool van het 

geloof in Christus. Op de aureool lezen we "Sancta Agatha, ora pro 
nobis". Let op de rijkelijk versierde mantel. Nog dit: de theca5 van de 

H. Agatha is hetzelfde als dat 
van Sint-Antonius abt, dus 
uit dezelfde periode. Het kan 
moeilijk anders of ooit zal wel 
eens de ene voor de andere 
relikwie vereerd zijn..."6

De linkse foto is van het 
glasraam in de O. L. Vrouw-
Hemelvaartkerk te Nukerke.
De foto rechts toont een 
muurschildering in de 
Agathakerk van het klooster 

4. Met dank aan Dirk De Merlier voor het vertalen van de Latijnse tekst.
5. Theca: relikwiedoosje.
6. Fernand De Vos, e-mail van 16 december 2013.
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in Ris, een plaats in de regio Auvergne, departement Puy-de-Dome met 
760 inwoners.

GLORIEUSE MARTELIE VAN DE HEILIGE AGATHA.
Het martelaarspel over de H. Agatha werd op 28 en 29 augustus7 
opgevoerd dicht bij de herberg "Den Blaesbalcke, langst de Wydstraete". 
De herberg "De Blaesbalck", later genaamd St-Elooi en tot midden van 
de 20ste eeuw "De Beer", stond recht tegenover de hofstede van de 
eerste burgemeester van Maarkedal André Hubeau. 
De spelers of "vertoonders" waren:
De "voorreden en poët" - Jacobus Laurier
Petrus Apostel - Augustinus Hubau 
Agatha - Franciscus Verschelden
Meesteresse - Jan Baptista Huysman. Engel - Jacobus Laurier
Quintianus - Franciscus van Maelsaecke
Edel-mannen - Jacobus Huysman, Martinus Verpoort, Hermes Margô, 
Abraham Haelvoet
Borgers - Augustinus Hubau, Constantins van Meenen, Joannes Verpoort

Scherprechter - Joannes Verpoort  
Aphrodisia - Joannes Huysman. 
In het doopregister vond ik de 
doopakte van enkele spelers zodat 
ik hun leeftijd kon bepalen. Abraham 
Aelvoet, 28 jaar, Franciscus Van 
Maelsaecke, 27 jaar (of 19 of 29 
jaar), Augustinus Hubau, 21 jaar en 
Joannes Baptiste Huysman, 21 jaar, 
waren de oudste spelers. De anderen 
waren heel wat jonger: Joannes 
Baptiste Verpoort 15 jaar, Franciscus 
Verschelden 13 jaar, en Jacobus 
Laurier 7 jaar. 

7. Vierendertig jaar later, (op 24, 25 september en 1, 8,15, 22 en 29 oktober en op 3, 
5, en 6 november 1797) werd een gelijkaardig treurspel “Martelie van de Heylige 
Maget Agatha, Patroonesse van Nuckerke, als ook de Martelisatie van Amalia, groote 
hertoginne van Spoleten” opgevoerd “in den Hulst tot Nukercke, op synen nieuwen 
Theater, (opgepronkt met nieuwe extra schoone kleedingen van Jan de Man tot 
Audenaerde) door eenige jonge aenwassende Rede-minnaers van Sulsicque ende 
Nukercke”.
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Voorgaande foto toont het argument, een programmablaadje of 
reclamefolder, van het martelaarspel.

"GLORIEUSE MARTELIE VAN DE HEILIGE
A G A T H A,

maget ende Martelaresse, Gemarteliseert door ’t bevel van
Q U I A T I A N U S

PRESIDENT van SICILIEN, bevel-hebber van
D E C I U S 

Roomsch Keyser in ’t Jaer ons Heeren 254".
 "sal Speêl-wys verthoont worden

DOBBEL JAER-SCHRIFT.
DOOR DIE WAERIGE MINSAEME JONKHEYDT VAN NUKERKE

By de Herberge genaemt den Blaesbalcke, langst de Wydtstraete
op den 28 en 29 Augustii".

WELGECOMEN AL DIE LIEFHEBBER IS
’T IS NIET VOOR GELT MAER LIEFD’ OOCK QUELT

O P G E D R A E G E N.
Aen Godt Almachtig, MARIA zyne Lieve Moeder en d’ H. AGATHA

A L S M E D E
Aen onse, soo Geestelyke als Weirelycke Overheyt,

’T MOET AL BY HUN VAST CONSENT GESCHIEDEN.
D28 g22st d32 c48st b2738t
16tyt w1t 8325ws 529f38t

Een hart is een kroon der wereld.
Of GY DIT WEL BESIET

EN KENT DAT DAEROM NIET
Tot AUDENAERDE: By PETRUS JOANNES VEREECKEN woonende in

Den Bourg bij het Beggyn-hof.

Bemerk het "Dobbel Jaer-schrift" of chronogram (Door die waerige … 
enz.) DDIWIMIMJYVU. De waarde van M=1000, D= 500, W = VV = 
10, U = 5,Y=2 en I = 1. Zo bekomt men het getal 3526 dat het dubbel 
is van 1763.
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Het tweede jaarschrift ( Welgecomen al … enz.)
WLCMLDILIIIIVLMLIDCUL = 5+5+50+100+1000+50+500+1+50 
+1+1+1+1+5+50+1000+50+1+500+100+5+50 = 3526.
Het derde jaarschrift (’T Moet aL … enz)
MLYUVCCID = 1000+50+2+5+5+100+100+1+500 =1763
Opnieuw bekomt men 3526 dat het dubbel is van 1763.
Het codeschrift (D28 g22st … enz) ontcijferen we als volgt:
de klinkers worden in volgorde vervangen door de cijfers 1 tot en met 
5, de medeklinkers die gebruikt worden krijgen in alfabetische volgorde 
de cijfers 6 tot en met 9
a = 1, e = 2, i = 3, o = 4, u = v = 5, l = 6, m = 7, n = 8, r = 9 (p en q 
worden niet gebruikt en krijgen dan ook geen cijfer)8

Het leest dus als: 
Den geest die const bemint

altyt wat nieus versint
Een korte samenvatting van het spel lezen we verder in het ‘argument’ 
onder "Cort-begryp":

"Agatha,Edel Ryk, trachtende ’t Christen leven,
Ook haere suyverheyt aen haeren Godt te geven,

Wordt van haere Meesters in ’t waer geloof geleert:
Dit hoorend’Quitiaen, heeft hem tot haer gekeert;

Voor eerst met soetigheyt, trach hy haert te bewegen
Tot zyne liefd’ en goôn: Maer van haer afgeslegen;

Waarom seer vreedelyk des Maegt Marteliseert,
En zy voor haeren loon bij Godt nu Triumpheert."

Opnieuw wordt dit gegeven afgesloten met een chronogram.
‘TRICK DER HEMELEN LYT GEWELT

 I C D M L L Y W L 

 1 100 500 1000 50 50 2 10 50

Al deze waarden opgeteld geeft een totaal van 1763.

8. Met dank aan Jozef Bourdeaudhui voor het kraken van de code.



35

Het stuk bestaat uit vier delen.
Deel I verhaalt het opgroeien van Agatha in het Christelijk geloof. Verder 
wordt verteld hoe Quintianus, de president van Sicilië, de opdracht krijgt 
van de Romeinse keizer Decius om de Christenen te vervolgen.
In deel II wenst Agatha voor het geloof te mogen sterven. De soldaten 
nemen haar gevangen en brengen haar voor Quintianus, die getroffen 
door haar schoonheid, haar wil verleiden, maar zij wijst hem af. Hij laat 
haar voor Aphrodisia9, een oneerbare vrouw brengen, die Agatha op 
andere gedachten moet brengen.
Het "jaer-schrift" besluit dit deel met:

MAAR ALLES IS DAER BY VRUCHTELOOS
 M L L I D Y V U C L

 1000 50 50 1 500 2 5 5 100 50

Als som van deze getallen bekomt men 1763.
In deel III moet Agatha, die weigert haar geloof af te staan, opnieuw 
voor Quintianus verschijnen. Zij wordt in de kerker opgesloten en 
uiteindelijk zal ze gefolterd worden. Haar borsten worden met gloeiende 
tangen afgetrokken en in de kerker zal men ze van honger en dorst 
laten sterven.
Opnieuw een "jaer-schrift":

HY IS T’ALLEN TYDT WEL GEBAUWT
DIE NU SIG WEL IN GODT BETRAUWT

 Y I L L Y D W L U W

 D I U I W L I D U W

 2 1 50 50 2 500 10 50 5 10

 500 1 5 1 10 50 1 500 5 10

Als som van deze getallen bekomt men terug 1763.
In het laatste deel wordt Agatha miraculeus genezen. Quintianus laat 
haar lichaam nu slepen over gloeiende kolen en potscherven waarna ze 
sterft. Al haar goederen worden aangeslagen.

9. Afrodisia, afgeleid van Aphrodite, een godin van zeer grote betekenis in de Griekse 
mythologie. Ze is de godin van onder andere de liefde, de schoonheid, de seksualiteit 
en de vruchtbaarheid. Afrodisiacum is thans de naam voor een lustopwekkend middel. 
Quintianus gelaste Afrodisia, die met haar negen perverse dochters een bordeel 
runde, Agatha in te wijden in wat hij van haar zou willen bekomen.
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Een nieuw "jaer-schrift"volgt:
DOOR LIEFDE OOCK PLAISIER

BLYF IK U DIENAER HIER
 D L I D C L I I

 500 50 1 500 100 50 1 1

 L Y I U D I I

 50 2 1 5 500 1 1

Al deze waarden opgeteld geeft een totaal van 1763.
Het argument sluit met volgende verzen:

‘k Wil ieders Dienaer zyn, Liefhebbers wie ’t mag wesen
Als gy permissi’ hebt van d’Overheyt gepresen
Sonder de welk’ ik noyt sal soen eenige ruys

U.L. Directeur tot Sulsicq10 ben ik t’Huys.
En met nog eens een chronogram:

GY SIET DE RYM-CONST NU OOCK IN’T BLOEYEN.
Y I  D Y M C U C I L Y

2 1 500 2 1000 100 5 100 1 50 2

Ook hier komt men tot een totaal van 1763.
Het argument eindigt met nog een puzzel:

Zo wzf numgxrum xlmmum nzuxpum,
Xlmmum numgxrum zxrfuh s’ hzuxpum,

Dzurln wzm gll suxlnf
Wzf mqunzmf zxrfuh xlnf.

Wie kraakt de code?
Het argument eindigt met de woorden:
Alles tot meerder Eere en Glorie van Godt, van d’ H. MARIA van
den Roosen-Crans en d’ H. AGATHA, wiens H. Reliquien
alhier berusten.

10. De auteur van dit martelaarsspel is Joannes Baptiste Signor. Hij was een zoon van 
Petrus Joannes en Maria Josepha Bulteel, geboren te Zulzeke op 31 juli en ongehuwd 
overleden op 22 februari 1819 in het huis van Carolus Josephus Signor te Melden, een 
kleermaker en onderwijzer.



37

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.

Etikhove foto 2183
Deze Maarkedalse deel-
gemeente kende in vorige 
eeuw een groot aantal 
herbergen. Ooit zullen we 
de inventaris ervan eens 
publiceren. Hier alvast 
een beeld uit café "In den 
Eierput", gelegen op de hoek 
van de Nederholbeekstraat 

en de Onderbossenare. Dit gebouw werd in 1922 gekocht van Dehairs 
Bertrand (bijgenaamd Triantie) door Victor Van Butsele, die er een 
beenhouwerij en een herberg in vestigde. Het café werd gesloten eind 
december 1969. Julia Van Butsele, hier ijverig aan het tappen, dochter 
van Victor, en gehuwd met Jan Erregat (met sigaret) nam het café over. 
Tussen hen beiden staan dochter Denise, die nog lange tijd de winkel, 
intussen omgebouwd tot kruidenierswinkel, zou uitbaten, en een van 
de zonen, Marc, die op de Kleistraat een landbouwbedrijf zou gaan 
uitbaten. Wie zijn de enthousiaste gast met pet en sjaal, die welgemutst 
zijn "bruinen"  opheft, en de dame rechtsonder die hem bewonderend 
aankijkt? 
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Nukerke foto 1720
Bijgaande foto werd genomen vóór het inmiddels gesloopte oud 
gemeentehuis van Nukerke. Oud-strijders en enkele personaliteiten 
poseren voor de foto, vermoedelijk ter gelegenheid van hun jaarlijkse 
samenkomst, op een 11 november. Jaartal onbekend.

Wie herkennen we? We lopen de rijen af van boven naar onder. (1) 
Devenijns Honoré, (2) De Keyzer August, (3) Roman René, (4) Moreau 
Marcel, (5) De Wadripont Emiel, (6) ?, (7) Teirlinck Jules, (8) ?, (9) De 
Venter Michel, (10) De Catelle Roger, (11) Hantson Germain, (12) ?, (13) 
Van Der Linden Maurice, (14) E.H. Heyse Urbain, (15) burgemeester 
Hubeau André, (16) De Weer Laurent, (17) Van Maelsaeke Adrien, (18) 
Van Den Bulcke Frans, (19) Ysebaert Vincent, (20) Van Den Daele Roger, 
(21) De Zitter Arthur, (22) De Catelle André, (23) Heuvick Alice, (24) 
Van Ceunebroecke André.
Maarke foto’s 46 en 2269
Beide foto’s hebben te maken met de schuttersmaatschappij Sint-
Joris uit Maarke. Het was bij de oprichting op 12 december 1832 een 
kruisboogschuttersgilde. Op last van de Duitse bezetter werd in 1914 de 
kruisboog verboden en werd dan maar na de oorlog vervangen door het 
karabijn. Sedert 2000 wordt er met een long rifle geschoten.
Hoogtepunt voor de vereniging was de jaarlijkse koningsschieting die nu 
plaatsvindt op Paasmaandag. Vroeger was dat steeds op de voorlaatste 
zondag van de maand april. Daags voordien werd er al duchtig op los 
geschoten, dan wel met een kanon om de bevolking duidelijk te maken 
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dat er iets op handen was. In stoet gingen 
de leden naar de woning van de koning van 
het voorbije jaar, voorafgegaan door twee 
muzikanten, één met een dwarsfluitje en één 
met een trommel. Tussen hen liep de "zot", 
omgord met een mantel, die instond voor 
de verkoop van vaantjes van de vereniging. 
Bijgaand een foto waarop Georges Archie het 
kostuumpje toont dat tientallen jaren door 
de "zot" werd gedragen. 
In 1985 vierden de leden hun honderdvijftigste 
verjaardag. Bij die gelegenheid verschenen 
enkele mooie artikels in de plaatselijke pers. 

We zullen eens informeren bij Roger om daar eventueel meer informatie 
te bekomen over deze toch wel interessante vereniging.
De tweede foto dateert uit 1954. Toen werd Marcel Roman de eerste 
keizer van Sint-Joris. 

Op de foto staan v.l.n.r. Victor Demerlier, Jozef Vivez, Robert Decordier, 
Richard Thienpont, Romain en Germain De Vos en Georges Archie. Op 
de stoelen zitten Hervé De Vos, Marcel Roman en Leon Busson.
Etikhove foto’s 1183 en 1185
Dit zijn twee foto’s waarbij ik persoonlijk toch enkele opmerkingen heb. 
Wat staat er op de eerste? Aan de gebouwen op het dorpsplein van 
Etikhove hangen de Belgische vlaggen. Midden het plein poseren een 
groep blijgezinde mensen. Op een kar (?) staat een man met banjo 
in de hand, met vóór zich een pop getooid met helm, Adolf Hitler 
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voorstellend, met daarvoor een hakenkruis in stro en daarnaast een 
ketting met opgehangen wasgoed met bijschrift "Siegfriedlijn". Toch wel 
een uniek beeld!
Verdere informatie ontbreekt bij Johan! 

Gelukkig herken ik enkele personen op deze foto, omdat de meeste 
behoren tot de familie Van Nieuwenhuyze, voor mij dus geen onbekenden. 
(5) Thérèse, (8) Gerard, (9) Rupert, (12) Albert, (13) mijn moeder Paula, 
(16) Georges, (20) Margriet, allen broers en zussen Van Nieuwenhuyze. 
Nr.18 is Florent van Nieuwenhuyze, oom van de voormelde. Van hen zijn 
enkel nog Margriet en Thérèse in leven, respectievelijk 93 en 86 jaar. 
De andere personen zijn nobele onbekenden, uitgenomen nr. 10. Dat is 
Désiré Slots, baas van het café "Onder de toren" tegenover de kerk (nu 
kantoor van het OCMW van Maarkedal), van wie in het verleden reeds 
een en ander1 is verteld in dit tijdschrift. 
Als toemaat de tweede gelijkaardige foto met dezelfde mensen vanuit 
een ander standpunt. (2) Désiré Slots, (6) Florent, (7) Rupert, (9) 
Georges, (10) Margriet, (11) moeder Paula, (14) Gerard, (18) Thérèse. 
Op beide foto’s ontbreekt een zus, Elizabeth. 
Wat nu zo mysterieus is aan deze beelden is het probleem van de 
datering enerzijds en het inhoudelijke anderzijds. Bij welke gelegenheid 
werden deze foto’s genomen? Ik durf er van uit te gaan dat deze beelden 
niet zijn genomen tijdens de Tweede Wereldoorlog want dat zou "wreed 

1. BOURDEAUDHUI, J., Kroniek van de familie Slots, delen 1 en 2, Businarias, mei 2007 
en januari 2008.
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straf" zijn! Nochtans, bij moeder Paula hoort blijkbaar een baby van 
een achttal maanden oud, nr. 14 op de eerste foto en nummerloos in 
de kinderwagen op de tweede foto. Dat zou dus logisch gezien mijn 
broer Marc moeten zijn, geboren in november 1942. Dus foto gemaakt 
in 1943? Kan toch niet! Moet later zijn. Ik ben het ook niet, want ik 
ben pas geboren in 1950 en dat zal wel geen reden geweest zijn om al 
die vlaggen uit te hangen. Het kleine meisje met de strik in het haar, 
nr. 11 op de eerste foto in de armen van Albert Van Nieuwenhuyze, 
en rechtstaand poserend op de tweede foto naast de reeds vermelde 
kinderwagen van moeder Paula, kan helpen voor de datering, maar 
zekerheid is er voorlopig niet. Ik vermoed dat het meisje Mady Van 
Nieuwenhuyze is, oudste dochter van Albert, geboren in februari 1944. 
En de baby op de arm van moeder Paula zou Jonny Thomas kunnen 
zijn, geboren in september 1944, en de tweede zoon van de afwezige 
Elizabeth Van Nieuwenhuyze.
De beelden kunnen dan gemaakt zijn einde zomer 1945 ergens ter 
gelegenheid van een viering van de bevrijding, al dan niet rechtstreeks 
met een link naar de familie Van Nieuwenhuyze, waarvan toch enkele 
broers (Rupert en Georges) enkele tijd in krijgsgevangenkampen hadden 
doorgebracht. 
En wat Désiré Slots op deze beelden doet? Zou hij niet de aanstichter 
geweest zijn om dergelijke "toestanden" te organiseren?
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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

Dhr. Tom D'hont, Maarke-Kerkem
Fam. Jos en Mona Dierckx-Deprez, 
Ronse
Fam. Duthye-Pot, Ronse
Fam. André Erregat, Etikhove
Dhr. Marc Erregat, Etikhove
Dhr. Lucien Geenens, Zwalm
Dhr. Frans Ghijs, Schorisse
Dhr. Michel Gyselinck, Oudenaarde
Hof van Goeminne, Etikhove
Mevr. Jeanne Janssens, Schorisse
Fam. Steven Lippens, Nukerke
Fam. Etienne Lippens, Nukerke
Dhr. Noël Livyns, Outrijve
Fam. Roger Lodens-Schiettecatte, 
Nukerke
Dhr. Frans Lust, Maarke-Kerkem
Dhr. Julien Mejor, Zingem
Fam. Antoine Merchiers-Verpoort, 
Oudenaarde
Dhr. Kenneth Noterman, Nukerke
Fam. Frans Okerman, Brakel
Dhr. Paul Opsomer, Nukerke
Dhr. Jean-Pierre Pannekoek, 
Oudenaarde
Fam. Roland Pieters-Van Der Donckt, 
Vloesberg
Mevr. Godelieve Polet, Schorisse
Dhr. Noël Popelier, Nukerke
Fam. Danny Provost, Schorisse
Geschied- en Oudheidkundige Kring 
Ronse, Ronse
Mevr. Eliane Santens, Nukerke
E.H. Maurice Schoorens, Maarkedal
Mevr. Marie-Josephe Schoorens, 
Oudenaarde
Fam. Gilbert Stockman (†), Ronse
Fam. Frederic Thomaes-Lodefier, 
Brussel
Dhr. Jonny Thomas, Etikhove
Dhr. Jan Thomas, Nazareth
Mevr. Paulette Trenteseaux, De Panne
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Mevr. Ilse Van Den Eede, Nukerke
Dhr. Germain Van Der Hauwaert, 
Schorisse
Fam. Edgard Van Droogenbroeck, 
Horebeke
Jean-Pierre Van Heddegem, Maarke-
Kerkem
Mevr. Marie-Paule Van Nieuwenhuyze, 
Etikhove
Dhr. Frederik Van Nieuwenhuyze, 
Etikhove
Dhr. Geert Van Wambeke, Schorisse
Fam. Damien Van Wambeke, Ronse
Mevr. Marijke C. G. Van Welden, 
Etikhove
Mevr. Anny Vande Catsyne, Etikhove
Fam. Emiel Vandenabeele, Nukerke
Mevr. Denise Vandenabeele, 
Oudenaarde
Dhr. Roger Vandenhoucke, Gent

Dhr. Valère Vander Kimpen, 
Geraardsbergen
Fam. Paul Vander Linden-Schoorens, 
Nukerke
Fam. Rufin Vanderdonckt, Schorisse
Dhr. Jan Vanovermeire, Etikhove
Dhr. Jean Velghe, Ronse
Dhr. Marcel en Cecile Verbeurgt-
Vannieuwenhuyze, Heist-op-de Berg
Fam. Etienne Vercruysse-De 
Maeseneire, Zingem
Fam. Verfaille-De Maeseneire, Ronse
Fam. Luc Vermeire-Polet, Etikhove
Dhr. Andre Vermeulen, Schorisse
Dhr. Phillippe Verzele, Oudenaarde
Dhr. Rudy Weyts, Oudenaarde
Dhr. Rudolf Wiegers, Maarke-Kerkem
Fam. Paul Willen-Pot, Maarke-Kerkem
Fam. P. Wittebroodt-Donckerwolcke, 
Schorisse

Leden
Prot. Hist. Museum "Abraham Hans", 
Horebeke
Fam. Luc en Nicole Aelvoet, Schorisse
Louis Aelvoet, Kluisbergen
Fam. Andre en Josiane Aelvoet-
Provost, Maarke-Kerkem
Fam. Anckaert-Roman, Etikhove
Fam. Ghislain Assez-Lesceux, 
Schorisse
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. Boudewijn Botteldoorn, 
Vloesberg

Fam. Fr. Botteldoorn-De Lepeleere, 
Etikhove
Fam. Marc Bourdeaud'hui, Etikhove
Mevr. Barbara  Bourdeaud'hui, 
Etikhove
Mevr. Rachel Bourgeus, Oudenaarde 
(Bevere)
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
Fam. Robert Coessens-Besard, 
Schorisse
Mevr. Judith Collet, Schorisse



45

Fam. Jean Collet-De Temmerman, 
Schorisse
Dhr. Roger Coopman, Zottegem
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. Eric De Coker, Vloesberg
Dhr. Paul De Coninck, Kessel-Lo
Fam. Leo De Croo, Schorisse
Fam. Clothaire De Deken-De Sodt, 
Maarke-Kerkem
Mevr. Nadine De Keyser, Brakel
Dhr. Luc De Lombaerde, Oudenaarde
Dhr. Paul De Maeseneire, Etikhove
Dhr. Luc De Maeseneire, Schorisse
Dhr. Sylvère De Meester, Schorisse
Dhr. Erik De Merlier, Etikhove
Mevr. Nellie De Merlier, Oudenaarde
Dhr. Lucien De Mullier, Schorisse
Dhr. Pieter De Praetere-Declercq, 
Etikhove
Dhr. Georges De Rijcke, Maarke-
Kerkem
Dhr. Fernand De Smet, Schorisse
Apotheker Charlotte De Splenter, 
Etikhove
Fam. Lucien De Steur-Dhaeyer, 
Schorisse
Fam. Paul De Tavernier, Etikhove
Mevr. Ann De Tollenaere, Schorisse
Fam. Marc De Turck, Nukerke
Dhr. Fernand De Vos, Ronse

Fam. Patrick De Vos-Thienpont, 
Etikhove
Fam. Romain Declercq-Raes, 
Schorisse
Fam. Bernard Decraene-Tierens, 
Nukerke
Dhr. André Decubber, Schorisse
Mevr. Martine Denayer, Oudenaarde
Dhr. Donaat Deriemaecker, Nukerke
Dhr. Geert Deschaumes, Schorisse
Dhr. Martin Desmaele, Nukerke
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-Pierre D'Hondt, Etikhove
Dhr. Jean-Marie D'Hondt, Schorisse
Dhr. Raymond D'Hondt, Schorisse
Dhr. Mark Didier, Maarke-Kerkem
Dhr. Remi Donckerwolcke, Ronse
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
Dhr. Hubert Eeckhout-De Bo, Etikhove
VZW Familiekunde Vlaanderen, 
Merksem-Antwerpen
Mevr. Elisabeth Ghysels, Nukerke
Mevr. Lieve Goessens, Horebeke
Fam. Bryan & Gerda Goethals-
Achtergaele, Maarke-Kerkem



46

Dhr. Luc Hoffman, Oudenaarde
Dhr. Claude Holvoet, Kluisbergen
Dhr. Karel Hubeau, Gavere
Mevr. Mieke Jaenen, Schorisse
Mevr. Lesley Jourquin, Nukerke
Dhr. Roger Ketels, Schorisse
Dhr. Toon Labiau, Lierde
Dhr. Jean-Paul Laemont, Kortrijk
Mevr. Julia Larno, Zwalm
Fam. Clement Lemarcq-De Coker, 
Etikhove
Mevr. Liliane Maes, Oudenaarde
N.V. Maran, Nukerke
Fam. Luc Mincke-Thienpont, Maarke-
Kerkem
Dhr.  Johan Moreels, Oudenaarde
Dhr. Pierre Neckebroeck, Gent
Dhr. Herman Norga, Oudenaarde
Mevr. Linda Ockerman, Etikhove
Mevr. Beatrijs Opsomer, Oudenaarde
Fam. Bernard Opsomer, Oudenaarde
Fam. Piens-Van Damme, Schorisse
Fam. Etienne Pieters-Veys, Maarke-
Kerkem
Dhr. Michel Polet, Oudenaarde
Fam. Pedro Pype-Langen, Etikhove
Mevr. Armand Redelé, Etikhove
Dhr. Marc Reyntjens, Maarke-Kerkeml
Mevr. Marie-Louise Roman, Etikhove
Fam. Nery en Mariette Roman, 
Schorisse
Dhr. Robert Roman, Oudenaarde
Dhr. Michel Roman, Ronse
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

Streekmuseum Zottegem, Zottegem
Dhr. Philippe Steurbaut, Zottegem
Dhr. Luc Thomas, Etikhove
Dhr. Steven Thomas, Nukerke
Dhr. Wim T'Hooft, Oudenaarde
Dhr. Herman Tulleken, Oudenaarde
Dhr. Theo Valck, Avelgem
Adelin Van Coppenolle, Maarke-
Kerkem
Dhr. Roland Van Coppenolle, Ronse
Fam. Wim Van Coppenolle-Baekeland, 
Ronse
Fam. Gerard Van de Meulebroucke, 
Zottegem
Fam. Van Den Berghe-De Clercq, 
Kruishoutem
Dhr. Jos Van Eechoudt, Oudenaarde
Mevr. Ann Van Effelterre, Oostende
Dhr. Jacques Van Haesendonck, 
Maarke-Kerkem
Dhr. Adrien 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. Theo Van Schoorisse, Horebeke
Dhr. Willy Van Schoorisse, Horebeke
Dhr. Remi Van Schoorisse (†), 
Schorisse
Dhr. Koen Van Wambeke, Schorisse
Dhr. Marnic Van Wijnen, Etikhove
Dhr. Eric Vandamme, Etikhove
Dhr. Patrick Vandamme, Deinze
Dhr. Willy Vande Wiele, Oudenaarde
Mevr. Mady Vandekerckhove, Etikhove
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Dit is het laatste nummer van de achttiende jaargang.

Wie nu al zijn lidgeld voor 2015 wil betalen kan het gekozen 
bedrag overschrijven op het nummer BE80 7475 1604 5077 van 
de Heemkundige Kring Businarias, met vermelding lidgeld 2015.

Lid   € 10
Steunend lid  € 15
Erelid   € 30

Met dank bij voorbaat.

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
Mevr. Zoe Vanpevenaeyge, 
Oudenaarde

Dhr. Robert Vanpevenaeyge, 
Schorisse
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
Dhr. Germain Weytsman, Nukerke
Mevr. Hilde Wieme, Etikhove
Dhr. Jan Willems, Gentbrugge
Mevr. Francine Ysebaert, Maarke-
Kerkem
Fam. Gilbert Ysebaert-Cierkens, 
Maarke-Kerkem
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Werkgebied
Maarkedal: Etikhove, Maarke-Kerkem, Nukerke, Schorisse en  

Louise-Marie 
Bestuur 

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

Ondervoorzitter en webmaster:
 Jozef Bourdeaudhui, Maarkendries 23A, 9680 Maarkedal 

jobo00@skynet.be
Secretaris: Paula Vander Mijnsbrugge, Zeelstraat 18, 9681  

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

Maarkedal rudi.vanpaemel@skynet.be
Archiefverantwoordelijken: 

Roger Lodens, Oude Heerweg 15, 9681 Maarkedal 
Johan Vanhuffel, Kortrijkstraat 104, 9700 Oudenaarde

Leden:  Paul Baekeland, Jean Capiau, Bernadette Casiers, 
Clothaire De Deken, Roger De Tavernier en Peter 
Thienpont

Documentatiecentrum "Ter Maelsaecke"
 Maalzaakstraat 21, 9680 Maarkedal 

055/21 53 62 - ter.maelsaecke@skynet.be
Open:  elke zondagvoormiddag van 9u - 12u
Gesloten: op feestdagen en tijdens de jaarlijkse verlofperiode van 

15 juli tot 15 augustus
Webpagina

www.businarias.be
Lidmaatschapsbijdrage

   €30 - erelid 
   €15 - steunend lid
   €10 - gewoon lid
 te storten op rekeningnummer BE80 7475 1604 5077 

van Heemkundige Kring Businarias - Maarkedal

Heemkundige Kring

Maarkedal
BUSINARIAS

gesticht in 1996
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