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Voorwoord 
Marc Vuylsteke

Een goede traditie houden we in ere. Met de start van het nieuwe jaar 
wensen we u en uw familie een voorspoedig 2015, een jaar zonder al 
te veel zorgen, met vriendschap in overvloed, met elke dag een dosis 
geluk; zo kan het nieuwe jaar nooit stuk. 
Met dit nummer start onze negentiende jaargang. Niemand had durven 
dromen dat we het zo lang zouden volhouden. Zeven van de zeventien 
bestuursleden van het eerste uur zijn nog altijd van de partij. Enkelen 
zijn ons in de loop der jaren ontvallen (Paula De Tavernier, Daniel Wieme, 
Omer Van Welden, Edmond De Meulemeester), sommigen haakten om 
een of andere reden af, maar ook nieuwe bestuursleden sloten zich 
aan. Stilaan voelen we nood aan verjonging, maar het is ontzettend 
moeilijk om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Om het voortbestaan 
van de vereniging te vrijwaren en om de werking te vernieuwen blijven 
we zoeken naar "witte raven". Volgens een onderzoek van het FOV, de 
federatie van sociaal-culturele organisaties, zit het verenigingsleven in 
Vlaanderen weer in de lift, alhoewel deze vaststelling indruist tegen het 
gangbare beeld van het afkalvende verenigingsleven. Businarias mag 
echter niet klagen. Onze heemkundige kring geeft, samen met andere 
verenigingen, aan onze gemeente een gezicht, een identiteit en een 
zekere uitstraling. We werken verder met "volle kracht vooruit".
Daarbij is het altijd motiverend om te merken dat onze leden jaar na 
jaar hun lidmaatschap vernieuwen. Heel veel dank aan die trouwe leden 
en bijzonder veel dank aan onze ere- en steunende leden die opnieuw 
opteren om hun bijdrage vrijwillig te verhogen. Ook gaat onze dank 
naar het gemeentebestuur dat alles in het werk stelt om Businarias te 
ondersteunen, zowel financieel als logistiek.
Het voorbije jaar was voor ons een "boerenjaar". Uithangbord 
blijft ons tijdschrift dat drie keer per jaar verschijnt. Daarnaast is 
elke zondag, behalve in de vakantieperiode en op feestdagen, het 
documentatiecentrum open van 9 tot 12 uur, waar we wekelijks een 
tiental personen mogen verwelkomen. De laatste maandag van elke 
maand vergaderde de werkgroep dialect. Het resultaat van hun werk 
vind je op de website businarias.be. We werkten mee aan Erfgoeddag 
(dit jaar een organisatie van het gemeentebestuur – dienst Leven en vrije 
tijd) en aan de Nacht van de Geschiedenis (Davidsfonds). Het voorbije 
jaar gaven we twee boeken uit: "Kroniek van de in 1913 verdwenen 
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Protestantse gemeente te Etikhove" van Edgard Van Droogenbroeck en 
het met veel zorg uitgegeven werk van Jozef Bourdeaudhui "Valerius 
De Saedeleer… achterna", een heemkundige biografie over de schilder. 
De uitgave van deze biografie was de rechtstreekse aanleiding 
voor het project "In het spoor van Valerius" een organisatie van de 
gemeente Maarkedal – Dienst Leven en vrije tijd, waar Businarias aan 
meewerkte. "Via diverse activiteiten, waaronder een varkenskermis, 
een tentoonstelling, lezingen, een wandeling, … blikten we terug op 
een interessant stukje Maarkedalse culturele geschiedenis, namelijk 
Etikhove als kunstenaarsdorp tijdens het interbellum". Hoogtepunten in 
dat geheel vormden voor Businarias de voorstelling van het boek van 
Jozef Bourdeaudhui op 26 september en mijn lezing op 30 september 
over Valerius De Saedeleer in het Marca.
Het jaar 2015 zetten we in met nieuwe moed. We zijn er zeker van dat 
we verder op uw steun mogen rekenen. Businarias heeft de wind in de 
zeilen maar... ook onze toekomst moeten we veilig stellen.

Beide boeken kunnen nog steeds aangekocht worden. "De kroniek 
van de in 1913 verdwenen Protestantse gemeente" kost 15 euro en 
"Valerius De Saedeleer… achterna" 40 euro. Het gekozen bedrag mag u 
overschrijven op rekeningnummer BE80 7475 1604 5077. U komt op een 
zondagvoormiddag naar het documentatiecentrum en het boek zal er 
voor u klaarliggen. De biografie van De Saedeleer kan ook bij de auteur 
worden afgehaald na telefonische afspraak (055/316894). 
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In het jaar 1997 werd in ons boekske 
gestart met het neerschrijven van de 
vertelsels (Deel I). Er werd daar bij 
de stove aardig wat afgekletst over de 
gebeurtenissen van de jaren dertig. Tussen 
de vertelsels door kwamen we ook over de 
verteller zelf een en ander te weten. Hij 
werd als "ouwe jonkman" voorgesteld, als 
je vijfendertig bent en noch vrouw noch 
vast lief hebt, begint dat er inderdaad op 
te gelijken.
Tussen haakjes: de ouwe peetie hiernaast, 
door de toenmalige redactie ooit geplaatst 
als blikvanger voor de vertelsels, heeft 
als vlag nooit de lading gedekt, een 
vijfendertiger ziet er zo niet uit, dachten 
we. Maar laten we daar geen punt van 
maken. 

Op een bepaald moment, nu ook al een hele tijd geleden, ging de stove dood en toen ze 
in september 2009 weer werd aangestoken, belandden we in Deel II van de vertelsels. 
Het is de gure januarimaand van het jaar 1945, enkele dagen na dertienavond, er wordt 
teruggekeken naar de belevenissen van voor en tijdens de oorlog. 
Onze verteller is intussen tien jaar ouder geworden en nog altijd jonkman gebleven. 
Zoals de lezer heeft kunnen vaststellen, hebben de vertelsels op zich nu al geruime tijd 
moeten plaatsmaken voor de (liefdes)geschiedenis van de verteller zelf. Zo gaat het 
nu eenmaal als een schrijver de zaken niet meer in de hand heeft en een personage 
eigenzinnig zijn eigen gang begint te gaan. Nard, de verteller verzeilde in Duitsland, om 
te werken voor de kost, en ontmoette daar zijn oude liefde. Geloof me, zo was het door 
de schrijver niet bedoeld, het gebeurde gewoon.
Het stomme van de zaak is, dat we op dit ogenblik met ons verhaal geblokkeerd zitten. 
De oorlog is gedaan, België is bevrijd, maar in de Ardennen woedt de strijd in alle 
hevigheid voort. Het front ligt tussen onze geliefden in, hij zit namelijk thuis, terwijl zij 
nog in Duitsland vertoeft. Ze hebben geen enkel contact meer.
De wapens zullen pas zwijgen in mei 1945. We zullen dus nog vijf of zes maand moeten 
wachten (in feite tot nog een aantal afleveringen verder) voor we te weten komen of 
en hoe de teerbeminde van onze verteller terugkeert en wat eventueel daarna gebeurt.

Vertelsels bij de Leuvense stove 
Paul Baekeland

Januari 1945 dus. 
Het stoofke gloeide, de pijp werd met verse toebak gevuld, de schaal 
kadjorkies stond binnen handbereik, de gesprekken gingen over de 
toestanden van het moment.



5

Hoewel Nard voortdurend met zijn lief in zijn kop zat, liet hij niets 
daarover blijken. Hij peinsde bij zijn eigen en overtuigde zichzelf dat na 
de oorlog - en lang kon dat niet meer duren - zijn Leonce zou terugkomen 
en ze dan eindelijk zouden kunnen trouwen. En hij dan niet langer in de 
koolputten zou gaan werken, maar properder werk zou vinden. En ze 
samen een huizeke zouden betrekken, met een lochtinkske erbij. En hij 
een nieuw duivenkot zou timmeren. En zij…
"De werkinge herpakt zich in Ronse," zei Pee. "Lagache, Dopchie, 
Ganzeman, al de fabrieken beginnen heel op ’t gemakske weer te 
draaien en volk aan te werven. Ik weet niet waarom gij nog alle dagen 
naar de koolputten trekt."
Nard wist het wel, maar dat ging Pee niet aan. Door in de Borinage te 
blijven werken, kon hij af en toe een keer bij zijn dochter binnenwippen. 
Daar was hij sedert hun eerste ontmoeting echt gaan naar uitkijken. 
Haar zien kleurde zijn dag, een klapke doen, mekaar nader leren kennen. 
Altijd hadden ze het ook samen over Leonce, de afwezige geliefde die 
achter was gebleven in Duitsland.
"Kijk ne keer," fantaseerde Nard, "als ik nog enkele jaartjes in de 
koolputten werk, kan ik vroeger op pensioen gaan en rentenieren. Dan 
ziet ge Nard door de straat wandelen, flierefluiten, zijn pintje pakken, 
binst dat de anderen hun dingskies afdraaien…"
Clementiene grimmildege en genoot van zijn verzinsels. Ze knabbelde 
op een kadjorke, terwijl ze haar brei keerde en aan een nieuwe naald 
begon, twee steken rechts, een steke overechts. 
"Als rijke rentenier gaat ge dan alluchte nen hoed dragen ook!" schertste 
Pee.
"Natuurlijk! Een hoed en een plastron. En ik zwaai galant met mijne 
wandelstok, enen met beenie handvat, je suis monsieur Leonard, n’est-
ce-pas. Grof geld verdiend binst den oorlog, verstaat ge."
"In de koolputten!" grijnsde Pee. "En in Duitsland!"
Pee kon het niet laten dat werken in Duitsland te berde te brengen. 
Clementiene werd daar telkens kregelig van. Het was niet omdat zijzelf 
als kleine boeren en door profijtig te leven, nooit iets te kort hebben 
gehad…
"Iedereen doet wat hij denkt het beste te zijn," vergoelijkte ze. "Opgeëist 
worden en onderduiken, dat was ook niet alles. Probeer daarvan maar 
de endekies aaneen te knopen." 
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Clementiene had gelijk, onderduiken en dan gepakt worden, het 
gebeurde zoveel. In het zaaltje te Cloviezen was het alle zondagen bal 
en daar kwam telkens veel jong volk op af. Oorlog of niet, de trek naar 
het andere geslacht is nooit te stillen. Voor de jonge werkweigeraars 
was dat niet anders. Ze verlieten hun schuilplaats om bij hun lief te zijn 
en te kunnen dansen. De mannen van de Feldkommandantur wisten dat 
en hielden regelmatig razzia’s. Wie geen vrijstellingskaart kon tonen, 
werd meegenomen. Sommigen waren nu nog altijd niet weergekeerd.
"Is dat dan beter?" vroeg ze.
Vennie Kloef kwam ter sprake. Die had wel geld verdiend binst de 
oorlog en dat was niet alleen door het verzamelen van koperie obussen 
en ander schroot. In de jaren dertig had hij, zoals gekend, helemaal 
aan de grond gezeten. Hij werd gestekt met een lading djenijver, zijn 
geheimstokerij werd opgedoekt, hij reed met zijn auto stomweg tegen 
een boom, en ging ten slotte failliet. Zijn Marietje was er vandoor, waar 
naartoe wist hij niet. En met Ponties Lies, zijn angelaotie in Zegelsem, 
had hij ambras. Je zou voor minder een koord pakken en je ophangen. 
Maar Vennie vond dat er betere dingen te bedenken waren. Hij vrijde 
Lies weer op en dat lukte, ze was eigenlijk nog altijd stekezot van die 
korentenkletser, maar wat hem vooral interesseerde was haar afgelegen 
boerderij, daar ten uitkanten achter boomgaarden en bosschoodze.
Vennie was met weloverwogen bedoelingen bij de Witte Bende gegaan. 
Actief deelnemen aan oorlogsdaden, was niets voor hem, maar hij had 
wel andere gaven die dienstig konden zijn. Hij had ogen en oren in zijn 
kop en het vermogen om uit diverse geruchten de nuttige informatie 
te filteren en bij elkaar te leggen. Hij had vooral voor de heren 
weerstanders een ideale locatie voor opslag van munitie en springstoffen 
ter beschikking. 
Namelijk de boerderij van Ponties Lies! 
Het aanbod werd meteen aanvaard, de plek minstens zo geschikt 
bevonden als de geheime depots aan de andere kant van de 
taalgrens. Over een minimum van vergoeding werd zonder veel tralala 
overeengekomen, immers de weerstanders beschikten over geld. Het 
moffenbestel ondermijnen en hun infrastructuur kapotmaken was het 
doel, om over de nodige middelen daartoe te beschikken werden ze 
zwaar financieel gesteund.
Er waren plannen om in Louise-Marie de brug te doen springen of de 
tunnel te doen instorten, in Ronse de ateliers van collaborateurs te 
vernietigen, telefoonlijnen te saboteren.
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In het achterhuis van "de Kei" aan de Beekweg kwamen de helden in 
spe geregeld bijeen, om in geuren en kleuren de grootse dingen die 
te gebeuren stonden voor te proeven, om mekaar de nodige moed en 
zelfopoffering in te pompen en zich met gezwollen borst de redding van 
het vaderland voor te spiegelen. Ze zaten er naar de radio te luisteren 
of met de neuzen tegeneen de toestand te bespreken, strategieën uit 
te werken, elkaars onverschrokkenheid te meten en zichzelf geleidelijk 
gewichtiger te voelen onder het nuttigen van menig glaasje sterke drank. 
Waarna ze uiteindelijk, diep in de nacht, met een verzaligd gemoed 
huiswaarts keerden. Om te wachten op orders van hogerhand.
De beteravenkelder op Ponties hof, waar ooit djenijver werd gestookt, 
werd nu als wapenarsenaal gebruikt. De aanvoer en het bergen van 
oorlogstuig gebeurde onopvallend, in het diepste van de nacht. Het 
ging gepaard met een korte, drukke bedrijvigheid van in stilte werkende 
mannen, die daarna iets dronken en weer verdwenen. 
Een andere levering werd tijdens een maanlichte nacht vanuit de lucht 
geparachuteerd, midden de uitgestrekte hoogvlakte van het Bos ter 
Rijst. Een boerenkar stond klaar op de losweg. Bij het eerste klaren 
reden paard en kar gezapig langs kronkelende landwegen naar de 
boerderij van Ponties Lies. De poort ging open, de poort ging weer toe, 
in de bomen floten de vogels, de dag begon zoals alle andere.
Wat niemand wist en ook nooit zou worden nagetrokken, was dat niet 
alleen buskruit en schietgeweren op de boerderij van Ponties Lies 
terechtkwamen. Maar ook koffie! Begeerlijk goedje in tijden van oorlog. 
Hoe de uitgeteemste Vennie dat voor mekaar kreeg, de duvels mogen 
het weten. 
Op een goeie keer, het was dan al na de bevrijding, stond hij aan de 
toog pinten te drinken en werd hij door een toeveel curieuschaords aan 
de klap gebracht. Hij stoefte erop los, maar het was algemeen gekend 
dat, als hij te veel stoeftege, hij vooral bezig was zijn toehoorders wat 
op te vijzen. Zo beweerde hij dat wat op de vlakte van het Bos ter Rijst 
uit de lucht was gevallen, alleen maar in kisten verpakte koffie was 
geweest. 
"Moest ik die kostelijke waar daar laten liggen, als ge er duust frank per 
kilo kunt voor krijgen? Nee toch!" 
Koffie was alleen door rijke lieden betaalbaar. Hij kende zo’n mensen. 
Waar hij vandaan kwam, die koffie? 
"Rechtstreeks uit Brazilië natuurlijk!" 
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Daarmee wou hij zeggen: het gaat niemand aan, zaken zijn zaken, 
trouwens hij had daar niemand zeer mee gedaan. 
"Zijt gij uw wijf beu?" vroeg hij. "Geef ze mij voor een klein prijske, ik 
zal ze wat oppoetsen en verkopen voor het tiendubbele, we delen de 
winst."
Er waren kandidaten. Roonkerze Monk (hij had altijd al van verandering 
gehouden), Slijmkieze Pol (die zou het doen om ’n frankske bij te 
verdienen), Lange Poliet (omdat zijn Julienne nie anders deed dan 
kneuten en ze nog altijd geen muile Vlooms sprak).
"Tijd voor een tournée générale," zei Vennie.
Maar keren we terug naar Ponties Lies. Het jonk was binst den oorlog 
allesbehalve gerust in de handel en wandel van haar Vennie.
"Tijlek of laote vliegen we tegen de lamp," vreesde ze. 
"Och nee wijveke, ze pakken ons niet," verzekerde hij.
"Ze pakten u indertijd wel bij uw schabernak met dien djenijver, weet 
g’ het nog?"
"Dat was hetzelfste niet."
"Kom hier, dat ik u tot andere gedachten breng," slijmde hij.
Hij smeet zijn armen rond haar mollig lijf en neep in haar kont.
Maar ze moest het niet weten, ze weerde hem van zich af.
"Als de Duitsers of de Zwarte Bende hier binnenvallen, zal het wel Lies 
zijn die de kaars uitblaast," knijnzelde ze. 
"Het gebeurt niet. En als het gebeurt loopt gij langs de achterdeur weg, 
terwijl ik met die gasten afreken."
"En als ge hier niet zijt… ge zijt meer weg dan thuis."
A propos, waar was hij nu eigenlijk thuis? Hij had nog altijd nen thuis 
en nen t´ oezen. En dat duurde nu al jaren.
In D’Hoppe had zijn herberg, den Bienvenu, een tijdje opgesloten 
gestaan, Marietje was er weg voorgoed, Vennie kwam en ging, de 
voordeur bleef toe, het laatste vat was afgedronken. Er groeide gras 
tussen de katsiestenen. 
En dan, op een goeie keer, werd er getimmerd, geverfd en gekuist en 
ging het etablissement weer open. Met een andere madam achter de 
toog. Zoë heette ze. Een halve gendarm, zo te zien. Ze rookte sigaretten 
en liet in haar decolleté kijken. Het tarief voor de dranken was plotseling 
hoger dan in de andere staminees. Ze ging om met Vennie alsof ze al 
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jaren getrouwd waren, maar toch deelden ze niet hetzelfde bed. Zo 
werd beweerd. Tenzij af en toe misschien?
Heel veel volk kwam er niet over de vloer, de gebuurs maar eventjes bij 
de heropening, om te zien wat er te zien was. Niets was nog hetzelfde, 
de toog stond op een andere plek, de muren waren herbehangen, de 
zijkamer waar indertijd gedanst werd was met een floezie draperie 
afgesloten, er hing een geur van… van sigaren en riekwater tegelijk. Er 
was iets aan die herberg waar de gewone sterveling zich niet goed bij 
voelde.
De paters preekten in het kerkje over zonde en verderf, de vrouwen 
hielden hun mannen in de gaten. De Bienvenu kon maar beter vermeden 
worden.
Zoë had ander cliënteel. Niet de trogschrepers en haringeters van die 
tijd, maar heren die per auto kwamen en meestal een plastron droegen. 
Soms groepjes rijke gasten die in de bossen hadden gelopen. Soms 
militairen of leden van de Zwarte Bende. 
Het werd allemaal geflist en in heimelijkheid voort verteld. Je kon er 
eigenlijk geen kop aan krijgen. Niemand wist wat daarbinnen allemaal 
gebeurde. Gedronken natuurlijk, en geen fluitsiesbier. Vergaderd? 
Zaakjes geregeld? Gepoept?
Aan Vennie kon je niets zien, hij deed joviaal, gelijk hij altijd al had 
gedaan.
"En Marietje, waar is dat mens verzeild?" vroeg Clementiene zich af.
Ze loerde onderop naar Nard. Hij had indertijd toch een tijdje gevrijd 
met Marietje… Maar hij vulde zijn pijp met verse toebak en zoog er vuur 
in.
"Het schijnt," zei hij "dat de marchandise uit den beteravenkelder van 
Ponties Lies maar voor het eerst werd aangesproken de dag van de 
bevrijding zelf." Hij zweeg een poos en voegde er dan aan toe: "Om 
de vluchtende moffen in de rug te schieten en de zwarte 'verraders' te 
terroriseren."

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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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 1986?
Etikhove, mei 1986. 
Vorig jaar speelden de Rode Duivels een knap wereldbekertornooi in 
Brazilië. Maar ook in 1986 waren de toenmalige nationale elf meer dan 
verdienstelijk. Was dat toen niet te wijten aan de aanwezigheid van drie 
illustere Etikhovenaren? De toenmalige plaatselijke reporter van dienst 
werd er zelfs lyrisch van en zong in de titel van zijn artikel: "Olé, olé, 
Omer, Leon en Armand!".

V.l.n.r. veldwachter Leon Provost links, regisseur Omer Van Welden 
(met mini-sombrero) rechts en naast hem elektricien Armand De 
Bock terug uit Mexico, getooid met de noodzakelijke sombrero.
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"Dat er enkele honderden Belgische supporters op de Mundial waren, 
hebben wij op de TV-beelden uit Mexico kunnen zien. Dat er onder 
hen ook drie mensen van Etikhove waren, zal wel niemand vermoed 
hebben. Nochtans zijn in Maarkedal veldwachter Leon Provost, toneelrat 
en muziekdirecteur Omer Van Welden en elektricien Armand De Bock 
bekende figuren." Hoe geraakt een veldwachter op de Mundial te 
Mexico, vroeg de reporter zich af. "Ik had mij vroeger reeds enkele 
malen laten ontvallen dat ik graag naar de Mundial te Mexico zou gaan. 
Zoals het in een dorp gaat, wordt dat spoedig rondverteld en aangedikt. 
... Als Omer Van Welden mij eens kwam vragen of het waar was dat 
ik naar de Mundial ging en te kennen gaf dat hij graag zou meegaan, 
was ons besluit rap genomen. Ook Armand De Bock sloot zich bij ons 
aan en er werd contact opgenomen met het reisagentschap. ... De reis 
werd geregeld en wij zouden 14 dagen in Mexico verblijven en er naast 
de openingswedstrijd nog de drie andere wedstrijden van de Belgen 
kunnen bijwonen." Hoe het hen verder verging, de contacten die het 
drietal had met de spelersvrouwen, welke remedie zij bedachten tegen 
"turista", hun belevenissen als supporter, maar ook als toerist, en nog 
veel meer is te lezen in de knipsels bij Roger.
Nukerke, maart 1986
Waar is de tijd dat er pastoors waren, laat staan, dat ze nog ingehuldigd 
werden? Dit gebeurde nog eens op zondag 9 maart 1986. E.H. Remi 
Godefroid werd aangesteld als pastoor van de Onze-Lieve-Vrouw-
Hemelvaartparochie in Nukerke. Er werd op vele fronten hard gewerkt 
om de nieuwe pastoor een puike ontvangst aan te bieden.
André Verhellen noemde zich de tolk van alle Nukerkenaren toen hij 
de dorpsherder welkom heette. "Aangezien U afkomstig bent uit de 
Vlaamse Ardennen, durven we er niet aan twijfelen dat U vlug vertrouwd 
zult zijn met de mentaliteit van de mensen hier", aldus Verhellen. Ja, 
een verwittigd man is er twee waard.
"In zijn homilie dankte E.H. Godefroid al de mensen die aan zijn 
aanstellingsmis hadden meegewerkt."
"Remi Godefroid werd op 24 december 1937 geboren in Oudenaarde. 
Zijn ouders waren woonachtig in Heurne en baatten daar een boerderij 
uit. Remi Godefroid werd priester gewijd op 16 juni 1962." Hij was 
achtereenvolgens actief in Berchem-Kluisbergen, Hamme, Kruishoutem 
en Knesselare.
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Etikhove, 9 oktober 1986
Ik zou er niet mogen op wijzen - het is wellicht een 
beetje oneerbiedig - maar ik kan het ook niet helpen. 
Boven dit knipsel staat: "Robert Lison laat gat achter". 
De artikel omvat een korte levensloop van Robert 
Lison, die net geen 59 jaar werd. Voor Etikhove 
was Lison zonder meer een politiek begrip. Hij was 
er meer dan 10 jaar burgemeester en haalde bij de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen vóór de fusie 
(1970) een verpletterende overwinning met zijn lijst 
Gemeentebelangen.
"De wieg van Robert Lison stond in Ronse. Na zijn 
huwelijk week hij echter uit naar Etikhove, waar hij 
aan een opmerkelijke politieke carrière begon. Bij de 
eerste gemeenteraadsverkiezingen in 1958 werd Lison 

al onmiddellijk schepen onder de toenmalige burgemeester Blommaert. 
Zes jaar later werd Lison eerste schepen en later zelfs burgemeester 
toen Blommaert overleed. ... Lison (sedert 1982 voor het eerst in de 
oppositie) was voor de huidige politieke meerderheid meerdere malen 
een lastige klant die goed gedocumenteerd soms heel vinnige vragen 
afvuurde. Vooral op het vlak van de gemeentefinanciën bleek het 
raadslid over een geweldige ervaring en dossierkennis te beschikken."

E.H. Godefroid werd bij zijn intrede in de kerk 
verwelkomd door een erehaag van Nukerkse 
schoolkinderen.
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Maarkedal, maart 1986
Ik lees het wel graag wanneer de reporter aan de hand van allerlei 
beeldspraak de goesting tot lezen opwekt. In een inleiding van zijn 
artikel. "Wat voor de vier Maarkedalse CVP-schepenen een gemakkelijke 
joggingpartij had moeten worden, is bij nader inzien nog uitgegroeid 
tot een verdomd lastige hindernissenkoers. We hebben het over 
de jongste bijeenkomst van de Maarkedalse gemeenteraad, waarin 
parcoursmeester en burgemeester Michel Langie plots voor een paar 
niet voorziene hindernissen zorgde. Had de burgemeester misschien 
oog voor de behoeftige perslui die op het eerste gezicht tegen een 
weinig spectaculaire wedstrijd aankeken?" Geeft een bijgevoegde 
cartoon voldoende informatie over de ware toedracht van de feiten?

Enkele pagina's verder de nodige uitleg. "Het obstakel waarover het 
College tijdens zijn rondjes lopen op de Kapelleberg is gestruikeld, 
betrof een doodgewone haag. Als u het ons vraagt geen thema om 
politiek over te vallen, ware het niet dat de beukenplanten van die haag 
in nog geen twee minuten een kleurverandering van groen naar rood 
moesten ondergaan." De reporter neemt hier over wat ik meestal doe. 
Hij becommentarieert: "Enige vergelijking met fleurige partijsymbolen 
doen wij als vergezocht van de hand." 
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"Het is niet meer dan normaal dat twee coalitiepartners in één en hetzelfde 
college al eens een verschillende weg willen oplopen. Deontologisch 
wordt een en ander meestal bijgelegd in besloten vergadering, en gaat 
men meestal toch met eenzelfde aankomstdoel voor ogen naar de 
gemeenteraad en het publiek. 
Dinsdag liep dat enigszins anders, omdat Michel Langie plots een 
solorondje wilde lopen en zijn collega's joggers uit de meerderheid dat 
blijkbaar niet zo hadden begrepen. Het resultaat was een valpartij, en 
die is hoe banaal ook in het zicht van de goegemeente nooit aangenaam.
De oppositie van haar kant keek van de op de inderhaast getimmerde 
tribune op de Kapelleberg geamuseerd toe. De blauwe jongens hadden 
tijdens de jongste vertoning nog ruzie gemaakt voor het beste zitje 
en een verschuiving van de stoelen gevraagd. maar nu kon blijkbaar 
iedereen gemakkelijk het jongste schouwspel volgen.
De al dan niet rode beukenhaag rond de Vincentkapel was allicht een 
eerste symptoom van de verkiezingskoorts, de achillespees van de 
politici. De helft van de legislatuurloop is immers reeds achter de rug en 
aan de aankomst wacht de Maarkedalse kiezer met zijn stem.
Die zal tenslotte moeten uitmaken wie hem in de voorbije jaren het 
'hof' heeft gemaakt en wie hem om de tuin heeft geleid. Een tuin met 
of zonder rode beukenhaag". 
Uitzonderlijk is het volledige artikel hier opgenomen. Mooie beeldspraak 
toch? Maar waarover in godsnaam ging het hier?
Maarkedal, januari 1986

"Champetter van Etikhove trekt zijn 
uniform uit". Dergelijke titel trekt toch 
onmiddellijk de aandacht! Benieuwd 
lezen we: "Leon Provost, één van 
de drie veldwachters in Maarkedal, 
heeft zijn ontslag aangeboden aan de 
gemeenteraadsleden. ... De tijd van 
rust is aangebroken en op 1 juli 1986 
zal de veldwachter er definitief het 
wapen bij neerleggen." Oef... een hele 
geruststelling!
Ikzelf heb Leon gekend als een 
goedhartige vaderlijke dorpschampetter, 
guitig en spiritueel, steeds klaar voor 
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een babbel. En... zou hij ooit één boete hebben uitgeschreven? Het zou 
een waardevol verzamelobject zijn.
De reporter vertelt over de loopbaan van Leon. "Leon Provost werd 
op 27 augustus 1925 in Etikhove geboren. In 1948 trok hij naar de 
rijkswachtschool van Elsene en werd na zijn opleiding ingedeeld bij het 
mobiel legioen van Etterbeek en kwam nadien als rijkswachter ook terecht 
in Oosterzele." Zou hij toen ook de bij de uitrusting horende snor hebben 
gehad? "Op 1 juli 1959 trad hij in dienst als veldwachter in Etikhove 
als opvolger van Robert Smet. ... Leon kreeg bij zijn indiensttreding 
een hoge kepie op het hoofd, een lange cape met rechtopstaande 
kraag en broek met bijhorende beenstukken." Niet direct het meest 
modieuze... Vier burgemeesters heeft Leon gekend gedurende al de 
tijd dat hij veldwachter is geweest: Charles Blommaert, Robert Lison, 
André Hubeau en Michel Langie. "Ik heb met alle vier goed over de baan 
gekund, zegt Provost over het verleden en het heden. Ook na de fusie 
met mijn collega's. Ik was daar aanvankelijke een beetje bang voor 
omdat je toch niet weet wat er zo allemaal bij een fusie komt kijken... 
Leon is zijn veldwachtersloopbaan op de fiets begonnen en zo zal hij 
die waarschijnlijk ook moeten eindigen, want het gemeentebestuur van 
Maarkedal stelt nog steeds geen dienstwagen ter beschikking van zijn 
politiepersoneel, dat de jongste jaren wel teruggevallen is op eigen 
personenwagens, mede door de verre afstanden die in de fusiegemeente 
soms dienen afgelegd." Het artikel handelt verder over de taken die de 
veldwachters in die tijd op zich namen. "... Met zware criminaliteit is Leon 
Provost gedurende zijn loopbaan nooit geconfronteerd geworden. Er 
greep geen enkele gewapende overval plaats 
en de gemeenteraden moest de champetter 
zelfs nooit bijwonen omdat die altijd zo'n 
kalm verloop kenden." Wel merkwaardig dat 
de reporter de gemeenteraden onder een 
hoofding "criminaliteit" vermeldt? "Leon zal 
wel in de wandeling blijven doorgaan als de 
meest guitige van het veldwachterskorps... 
En wat brengt het pensioen? Ik zal thuis wel 
worden gepromoveerd tot chef-kok en voor 
de tijd die nog rest wordt er getuinierd en 
gefietst... En het zou natuurlijk zonde zijn, 
mocht Leon op zondagnamiddag niet meer 
het sportieve doen en laten volgen van vierde 
provincialer VV Etikhove."
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In memoriam: de drievuldigheidsboom van Kerkem 
Clothaire De Deken

In de uitgave: "Merkwaardige bomen in Vlaanderen", tot stand gebracht 
naar aanleiding van de Dag van de Boom op 21 maart 1989 werd de 
zogenaamde Drievuldigheidsboom, een es (fraxinus), uit de pastorietuin 
van Kerkem, als één van de 114 merkwaardige bomen opgenomen.
Zijn vermelding hierin dankte hij aan een bijzonder kenmerk: zijn 
hoofdstam ontstond uit drie verschillende voeten die op zowat drie 
meter boven het maaiveld samengegroeid waren. De symboliek ligt 
voor de hand: drie goddelijke personen vormen samen één god in het 
katholieke geloof.
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Met zijn hoogte van 25 meter vormde hij mede met de kerktorenspits 
een topografisch herkenningspunt voor de landmeters van de 
legerstafkaarten.
In allerlei publicaties werd steevast gewag gemaakt van "ene Jan, 
tuinman van de pastoor" die een helpende hand zou gehad hebben bij het 
tot stand komen van dit natuurfenomeen. Reden voor de heemkundige 
kring om wat dieper onderzoek te doen en de gegevens te controleren 
en voor het nageslacht vast te leggen.
Het ziek worden, langzaam afsterven over een periode van zowat tien 
jaar, ondernomen reddingspogingen en het uiteindelijke omzagen 
van deze es op 14 oktober 2009 zijn onderwerp geweest van talrijke 
dagbladartikels, stappen bij de cel Erfgoed en internetitems.
Toen de boom voor hogervermelde uitgave gefotografeerd werd bleek 
hij ogenschijnlijk nog in goede gezondheid, doch de landbouwer 
Germain Gilleman die sinds zijn geboorte (1925) op een boogscheut 
van de pastorietuin woonde, liet opmerken dat de es stelselmatig later 
op het voorjaar bladeren ontwikkelde en steeds meer dode takken 
ging vertonen. Boom- en bodemdeskundigen werden gealarmeerd en 
namen bodemstalen. Of het asfalteren van het kerkplein en het steeds 
meer gebruik van strooizouten waarvan het pekelwater de pastorietuin 
instroomde iets met de aftakeling te maken hadden, blijft een open 
vraag. Logische gedachtengang echter als men bedenkt dat eerder een 
andere boom uit de pastorietuin zeer kort na het asfalteren tot aan zijn 
stam ook teloor is gegaan. Het was een reusachtige treurbeuk die met 
zijn neerhangende takken tot over het kerkhof boog en voor fotografen 
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en kunstschilders, samen met de naastliggende kerk een gedroomd 
onderwerp vormde.
Uiteindelijk werden poreuze kleikorrels, doordrenkt met chemische 
stoffen, rond de drie voetspruiten ingegraven doch dit heeft de 
achteruitgang niet kunnen beletten
De pastorij is na het overlijden van de laatste pastoor Julien Decaluwé 
na een periode van leegstand en een paar verhuringen uiteindelijk 
door de gemeente verkocht aan Hugo De Clercq en Sibylle Kindt die 
het pand restaureerden. Verontrust door de steeds verdere aftakeling 
van de boom en de dreiging om bij stormweer eventueel op hun 
gevaloriseerde woning te vallen (hoe stevig was de boom nog?) deed 
hen contact opnemen met de diensten van Onroerend Erfgoed om een 
vergunning tot vellen te bekomen. Alles gebeurde in overleg en met de 
middelen van het agentschap. Er werd besloten de drie voetspruiten te 
bewaren tot een 30-tal cm boven de samengroeiing. Twee stamschijven 
van één meter diameter werden overgemaakt aan de diensten voor 
Natuurwetenschappelijk onderzoek (afdeling dendrochronologie) waar 
ze onder leiding van Kristof Haneca deskundig gedroogd, gladgeschuurd, 
digitaal gefotografeerd en op jaarringen nageteld werden tijdens de 
jaren 2012-2013.
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Verslag hiervan werd aan de gemeente gestuurd in maart 2014.
Hieruit bleek dat de laatste groeiring uit 2009 dateerde, jaar van het 
vellen en dat de laatste drie jaren getuigden van zeer weinig activiteit. 
Door terug te tellen tot de kern weet men dat er 120 jaarringen gevormd 
werden. Bijzonder waren de drie mergsporen van de jonge essen die 
destijds samengevoegd werden en die dan ongeveer vijf jaren moeten 
geweest zijn.
Samenvattend besluit men dat in 1888 drie essen op 1,8 m van elkaar 
gekiemd zijn en vijf jaar later samengebogen en aan elkaar geënt volgens 
een werkwijze die plantkundigen de huwelijksent noemen. In 1901 
werden dan de twee zwakste stammen naar boven toe weggesnoeid 
en de sterkste werd de centrale stam. Gewapend en terzelfdertijd 
nieuwsgierig konden we met deze data met hoge waarschijnlijkheid 
reconstrueren wat zich in die tijdspanne te Kerkem in de pastorietuin 
heeft afgespeeld. Residerend pastoor was toen Carolus Houwaer, er 
benoemd op 28 december 1868. Hij zal er overlijden op 31 januari 
1892, oud 79 jaar. Hij was ondernemend want al vlug na zijn aanstelling 
maakte hij een einde aan het reeds jaren durend meningsverschil 
tussen burgervader en de pastoor over de ophanging van de wijzerplaat 
van het kerkuurwerk. De gemeente eiste de voorkant van de toren en 
pastoor de noordzijde, zodat hij vanuit de pastorie het uur kon lezen.
Hierbij wordt de naam van Jan-Baptist Vanderbruggen uit Etikhove 
(geboren op 31 september 1845) vermeld: een jonkman en inwonende 
knecht bij de pastoor, die de "cadran" uiteindelijk in 1873 in orde bracht.
Zo kunnen we stellen dat deze 44-jarige handige tuinman de drie esjes 
geplant heeft en er zich verder over ontfermd heeft. Zijn voornaam 
Jan, het bij de pastoor inwonen en zijn handigheid pleiten hiervoor. 
Hij overlijdt echter op 16 oktober 1900 zodat hij het succes van zijn 
huwelijksent in 1893 maar amper zeven jaar heeft kunnen volgen.
Hiermee kunnen we afsluiten en hebben we de geheimzinnige Jan die 
her en der in geschriften opdook in de geschiedenis van Kerkem, en 
zijn taak in het verhaal van de Drievuldigheidsboom met cijfermateriaal 
kunnen plaatsen. Wie nog de twee meter hoge resten van de drie 
voetspruiten wil zien moet zich reppen want de spreekwoordelijke tand 
des tijds doet zijn werk voortreffelijk: rottende en afbladerende schors, 
schimmels en paddenstoelen tieren welig. Zo zie je maar dat bomen 
staande sterven.
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Hilloné Modeste Noterman, een generaal uit Etikhove 
Peter Thienpont

Sedert ruim 50 jaar vinden we in de gemeentelijke begrotingen van 
Etikhove en vanaf 1977 van Maarkedal onder de artikelen 722/843-54 
en 762/843-54 de omschrijving "aankoop kasbons Stichting Generaal 
Noterman". In al de tijd dat ik in de gemeenteraad zetelde werd nooit 
een vraag gesteld over de herkomst van deze stichting, noch over de 
persoon van Generaal Noterman. Het werd dus hoogtijd om dit eens uit 
te pluizen.
Hilloné Modeste Noterman werd te Etikhove geboren op 2 juni 1872. Hij 
was de zoon van Leo Noterman en Mathilde Germeyns. Vader Leo was 
veldwachter te Etikhove. Hij werd benoemd in 1867 toen hij 25 jaar was 
en bleef 45 jaar in functie tot hij in 1912 op zijn 70ste gepensioneerd 
werd. Ook grootvader Louis was veldwachter: van 1834 tot 1867.

Engagement bij het leger.
Na zijn humaniora kiest Noterman voor een 
militaire loopbaan. Hij trad op 27 augustus 
1890 als vrijwilliger in dienst bij het 2de 
linieregiment. Op 3 december 1892 werd hij 
toegelaten tot de Militaire School. Van dan af 
volgen de tussentijdse bevorderingen die eigen 
zijn aan een militaire loopbaan: Noterman 
wordt onderluitenant in 1894 bij het 5de Linie, 

Geboorteakte van Hilloné Modeste Noterman.
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luitenant in 1900, kapitein in 1910 en kapitein-commandant in 1913, 
m.a.w. een foutloos militair parcours. 
Het persoonlijk dossier in het documentatiecentrum van het 
Koninklijk Legermuseum bevat ook de beoordelingsstaten die bij elke 
bevorderingsronde worden opgemaakt. Deze zijn ronduit schitterend en 
omvatten volgende vermeldingen: "zeer verdienstelijk, zeer intelligent, 
harde werker, bijzondere militaire kennis en doorzicht, perfecte kennis en 
uitdrukking in de beide landstalen, enz." en de generaal-eindrapporteur 
voegt er persoonlijk aan toe: "monte très bien à cheval". 
Zoals voor vele landgenoten vormen de dramatische gebeurtenissen van 
1914 echter een keerpunt in het leven van onze generaal.

September 1914: zwaar gekwetst te Rotselaar.
Het 5de Linieregiment, de eenheid van commandant Noterman, is 
gelegerd in Antwerpen. In de nacht van 18 op 19 augustus worden 
de linieregimenten van de 2de Divisie ingezet om de snelle opmars van 
de Duitse troepen langs de lijn Leuven-Diest te stuiten of minstens 

De latere generaal Noterman met zijn ouders en twee zusters Maria Emma 
Juliana en Maria Irma Chlotildis. Maria Irma Clotildis huwde op 25 april 1908 
met Joannes Baptiste Pauwels, gendarme uit Oudenaarde en Maria Emma 
Juliana trouwde op 29 oktober 1910 met Petrus Francis Van Der Taelen, 
ontvanger van de directe belastingen uit Nukerke. Waar Emma of Irma op de 
foto staan weten we niet. De militair achteraan is ook onbekend.
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te vertragen. Noterman weet met zijn eenheid aan een omsingeling 
in Sint-Joris-Weert te ontkomen waarbij aan de vijand aanzienlijke 
verliezen worden toegediend. Dit moedige gedrag wordt in het 
dagverslag geprezen en hij wordt hiervoor gelauwerd tot ridder in de 
Leopoldsorde. Vanaf 9 september 1914 neemt hij deel aan de 2de uitval 
vanuit Antwerpen. Die zou veel bloediger worden dan de eerste uitbraak 
vanuit Antwerpen (25 en 26 augustus ) die het Belgisch leger 4.000 
gesneuvelden en gekwetsten kostte1. Met een uitval richting Dijle en 
Demer wilde koning Albert I verhinderen dat de Duitse legers die in 
Brabant en in de Kempen gestationeerd waren, het Marne-front zouden 
versterken. De slag aan de Marne (6 tot 9 september 1914) was een 
van de scharniermomenten in de beginmaanden van de oorlog, want 
daar werden de Duitse legers in hun opmars naar Parijs gestuit door 
de Fransen en de net aangekomen Engelsen. Twee Duitse legerkorpsen 
moesten op weg naar Frankrijk in de omgeving van Mons in allerhaast 
rechtsomkeer maken om de Belgische uitval vanuit Antwerpen te fnuiken 
en aldus bleek deze operatie, ondanks de enorme verliezen, gelukt.
Op 12 september krijgt het 5de Linieregiment de opdracht de Dijle over 
te steken en het gehucht Molen te Rotselaar in te nemen, de Duitse 
stellingen ten oosten van de Dijle aan te vallen. Met zijn eenheid 
slaagt Noterman erin de smalle brug over de Dijle te overschrijden en 
de omgeving rond de historische watermolen in te nemen. Het terrein 
leent zich echter voor verschansingen en de goed verdoken Duitsers 
plaatsen echter een verwoestende tegenaanval. Er vallen 324 doden.2 
Commandant Noterman wordt zwaar gekwetst en wordt naar het Militair 
Hospitaal van Antwerpen geëvacueerd.
De ingewikkelde blessure eist bestendige verzorging en gaat gepaard met 
koorts. In de komende twee jaar zal hij liefst zes operaties ondergaan, 
de laatste in februari 1916. Uiteindelijk zal hij pas in november 1918 
opnieuw geschikt bevonden worden voor de gewone dienst.
De hierna getoonde foto is een RX-opname van de kwetsuur van 
Generaal Noterman, gevonden op de zolder van het gemeentehuis te 
Etikhove. Het origineel is zoals gebruikelijk in die tijd in sepia.

1. De beide uitvallen uit Antwerpen kostten het Belgisch leger 8.000 gesneuvelden en 
gewonden (Sophie De Schaepdrijver "de Groote Oorlog" blz. 95)

2. In zijn oorlogsdagboek beschrijft Odon Van Pevenaege uit Schorisse nauwgezet de 
hardnekkigheid van deze gevechten. Aan de hand van zijn relaas en de bijgevoegde 
schets waarop de molen van Rotselaar afgebeeld is, bevond hij zich in de ochtend 
van 12 september hoogstens anderhalve kilometer van de plaats waar het 5de Linie 
slag leverde.(Het oorlogsdagboek van Odon Van Pevenage werd uitgegeven door 
Businarias in 2004.)
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Dr. Didier Fonck, hoofd van de dienst radiologie van het AZ Glorieux 
te Ronse komt aan de hand van de getoonde RX-opname tot volgende 
diagnose: "Anterieure schouderluxatie, open wonde met afwezig deel 
van de distale clavicula, multiple schrapnels en waarschijnlijke fractuur 
van de derde rib". Dokter Fonck was zo vriendelijk om dit ook om te 
zetten in mensentaal: "schouder naar voor ontwricht, het uiteinde van 
het sleutelbeen is weg (waarschijnlijk door granaat) alsook een deel van 
de huid en weefsel aan de schouder. Er zijn meerdere granaatscherven te 
zien en waarschijnlijk is de derde rib gebroken". Hij stuurde de foto ook 
door naar Kolonel-dokter Van Tiggelen, hoofd van de radiologie van het 
Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek die bijzonder geïnteresseerd 
was omwille van de kwaliteit van een opname van 97 jaar geleden. De 
foto werd in Londen genomen en wordt nu bewaard in het Belgisch 
Museum voor Radiologie waarvan dokter Van Tiggelen de curator is.

Engeland.
Wanneer het Belgisch leger ook Antwerpen moet ontruimen en zich 
terugtrekt richting IJzer wordt Noterman vanuit Oostende overgebracht 
naar Londen waar hij opgenomen wordt in het Roland Gardens hospitaal. 
Nadien verhuist hij naar het King Albert’s Hospital waar overwegend 
gekwetste of zieke Belgische soldaten opgenomen zijn. Hoewel hij 
hoegenaamd nog niet hersteld is wil Noterman niet inactief blijven en 
zich ten dienste stellen van de natie. Hij neemt daarom contact op met 
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de militaire attaché van België in Londen. Op vraag van Gevolmachtigd 
Minister Cartier de Marchiennes wordt hij aangesteld als Captain-
Commander van het "King Albert hospital for convalescent Belgian 
soldiers" in de wijk Bloomsbury in hartje Londen. In maart 1915 waren 
deze voorzieningen al uitgebreid tot vier hospitalen. Noterman blijft 
deze functie uitoefenen tot 18 september 1915. 
Zoals blijkt uit verschillende brieven wordt zijn vertrek zowel door de 
medische staf als door de directie en het personeel betreurd.
Hoewel hij nog steeds niet hersteld is van de opgelopen kwetsuur neemt 
hij toch een nieuwe uitdaging aan op verzoek van de militaire overheid 
in Londen.
Het aantal Belgische vluchtelingen in Engeland varieert tussen de 
150.00 en 200.000. Vooral de Engelse populaire pers klaagt de overlast 
aan die de Belgische vluchtelingen veroorzaken. Het feit dat ze niets 
verrichten en ze kerngezond zijn, terwijl de Engelse jongeren aan 
het front weggemaaid worden, gaat er bij de publieke opinie niet in. 
Aan Noterman wordt gevraagd een "service de main d’oeuvre" op te 
richten waarbij de Belgische vluchtelingen ingezet kunnen worden in 
de oorlogsindustrie en in de fabrieken waar een grote nood is aan 
werkkrachten. Hij moet deze taak zeer goed ingevuld hebben, althans 
volgens de vele lofbetuigingen die in zijn persoonlijk dossier terug te 
vinden zijn. Deze uitmuntende staat van dienst en het feit dat hij op 
eigen initiatief een zinvolle invulling gaf aan gedwongen verblijf in 
Londen dragen er toe bij dat Hilloné Noterman op 30 maart 1916 tot 
majoor bevorderd werd.
Kort daarop, op 17 juni 1916, treedt Hilloné in het huwelijk met Diane 
Dewijn, een Belgische vluchtelinge die met haar moeder in Engeland 
verblijft. Hilloné is op dat ogenblik 46 jaar, zijn bruid 39. Uit de burgerlijke 
stand leren wij dat zij in Oudenaarde geboren is als Diana Desmet, 
dochter van Celina Desmet, ongehuwd en herbergierster te Bevere. Op 
8 november 1882 huwt Celina Desmet met Charles Dewijn en krijgt 
Diana de naam Dewijn. In 1916 houdt de moeder van Diana in Engeland 
een handelszaakje. Het huwelijk wordt in Londen voltrokken. Hieraan 
is echter een uitgebreid moraliteitsonderzoek voorafgegaan waaruit 
blijkt dat beide partijen alsook hun ouders van onberispelijk gedrag 
zijn. Voor het huwelijk in oorlogstijd van een hoger officier is blijkbaar 
een koninklijke goedkeuring nodig. Op 22 mei 1916 geeft Albert I bij 
koninklijk besluit de toestemming voor het geplande huwelijk.
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Majoor Noterman blijft actief bij de dienst voor tewerkstelling tot 15 
februari 1917. Dan volgt een belangrijke benoeming door de Belgische 
regering die in Saint-Adresse (Le Havre) verblijft. Hij wordt immers 
benoemd tot commandant van de plaats Birtley-Elisabethville. Officieel is 
zijn titel Commandant D.O.A.B.E. (Détachement des Ouvriers d’Artillerie 
de Birtley-Elisabethville). Het is een klein stadje in het noordoosten van 
Engeland, nabij Newcastle. In het benoemingsbesluit wordt gewezen 
op het belang van de ordehandhaving zowel in de munitiefabriek als in 
het Belgisch dorp. Omdat hij op dat ogenblik nog steeds niet genezen 
verklaard van de opgelopen verwondingen is deze benoeming des te 
merkwaardiger. 

Birtley-Elisabethville.
In mei 1915 wordt het "Shell scandal" bekend dat tot de val van de 
Britse regering leidt. De Times had uitgebracht dat de fronteenheden, 
door gebrek aan artilleriegranaten, verplicht waren slechts een beperkt 
aantal obussen af te schieten. David Lloyd George, de toekomstige 
eerste minister, die inmiddels Minister van munitie was zou onmiddellijk 
de productie van munitie opdrijven door de bouw van fabrieken. In 
een Brits-Belgisch akkoord werd beslist in Birtley een munitiefabriek te 
bouwen waar gevluchte Belgische burgers en soldaten die wegens ziekte 
of kwetsuren ongeschikt waren voor het front als arbeiders zouden 
gerekruteerd worden, terwijl het management ook in Belgische handen 
zou zijn. Ons land bezat immers een hoge expertise in het aanmaken van 
wapens en munitie. De leiding van de "National Projectile Factory" van 
Birtley werd waargenomen door de ervaren ingenieur Hubert Debauche, 

Geboorteakte van Diane Dewijn.
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die voor de oorlog een staalbedrijf in Gilly leidde. De Britten zorgden 
voor de huisvesting en de betaling van het personeel. De site groeide 
al vlug uit tot een echt dorp en werd Elisabethville genoemd naar onze 
koningin.
Dokter Paul De Backer, de latere Gentse professor radiologie en 
radiotherapie krijgt op 17 september 1917 als frontarts 12 dagen verlof 
in Engeland en verblijft enkele dagen in Birtley. 
Hij getuigt: "Elisabethville is een groot dorp met houten huizen waarin 
6.000 Belgen leven. Deze arbeiders verdienen hoge lonen, de meesten 
20 frank per dag. Hierover verschijnen in de plaatselijke dagbladen 
hatelijke artikels en Majoor Noterman heeft veel moeite om de kalmte 
te bewaren bij de Belgen".
Het dorp was gebouwd op 21 hectare en bestond uit 17 chalets voor 
de kaders, 668 cottages voor gezinnen met 2 à 3 slaapkamers, 22 
barakken voor singles (drie personen per kamer), allen met verwarming, 
stromend water, elektriciteit, kookfornuis en WC. Verder waren er een 
Rooms-katholieke kerk, een winkelcentrum, een cinema, een theater 
een beenhouwerij, een postbureel een hospitaal met 100 bedden, 
een school voor 600 leerlingen. Tal van activiteiten vonden er plaats: 
er waren drie koren, twee fanfares, verscheidene culturele kringen, 
sportclubs, een scoutsgroep enz.
Het was duidelijk dat "The Belgian Birtleys" zoals ze genoemd werden 
over een "luxe" beschikte die de lokale bevolking niet had, wat uiteraard 
jaloersheid opwekte. Maar ook intern waren er nogal wat moeilijkheden. 
Het management van de fabriek was "almost exclusively Walloon and 
the shop-floor workers all Flemish". Met andere woorden een klassiek 
verhaal van Vlaamse achteruitstelling dat zich niet enkel aan de IJzer 
maar ook ver van huis doortrekt. Er waren ook conflicten in verband 
met de discipline. Het merendeel van de arbeiders waren gereformeerde 
militairen: ze waren zogezegd in verlof zonder soldij en kregen een 
wedde zoals in de privésector, maar ze bleven onderworpen aan de 
militaire discipline en de militaire wetten. Zo waren ze verplicht het 
militair uniform te dragen in de fabriek, in het dorp maar ook erbuiten; 
er bestond een verbod de bars in Birtley te betreden. Men eiste een 
tweede kantine, vrij bezoek aan de lokale pubs. Er was wrevel over het 
optreden van de Belgische gendarmerie. De 24 Belgische gendarmes 
die instonden voor de ordehandhaving binnen het kamp waren immers 
ongewapend en waren in feite ondergeschikt aan de Engelse bobby’s.
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Opstand en aankomst van Noterman.
De druppel die de emmer deed overlopen was een incident op 21 
december 1916 tussen een werknemer en kapitein Algrain, Commandant 
van Elisabethville. Die beantwoordde een verlofaanvraag met zes dagen 
opsluiting, omdat de verzoeker in sportkledij rondliep en niet in militair 
uniform zoals voorgeschreven in het strenge kampreglement. In een mum 
van tijd verzamelden zich 2.000 werknemers: er vielen rake klappen, 
ruiten werden ingegooid, er werd geschoten. De Belgische gendarmerie 
slaagde er niet in de orde te herstellen en moest hiertoe beroep te doen 
op de Engelse politie. Terwijl de rapporten over dit incident de Belgische 
en Britse regering bereikten, zaten de militaire autoriteiten met een 
dilemma: de onrust moest zo vlug mogelijk ophouden, want de fabriek 
was te belangrijk in het oorlogsgebeuren en de dagelijkse productie van 
munitie moest absoluut doorgaan; men kon zich met andere woorden 
geen sociaal conflict permitteren terwijl er anderzijds omzichtig moest 
omgegaan worden met de eisen van het personeel. De oplossing werd 
gevonden in het terugroepen van kapitein Algrain en de aanstelling van 
Majoor Noterman. 
De grote baas van de fabriek noteert "c’est dans ces circonstances que 
débarque le Major Noterman". 
De belangrijkheid van deze aanstelling blijkt uit een persoonlijk schrijven 
van 29 januari 1917 van Eerste Minister en Minister van Oorlog Charles 
De Brocqueville aan Noterman. 
"Ingevolge de gebeurtenissen die op 21 december 1916 plaats 
vonden te Birtley heb ik beslist u de leiding van de plaats toe te 
vertrouwen. Om evenwel te verhinderen dat deze benoeming door de 
ordeverstoorders als een overwinning of tegemoetkoming zou kunnen 
geïnterpreteerd worden, zal ik uw benoeming maar bekend maken 
binnen 2 maand. Inmiddels is het echter absoluut noodzakelijk dat u 
zich van de ernst van de toestand vergewist en ik zal aan Luitenant-
Generaal Orth vragen dat hij zou toelaten dat u zich vanaf nu halftijds 
met Birtley zou inlaten.
Ik twijfel er niet aan dat u deze missie die ik u toevertrouw tot een 
goed einde zult brengen.
(Getekend) De Brocqueville"

Hoewel hij er blijkbaar geen goed oog in had moet hij al snel vaststellen 
dat Noterman de juiste man op de juiste plaats is. Hij doet wat toegevingen 
maar houdt de touwtjes stevig in handen. Door zijn kordate aanpak en 
mede door zijn perfecte tweetaligheid wint hij ieders vertrouwen, niet in 



28

het minst van de Britse regering. Majoor Noterman zal er op post blijven 
tot aan het einde van de oorlog. Uit diverse brieven blijkt dat hij door 
iedereen geacht werd. De Britse autoriteiten bekronen hem met de zeer 
eervolle onderscheidingen "Officer in the most exellent Order of the 
Britisch Empire" en vooral "Member of our Distinguished Service Order" 
die hem door koning Georges V, op voordracht van Lord Balfour, wordt 
toegekend voor diensten bewezen aan de gealliëerden.
De productie in de munitiefabriek had ondertussen alle records 
gebroken (miljoenste obus op 20 oktober 1917 en 2 miljoenste obus 
op 5 juni 1918). Uiteindelijk zullen in Birtley-Elisabethville 2.750.000 
artilleriegranaten aangemaakt worden, daar waar de verwachtingen er 
amper 1 miljoen vooropstelden en dit met een personeelsbestand dat 
ruim 70% uit gekwetste soldaten bestond. Noterman paste perfect in dit 
plaatje aangezien hij zelf nog niet genezen was verklaard.
Het personeelseffectief bestond in 1918 uit 3.997 personen waarvan 3.521 
soldaten en 476 burgers. Hiervan werkten 3.600 in de munitiefabriek, 
302 in de onderhoudsploegen en 95 als bediende. Er werd gewerkt in 
drie shifts van 12 uur, zes dagen op zeven of effectief 64 uur per week 
zonder de rustpauzes.
Op 22 december 1917 maakt de Majoor de staat op van de bewoners:

 - Mannen: 3803
 - Vrouwen: 1049
 - Jongens (+14 jaar): 52
 - Meisjes (+14 jaar): 41
 - Jongens (van 5 tot 14): 210
 - Meisjes (van 5 tot 14): 229
 - Jongens (-5 jaar): 271
 - Meisjes (-5 jaar):  282
 - Totaal aantal bewoners:  5.937

Dat Birtley-Elisabethville een heus dorp was moge ook blijken uit 
de cijfers die pastoor Michel Verpoorten, aalmoezenier in het kamp, 
verstrekt net voor zijn terugkeer naar België. Hij noteert tijdens zijn drie 
jarig verblijf 75 begrafenissen, 277 dopen en 84 huwelijken.
De wapenstilstand wordt uitbundig gevierd en de kolonie wordt vrij 
snel opgedoekt. De vrijgezellen vertrekken het eerst gevolgd door de 
gezinnen. De laatste schooldag van de kinderen valt immers op 23 
december. Tussen 7 december 1918 en 18 december 1919 vertrekken 



29

zeven konvooien. Tegen eind 
januari is ook het stafpersoneel 
weg. Birtley-Elisabethville wordt 
een spookstad die uiteindelijk 
in 1930 volledig zou gesloopt 
worden.

Nieuwe moeilijkheden en vroegtijdig vertrek.
Een nieuw incident moet de aanleiding zijn van het voortijdig vertrek 
van de majoor uit Birtley. Wij kennen noch de omstandigheden noch 
het juiste tijdstip van zijn definitief vertrek. Feit is dat hij op 13 januari 
1918 benoemd wordt in de functie van plaatscommandant te Rouen. 
In deze Normandische stad was het belangrijkste recruteringscentrum 
van het Belgisch leger gevestigd. Anderzijds blijft een deel van zijn 
briefwisseling geadresseerd op Birtley. In het persoonlijk archief van 
Noterman vinden we twee vertrouwelijke brieven terug van Emile 
Vandervelde die in 1916 opgenomen werd in het kabinet als minister 
zonder portefeuille en vanaf 4 augustus 1917 de functie bekleedt van 
Minister van Militaire en Burgerlijke Intendantie. Emile Vandervelde is 
een van de voornaamste politieke leiders van het land. Deze Brusselse 
socialist is de voorman van de BWP ( Belgisch Werklieden Partij), was 
voorzitter de 2de Internationale. 
Hij schrijft op 7 december 1917 aan Noterman: 
"Waarde Majoor,
Ik was al via Majoor Theunis op de hoogte van het gerucht dat thans 
door uw brief wordt bevestigd. U zou dus van plan zijn Birtley te 
verlaten? Ik begrijp ten volle dat de situatie die u is opgedrongen 
moeilijk te verwerken is.
Laat mij toe u te smeken een inspanning te doen en ter plaatse te 
blijven.
U moet mij geloven: alleen uw aanwezigheid aldaar kan zwaardere 
narigheden vermijden.
Op dit ogenblik kunt U aan onze zaak geen betere diensten bewijzen 
dan door uw invloed de opstandige bewegingen te verhinderen. Deze 
zijn immers onvermijdelijk indien de arbeiders rechtstreeks tegenover 
de directie staan"

Een luchfoto van Birtley-Elisabethville.
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Nadat Noterman hem geantwoord heeft, volgt op 13 december 1917 
een tweede brief van de minister:
"Waarde Majoor
Ik kom uw brief te ontvangen. Ik heb hem aandachtig gelezen en ik 
ben verplicht te erkennen dat uw vertrek, gelet op de omstandigheden, 
onafwendbaar is. Ik kan slechts herhalen hoezeer ik dit betreur en 
hoezeer de situatie in Birtley mij verontrust wanneer u zult vertrokken 
zijn. Ik heb een persoonlijke nota gericht aan de secretaris van het 
Syndicaat om hem op de hoogte te stellen van de kwaadaardige 
loslippigheid die plaats vond op de meeting te Richmond. Het is 
absoluut noodzakelijk dat er meer morele discipline en strikte 
discretie gehanteerd wordt. Als u terugkeert naar Londen zal ik de 
gelegenheid hebben u te ontmoeten en ik ben er van overtuigd dat 
u in uw nieuwe functies, zoals in het verleden, verder belangrijke 
diensten zult kunnen bewijzen." 

Het is zonder meer duidelijk dat Noterman op vertrouwelijke voet staat 
met Minister Vandervelde. In Birtley is er ongetwijfeld een conflict 
tussen het personeel en het management van de munitiefabriek waarbij 
we tussen de regels kunnen lezen dat de majoor een zeer grote invloed 
heeft op het personeel. Op 4 januari 1918 schrijft het Britse Ministry of 
Munitions of War aan de Belgische militaire attaché in Londen:
"Ik wil niet dat Majoor Noterman Engeland verlaat zonder dat wij 
onze grote waardering zouden betuigen voor wat hij in Birtley 
verwezenlijkt heeft, zeker wanneer wij de huidige toestand in de 
kolonie vergelijken met deze zoals die was toen de Majoor aankwam. 
Ik vraag u ook uitdrukkelijk de Britse appreciatie voor de diensten 
van Majoor Noterman over te maken aan de Belgische regering en de 
Minister van Oorlog. 
(getekend) Spencer"

Van majoor tot generaal.
Op 13 januari 1918 is hij dus benoemd in Rouen als plaatscommandant 
van het rekruteringscentrum aldaar dat nog operationeel bleef omwille 
van de vele jonge Belgische dienstplichtigen die nog in Frankrijk 
vertoefden. Kort daarop, op 15 februari 1918 moet hij verschijnen voor 
de Medische Commissie in Calais waar hij nog steeds als ongeschikt 
beschouwd wordt voor het veldleger en waarin zijn huidige toestand 
bevestigd wordt. Hij moet opnieuw verschijnen op 15 augustus 1918. 
Dit gebeurt op 17 augustus 1918 waar de ongeschiktheid opnieuw 
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wordt bevestigd en een nieuwe convocatie vastgelegd wordt binnen 
drie maand.
In zitting van 15 november 1918, dus nagenoeg 4 jaar na het oplopen 
van zijn kwetsuur zal de Medische Commissie in Calais hem geschikt 
verklaren voor de actieve dienst. Maar ondertussen moet hij zich afzetten 
tegen de militaire administratieve molen. Hij wordt aangeduid voor een 
frontfunctie als commandant van het kantonnement Oostvleteren waarbij 
de chef van de Generale Staf laat weten dat "voorgesteld zal worden om 
deze hogere officier in disponibiliteit te stellen zo hij binnen de 3 maand 
het front vervoegt". Hij moet tegen deze beslissing in beroep gaan en 
krijgt natuurlijk gelijk op grond van zijn medisch dossier.
Op 26 december 1919 wordt Hilloné Noterman bevorderd tot Luitenant-
Kolonel. Hij wordt aangeduid bij het 15de Linieregiment. Hij wordt 
geaffecteerd te Aken waar hij belast wordt met de civiele zaken. Tot 1929 
zal het Belgisch leger, overeenkomstig de akkoorden van Versailles, een 
sector in Duitsland bezetten en Aken zal bezet blijven tot 1929. Maar 
Aken zint hem allerminst. Van hier solliciteert hij herhaaldelijk functies 
als commandant voor verschillende eenheden, bij voorkeur in Antwerpen 
standplaats van het 5de Linie. Hij heeft hiervoor een morele voorkeur 
omdat het de eenheid is waar hij zijn loopbaan aanvatte maar hij heeft 
ook een materieel voordeel, omdat hij daar een huis met meubilair heeft. 
In de plaats van het beoogde valt Noterman toch in de prijzen. Hij wordt 
teruggeroepen naar Brussel om commandant te worden van het Militair 
Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en Sport, waar hij verwacht wordt 
tegen oktober 1920 wanneer de lessen aangevat worden. Dit instituut 
bestaat reeds 125 jaar en is thans gevestigd in Eupen.
Op 26 maart 1924 volgt de bevordering tot (full)Kolonel.
Onderwijl heeft kolonel Noterman een lang juridisch gevecht geleverd 
met de administratieve diensten. Inzet hier was enerzijds de gelijkstelling 
van de ziekte- en herstelperiode met effectieve dienst en anderzijds 
toekenning van een aantal frontstrepen. In beide betwistingen wordt hij 
via een koninklijk besluit in het gelijk gesteld.
Nadat hij ook nog bij de Generale Staf actief was, wordt Hilloné Modeste 
Noterman op pensioen gesteld op 1 juni 1930 en wordt hem kort daarop, 
de titel van Generaal-Majoor toegekend.
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Fonds Generaal Noterman.
Hilloné en Diane Noterman wonen tot 1945 in Brussel (Sint-Pieters-
Woluwe). Ondertussen hadden ze in 1926 te Oostduinkerke een mooie 
alleenstaande villa gebouwd die later verbouwd werd en die ze "Villa La 
Cagna" noemden. Die bestaat nog steeds en is gelegen aan de Generaal 
Notermanlaan 8. Eind 1946 namen ze er definitief hun intrek nadat de 
villa eerst opnieuw gerenoveerd werd na de oorlogsschade van WO II.

Generaal Hilloné Modeste Noterman overleed op 24 juni 1952 
te Oostduinkerke waar hij begraven werd. Zijn overlijden kwam 
onverwachts. Op het bidprentje staat dat hij "haastig" overleden is. 

Briefwisseling tussen de Notermans en tuindeskundige Gentiel Hanskens 
en zijn zuster Rachel, hun kozijn en nicht, toont aan dat ze in Etikhove 
werden verwacht voor de zomerkermis van 13 juli. Ze zouden hun 

Villa La Cagna te 
Groenendijk-Strand.



33

Begrafenis van Hilloné Noterman te Oostduinkerke.

logement nemen bij Pascal Norga, bronsgieter, die eveneens verwant 
was. Zijn echtgenote Diane kwam nadien naar Etikhove en sleet haar 
laatste levensdagen in het klooster. Zij overleed op 2 december 1957 
te Etikhove. Ze werd bijgezet in het graf van haar echtgenoot op de 
gemeentelijke begraafplaats van Oostduinkerke (Blok B, rij 6, graf 9).

In 1954 deed mevrouw Diane Dewijn-Noterman een belangrijke gift 
aan de gemeenten Oostduinkerke en Etikhove. De Villa La Cagna werd 
aan het gemeentebestuur van Oostduinkerke geschonken. De villa werd 
achteraf verkocht en de opbrengst werd gebruikt om de inrichting van 
het nieuw gemeentehuis te bekostigen. Anderzijds schonk Diane ook 
een beurs van 100.000 BEF waarvan de renten moesten dienen om de 
kinderen van het 6de leerjaar een woordenboek te bezorgen.
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Maar ook Etikhove viel in de prijzen: een gift van eveneens 100.000 BEF 
(nominaal kapitaal in obligaties van de NMBS) werd aan het 
gemeentebestuur geschonken waarvan de jaarlijkse rente voor de helft 
moest besteed worden aan de werking van de fanfare "De Bijenkorf" en 
de helft aan de gemeenteschool.
De akte werd op 23 september 1953 verleden voor meester Jos Swennen, 
notaris te Nieuwpoort en de authentieke akte werd goedgekeurd door 
de gemeenteraad van Etikhove op 17 januari 1954. Op 5 maart 1955 
ontving het gemeentebestuur een gouvernementeel schrijven waarin 
verduidelijkt werd dat Mevrouw Noterman zich akkoord verklaarde 
dat een "codicium" wordt toegevoegd bij de authentieke akte. Deze 
aanvulling hield in dat, in geval de werking van de muziekmaatschappij 
afweek van de oorspronkelijke doelstellingen, de jaarlijkse inkomsten 
van de gift van 50.000 frank moesten aangewend worden voor het 
betoelagen van muzieklessen of, bij ontstentenis daarvan, voor het 
inrichten van muziekfeesten of dergelijke manifestaties. Dit werd 
eenparig goedgekeurd door de gemeenteraad en bevestigd door de 
Bestendige Deputatie op 2 september 1955.
In haar laatste wilsbeschikking vulde Mevrouw Noterman deze schenking 
nog aan met een legaat van 100.000 BEF, opnieuw op te delen tussen 
het gemeentelijke onderwijs en "De Bijenkorf". Alleen zat hier een 
addertje onder het gras.
Meester Louis Coroy, notaris te Woumen had immers het gemeentebestuur 
laten weten dat het legaat van 100.000 BEF niet volledig kon bereikt 
worden door de geringheid van het actief. Op 12 juli 1962 werd door het 
Agentschap der Deposito- en Consignatiekas voor het arrondissement 
Oudenaarde aan het gemeentebestuur een postassignatie van 
41.971 BEF afgeleverd als resterend bedrag van de erfenis. In zitting 
van 3 november 1962 besliste de gemeenteraad om 20.000 BEF toe 
te voegen aan het blijvend kapitaal van beide stichtingen dat aldus op 
70.000 BEF elk kwam.
De gemeente Etikhove kreeg ook nog enkele materiele herinneringen 
zoals een etalagetafeltje waarin de medailles van de generaal uitgespreid 
lagen. Bij de eerste verbouwing van het gemeentehuis in de jaren 60 
van vorige eeuw zijn deze echter op mysterieuze wijze verdwenen. Nog 
een gedeelte van de bibliotheek van het echtpaar bevindt zich in de 
kelder van het gemeentehuis. Tenslotte is er nog een "cave à liqueur", 
zijnde een mooi kistje met fles en likeurglaasjes dat in de raadszaal te 
bezichtigen is.
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Een doos met archiefstukken, brieven, officiële benoemingen, 
condoleances bij de begrafenis enz. werd onlangs in het gemeentehuis 
teruggevonden. Heel het archief bevat maar één nederlandstalig stuk, 
namelijk de geboorteakte van Hilloné opgemaakt door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand van Etikhove.
De gemeente Etikhove was Generaal-Majoor en Mevrouw Noterman 
dankbaar en uiteraard ook de fanfare. Bij de inhuldiging van de 
"Generaal Notermanlaan" op 28 augustus 1955 zakte De Bijenkorf en 
een delegatie van het gemeentebestuur af naar Oostduinkerke om er de 
plechtigheid op te luisteren. Dirk De Merlier was erbij en hij geeft zijn 
relaas in het volgend artikel.

Bronnen.
 - Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, 

Documentatiedienst - Generaal Noterman dossier 12495.
 - Gemeente Koksijde, dienst Archief.
 - www.birtley-elisabethville.be
 - Médecins de la grande guerre. Un village belge.
 - Of arms and heroes: The story of the Birtley Belgians by John Bygate
 - The treatment of Belgian Refugees in England during the Great War, 

Peter Cahalan.
 - www.stjosephs-birtley.co.uk/Belgian soldiers
 - http://en.wikipedia.org/wiki/The_Birtley_Belgians
 - Gemeente Maarkedal: Burgerlijke Stand.

Inhuldiging van de Generaal 
Notermanlaan in Koksijde op 
28 augustus 1955.
De dame in het wit is Diane 
Dewijn omringd door de 
gemeentelijke gezagsdragers.
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Inhuldiging van de "Generaal Notermanlaan" in 
Koksijde op 28 augustus 1955 met fanfare de Bijenkorf 

Dirk De Merlier

De inhuldiging van de Generaal Notermanlaan in 1955 ging gepaard 
met een heuse stoet: de fanfare met het bestuur voorop, dan een 
folkloregroep met vissertjes (uit Heist?) en tenslotte het gemeentebestuur 
van Oostduinkerke. Op het graf van de generaal werd een "gerbe" 
neergelegd (125 BEF). Bij mevrouw Noterman was er champagne 
voor de personaliteiten, bier en pistolets voor de muzikanten. Het viel 
zodanig goed mee dat we beloofden nog eens terug te komen, waarop 
de burgemeester zei dat we altijd welkom waren.

Links Mevr. Noterman. Het gezelschap voor villa "La Cagna".
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In 1957 werd opnieuw een bus ingelegd. Wat liep er mis? Dat zullen we 
nooit weten. Het gemeentehuis van Oostduinkerke was stil, verlaten en 
gesloten. Vanuit een café werd gebeld naar de gemeentesecretaris… 
geen antwoord. Uiteindelijk vond men toch een gemeenteraadslid bereid 
om ons te ontvangen. Het bleek dat niemand op de hoogte was van 
onze komst. En waar zouden we eten? Restaurants waren er toen niet. 
Enkele muzikanten hadden hun boterhammen mee. Cesar De Rooze 
en Georges Larno losten het anders op: ze kochten een biefstuk bij de 
slager en vroegen aan de cafébazin om hun biefstuk te bakken, wat die 
brave mevrouw tot aller verbazing deed. Daarna gingen we al spelend 
naar La Cagna. Gelukkig was mevrouw Noterman thuis, we speelden 
een walsje (Geurig Roosje) voor haar en gingen daarna in de duinen de 
bunkers verkennen.
In haar laatste levensjaar kwam mevrouw Noterman naar Etikhove, 
waar ze in het klooster verbleef. Een keer zag ik haar, in het wit 
gekleed, zittend op de vensterbank van de winkel van De Coninck (nu 
de apotheek). Het was een zaterdagavond, en de fanfare was aan het 
repeteren…
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In Maarkedal stonden de maanden september en oktober 2014 in 
het teken van kunstschilder Valerius De Saedeleer, naar aanleiding 
van het Leader-project (Europees subsidiëringsprogramma voor 
plattelandsontwikkeling) "In het spoor van Valerius".
Valerius De Saedeleer woonde van 1921 tot 1937 in Etikhove. Via 
diverse activiteiten toonde Maarkedal aan dat "cultuur" bij het dagelijkse 
leven hoort. In dat kader werd op vrijdag 26 september 2014 het boek 
"Valerius De Saedeleer … achterna" van auteur Jozef Bourdeaudhui, in 
de gebouwen van de firma Kalitek te Maarkedal voorgesteld. Dit boek 
was immers de aanleiding tot de organisatie van het volledige project. 
Gelijktijdig werd de tentoonstelling "Tussen zomerlicht en winterdroom - 
Valerius De Saedeleer gelinkt" geopend. Verscheidene sprekers kwamen 
aan bod. Een groot aantal aanwezigen (180 personen) woonde de 
voorstelling bij.

Voorstelling boek: “Valerius De Saedeleer... achterna” 
Paula Vander Mijnsbrugge

Schepen Isabel Van Quickelberge, Piet Piron, Marc Vuylsteke en auteur Jozef Bourdeaudhui 
luisteren aandachtig naar de woorden van ereburgemeester Peter Thienpont.
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Isabel Van Quickelberghe, schepen van cultuur, schetste kort wat er 
reeds gerealiseerd werd rond de viering van Valerius De Saedeleer 
en toonde aan hoe belangrijk cultuur in het leven van iedereen is. 
Vervolgens kwam Peter Thienpont, ereburgemeester van Maarkedal, 
aan het woord. Hij situeerde Valerius De Saedeleer in Etikhove en 
maakte de vergelijking met Pablo Nerudo die in het dorpje Il Postino 
terechtkwam, waar de Nobelprijswinnaar in een mum van tijd aanvaard 
en vereerd werd en een meerwaarde gaf aan de lokale gemeenschap. 
Verder verwees hij naar het boek van Jozef Bourdeaudhui, opgegroeid 
en verworteld in Etikhove. Zijn grootvader was Valerius' logistieke 
toeverlaat. "Jozef Bourdeaudhui laat u Valerius kennen zoals hij geleefd 
heeft, u wordt meegevoerd langs zijn vele woonplaatsen voor hij zich 
hier settelde, en u kijkt mee in zijn gezin. Ik raad alvast iedereen aan 
om het prachtige boek te kopen. Als u aan het lezen slaat zult u verrast 
zijn door de boeiende flamboyante stijl en de markante inhoud en zult 
u doorgaan tot de finish."
Daarna bracht Marc Vuylsteke, voorzitter van de Heemkundige Kring 
Businarias, een korte schets van het ontstaan van Jozefs boek, en 
vertelde over de lange weg van het vele opzoekingswerk. Hij eindigde 
met een korte biografie van de auteur.
Uiteindelijk kwam Piet Piron, achterkleinzoon van Valerius De Saedeleer, 
aan het woord. Hij was ontroerd en verheugd deze viering te kunnen 
meemaken. Hij haalde op een boeiende manier enkele anekdotes aan 

over zijn grootmoeder Marie-
Jozef die vaak over haar vader 
en zijn manier van leven 
vertelde. Deze heemkundige 
biografie bracht voor hem 
een bevestiging van de 
talrijke verhalen van zijn 
grootmoeder.
Omwille van een regenbui, 
moest de officiële uitreiking 
van de boeken aan enkele 
personaliteiten binnenin 
gebeuren. Het eerste boek 
werd uitgereikt door Jozef 
Bourdeaudhui aan zijn eerste 
kleindochter Lotte, aan wie 
het boek ook is opgedragen. 

Kleindochter Lotte ontving het eerste exemplaar.
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Mark Vuylsteke bedankte in naam van de heemkundige kring Businarias 
ook de instanties en personen die de uitgave van deze biografie 
sponsorden. 
Uiteindelijk werd door schepen Isabel Van Quickelberghe de 
tentoonstelling geopend en volgde een receptie.

Eveneens in het kader van het project "In het spoor van Valerius" gaf 
Marc Vuylsteke op 30 september 2014 in het Marca een lezing over 
het gelijknamige onderwerp "Valerius De Saedeleer... achterna". Deze 
lezing is grotendeels gebaseerd op de biografie van Jozef Bourdeaudhui, 
aangevuld met enkele persoonlijke observaties. Een honderdvijftigtal 
aanwezigen woonde deze avond bij en kon als besluit genieten van een 
fris Valeriusbiertje.

Ook burgemeester Anny Vande Catsyne ontving een boek als dank voor de gewaardeerde 
steun van de gemeente.
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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 
u komt eens langs naar de Maalzaakstraat te Maarkedal (alle nodige 
gegevens daartoe zijn te vinden in dit boekje of op de 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.
Johan is op dit ogenblik herstellende. Langs deze weg wensen wij hem 
alle beterschap toe.
Etikhove foto 0028

De leden van de muziekmaatschappij "De Bijenkorf" poseren hier aan 
de trappen van het Etikhoofse gemeentehuis. Het beeld situeer ik rond 
1940. Weet iemand ter welke gelegenheid deze foto werd gemaakt? Wij 
herkennen hier wel: op de trappen: v.l.n.r. ?, ?, ?, Van Hoolandt Marcel, 
?, ?, ?, Aelvoet Ivo, Sentrie Edgard en voor de trappen: v.l.n.r. Sentrie 
Georges, De Roose Cesar, Aelvoet Sylvain en Van Overmeeren Arthur.
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Schorisse foto 0124
Dit is de voetbalploeg van Schorisse rond 1960. De enige bekende op de 
lijst van Johan is de sportieve kerel, gehurkt, tweede van links: De Mets 
Marcel. Wie kent alle anderen?

Louise-Marie foto 0333
Deze mooie foto zou dateren uit 1950. Het zou gaan om een beeld 
genomen tijdens een schoolreis. Dat de man op de foto een priester is, 
is duidelijk, maar wie? En wie zijn al die jonge dames?
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Schorisse foto 1167
Nog een foto van de voetbalploeg van F.C. Schorisse, volgens Johan's 
archief uit 1950. Dit lijkt mij wel vroeg, maar hier zijn er wel bekenden 
bij. Wie kent ze nog?

Staand van links naar rechts:
Van Ongevalle Paul, Saveyn Hubert, Saveyn Adrien, De Smet Julien, 
Foucquet André, D'Haeyer Marcel, Schamp Roger. Zittend v.l.n.r. Saveyn 
Jean-Marie, Vlerick Raf, Desmet Adelin, Schiettecatte Roger en Van 
Nieuwenhuyze André.

Louise-Marie foto1282
Hier is vermoedelijk 
een feestje gebouwd 
en wordt er nog 
gezellig nagepraat 
buiten vóór het café 
waar de festiviteiten 
d o o r g i n g e n . 
Maar wanneer en 
ter gelegenheid 
waarvan en door 
wie? Hier herkennen 
we: v.l.n.r. Crispijn 
?, Meersschaert 
Martha, ?, ? en Rubbens Edmond. Wie vervangt de vraagtekens?
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Uitstap: Keerbergen-Antwerpen 
Paula Vander Mijnsbrugge

Op 30 augustus 2014 reden we, zowel leden van V.V.F. – Vlaamse 
Ardennen als leden van Businarias, op ontdekkingstocht naar Antwerpen, 
met een tussenstop in Keerbergen.
Om 9u15 werden we verwelkomd met een heerlijke kop koffie in het 
Heemmuseum "De Botermolen" te Keerbergen.
We kwamen als het ware in onze kindertijd terecht, wat de meubilering 
en de decoratie van de gelagzaal betrof en dat gaf een heerlijk gevoel.

Daarna werden we door het museum gegidst, eerst bezochten we 
de kapel, volgestouwd met voorwerpen afkomstig van de afgebroken 
Sint-Michielskerk, waarvan alleen nog de toren rest. Hier was ook een 
lokale tentoonstelling met honderden voorwerpen in verband met W.O.I.
Vervolgens liepen we door enkele kamers vol gebruiksvoorwerpen en 
"alaam" uit vervlogen tijden o.a. strijkijzer, speelgoed, klusjesmateriaal, 
garelen,… teveel om op te sommen. Buiten troffen we de bakkerij, een 
oude smidse, een schuur vol karren en allerlei machines aan. 
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Na een verkwikkende en verzorgde maaltijd in het restaurant "’t Kasteel", 
zetten we koers naar het Red Star Line museum in Antwerpen. Dat 
Keerbergen een zeer rijke gemeente is, zagen we in de zoektocht naar 
het "verdronken vliegveld" (opgedoekt in 1963 ).

Uiteindelijk bereikten we om 15u15 het Red Star Line museum. Hier 
kan men een meeslepende reis in de voetsporen van de landverhuizers 
meemaken, ook verhalen beluisteren van emigranten. Dankzij de 
moderne technologie is het hier mogelijk om verwanten op te zoeken 
en de reis van Antwerpen naar New York te volgen. Ongelooflijk boeiend 
museum. Jammer dat de tijd wat krap was. 
De dag werd afgesloten met een drankje op een zonnig terrasje in de 
omgeving. 
Alvast afspraak voor een nieuwe ontdekkingstocht op zaterdag 29 
augustus 2015.
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Oplossing St. Agatha raadsel 

In het vorige tijdschrift (jaargang achttien, nr 54) verscheen een artikel 
van Marc Vuylsteke getiteld "Glorieuse martelie van de heilige Agatha, 
Nukerke 1763". Daarin stond volgende tekst:

"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?"

Altijd plezierig, dergelijke uitdagingen.
De code? Ik noteer ons moderne alfabet in de juiste volgorde en 
daaronder datzelfde alfabet maar achterste voor.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
  z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a 

Als we vertikaal lezen krijgen we letterparen. Ik zet de onderste letters 
eerst, dan krijgen ik: z = a, y = b, x = c, w = d, enz...
Ik ga er nu van uit dat in de puzzel ons alfabet vervangen wordt door 
de letters uit het alfabet achterste voor. Er zijn echter enkele correcties 
nodig. Zo is in oud schrift de i en de j eenzelfde letter. Idem voor u 
en v. De k kwam niet voor, daarvoor werd de c gebruikt. Als we deze 
correcties toepassen krijg ik andere letterparen. Zo is (en ik noteer weer 
eerst de onderste letter) een u = e, s = g, r = h, h = r, enz. 

   a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v w x y z 
   z y x w u t s r q p o n m l j i h g f e d c b a 

In de puzzel vervang ik nu de letters uit de onderste rij door deze uit 
de bovenste rij:

Al dat menschen connen maecken,
connen menschen achter g'raecken,
waerom dan soo gekomt
dat niemant achter comt.

Dit lijkt al meer op Nederlands, dan wel uit vroegere tijden. 

Jozef Bourdeaudhui
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De betekenis? Ik vermoed:

Wat iemand maakt of doet,
kan men namaken of nadoen;
zo dient niemand achter te blijven.

Of omdat we hier met een raadsel te maken hebben mogen we dit 
misschien ook zo interpreteren:

Al wat mensen doen of maken,
kunnen mensen te weten komen.
hoe komt het dan
dat niemand er achter komt?

Dit is het eerste nummer van de negentiende jaargang.

Wie zijn lidgeld voor 2015 nog niet betaald heeft kan nog 
altijd 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.
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Het was voor de mensen niet gemakkelijk 
om de oorlogsjaren door te komen. Met je 
rantsoenzegels kwam je niet ver. Wat je 
nodig had was ofwel niet beschikbaar ofwel 
onbetaalbaar. Je kon maar beter over een 
lochting beschikken en als het kon een eigen 
verkske kweken.
Om het nog weer over Trienekies Lieske 
te hebben… (Eventjes herinneren: ze was 
bedrogen geweest door Treemieze Santiel, 
de broer van dien anderen Treemie die als 
opgeëiste naar Duitsland werd gevoerd, maar 
voorbij Luik uit de trein sprong.)  Lieske werd, 
zoals je weet, van haar pakske verlost door een 
engeltjesmaakster en ze had daar wreed veel 
spijt over gehad. Uiteindelijk was ze dan toch 
getrouwd met Santiel en kregen ze een kind. 
Fredje. Het was bitter koud en er lag een dikke 

laag sneeuw, toen ze Fredje naar de kerk brachten om hem te laten dopen. (boekje 42) Wat 
nog niet verteld werd, is dat het kind bleef kwelsteren aan iets wat den dokteur niet verstond. 
Het ging zienderogen achteruit en stierf uiteindelijk. Een tweede engeltje in de hemel.

Vertelsels bij de Leuvense stove 
Paul Baekeland

Lieske was troosteloos en Santiel liep erbij als een kiekie zonder kop. Zij wist 
dat Ons Heere haar strafte en hij ging vanaf nu nooit meer naar de kerk. Want, 
dat hij in dezelfde tijd ook nog zijn werk kwijtgeraakte in Ronse, dat was er 
teveel aan geweest. Ze moesten leven van wat hij zo nu en dan bij de boer 
kon verdienen. De twee koeien waarmee hij stoeftege, voor ze trouwden, 
had hij van thuis niet meegekregen. Eigenlijk had hij zich uitgegeven voor 
een welstellende gast, maar in werkelijkheid bezat hij weinig of niets. Van 
de melk van haar twee geiten, de eieren van een toeveel hennen en wat 
groensels en patotters uit de lochting, moesten ze leven. Zij was wel begoed, 
maar wreed profijtig.
Van haar vader, de katsieër die zijn leven lang had gewerkt van tijlek tot late, 
had ze het huisje waar ze woonden geërfd. En op de Spaar- en Lijfrentekas 
had ze wat centjes staan, maar daar wou ze niet aankomen. Na al wat ze 
had meegemaakt, had ze zich in het hoofd gehaald dat ze misschien zelf niet 
lang zou meegaan en ze wou een schone begrafenis, met kerkdienst om elf 
uur. De profijtigheid van Lieske, op het gierige af, was er intussen de oorzaak 
van dat ze de endekies niet aan elkaar kregen.
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Santiel stroopte konijnen in de kouters langs het Pierenbos. Hij werd betrapt 
door de boswachter, maar reageerde door serieus van zijn oren te maken 
tegen die vent. Dreigend met van alles en nog wat. De boswachter bleef ijzig 
kalm, zodat Santiel er plotseling schou van werd en zich weg haastte, zijn 
lichtbak in de steek latend. Het stropen zou hij evenwel nooit afleren, het 
Bosterijst werd zijn nieuw actieterrein. 
Hij werkte zoals gezegd af en toe te Boerzen Berties op het hof. Dessen met 
de vlegel, de mestkarren laden, de beer oppompen, allemaal zwaar werk. 
Eigenlijk werd hij enkel gevraagd voor de dingen waar de boer zelf tegenop 
zag. Hij werd bovendien slecht betaald. Op een goeie keer dacht hij eraan ter 
compensatie ne kluits tarwe scheef te slaan, maar het lukte hem niet. Kort 
daarop had hij wel onverwist, bijna zonder het zelf te beseffen, een hesp, die 
daar in het ovenbuur in den domp van veunzend haverie stro te roken hing, 
mee gegrist. Hij had er stiekem met zijn zakmes een schelleke afgeviggeld 
en geproefd. Het had naar meer gesmaakt! Hij moet toen een poos van zijn 
zinnen beroofd geweest zijn, lang genoeg om de hesp in haar geheel in een 
kimpie zak te laten vallen. Toen hij weer te zijnen tjelfsten kwam, stond hij aan 
de achterkant van het hof op de losweg naar de kouters toe. Een hesp stelen 
is doodzonde, dacht hij, maar ermee terugkeren zou een nog veel grotere 
stommiteit zijn. Hij stapte met de buit naar huis en dacht aan restitutie, later, 
na de oorlog.
Lieske vloog uit, ze wou geen gestolen goed, ze was vooral ontgoocheld dat 
hij zoiets had gedaan. 
"Als het uitkomt, vliegt g' in den bak, 't zal dan beter zijn!"
"Het komt niet uit, ik weet van niets, ik zou voor geen geld de mensen 
bedriegen, wat dachten ze wel!"
Lieske wou van het vlees niet eten. Santiel dacht: ik zal zoveel te langer voort 
kunnen. Maar zij bleef vernokkelen dat hij een dief was. Het werkte hem op 
de zenuwen, ze was hoe langer hoe meer een komorig vramens geworden. 
Het verlies van haar kind zat er natuurlijk voor van alles tussen.
De boerin, die 's anderdaags de diefstal had opgemerkt, fruuttege haar kot 
op en verdacht iedereen die te naargange kwam. De boer vond het geval erg 
genoeg om er de gendarmen bij te halen. Die schreven alles op en dronken 
daarna nen dreupel djenever. Ze piesten ne plas en… Nee, nee, ze lieten 
het daar niet bij. Wie geregeld op het hof kwam, werd op de rooster gelegd. 
Santiel was de onschuld zelf en zeer begaan met wat er gebeurd was. Hij 
meende iemand gezien te hebben, zei hij, een wijf met ne kimpie zak over 
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haar schouder, maar het was donker geweest, hij had het kreng niet kunnen 
herkennen en ook niet gedacht dat het een dievegge was. 
Tot huiszoekingen in 't gebuurte was het niet gekomen, het ging per slot van 
rekening niet over een heel varken, alleen maar over een hesp. En… was 
het wel zo zeker dat heel de giemnezie niet verzonnen was door het wijf van 
Bertie zelf? Gewoon uit nijigheid. Ze was ertoe in staat.
"Ge zoudt beter ook naar de koolputten gaan werken, gelijk Nard en al die 
andere gasten," zei Lieske. "Ge zoudt daar goed uwen boterham verdienen, 
we zouden hier wat uit de mizerie geraken."
Dan is hij de hele dag uit mijn voeten, dacht ze, en 's nachts is hij moe genoeg 
om mij gerust te laten.
Maar haren haring braadde niet, Santiel zag dat koolmijnderswerk niet zitten. 
Dat was niets voor hem, veel te diep in de grond, veel te veel gestof, veel 
te lang op de trein zitten. Het moet een beetje doenbaar blijven. Mocht hij 
gelijk zijn broer Mielie opgeroepen geweest zijn om voor den Duits te gaan 
werken, hij zou het ook niet gedaan hebben. Dat zeker niet! Nooit! Met heel 
de parochie, maar niet met nen Treemie. 
Was hij eigenlijk een leegaard? Ba neej. Hij begon zelen te draaien en berkie 
bezems te maken, maar kreeg die dingen niet verkocht. 
Van pure ambetantigheid begon hij te drinken. Eerst in den duik, daarna met 
een paar andere kwakzalvers die nooit zonder dorst waren. De krijnzen die 
hij verdiende bij de boer, deed hij voor een deel op te Tanteurs, te Stampers, 
te Cloviezen, te Coppies. Halve dagen zitten klappen over de slechte tijd, 
roddelen over de mensen, zeveren over de wijven. En dan, na het zoveelste 
glas bier, geleidelijk de wereld zien veranderen, jezelf een vent voelen, je 
problemen zien wegsmelten. Opgesmeten geraken. 
"Marie-Lou, zet de spreekmachine aan en legt een plaat op, we gaan dansen." 
De Charleston, de Foxtrot, of liever ne Frotting Blues. Zomaar, midden den 
achternoen.
Marie-Lou kent haar stiel. Ze legt een plaat op, draait aan de zwengel tot 
de ressort van het toestel gespannen staat, klikt aan, laat de naald op de 
magische schijf neerdalen. 
"J'ai deux amours…" Het feest begint.
Ze pakt een van de gasten in haar armen. De meest onbehouwen kerel het 
eerst. Ze is een schoon jonk, van alles goed voorzien. Die jongens hebben wat 
troost nodig, denkt ze, het is een goed werk wat ik doe en ik verdien er mijn 
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boterham mee. Om beurten komen ze in haar armen terecht. Ze geilen tegen 
haar lijf aan. Het leven is schoon, denken ze. En daarna is het lang dood te 
zijn. En als we dan dood zijn, dan groeit er gers op oezen buik…
Marie-Lou was gewillig tot op zekere hoogte. Als er enen op aanstuurde 
om echt "vuile manieren" te doen, zei ze dat hare vent alle minuten kon 
thuiskomen. 
Ze kenden hare vent, gevaarlijk was hij niet, als het eropaan kwam zou hij op 
het gepaste moment zelfs een keer te gebaries achter of voor gegaan zijn. 
Als zijn staminee maar marcheerde. Hij wist dat zijn Marie-Lou niets te kort 
kwam, dat ze dus met een vent gelijk hij al meer dan genoeg had.
Santiel kwam vrolijk thuis en begon zijn Lieske het hof te maken.
"Ge stinkt naar den drank," sneerde ze.
Hij streed het niet af, hij at wat ze had gekookt en viel daarna meteen in slaap.
Een volgende keer bleef hij veel langer weg, ze had zich serieus opgewonden 
en ten slotte zijn eten in de spende gezet, hij kon het koud in zijn zatte kloten 
spelen. 
Hij maakte van zijn oren. Als hij echt zat was, mocht er hem niets tegengaan, 
dat had ze intussen kunnen weten. Hij was onhandelbaar. Ze was beginnen 
tuilewuiten. Hij werd woest. Ze zei dat ze hem beter nooit had gekend. 
Dat was de druppel.
"Gij zijt een gierige pinne," schreeuwde hij.
"Gij zijt een vuile soepe," klepperde ze tegen.
Het bloed steeg hem naar de kop, hij pakte een stoel en begon ermee te 
zwaaien.
Dan was ze opeens benijt geworden en naar de voutekamer gevlucht. Ze 
smeet de deur toe en deed ze op slot. Hij sloeg de deur aan splinters, maar 
toen hij naar binnen wou, schoot hij van het trapje, wankelde en viel. Hij 
moest zich serieus zeer gedaan hebben, want hij lag daar te janken en te 
vloeken. Ze liet hem lawijt maken, als hij lawijt maakt is hij niet dood, dacht 
ze. Hij viel uiteindelijk ter plekke in slaap.
's Anderdaags kwam hij aan haar voeten kruipen. Ze genoot van zijn spijt en 
liet hem sudderen.
Een paar weken later gebeurde er iets ergs. Het was midden de nacht en 
Lieske was alleen thuis. Ze hoorde gerucht in de koterij achter het huis, maar 
dierf niet gaan kijken. Ze bad de hemel dat Santiel nu toch zou thuiskomen en 
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zien wat daar aan de hand was. Misschien zat er een vos in het hennenkot, 
maar het kon ook een dief zijn die patatten of kolen kwam stelen. 
Het was een winderige nacht, misschien hoorde ze dingen die er niet waren. 
Maar ze was doodschou en daar kon ze niets aan doen. Ze was vroeger nooit 
schou geweest, nu wel. Misschien ook een beetje met het vooruitzicht dat 
haren halvegedraaiden weer pommelee zou thuiskomen - het viel alsmaar 
vaker voor - en hij dan van zijn latte zou geven.
Ze zat rechtop in bed in de donkerte te pieren. En kreeg het koud, liet zich 
achterover gaan, trok de sjorgen over haar hoofd, zodat ze niets meer kon 
horen. Maar haar verbeelding werkte voort. Er sloop een vent langs het huis. 
Was de achterdeur wel toe? En het vensterke van het schotelhuis? Iemand 
wist wellicht dat ze nog alleen thuis was. Iemand met kwade haren in zijne 
stert. Hij zet een koevoet tegen de achterdeur, wrikt ze open, ze hoort duidelijk 
het gekraak. En dan de stappen op de tegelvloer. De adem van een man, een 
monster. Het kriepen van de kamerdeur.
Ik word vermoord!!!
Ze schreeuwde en kwam overeind, staarde in het donker. Zag niets. Alleen 
het zwakke, nachtelijk schijnsel op de gordijntjes. 
Kort daarop hoorde ze Santiel thuiskomen. Uitzonderlijk stil. Hij scheen niet 
eens erg bezwiebeld te zijn. Waar had hij dan zolang gezeten? Ze hield zich 
koest en deed alsof ze sliep. Bijkanst zonder geruchte te maken stond hij zich 
uit te kleden en kroop hij naast haar. Ze verwachtte dat hij meteen in slaap 
zou vallen, maar dat gebeurde niet. Hij draaide zich om en even later weer 
om. Hij lag te woelen. Had hij dingen gezien of meegemaakt waarmee hij nu 
bezig bleef en daardoor de slaap niet kon vatten? Ze brandde van curieusheid 
maar zweeg. Als ze hoorde dat zijn asem rustiger werd, begon ze zelf ook 
weg te doezelen. Morgen, in de nieuwe dag, zou hij vanzelf verklappen waar 
hij had uitgehangen.
Ze was als eerste op, maakte vuur in de stove en zette de moor op. Dan 
ging ze de geiten melken. Het was elke dag haar eerste werk. Het was haar 
manier om haar beesten, waar ze sterk aan verknocht was, "goeie dag" te 
zeggen. Bella en Laura heetten ze. Ze schrok zich een malheur, toen ze de 
staldeur opendeed. Bella was weg, Laura stond jammerlijk te mekkeren. Er 
was een deur naar de konijnenkoten en een plekske waar de beteraafmolen 
stond, ze zocht al de koten af, maar Bella was nergens te zien. Ook buiten in 
de boomgaard niet. Bella was weg! Ze deed het hekje naar de straat open, 
keek links en rechts, zag alleen Tieste Gomarke die aan zijn hofgat kwam en 
even zijn hand opstak.
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Lieske haastte zich opnieuw naar het geitenkot.
Santiel kwam slaapdronken, met verluierde kop achter haar aan.
"Wat gebeurt er?"
"Bella is weg," jankte ze.
"Hoe, Bella is weg?" Hij kon het niet geloven.
"Ik heb lawijt gehoord vannacht," zei ze. Ze begon meteen te reclameren.  
"Waar zat ge weer zolang? Ge weet gij niet wat dat is, zeker, die ontruste 
altijd."
Hij keek beteuterd, antwoordde niet op haar vraag, ging op zijn beurt alle 
koten af, op zoek. Maar vond Bella  niet.
"We moeten het aangeven aan de gendarms," zei ze.
Hij twijfelde of dat wel een goed idee zou zijn.
"We moeten weer een hond hebben."
De Duitse schaper was al een tijdje dood.
"Als gij meer thuis blijft, hebben we geen hond nodig."
Hij zweeg, dat was het beste wat hij kon doen.
Het nieuws liep rond als een vierke. Trienekies Lies haar geit is gestolen! Zo'n 
bijzonder nieuws was het eigenlijk niet, er ging geen week voorbij zonder 
melding van ieverst een diefstal. 
Bij Mollekiezen Djef hadden ze heel het kot omgekeerd en waren ze er met 
Zulma haar oorbellen vandoor! Toeters Camilla was haar sacoche gepakt! In 
de kerk nog wel, binst dat ze te communie was, ge kunt het u niet voorstellen! 
Sara, het wijf van Roonkerze Monk, had brood gebakken. Ze was na het 
bakken nog bezig geweest in het ovenbuur, de trog schrepen en zo, daarna 
was ze mee ruize haar gat gekeerd of ze waren er met haar versgebakken 
brood vandoor! Heel de streekte leed onder een blijkbaar ongeneeslijke plaag.
Maar dat van die geit van Trienekies Lieske, dat werd een geval apart. Tieste 
Gomarke had iets gezien, maar was niet zeker. Pierze Katers Zulma vertelde 
het voort en wist het wel zeker, ze wist zelfs meer. Die geit was volgens haar 
niet gestolen maar "meegepakt". 
Dat moet ge mij ne keer uitleggen. 
Zulma wist van een goed part dat het beest in kwestie 's anderdaags op 
D'Hoppe, bij Vennie Kloef werd gezien. Nu wist iedereen dat je met Vennie 
uit je doppen moest kijken, maar niemand geloofde dat hij iets zou stelen. 
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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".

Hij was ne marchank, hij kocht en verkocht, niet alleen oud ijzer, maar alles, 
zelfs een geit. 
Kom mij nu niet vertellen dat Lieske haar Bella verkocht heeft en daarna 
beweert dat de beeste gestolen werd.
Toch een rare historie, als ge het mij vraagt.
Nu, er werd geroddeld dat het een lieve lust was. Uiteindelijk waren er maar 
twee mensen die van de zaak het fijne wisten. Een van de twee was Treemie. 
Het zou naderhand uitkomen, dat die godverdomse klootzak het lievelingsdier 
van zijn wijf bij nacht en ontij verkocht had, ver onder de prijs.
Nu, over Treemieze Santiel is nog lang niet alles gezegd. Onthoud waar we 
gebleven waren, de volgende keer vertellen we voort.
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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 1987?

Maarkedal, oktober 1987 
Het gebeurt wel eens dat de agenda van de gemeenteraad beheerst wordt 
door onderwerpen die weinig aanleiding geven tot enige discussie. Zo 
gebeurde het ook in oktober 1987 waar de "gemeenteraad op een drafje 
werd afgehaspeld ". Enkel toenmalig oppositieraadslid Peter Thienpont kon 
enige animositeit opwekken, toegevend dat "hij met zijn opmerking wel de 

anekdotische toer opging ". "Hij was immers 
niet zo gelukkig met het feit dat Maarkedal 
zijn huisvuil in witte zakken moet steken. 
Volgens het raadslid zijn die nogal doorzichtig 
en dus weinig kies." Wie herinnert zich die 
zakken nog? "Raadslid Thienpont stelde 
die opmerking reeds te hebben gehoord 
bij sommige inwoners van de gemeente. 
Schepen Lippens wuifde de opmerking van 
het oppositieraadslid weg... We hebben 
nog  de tijd gekend dat het huisvuil vanuit 
emmers op de vrachtwagen diende te 
worden gegoten. Toen kon men inderdaad 
spreken van weinig privé, maar nu moet men 
toch geen spijkers op laag water zoeken." 
En daarmee werd het grootste discussiepunt 
van bewuste gemeenteraad afgesloten.
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Maarkedal, begin 1987
"Op 1 januari was het precies 10 jaar geleden dat de nieuwe gemeente 
Maarkedal als fusie van Etikhove, Nukerke, Maarke-Kerkem en Schorisse ten 
doop werd gehouden. Voor sommigen een ongelukkig samensmelten, voor 
anderen slechts een voortzetting van de oude bestuursvormen onder één 
beheer, maar of men zich in Maarkedal werkelijk Maarkedaler voelt, valt te 
betwijfelen. Nog nooit als voorheen wordt zo in deelgemeenten gedacht, en 
komt de plaatselijke gebondenheid boven. Maarkedal bestaat nog alleen op 
papier... of wacht het op een nieuwe generatie? "
Zou deze inleiding van een krantenbladzijde vullend artikel nog steeds enige 
actualiteit inhouden, nu bijna dertig jaar later? Zou het kunnen dat bijna 
veertig jaar na de fusie enkel de jongere generatie en de inwijkelingen 
Maarkedalers zijn en de ouderen zich toch nog een beetje ingezetenen voelen 
van de vroegere deelgemeenten?
De reporter vervolgt zijn artikel met de mening van enkele "éminences grises " 
uit Maarkedalse politieke wereld van 1987.
Burgemeester Michel Langie had 
steeds wel een uitgesproken mening 
met soms een provocerend tintje erbij. 
"Maarkedal denkt nog niet eenvormig, 
maar we moeten proberen toch een 
eenheid te verwezenlijken. Mijn partij, 
de SP, heeft in dat opzicht geprobeerd 
hierin toonaangevend te zijn. Wij 
hebben geprobeerd steeds in algemene 
partijpolitieke standpunten te denken. 
Maar dat kan men niet zeggen over 
elke andere partij.  Ik heb altijd moeten 
vechten, en heb vaak verloren, en het 
geluk zit me nu een beetje mee, maar 
ik was ook gelukkiger geweest als 
oud-Nukerkenaar in een coalitie met 
Kluisbergen. Alleen Nukerke hoorde 
volgens mij meer bij Kluisbergen dan in de huidige fusie." Misschien komt zijn 
wens binnen enkele jaren uit. Is er immers geen sprake van nieuwe fusies?
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Toenmalig ereburgemeester André Hubeau, 
Nukerkenaar, was de eerste burgervader van 
het nieuwe Maarkedal. "Hij maakte de evolutie 
mee van deelgemeente tot grotere entiteit. Zijn 
oordeel: het werd een meevaller. Oorspronkelijk 
was hij niet zozeer voor vergroting: als 
burgemeester van Nukerke kende ik iedereen, 
en kon ik beter contact houden met de 
mensen. Dat is nodig voor een goed beleid. De 
verruiming naar Maarkedal toe zag ik eerder 
negatief. Ik geloofde er aanvankelijk niet in. 
Maar de tijd heeft me doen veranderen. ... 
De partijgeest per deelgemeente net als het 
verenigingsleven zijn  er nog niet helemaal uit, 

maar dat evolueert wel. Het voorbij decennium is een zegen geweest voor 
Maarkedal, en geen tegenvaller. Op tien jaar zijn alle grote werken, die men 
anders niet kon realiseren, een feit. In gans Maarkedal ligt de waterleiding 
en de kabel-TV, de wegen zijn er veel verbeterd, en de landbouwgronden 
kregen het voordeel van de ruilverkaveling. Nu die prioriteiten verwezenlijkt 
werden, zegt ereburgemeester Hubeau, kunnen andere accenten bepaald 
worden. Ik denk daarbij aan culturele- en sportaccomodaties. ..." En op dat 
laatste wordt al dertig jaar gewacht...

"Schepen van Financiën, Elie Bockstal, 
vindt in Maarkedal een snelle en gunstige 
evolutie. Vooral de jongere generatie 
denkt veel ruimer, meent hij, wat niet belet 
dat men zijn eigen entiteit mag blijven 
bewaren. Men vergeet soms in zijn kritiek 
de voordelen van een fusie. Ruimer denken 
is denken in toekomstperspectief, is Europees 
denken. Veel kleinere gemeenten zagen 
de kans ontglippen om grootse zaken te 
verwezenlijken. Denk aan de ruilverkaveling 
bijvoorbeeld. Schorisse geniet hiervan niet 
omdat de fusie nog niet doorgevoerd was. 
... Ook financieel is men sterker, zodat meer 

zaken in eigen beheer kunnen worden gepland en vlugger en goedkoper 
kunnen uitgevoerd worden. Fusie was een moderne manier van de zaken 
ruimer aan te pakken."
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"Schepen van Onderwijs, Cultuur en Sport, 
Richard Vanderlinden, ziet het eerder 
positief. Meer en meer beginnen de mensen 
zich Maarkedaler te voelen, maar in het 
verenigingsleven moet de eigenheid van 
iedere parochie blijven. Men mag of kan geen 
gedwongen fusies maken van de bonden die 
eeuwenlang onder elke toren gegroeid zijn. 
Dat belet niet dat men zich ook Maarkedaler 
kan voelen. Hoe meer men die eigen aard van 
elke deelgemeente gaat bevechten, hoe erger 
de reflex en de behoudsgezindheid van de 
bevolking. Na tien jaar zijn de bewindsmensen 
ook veel ruimer gaan denken in grotere oppervlakte. Iedereen staat wel nog 
voor zijn eigen deelgemeente, maar er zijn al veel gemeentepolitiekers die de 
oude politiek van vroeger laten varen hebben. ..." En schepen Vanderlinden 
blikt ook even naar het sportgebeuren. "Sport moet blijven zoals het nu is: 
plaatselijke kernen met onderlinge overeenkomst, maar een geheimpje moet 
me van het hart. Als we door de zorgen van de scholenbouw zijn, hoop ik een 
sportschuur te kunnen realiseren...". Dertig jaar geleden.
De reporter vond het ook opportuun mensen van de oppositie aan het woord 
te laten. Die keken precies toch iets anders tegen deze fusie van gemeenten 
aan.

Adelin De Zaeytijdt, ereburgemeester van 
Schorisse, aanzag de fusie als een mislukking. 
"Er zijn weinig geslaagde fusies in dit land, 
en Maarkedal kan er zeker niet toe gerekend 
worden. Voor de burger betekent het geen 
besparing, veel verderaf van het centrum, en 
behandeld als een nummer. Volgens de laatste 
burgemeester van Schorisse bestaat Maarkedal 
alleen op papier.
In geen enkele partij is er eenheid. Iedereen 
denkt nog in termen van de oude gemeenten, 
en er ontstaat een gevecht om de macht. Wat 
oorspronkelijk de SP van de macht hield, de 

tweestrijd tussen twee tenoren, speelt zich momenteel af in Jong-Maarkedal, 
terwijl ook bij de CVP de opvolging van oud-burgemeester Hubeau nog niet 
in kannen en kruiken is. ‘t Zal nog tot ‘t jaar 2000 duren vooraleer de echte 
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Maarkedaler aan het bestuur komt. Zolang de huidige generatie politiekers 
niet verdwenen is, blijft Maarkedal alleen een naam op papier. "
Leider van de oppositiepartij Jong-Maarkedal, dokter Edmond De Meulemeester, 
is eerder gedesillusioneerd in de fusie. "Na tien jaar denkt men nog altijd in 
schuifjes, volgens de vroegere deelgemeenten, en dat is zo voor iedereen. 
Elke partij ondergaat tal van problemen door die apartheid. De mentaliteit 
misnoegt mij. Ik had het veel breeddenkender gezien. Als oppositie worden 
we al tien jaar aan de kant gezet, en binnenskamers vecht iedereen voor eigen 
deelgemeente en eigen persoon. Dat is ook zo bij de meerderheid. ... Voor 
mij is het alvast geen gelukkige verjaardag van Maarkedal, de gemeente die 
alleen op papier bestaat, een samenraapsel is van vroegere deelgemeenten 
waarin de sterkste de plak zwaait. "
Allemaal uitspraken van nagenoeg dertig jaar geleden...

Etikhove, begin 1987
Toen ik dit kleine artikeltje in handen kreeg, moest ik terugdenken aan de tijd 
dat ik mijn eerste schooldagen ging slijten in het College te Ronse. Als ventje 
van nog geen twaalf jaar stond je daar op het perron van het Etikhoofse station 
te wachten op de trein van 7h40. Opstappen gebeurde in - toen nog - derde 
klasse (die werd kort nadien afgeschaft). De trein werd soms nog getrokken 
door een stoomlocomotief (ook een van de laatste waarschijnlijk). Er was toen 
nog veel treinverkeer, want op het andere spoor - er waren er toen immers 
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twee, en even verder nog een rangeerspoor voor goederentreinen - kwam 
de trein aan die naar Oudenaarde reed. Precies lang geleden. 
In januari 1987, vijfendertig jaar later, verscheen dan volgende titel in de 
krant: "Etikhoofs station in verval! " Het korte artikel geeft een onverbloemde 
kijk op de plaatselijke toestand, nu bijna dertig jaar geleden. "Het Etikhoofs 
station is helemaal in verval. Tot een paar jaar geleden was er nog een 
drukke opstapplaats van reizigers, maar deze moeten het nu maar met de bus 
stellen. Het tweede spoor en de loskaai zijn afgebroken, en het perron ligt er 
als een puinhoop bij. Over korte tijd is het zelfs niet meer de moeite om het 
stationsgebouw te verkopen, want ook daar ontstaat verval. De gemeente 
kocht de loskaai en zette er een loods op voor openbare werken. Errond 
ligt materiaal en afval van buizen en kasseien. Waar is de tijd dat Etikhove-
station de eerste prijs won voor de mooist versierde spoorwegtuin? Esthetische 
vooruitgang werd er in geen geval gemaakt. "

Louise-Marie, oktober 1987

In al de tijd dat ik deze knipselreeks opmaak, is het de eerste keer dat 
een reporter enkele culinaire recepten aanprijst in zijn artikel. Aanleiding 
was de vestiging van een nieuwe record in Louise-Marie: een pompoen van 
49 kg. "Bij Rachel De Smet in de Ommegangstraat konden wij onze eigen 
ogen bijna niet geloven. Buur André Schepens plantte in haar tuin welgeteld 
één pompoenplant en die gaf nu een overweldigende oogst. Het zwaarste 
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exemplaar woog 49 kg en zijn twee broertjes elk 22 kg. Wat moet de mens 
met 93 kg pompoenvlees aanvangen? "
André Schepens liep met rare plannen rond. In navolging van die andere 
bekende vereniging, de Bierfluiters, dacht André eraan om een nieuwe 
groepering uit de grond te stampen, de Soepslurpers. En dat was nu net de 
aanleiding waarom de reporter van dienst de Soepslurpers enkele suggesties 
deed, waaronder een delicieus recept voor een inhuldigingssoep.
"Met 1 kg pompoen heeft men soep voor 6 personen. Meteen weet André dat 
hij dit jaar met zijn 93 kg pompoenen 558 personen op zijn eerste feest van de 
Soepslurpers mag uitnodigen." Zou de freelance reporter een leraar wiskunde 
zijn? En dan volgt zijn recept. Ik geef het graag mee. "Neem een pan en giet 
er 1 liter koud water in. Voeg daar 2 kruidenbouillontabletten, 2 laurierblaadjes 
en 250 g gesneden soepgroenten aan toe. Het deksel er op en een half 
uurtje zachtjes laten koken. " Dit is dus duidelijk geen bereiding voor die 558 
personen. "Ondertussen neem je 2 grote uien, pel ze en verdeel ze in snippers. 
Dan is je tijd gekomen om je pompoen te voorschijn te halen. Verwijder de 
pitten en de losse vezels. De smakelijke klomp van 1 kg wordt dan gesneden. 
Gooi nu 50 g boter in een pan. In de verhitte boter laat je vervolgens de 
uien een vijftal minuten zachtjes bakken. Neem 2 teentjes knoflook, pel ze 
en pers ze boven de sudderende uien uit. Vervolgens voeg je er de blokjes 
pompoen aan toe. Laat alles nog een tiental minuten verder bakken. Neem 
nu de bouillon en zeef deze boven de pan waarin de pompoenblokjes aan 
het sudderen zijn. Neem enkele blokjes pompoen weg, haal je mixer of 
passe-vite uit de kast en maak de inhoud van uw pan tot een mooie vloeibare 
puree. Voeg er dan de achtergehouden pompoenblokjes aan toe en breng op 
smaak met een snuif zout, een lepel suiker en peper van de molen. Laat nu 
de pompoenpitten in een pan goudbruin roosteren terwijl je de soep goed 
opwarmt. Voeg er de geroosterde pompoenpitten aan toe en dien op. Als je 
het werkelijk feestelijk wil maken, serveer er afzonderlijk wat slagroom bij. 
Iedereen neemt de hoeveelheid die hij zelf wenst en roert die door zijn soep."
In het artikel volgen nog twee bereidingen met pompoenen, maar daarvoor 
moet de lezer het krantenknipsel maar eens gaan bekijken bij Roger.
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Schorisse, juni 1987

Terwijl het bouwen van de gemeentelijke basisschool in Nukerke in een 
eindfase treedt, nadert het administratief dossier voor het optrekken van 
een nieuw schoolgebouw aan de Essestraat te Schorisse ook een eindstadium. 
"Op donderdag 25 juni worden de werken toegewezen. De gebouwen van 
de vrije school, net achter de kerk van Schorisse, zullen met de grond gelijkt 
gemaakt worden." 
"De Vrije Gesubsidieerde Basisschool van Maarkedal heeft al drukke bouwjaren 
achter de rug. In de Nukerkse vestiging konden de leerlingen rond Pasen van 
vorig jaar reeds nieuwe klaslokalen in gebruik nemen. Nu is Schorisse aan de 
beurt. Wilfried Van Eeno is de financiële verantwoordelijke in de beheerraad 
en maakt ons wegwijs in het bouwproject. Het nieuwe schoolgebouw zal vier 
lagere en twee kleuterklassen omvatten, plus een refter met keuken, een 
turnzaal en een vergaderruimte. De parochiale zaal De Wante is het enige 
van de bestaande gebouwen dat overeind blijft. De rest verdwijnt onder de 
slopershamer." De vraag is wel wat er tijdens de werken met de schoolkinderen 
gaat gebeuren. Waar kunnen die terecht? Waar ze nu nog kunnen ravotten 
op de speelplaats zal dit straks niet meer mogelijk zijn. De speelplaats zal 
herschapen worden in een bouwwerf. En de klaslokalen zullen ook verdwenen 
zijn. "Daar is reeds aan gedacht en ik denk dat ik een heel goed alternatief 
achter de hand heb, waarbij de leerlingen in Schorisse zelf de lessen kunnen 
blijven volgen. Voorlopig heb ik daar echter nog geen officiële kijk op en 
daarom wacht ik liever nog enkele dagen om die plaats mee te delen..." 
En zo blijven wij bij deze ook op onze honger zitten! 
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Maarkedal in het voorbije decennium
Marc Vuylsteke

In het voorjaar van 2014 publiceerde de studiedienst van de Vlaamse Regering 
en het Agentschap Binnenlands bestuur een nieuw rapport "Gemeentelijke 
profielschetsen", om zo de lokale besturen optimaal te ondersteunen bij 
het opvolgen en realiseren van de gemaakte beleidsdoelstellingen in hun 
meerjarenplan. 
Aan de hand van een beperkt aantal indicatoren krijgt men in dit rapport 
een zicht op de werking van de gemeente en haar OCMW. Hoe ziet de 
financiële situatie van die besturen eruit (ontvangsten, uitgaven, schuld)? 
Hoeveel personeelsleden kunnen de besturen inzetten om de dienstverlening 
aan de bevolking te verzekeren? Met welke omgevingsfactoren moet het 
gemeentebestuur rekening houden? Zo vermeldt het rapport een aantal 
demografische kenmerken van de bevolking, grondgebonden kenmerken zoals 
evolutie verkoopprijzen bouwgrond, economische kerncijfers (ondernemingen, 
werkgelegenheid) en informatie over de levensomstandigheden (onderwijs, 
welzijn en armoede…).
De gegevens over Maarkedal worden afgezet tegen het Vlaamse gemiddelde 
en tegen het gemiddelde van de groep "kleine agrarische gemeenten" waartoe 
Maarkedal behoort.
Het is dan ook uit dit rapport1 dat we enkele interessante wetenswaardigheden 
over onze gemeente in Businarias willen opnemen. Het volledige rapport 
over Maarkedal is online te raadplegen op de site van het Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur (www.binnenland.vlaanderen.be bij de rubriek 
statistieken) of op www.lokalestatistieken.be, onder de knop projecten.2

In dit eerste deel bekijken we van naderbij een aantal demografische kenmerken 
van de bevolking, enkele financiële gegevens over de bestuurkracht van de 
gemeente en van het OCMV (ontvangsten, uitgaven, schuld), grondgebonden 
kenmerken zoals bevolkingsdichtheid, evolutie verkoopprijzen bouwgrond. In 
het volgende nummer bekijken we de economische kerncijfers (ondernemingen, 
werkgelegenheid) en informatie over de levensomstandigheden (onderwijs, 
welzijn en armoede…).

1. http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2014/Maarkedal.pdf
2. Met dank aan Steve De Boever voor het kritisch nalezen van het artikel, voor de geformuleerde 

opmerkingen en de bijkomende informatie.
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1. Demografische kenmerken van de bevolking3

1.1 Bevolking, evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 
jarigen en aantal 65-jarigen en ouder

De bevolking van Maarkedal 
daalde tijdens het decennium 
2004-2014, dit in tegenstelling 
met de bevolking van de kleine 
agrarische gemeenten4 en het 
Vlaams gewest. Het aantal 
inwoners in 2004 bedroeg 6386, 
de twee volgende jaren steeg 
het aantal tot 6468 om dan 
geleidelijk jaar na jaar te dalen 
tot 6332 in 2014. Volgens de 
prognoses van de studiedienst 
van de Vlaamse regering zal het 
aantal inwoners verder dalen tot 
6212 in 2024 en tot 6082 in 2030. Stellen we voor 2004 het aantal gelijk aan 
100, dan vinden we voor Maarkedal in 2014 de waarde van 99,2. Voor de 
kleine agrarische gemeenten is dat 104,6 en voor het Vlaams Gewest 106,6.

0-19 jarigen
Tien jaar geleden telde Maarkedal 
1484 inwoners jonger dan 20 
jaar. Dit aantal groeide geleidelijk 
aan tot 1520 in 2007 om dan te 
dalen naar 1345 inwoners in 
2014. Stellen we het aantal in 
2004 gelijk met 100 dan krijgen 
we voor Maarkedal in 2014 het 
getal 90,6. Voor het Vlaams 
gewest is dit 103,6.

3. ADS, verwerking SVR-Datawarehouse.
4. Kleine agrarische gemeenten: Bekkevoort, Bever, Borgloon, Galmaarden, Geetbets, Gilgelom, 

Glabbeek, Gooik, Heers, Herne, Herstappe, Hoegaarden, Horebeke, Kortenaken, Lierde, 
Linter, Maarkedal, Nieuwerkerken, Pepingen, Riemst, Sint-Laureins, Tielt-Winge, Voeren, 
Wortegem-Petegem, Zoutleeuw, Zuienkerke en Zwalm. (Kluisbergen behoort tot de landelijke 
en agrarische gemeenten met een industriële activiteit).
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65-jarigen en ouder
Het aantal 65-jarigen en ouder was 1295 in 2004 of 189 inwoners minder 
dan het aantal inwoners jonger dan 20 jaar. Dit getal loopt geleidelijk op met 
110 eenheden om in 2014 het getal 1405 te bereiken, wat nu 60 eenheden 
hoger ligt dan het aantal min 20-jarigen. Wanneer we ook hier het aantal in 
2004 gelijkstellen met 100 dan krijgen we voor 2014 voor Maarkedal het getal 
108,5 en voor het Vlaams Gewest is het 115,6.
20-64 jarigen
Het aantal 20-64 jarigen was in 3607 in 2004 en dit aantal schommelde in de 
loop van het decennium zeer weinig. In 2014 waren er 3582 inwoners 20-64 
jarigen. Stellen we het getal van 2004 gelijk met 100, dan krijgen we in 2014 
voor Maarkedal 99,3 en voor het Vlaams Gewest 105.
De afhankelijksratio is de verhouding van de bevolking buiten de beroepsactieve 
leeftijd en de bevolking op de beroepsactieve leeftijd. 

0-19 jarige + 65 j en ouder
20 - 64 jarigen

De afhankelijkheidsratio voor Maarkedal schommelde tussen de 78,2 en 76,8. 
Voor de kleine agrarische gemeente is dat tussen 65,1 en 68,0 en voor het 
Vlaams Gewest is dat tussen 66,3 en 68,8. Het hoge cijfer is grotendeels 
te verklaren door de aanwezigheid van 4 rust- en verzorgingstehuizen in 
Maarkedal.

1.2 Geboorten
De tabel geeft duidelijk een dalende trend weer. Kijken we dan naar het aantal 
geboorten per 1000 inwoners dan zien we voor 2003 een gemiddeld cijfer van 
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10,8 dat in de loop van het decennium daalt tot 8,8. Voor het Vlaams Gewest 
was dit respectievelijk 10 en 10,6.

1.3 Overlijdens
Hier is de trend licht stijgend. Het aantal overlijdens per 1000 ligt in 2003 op 
13,3 en stijgt tot 16,1 in 2014. Voor het Vlaams Gewest is dit respectievelijk 
9,8 en 9,7. 

1.4 De natuurlijke aangroei 
De natuurlijke aangroei is gelijk aan het aantal geboorten min het aantal 
overlijdens.
Per 1000 inwoners varieert dit cijfer in Maarkedal van -2,5 (2003) tot -9,2 
(2012). Zowel het cijfer voor de kleine agrarische gemeenten als dat voor 
het Vlaams Gewest is positief, respectievelijk varieert dit van 9,9 tot 10,7 en 
0,2 tot 2,8.

1.5 Migratie
Migratie is de verandering van woonplaats. Inwoners verhuizen soms, hetzij 
naar een andere gemeente of stad in België, hetzij naar het buitenland. 
De termen "inwijking" en "uitwijking" gebruikt men voor een binnenlandse 
migratie, "immigratie" en "emigratie" staan dan voor een buitenlandse 
migratie. Het migratiesaldo is het verschil tussen het aantal immigraties/
inwijkingen en het aantal emigraties/uitwijkingen.
Tussen 2003 en 2013 schommelden de inwijkingscijfers jaarlijks van 263 tot 
306, terwijl die van de uitwijking varieerden 208 tot 295. De internationale 
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inwijkingscijfers (immigratie) varieerden tussen 4 en 21, terwijl de internationale 
uitwijkingscijfers (emigratie) schommelden tussen 6 en 23.
Het migratiesaldo schommelde tussen -18 en +83.

1.6 Aantal huishoudens
Het aantal huishoudens groeide in het voorbije decennium van 2303 tot 2379. 
Stellen we opnieuw het aantal voor 2004 gelijk met 100 dan wordt dit 103,3 
voor 2014. Het cijfer voor de kleine agrarische gemeenten is gestegen tot 
107,8 en voor het Vlaamse Gewest tot 109,1.

1.7 Alleenstaanden

Het aantal alleenwonenden steeg van 485 in 2005 tot 522 in 2014. De stijging 
was zowel merkbaar bij de min 65-jarigen als bij de plus 65-jarigen, een 
stijging van ongeveer 8%. Het aantal alleenstaande mannen benadert stilaan 
dit van de alleenstaande vrouwen.
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2. Bestuurskracht van de gemeente5

2.1 Ontvangsten
De totale ontvangsten omvatten 
de exploitatie-, investerings- en 
overige ontvangsten.
De totale ontvangsten van alle 
Vlaamse gemeenten zijn in 2012 
gedaald met 7%, na een stijging 
met 2% in 2011 en een stagnatie 
in 2010. De crisis deed zich dus tot 
dusver het sterkst in 2012 voelen, 
met een zwakkere groei in 2008 
en 2010. Vooral de opbrengsten 
van de aanvullende belasting op 
de personenbelasting en de investeringsontvangsten daalden in 2012 fors. 
In 2012 ontvingen de Vlaamse gemeenten gemiddeld € 1.620 per inwoner, 
tegenover € 1.737 per inwoner in 2011. Voor Maarkedal was dit € 997 in 2012, 
tegenover € 1027 in 2011.

2.2 Uitgaven

2.2.1 Totale uitgaven
De totale uitgaven omvatten de 
exploitatie- (76%), investerings- 
(17%) en overige uitgaven (7%).
Per inwoner bedragen de uitgaven 
(Vlaams Gewest) € 1.717  in 2012, 
tegenover € 1.727 in 2011. Voor 
Maarkedal was dit € 933 in 2012, 
tegenover € 992 in 2011.

2.2.2  Exploitatie-uitgaven
De exploitatie-uitgaven bestaan 
uit bezoldigingen, sociale lasten 
en pensioenen, toegestane 
werkingssubsidies en overige exploitatie-uitgaven. 

5. Bron: ABB, Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
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De exploitatie-uitgaven bestaan uit bezoldigingen, sociale lasten en 
pensioenen, toegestane werkingssubsidies en overige exploitatie-uitgaven. 
De schuldcijfers omvatten de financiële schulden zowel op korte als op lange 
termijn. Onderstaande grafieken geven alle informatie hierover. 

2.2.3  Investeringsuitgaven 
De investeringsuitgaven bestaan uit de eigen investeringen en de toegestane 
investeringssubsidies. Wanneer we de investeringsuitgaven van Maarkedal 
in detail bekijken, is het duidelijk dat er in de periode 2006 tot 2012, maar 
weinig uitgegeven is aan investeringen. In de investeringsuitgaven zien 
we een dalende trend (de 
trendlijn is de fijne lijn in de 
grafiek) dit in tegenstelling 
met de investeringsuitgaven 
van het Vlaams Gewest. In 
vergelijking met vele andere 
p l a t t e l a nd sgemeen t en 
dient er door het nieuwe 
gemeen t ebe s t uu r  de 
komende jaren dan ook een 
grote achterstand worden 
weggewerkt.

2.3 Financiële schuld
De schuldcijfers omvatten de financiële schulden zowel op korte als op lange 
termijn. Maarkedal staat er, ondanks het Dexia-drama en de gevolgen van 
de economische crisis, financieel nog vrij goed voor in vergelijking met de 
meeste andere kleine gemeenten. Zo werd de leninglast de voorbije legislatuur 
stelselmatig afgebouwd. De weinige investeringen die de afgelopen jaren 
werden gedaan, werden meer en meer met eigen middelen gefinancierd. 
Daardoor heeft Maarkedal een mooie spaarpot kunnen opbouwen. De 
Maarkedalse schuld bedroeg in 2006 € 567 per inwoner, in 2012 € 169 per 
inwoner.
Indien we echter de investeringsuitgaven van Maarkedal tot en met het jaar 
2012 vergelijken met vele andere plattelandsgemeenten, hinkt Maarkedal 
duidelijk achterop. De huidige gunstige financiële toestand is daarom niet 
noodzakelijk synoniem met een goed gemeentelijk beleid. 
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2.4 Personeel in dienst van de gemeente
17 mannen en 23 vrouwen waren in dienst wat per 1000 inwoners een cijfer 
van 6,2 geeft. In de kleine agrarische gemeenten is dit 9,4 en voor het Vlaams 
Gewest 11,2. In 2012 werkten er 4 mannen en 19 vrouwen deeltijds, 13 
mannen en 4 vrouwen werkten voltijds. 

2.5 OCMW
De middelen waarover het OCMW in het voorbije decennium beschikte 
varieerden van € 538.000 tot € 901.000. In de onderstaande tabel kan men 
aflezen hoeveel die middelen bedragen per inwoner. Dat vergelijken we met 
zowel de kleine agrarische gemeenten als met het Vlaams Gewest.
In de tabel daarnaast krijgen we een idee van de schulden van het OCMW. 
Die zijn in 2010 sterk opgelopen wegens de bouw van het nieuwe rustoord Ter 
Gauwen. De aflossing van die lening wordt wel grotendeels gefinancierd door, 
het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden 
(VIPA).
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Bij het OCMW waren er in 2012 48 personeelsleden in dienst waarvan 4 
mannen en 44 vrouwen. Deeltijds waren dat 2 mannen en 26 vrouwen en 
voltijds 2 mannen en 18 vrouwen.

3. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen6

3.1 Grondgebied en bevolkingsdichtheid – periode van 2004 
tot 2014

De bevolkingsdichtheid of het aantal inwoner per km² is uiteraard vrij stabiel 
en varieert van 142 tot 139. Op 1 januari 2014 telde Maarkedal 6332 inwoners, 
de oppervlakte is 5,6 km², de bevolkingsdichtheid is dus 139 inwoners per 
km². In de kleine agrarische gemeenten van het Vlaamse gewest is dat 171 
inwoners/km² en voor het gehele gewest varieert het van 445 tot 474.
Bekijken we de bevolkingsdichtheid in de buurgemeenten dan is het alleen 
in Maarkedal dat de bevolkingsdichtheid eerder daalt of gelijk blijft (daalt tot 
139 in 2014). In 2011 rangschikte Maarkedal zich in vergelijking met de 589 
gemeenten van België op de 462ste plaats7.

3.2 Totaal bebouwde oppervlakte
De totaal bebouwde oppervlakte steeg van 437 ha tot 474 ha. Als we de 
bebouwde oppervlakte in 2004 gelijkstellen met 100, dan is dat voor 2014 
opgelopen tot 110,6. Voor de kleine agrarische gemeenten steeg dit cijfer tot 
115,6 en voor het volledige gewest was dit 112,4.

6. Bron: Kadaster en ADS, bewerking SVR.
7. http://ng3.economie.fgov.be/ni/municipalkeyfigures/NL/slide/slide_45064.pdf
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3.3 Gemiddelde verkoopprijzen van bouwgrond (per m2 in euro) 
en huizen

3.3.1 Bouwgrond
De stijging is zowel in Maarkedal als in het gehele Vlaamse Gewest spectaculair 
te noemen. In 2003 betaalde men in Maarkedal gemiddeld 58 €/m², in 2013 
is dit al opgelopen tot 123,9 €/m². Stellen we 2003 gelijk met 100 dan krijgen 
we voor 2013 meer dan het dubbele of 213,5. Een gelijkaardige trend doet 
zich voor in de kleine agrarische gemeenten waar de aankoopprijs steeg van 
55,8 €/m² in 2003 tot 113 €/m² in 2013 of een groei van 100 naar 202,3. De 
gemiddelde prijs in het Vlaams gewest was 86,7 €/m² in 2003, die in 2013 
aangroeide tot 170,6 €/m² of een groei van 100 tot 196,7. De stijging van de 
verkoopprijzen voor bouwgronden in Maarkedal was dus nog iets groter dan 
in de andere gemeenten. De gemeente staat op de 267ste plaats in de lijst 
van de duurste bouwgronden (referentiejaar 2011)8.

3.3.2 Gewone woonhuizen
In 2003 betaalde men in Maarkedal gemiddeld voor een gewoon woonhuis 
€ 110.016, dat liep in 2013 op tot € 214.068, wat een groei is van 100 
tot 194,6. In de kleine agrarische gemeenten steeg de verkoopprijs van 
€ 100.022 tot € 187.252 of een groei van 100 tot 187,2. Voor het Vlaams 
Gewest evolueerde het prijs van € 103.271 tot € 212.238 of een groei van 
100 tot 205,5.

3.3.3 Villa’s, bungalows en landhuizen
Opnieuw vertrekken we van het jaar 2003 waar men in Maarkedal gemiddeld 
€ 225.436 betaalde. In 2013 is die prijs opgelopen tot € 312.393 of een 
groei van 100 tot 138,6, een groei die zeker heel wat kleiner is dan die bij 
de gewone woonhuizen. In de kleine agrarische gemeenten betaalde men in 
2003 gemiddeld € 178.774 en in 2013 was die prijs opgelopen tot € 281.531 
of een groei van 100 tot 157,5. De gemiddelde verkoopprijs van deze soort 
woningen was in het Vlaams Gewest € 281.708 in 2003 die in 2013 opgelopen 
was tot € 354.002 of een groei van 100 tot 125,7.
De prijs voor appartementen, flats en studio’s is in Maarkedal niet te vinden (te 
weinig verkocht). Voor de kleine agrarische gemeenten steeg de gemiddelde 
verkoopprijs van 100 tot 310 en in het gehele Vlaamse Gewest van 100 tot 
189,8.

8. http://ng3.economie.fgov.be/ni/municipalkeyfigures/NL/slide/slide_45064.pdf
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In het volgende nummer van Businarias bekijken we dan enkele economische 
kerncijfers (ondernemingen, werkgelegenheid) en geven we informatie over 
de levensomstandigheden (onderwijs, welzijn en armoede…).
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De kale top
Paul Baekeland

De top van de Muziekberg werd kaalgekapt. Het stond in de kranten te lezen 
en aan de wandelaar is het niet onopgemerkt voorbijgegaan. Los van het 
natuuraspect is deze ingreep ook een heemkundig gegeven. Dus iets voor ons.
De oudere mensen van Louise-Marie weten hoe het bos was en blijven niet 
onberoerd bij wat het nu wordt.
Tijdens en na de oorlog liep ikzelf school in Louise-Marie, eerst bij zuster 
Lucina, dan bij juffrouw Anna en ten slotte bij meester Van Wetter. De grotere 
schooljongens moesten tijdens de oorlog, aangevoerd door de meester, in het 
bos hout gaan sprokkelen voor de buizenstove in de klas. Een stuk belevenis 
die in het geheugen blijft hangen. Net als veel andere dingen. Ik herinner 
mij hoe de bermen en holle wegen in het bos voor het jonge volkje ideaal 
terrein waren om oorlogje te spelen. Hoe we er blauwe kousen (boshyacint) 
en kozijntjes (bosbessen) plukten. En zowaar vaarhout (varens) voor in de 
matras!
Die herinneringen hebben heemkundige waarde, net als de andere verhalen 
die eerder al in ons tijdschrift werden gepubliceerd en zich in Louise-Marie 
afspeelden. De bijdrage over de gendarmerie die op de flank van de berg 
gelegen was. De historie van Landerzen Taaf, waar de vroegere boswachter, 
die daar ook ergens in de schaduw van het bos woonde, aan te pas kwam.
Stropers en bosgeuzen komen steevast voor in de verhalen over het Muziekbos.
Omer Wattez hoorde er het lied van Heer Daneelken "in de boomen ruischen".
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Boekzitting zou van boetezitting komen, zo beweren sommigen. Zou eens 
door een heemkundige moeten nageplozen worden.
De fiertel moest er in vroegere roerige tijden op de loop gaan. Ieder jaar doen 
ze het nog eens over. (Of het dit jaar nog even makkelijk zal gaan, tussen 
al de bolingen die er werden opgericht, om de auto uit het bos te weren, is 
maar de vraag)

Maar nu die kaalkap
Ons aller Omer Wattez stond ooit, samen met de dichter Pol de Mont en 
ander leuk gezelschap, bovenop de Muziekberg, uit te kijken over de wijde 
omgeving. Toen deed één van de heren in vervoering de uitspraak: "Dit zijn 
de Vlaamse Ardennen!" Iedereen kent het verhaal. De naam van onze streek 
was geboren! De aantrekkingskracht voor natuurvrienden en toeristen groeit 
intussen nog elke dag.

De Muziekberg was in de tijd van Omer Wattez blijkbaar (tijdelijk) een min 
of meer kale heuveltop, met alleen lage begroeiing, die het uitzicht niet 
belemmerde. Maar verder in de tijd was deze plek onbetwistbaar bosgebied, 
zoals trouwens het grootste deel van Zuid Oost-Vlaanderen, inzonderheid 
de getuigenheuvels en hun wijde omgeving. Tijdens de oorlog van 14-18 
werd door de Duitsers heel wat bos gerooid (het Bosterijst ging bijna 

Een zicht van de kaalkap
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integraal tegen de vlakte). Na de oorlog werd de top van de Muziekberg met 
snelgroeiend naaldhout beplant, het hout zou voor stutwerk in de mijnen 
worden aangewend.
Zo’n 160 jaar geleden werd het kerkje van Louise-Marie gebouwd, aan de rand 
van "uitgestrekte wouden", om de woorden van Omer Wattez te gebruiken. 
Aan die "rand" blijft intussen nog slechts een klein restje bos over, namelijk 
nabij de Kastanjedreef. Het hele weidegebied daarachter, tot aan de huidige 
bosrand, was dus "woud".
Marc Vuylsteke was bereid voor mij de Poppkaarten te bestuderen. Dit 
bracht heel wat nuttige informatie bij over de verschillende percelen en hun 
oppervlakte.
Het gehele bos had in die tijd een oppervlakte van 91 ha, waarvan 82% (of 
75 ha) gewoon bos en 18% (of 16 ha) sparrenbos. Een stukje heide van 38 a 
bevond zich beneden langs de Bosrede. Op de zuidelijke helling van de "berg" 
werd door Baron van Hoobrouck de Mooreghem een wijngaard aangeplant, 
de eerste oogst gebeurde in 1827. De wijngaard werd evenwel in 1844 alweer 
gerooid, wegens onrendabel. Priester Glorieux uit Ronse deed pogingen om, 
voor de armoedzaaiers van Ronse, op het vrijgekomen terrein landbouw te 
bedrijven. Ook dit mislukte, de grond was er veel te schraal.

Het is duidelijk dat, toen de nieuwe 
eigenaar van de heuveltop, de heer 
Scribe uit Gent, er in 1864 zijn toren 
bouwde (later de Geuzentoren genoemd), 
het uitzicht er in zuidelijke richting vrij 
onbelemmerd zal geweest zijn. De 
"verwildering" van het terrein, na de 
mislukte pogingen van wijnbouw en 
landbouw, zorgde er evenwel voor dat, 
in de decennia daarna het oorspronkelijke 
bos zich herstelde.
Heide was er, zoals de mensen van het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)  
beweren, op die plek in ieder geval 
niet. En dat de heer Scribe en de latere 
eigenaars er schapen zouden hebben 
laten grazen lijkt ons derhalve uiterst 
onwaarschijnlijk.
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Terug naar ons verhaal
Op dit ogenblik zijn op de top van de "berg" 2,5 ha bos weggekapt, in opdracht 
van het Agentschap voor Natuur en Bos. In een tweede fase, in 2018, voorziet 
men met de kap nog door te gaan tot in totaal 7 ha. Met andere woorden: 
het Muziekbos zal voor een heel stuk verdwenen zijn. Nieuwe bestemming: 
heidegebied. Waarom? Omdat op de heide een aantal plantjes en bloemetjes 
groeien die elders niet meer zouden voorkomen en omdat ietwat zonderlinge 
natuurvrienden die vegetatie graag observeren en bestuderen.
Stel nu - het gebeurt niet meteen - maar stel dat om één of andere reden die 
groene "tuin" aan en rond de Geuzentoren gedurende één generatie in de 
vergetelheid zou geraken, dan neemt Moeder Natuur spontaan de zaak weer 
over en over een periode van 20 jaar is daar geen heide meer en ook geen 
lorkenbos, maar een gemengd loofbos, zoveel is zeker. Wat de natuur doet, 
is goed gedaan. De echte natuurvriend spreekt.
Het bosarme Vlaanderen kan zich niet veroorloven nog één vierkante meter 
bos te verliezen. Men zag dat in en men zou er wat aan doen, men zou 10.000 
ha bos bij creëren. Utopisch in dat dicht bebouwde Vlaanderen van ons, zo 
dachten wij met ons nuchter boerenverstand. Diezelfde Vlaamse overheid 
begint nu genadeloos bossen te rooien. (Weet dat in het Kluisbos precies 
hetzelfde gaat gebeuren.) Kun jij er nog bij? Niemand vroeg erom, iedereen 
schudt niet-begrijpend het hoofd.
Het vrij grote weidegebied nabij "Het Burreken" in Schorisse is al een poosje 
gecontroleerd aan het "verwilderen". Prachtig resultaat! Een lustoord voor 
natuurvrienden. De opgevulde zavelput Bohez in Louise-Marie ligt al drie jaar 
klaar om te bebossen of… te laten "verwilderen". Dit laatste zou een belevenis 
kunnen worden, te zien hoe de natuur zichzelf herstelt!

Besluit
Het ligt in onze aard uit te pluizen hoe het vroeger was. Niets belet dat 
wij evenzeer begaan zijn met wat vandaag in deze mooie streek gebeurt, 
inzonderheid op de plek waar de naam Vlaamse Ardennen werd bedacht.
Mogen wij hopen dat van de plannen om over een paar jaar nog meer bos 
te rooien, wordt afgezien.
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Albert De Voet, krijgsgevangen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog

Marc Vuylsteke
De Tweede Wereldoorlog begon met de Duitse inval in Polen op 1 september 
1939, waarop het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de oorlog verklaarden 
aan Duitsland. De dag daarna werd het Belgisch leger gemobiliseerd.  
Koning Leopold III werd opperbevelhebber van het leger, 700.000 Belgen 
kwamen onder de wapens. België en Nederland werden op 10 mei 1940 
aangevallen. Nederland capituleerde op 15 mei en België op 28 mei. Vroeg in 
die ochtend van 28 mei 1940 moest het Belgisch leger zich onvoorwaardelijk 
overgeven. De Fransen namen dit Leopold III héél kwalijk, het feit dat België 
capituleerde is "de fout van één man, niet van de hele natie! " Leopold III deed 
troonsafstand en de Belgische ministerraad verklaarde: "De koning bevindt 
zich in de onmogelijkheid om te regeren ". Veel mensen waren teleurgesteld 
in de koning, alhoewel iedereen kon vaststellen dat de situatie onhoudbaar 
was. Het grootste gedeelte van de bevolking vond het een wijze beslissing.
De krijgsgevangenen, gemaakt zowel tijdens de strijd als na de capitulatie, 
werden naar Duitsland in kampen overgebracht. Het krijgsgevangenschap 
is van alle tijden en vanaf het moment dat twee kampen elkaar bestrijden, 
vallen militairen in vijandige handen. De Duitsers wisten na de capitulatie 
van België op 28 mei 1940 niet wat aan te vangen met de vele Belgische 
soldaten. "Na de overgave ontstond al snel verwarring over de modaliteiten 
van de wapenstilstand. Het was met name niet duidelijk of het Belgisch leger 
collectief gedemobiliseerd dan wel krijgsgevangen was."1 Nodeloos moesten 
ze dagenlang marcheren tot de beslissing viel om alle krijgsgevangenen 
naar Duitsland te sturen. De Duitsers brachten de gevangenen samen om 
ze naar kampen te vervoeren. De bevoorrading was een groot fiasco, maar 
het Rode Kruis probeerde de meeste nood te lenigen. Totaal willekeurig 
deelden de Duitsers "Entlassungen " (bewijs van ontslag) uit waarmee 
groepen krijgsgevangenen naar huis mochten. De grootste groep werd met 
binnenschepen en/of treinen naar Duitsland vervoerd, anderen werden met 
harde hand als een kudde naar de kampen gejaagd.
De Duitsers hadden het economisch belang van krijgsgevangenen van bij 
de start ingeschat. De landbouwsector o.a. kampte in Duitsland met een 
gebrek aan arbeidskrachten, zodat deze goedkope arbeidskrachten meer dan 
welkom waren. Een aantal krijgsgevangenen was reeds opgepakt tijdens 

1. Wiesner Michaël,  "Wer die Macht hat, hat Recht" De Belgische krijgsgevangenen in Duitsland 
en de Conventie van Genève, 1940-1945, Thesis, Leuven, 2005, p 33.
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gevechten tussen 10 en 28 mei, zo ook Albert 
De Voet uit Etikhove en Edgar Schiettecatte uit 
Maarke-Kerkem. Samen werden ze in één van de 
Stalags in Oostenrijk ondergebracht. Onmiddellijk 
werden zij tewerk gesteld. Over Edgar vond 
ik geen verdere informatie. Albert moest hele 
dagen stenen kappen, maar toen de Duitsers 
vernamen dat hij schoenmaker was, mocht hij 
schoenen herstellen bij een schoenmaker in de 
onmiddellijke omgeving. Hij mocht er inwonen en 
werd er als een kind des huizes beschouwd. Zijn 
kameraad Edgard had minder geluk, leed honger 
en moest zich tevreden stellen met het eten dat 
de varkens kregen. 

Na het bevel van Hitler, genomen op 5 juni 1940, besliste Alexander von 
Falkenhausen ’s anderendaags om alle krijgsgevangenen uit de provincies 
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Brabant, met 
uitzondering van de stad Brussel en het arrondissement Nijvel, vrij te laten. 
Ook de Franstalige inwoners uit die provincies genoten van die maatregel. 
Waalse dokters, veeartsen, ingenieurs, directeurs van grote bedrijven, 
elektriciens, e.a. beroepen, alsook zij die hun Vlaamse achtergrond konden 
aantonen, kregen net als de Vlamingen een "Entlassungsschein ". Voor wie 
al onderweg was of zich reeds in Duitsland bevond kwam die omzendbrief 
te laat. Zij zouden slechts veel later naar Vlaanderen terugkeren. In oktober 
1940 waren er maar liefst 54 Stalags en 45 Oflags (krijgsgevangenkamp voor 
officieren) verspreid over het Reich. De krijgsgevangenen werden zo veel 
als mogelijk aan het werk gezet; eten en onderdak werd door de werkgever 
verzorgd2.
Krijgsgevangenen werden in een eerste fase hoofdzakelijk in de landbouw ingezet. 
Dit was makkelijker te organiseren dan in dichtbevolkte industriegebieden, 
waardoor meer dan de helft van de Westerse krijgsgevangenen aan het begin 
van de oorlog ingezet werd in de agrarische sector. Deze maatregel ging echter 
voorbij aan de echte knelpunten in de Duitse economie. In de metaalindustrie 
en in de mijnbouw was de nood aan geschoolde arbeidskrachten het grootst 
en problemen in deze sectoren konden de oorlogsplannen in de war sturen. 
Daarom werd getracht de geschoolde krijgsgevangenen meer geschikte jobs 
te bezorgen. Deze reallocatie van krijgsgevangenen had weinig resultaat: 

2. Wiesner Michaël, "Wer die Macht hat, hat Recht" De Belgische krijgsgevangenen in Duitsland 
en de Conventie van Genève, 1940-1945, Thesis, Leuven, 2005.
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het bleek een lang en moeilijk werk te zijn om over te schakelen naar een 
individuele tewerkstelling. Enkel in de mijnbouw werd succes geboekt3.
Van de 700.000 gemobiliseerde Belgen waren er in juli 1940 ongeveer 225.000 
in Duitse kampen.4 De Duitsers wilden de Vlamingen voor het begin van de 
lente weer in België hebben maar dat zou iets langer duren. De repatriëring 
was organisatorisch allesbehalve waterdicht.
Een omvangrijk deel van de Vlaamse krijgsgevangenen kreeg in het begin 
van 1941 een "Entlassungsschein ", waardoor ze vroegtijdig naar huis konden 
terugkeren. Bij hun thuiskomst moesten ze zich onmiddellijk melden bij de 
"Ortkommandantur ", hun militair uniform inleveren, zich onthouden van elke 
vijandelijke militaire actie. Ook dienden ze onmiddellijk hun werk te hervatten.5 
Tussen augustus 1940 en maart 1941 kwamen er in totaal 105.833 Vlaamse 
krijgsgevangenen op vrije voeten, één van hen was Albert De Voet. 

Wie was Albert De Voet?
Albert François Joseph De Voet werd te 
Etikhove geboren op 30 november 1913 
als zoon van François Joseph Rudolph en 
Maria Rosalie Rollier. Zijn vader was oud-
strijder van de Eerste Wereldoorlog waarin 
hij gekwetst raakte na een instorting van 
een abri. Hij werd opgenomen in een 
hospitaal en kon na de oorlog naar Etikhove 
terugkeren. Vrij vroeg overleed hij op 26 
juni 1921 te Etikhove tengevolge van 
kwetsuren. Zijn zoon Albert was nog geen 
zeven jaar oud. 
De moeder van Albert was Maria Rollier, 
dochter van François en Emma Vijls. 
François Rollier, geboren te Etikhove op 16 
april 1888, was landbouwer. 

3. Geryl Jasper, "De verplichte tewerkstelling in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, De 
inzet van arbeiders uit Groot-Roeselare", Universiteit Gent, Academiejaar 2002.

4. Baute B., "Gewone mensen met ongewone moed: Het Belgische Rode Kruis en de Belgische 
krijgsgevangenen in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog", Masterproef Universiteit 
Gent, Letteren & Wijsbegeerte 2012-2013, p. 36.

5. Baute B., "Gewone mensen met ongewone moed: Het Belgische Rode Kruis en de Belgische 
krijgsgevangenen in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog", Masterproef Universiteit 
Gent, Letteren & Wijsbegeerte 2012-2013, p. 39.
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Hij overleed in zijn woonplaats, Onderbossenaar te Etikhove op 26 juni 
1921. Emma Vijls, geboren te Melden op 10 maart 1861, pleegde zelfmoord 
op 4 september 1939 tijdens de mobilisatie van haar kleinzoon Albert. Ze 
had gedurende de Eerste Wereldoorlog heel wat meegemaakt en kon de 
komende oorlogsdreiging niet aan. Albert kreeg de toelating om op de 
begrafenisplechtigheid van zijn grootmoeder aanwezig te zijn. 
Albert huwde met Madeleine De Maeseneire en voor de oorlog werden twee 
dochters geboren, Magda in 1938 en Christelle in 1940. 
De hierna volgende foto (links) toont vader Albert met zijn dochters Magda 
en Christelle, en werd genomen in de maand april 1940, kort na de geboorte 
van Christelle. Op de rechtse foto staat Maria Rollier, moeder van Albert met 
haar kleindochter Magda De Voet.

Eind december 1940, enkele weken voor zijn terugkeer uit het 
krijgsgevangenkamp in Oostenrijk, schreef hij in zijn dagboekje  een 
"nieuwjaarsbrief – Wenschen van ver" naar zijn vrouw. Eind januari 1941 
mocht hij, samen met Edgar Schiettecatte, Rattepoel 2, Maarke-Kerkem; Désiré 
Blayart, Pittemstraat 21, Tielt; Jhon Van Hal, Breedebaan 1087, Brasschaat 
en Emiel Janssens, Sassenhoutstraat 13, Vorselaar, naar huis.
Na een lange treinreis van Oostenrijk naar Keulen geraakte hij eindelijk thuis 
te Etikhove, Onderbossenare. Daarbij schreef hij nauwgezet het verloop neer 
van zijn terugtocht vanuit het kamp in Oostenrijk naar zijn vaderland. 
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Opnieuw herstelde hij schoenen, en probeerde het leven van voor de oorlog 
opnieuw gewoon te worden. Nog vijf kinderen werden geboren: Lothar (1943), 
Lucrèce (1946), Brigitte (1947), Erna (1952.) en Ingrid (1953). Na de oorlog 
ging de schoenmakersstiel, vooral in dorpen, fel achteruit en nam Albert een 
bijbaantje. Elke ochtend bezorgde hij "De Gazet van Antwerpen" en ieder 
weekend "Het Zondagsnieuws". Hij hield ervan om ’s morgens vroeg op te 
staan en lekker in de buitenlucht te zijn terwijl de meeste mensen nog sliepen. 
Nog later werd hij bode van de ziekenfonds CM en kwam zo veel onder de 
mensen. Telkens was hij aanwezig op de 11 november herdenking waarna 
de oudstrijders gezellig tafelden bij Luikies.

Hij nam deel aan de Etikhoofse gemeenteraadsverkiezing van 12 oktober 
1958 en behaalde 213 naamstemmen op de lijst Volksbelangen, met Gerard 
Thienpont als kopman. De lijst behaalde vier zetels, de andere gekozenen waren 
Pascal Norga (275 naamstemmen) en Georges De Clercq (239 naamstemmen). 
De lijst met burgemeester Charles Blommaert behaalde echter 5 zetels. Ook 
bij de volgende verkiezing (11 oktober 1964) slaagde de lijst Volksbelangen 
er weer niet in om de meerderheid te behalen. Albert De Voet behaalde toen 
316 naamstemmen. Bij de laatste Etikhoofse gemeenteraadsverkiezing van 
11 oktober 1970 veranderde de samenstelling van de lijsten. 

1 Omer De Vos, 2 Georges Van Overmeeren, 3 ?, 4 ?, 5 ?, 6 Madeleine 
Marijns, 7 Maurice De Schampheleire, 8 Henri De Meulemeester, 
9 Georges Pot, 10 Oscar De Cubber, 11 Georges De Clercq, 12 Robert 
Lison, 13 Albert De Voet, 14 Alphonse Van Nieuwenhuyze.



37

De lijst Gemeentebelangen was nu samengesteld met ook kandidaten van de 
vroegere Volksbelangen en werd aangevoerd door Robert Lison. Albert De 
Voet behaalde nu na Robert Lison het meeste aantal naamstemmen en werd 
dan ook eerste schepen en bleef dit tot aan de fusie6.

Zijn hobby was de duivensport, waarbij 
de wedstrijden van maart tot half oktober 
plaatsvonden. Hij was voorzitter van de 
plaatselijke duivenbond. Elke week was er 
inkorving van de duiven van verschillende 
melkers. Dit gebeurde in café "In de Keyzer" 
bij Guillaume Meersman en Julia Desutter. 
De dieren werden dan naar Arras, Dourdan, 
Noyon, Bordeaux, Tours enz. gebracht. 
De zondag trok hij naar de vroegmis om 
zeker tijdig thuis te zijn als zijn duiven  
"vielen". Dochter Lucrèce was zijn trouwste 

6. Aantal naamstemmen bij de verkiezing van 11 oktober 1970 te Etikhove: Robert Lison 640, 
Georges De Clercq 253, Pascal Norga 278, Albert De Voet 397, Henri De Meulemeester 384, 
Armand Rédelé 269, Robert De Potter 253, Hypoliet Aelvoet 297, Gerard De Smet, 292, 
Omer Van Welden 267 en Georges Pot 243.

Gemeenteraad van Etikhove – 1975:
Zittend van links naar rechts: 
Georges Declercq, ALBERT DE VOET, Robert Lison, Henri De 
Meulemeester en Pascal Norga.
Staand van links naar rechts:
Alphonse Van Nieuwenhuyze, Omer Van Welden, Robert De Potter, 
Hyppoliet Aelvoet, Gerard De Smet en Armand Rédelé.
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duivenwachtster. Op het einde van zijn leven, toen hij ziek werd, moest zoon 
Lothar inspringen en daarbij het alpinmutsje opzetten en de vest van vader 
aantrekken om zo de duiven de indruk te geven dat nog altijd hetzelfde baasje 
voor hen zorgde. Vader Albert overleed te Oudenaarde op 28 maart 1989, 
moeder Madeleine zal hem nog tien jaar overleven.

Bijlage 1
Wenschen van Ver
Op mijnen stooizak neergezeten
schrijf ik gevangen soldaat
Mijn lieve vrouw ik laat u weten
Dat het met mij nog zeer goed gaat
Ik denk aan u dagen en nachten
Gij zijt mijn heil mijn troost op aard
Uw beeld kan mijn lijden verzachten
Gij zijt mijn trouwe liefde waard
En nu is nieuwjaar aangebroken
Ver gescheiden van elkaar
lig ik op mijne strooi van u te droomen
U vergeten doe ik nooit voorwaar

Eens komen er betere tijden
dat ik bij u weerkomen mag
dat zou ons hart zeer verblijden
Op deze schoone nieuwjaarsdag

Maar laat het aan uw hart niet komen
Maak toch daarin niet veel verdriet
Vermaak U goed mijn lieve vrouwe
op dit nieuwjaar in ‘t verschiet
Want na lijden komt verblijden
Ik wensch uit ganscher harte lieve vrouw
Voorspoed gelukkig jaar
Gedaan met leed en rauw.
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Naar huis
Na veel klagen, lange dagen
Is ‘t nu toch een gekomen
De schoonste der droomen
niet meer turen, lange uren
Elkander t kalk uit d’oogen
Maar ‘t wordt verdorie
een heele historie
We gaan naar ‘t vaderland
Het wordt plezant bij vrouw en kind
en allen welgezind
Waar ‘t geluk ons wacht
met karrevracht
Naar waar ieder zolang al smacht
Geloof mij vrij mijn vrienden al te gaar
Ik wordt van nu af reeds al iets gewaar
‘t Veel te schoon om waar te zijn
Daarom klinkt ons schoon refrein
Refrein
We gaan naar huis toe, 
dreunen ons lustige lied
Wij gaan naar huis toe
De rest bekommert ons niet
Na zeer veel geleden
Komt alles weer pluis
Alles willen wij vergeten
Want we gaan naar huis.
Albert Devoet-Demaeseneire, krijgsgevangen in 
Duitsland-Oostenrijk
Nieuwjaar 1941

Bijlage 2
Terugreis van Oostenrijk naar België 14 januari 1941
Verlossing uit krijgsgevangenschap en vertrokken uit het kamp van 
Neunsen.
Om 5.30 uur vertrokken uit Gopfriits en om 9 ure aangekomen in 
Sigmud herberg
om 10.15 in Absdorf 
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om 11.30 Blauwen Donau gezien
langs Zullen en om 11.46 aangekomen in Sitzinberg Reidling 2.55u
Wijngaarden gezien tussen Gitserschorf en Traismanst
Om 3.20 aangekomen Viehhofen om 4.10 opnieuw vertrokken.
Om 5.00 aangekomen in St Pölten
om 5.45 aangekomen in Melk
Om 10.00 in Amstitten
om 11.00 in Lins en om 3.30 aangekomen in Puss ur
Daar verandert van trein en vertrokken om 4.30 en aangekomen in 
Regenburg om 8.30.
Vandaar Hundorf, Neumachoph en om 9.45 aangekomen in 
Neurenberg.
In Masvelt om 10.40 en er vertrokken om 12.45 en aangekomen in 
Furth Burtenhein om 2.10 aangekomen in Bamberg.
In Bamberg hebben we om 3.57 een snede brood bekomen en een 
schep soep. We zijn daar vertrokken om 5.20.
Tussen Bamberg en Ober Herres is het de streek der wijndruiven. 
Achter Ober Herres hebben we wein feest en in Kobleinz zijn we 
aangekomen om 5.05 u en er vertrokken om 7.07 en aangekomen 
in Köln om 9.45 u.
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Goddelijke verhalen uit onze kindertijd
Rudi Van Paemel

Wat voor verhaaltjes men nu in de eerste leerjaren vertelt en of men er nu 
nog vertelt weet ik niet. Op dat punt ben ik volledig onwetend.
Vele jaren geleden, als wij in het tweede studiejaar goed gewerkt hadden, 
hetzij door de tafels van vermenigvuldiging in stilte en juist op onze lei te 
schrijven of door de rebus-verhalen van nonkel Fons, missionaris in de Kongo, 
op te lossen werden we door Zuster Bernadette met een verhaaltje beloond.
Nog twee kan ik er mij momenteel herinneren. Die herinnering zal wel wat 
gekleurd zijn door de invloed die deze verhaaltjes op een kinderlijke geest 
hadden.
Het eerste komt er op neer dat een zaag een uitvinding van de duivel was. 
Het verhaal was als volgt:

Sint Jozef, de timmerman, was al dagen met een groot mes aan het 
zwoegen om het een of ander meubel te maken. Geniepig en vol afgunst 
zag de Duivel het werk gestaag vorderen. Broedend op een plan om Jozef 
te saboteren, kreeg de Duivel plots een inval. Als ik nu eens stukjes uit 
de snee van zijn mes breek, zal zijn werk niet meer opschieten en zal 
hij zelfs zijn werk verprutsen. Zo gezegd zo gedaan. Terwijl Jozef na een 
lange dag zwoegen in een diepe slaap was gezonken, kwam de Duivel te 
voorschijn en begon in stilte het mes te beschadigen.
De volgende dag, bij het hervatten van zijn werk, keek Jozef beteuterd 
naar zijn mes en begreep niet wat er gebeurd was. Omdat zijn werk 
vandaag af moest zijn, besloot hij toch maar met dat kapotte mes verder 
te werken. Nijdig en vol spijt stond de Duivel toe te zien want tot zijn 
grote verwondering ging het mes nu stukken vlotter door het hout dan 
voorheen en kreeg Jozef zijn werk voortijdig klaar.

Was de moraal van het verhaal "fopt geen ander, want gij fopt uzelf" of wou 
zuster Bernadette ons waarschuwen voor het latere leven dat er dikwijls 
iemand anders met de verdienste gaat lopen? Wij kennen een jozefzaag 
maar geen duivelzaag.
Hoogst waarschijnlijk wou zij ons die laatste vijf tot tien minuten tot aan de 
speeltijd stil houden.
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Een ander verhaaltje legt uit hoe een roodborstje aan zijn rode borst gekomen 
is.

Het was op de dag dat Jezus gekruisigd werd. Jezus was met zijn 
doornenkroon op pas gekruisigd. Een klein grauw onopvallend vogeltje 
komt aangevlogen en gaat op het kruis naast het hoofd van Jezus zitten.
Het vogeltje ziet de smart en pijn op het gezicht van Jezus en denkt: "Hoe 
kan ik zijn lijden iets verzachten? ".
Het vliegt op de kroon van doornen en begint met zijn bekje één van de 
doornen uit het hoofd van Jezus te trekken. Na veel gezwoeg krijgt het 
kleine beestje die doorn los maar op dat moment spat er een druppel 
bloed van Jezus op zijn borst. Ondanks herhaalde pogingen om die spat 
te verwijderen krijgt het vogeltje die niet meer van zijn borst. Het spatje 
bloed breidde zich uit tot een mooie rood verkleurde borst. Het grauwe 
vogeltje zag er niet meer zo gewoon uit, maar kon pronken met zijn mooie 
verkleuring. Als dank van God, voor het medelijden met zijn lijdende zoon, 
zouden al de nakomelingen van het vogeltje dezelfde prachtverkleuring 
op hun borst mogen dragen.
En zo is ons roodborstje aan zijn rode borst gekomen.

P.S. volgens recente geruchten uit Nederland zouden we dit felle vogeltje niet 
meer roodborstje mogen noemen maar wel roodborst.
Welke vogel moeten we ons daar bij voorstellen? 
Zijn er mensen die zich gelijkaardige verhalen, waar God de hand in had of 
de Duivel zijn staart in roerde, of andere moraliserende verhalen herinneren?
Schrijf, mail of vertel ons die dan.
We hebben het niet over de klassieke Bijbelse verhalen zoals van Mozes in het 
mandje of de nieuwsgierige vrouw van Lot die in een zoutpilaar veranderde, 
maar wel over die volkse randverhalen zoals bovenstaande.
Zijn er ook mensen die hun grafische talenten willen gebruiken om die 
verhaaltjes met een kleine illustratie te verluchten, dan zullen wij die met 
open armen ontvangen.
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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 komt u eens langs naar 
de Maalzaakstraat te Maarkedal (alle nodige gegevens daartoe zijn te vinden 
in dit boekje of op de 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.

Maarke-Kerkem foto 0258
Naar oude familiefoto’s kijken is steeds plezierig. Niet enkel om de afgebeelde 
personen te bekijken, maar ook de entourage. Zoals bij deze foto. Een 
binnenkoer van een hofstede in Maarke-Kerkem, ergens rond 1954. Vader, 
moeder, twee dochters en twee zonen in de typische kledij uit de jaren 
vijftig van vorige eeuw. De froufrou van het kapsel van de jongste is perfect 
van schuinte, net als de plaatsing van vaders pet, dan wel in de andere 
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richting. Klassieke vouwstoeltjes en op de vouwtafel een prachtige gatenplant 
(monstera). Vooraan zit Johan Vanhuffel, achteraan v.l.n.r. Marie-Claire 
Vanhuffel, Marie-Louise Vanhuffel, Christian Vanhuffel, moeder Germaine 
Vanden Boschelle en vader Remi Vanhuffel.

Nukerke foto 0439
In het nummer 11 van dit tijdschrift (vierde jaargang, mei 2000) schreef 
Edmond Demeulemeester in een korte bijdrage over het ontstaan van de 
ruiterclub Sint-Michiel te Nukerke: "Op 18 juni 1952 werd de ruiterclub 
opgericht. Een passende naam vinden was niet zo gemakkelijk. Men geraakte 
het onderling niet rap eens. Julien (De Waele, medestichter, n.v.d.r.) wou een 
sigaret opsteken maar liet per ongeluk het pakje sigaretten vallen. Opeens 
was de naam gevonden. Julien rookte groene Michel..." 

Bijgaande foto van leden van de ruitervereniging werd gemaakt in de zeventiger 
jaren van vorige eeuw. Wij herkennen v.l.n.r. Luc Bothuyne, pastoor Urbain 
Heyse, Maurice Van Nieuwenhuyze, Martin Bothuyne, Armand De Weer, Walter 
Capiau, Gerard De Cubber, Ivo De Raedt, Julien De Waele, René Roman, André 
Dewolf, Aurele Bothuyne, Marianne Soetens en Danny Verhellen.
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Nukerke foto 0988
Nukerke heeft steeds een rijk verenigingsleven gehad. Bijgaande foto 
moet ook dateren uit de jaren zeventig van vorige eeuw. Een vrouwelijk 
trommelaarskorps vormde een onderdeel van de Koninklijke Fanfare Sint-
Cecilia uit Nukerke. 

Wie herkent nog deze frisse jongedames (er zit wel een frisse niet-jongedame 
tussen)? V.l.n.r. Marie-Marthe Lodens, Bea Verhellen, Martine De Bock, Albert 
Hantson, Rita De Bock, Marie-Jeanne Lodens, Chantal De Bisschop, Livine De 
Baere, Rita Bostijn, Magda Verroken, Denis Bostijn, Micheline Langie, Linda 
Bostijn, Viviane De Meulenaere, ... De Keyzer en Rita Claus.

Etikhove foto 1560
Deze foto is een prachtig document dat een nagenoeg voltooid verleden tijd 
uit onze contreien aangeeft: het slijten van vlas. 
Vezelvlas werd geteeld om de vezel en werd geoogst in de tweede helft van 
juli. De vlasplant werd met wortel en al uit de grond getrokken om een zo lang 
mogelijke vezel te behouden. Vroeger gebeurde dit met de hand en werd het 
vlas plat op de grond gelegd (zie voorgrond op de foto), een bewerking die in 
het vakjargon slijten werd genoemd. Daarna werd het vlas in schoven gezet. 
Dit gaf het typische beeld van de "vlaskapelletjes": kleine bosjes drogend 
vlas. Tegenwoordig gebeurt het trekken meestal machinaal.
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De foto dateert vermoedelijk uit het begin van de tweede helft van vorige 
eeuw. Buiten de wetenschap dat het beeld is gemaakt op een of andere 
vlaskouter in Etikhove is er verder niets over bekend. Wie herkent de personen?

Nukerke foto 1011
Over deze foto weet Johan enkel dat die is gemaakt in Nukerke. Het beeld 
stelt een praalwagen voor, getrokken door een gezond boerenpaard, "bemand" 
door een zevental gezonde Nukerkse(?) jongedochters, begeleid door een 
deftige heer uitgedost in een pak uit de jaren zestig-zeventig van vorige 
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eeuw. De praalwagen is versierd met allerlei veldbloemen en draagt dat ook 
als opschrift: "VELDBLOEMEN". 
Maar wat is de aanleiding voor deze prachtige creatie? Wat werd er gevierd? 
Wanneer? En door wie?

Etikhove foto 2313
De Etikhoofse ruiterommegang ter ere van de H. Donatus, die jaarlijks doorgaat 
de tweede zondag van juli, is wereldberoemd in Etikhove en omstreken. 
Deelnemers aan deze paardenommegang komen van heinde en verre... 
Deze op bijgaande foto, gemaakt in 1960, zijn afkomstig van Kerkem. Wij 
herkennen Marcel Gilleman (1), Georges Vandekerkhove (2), Leon Gruloos (3), 
Eric Gruloos (4), .................... (5), en Marcel Van Coppenolle (6). De ruiter op 
de achtergrond (7) is bij Johan een edele onbekende, of herkent hij zichzelf?
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In memoriam Paul Van Butsele
Marc Vuylsteke

Men is nooit te oud om te leven en altijd te jong om 
te sterven. 
Op 11 juli namen we om 11 uur afscheid van Paul 
Van Butsele, één van de bekendste genealogen van 
Vlaanderen. Hij is te Ronse geboren op 13 september 
1921, nu bijna 94 jaar geleden. Tot enkele dagen 
voor zijn toch wel onverwacht overlijden was hij nog 
dagelijks actief bezig met zijn hobby. Na zijn middelbare 
studies Grieks-Latijn werd hij industrieel ingenieur aan 

de Nijverheidsschool van Gent. Na vijf jaar praktijk in de textielindustrie 
werd hij textielleraar. Via de studie van de geschiedenis van de weefkunst, 
kwam hij in de plaatselijke geschiedenis terecht en veroverde de genealogie 
zijn belangstelling. Begin de jaren 1960 begon hij zijn onderzoek. Het rijke 
archiefmateriaal van de stad Oudenaarde werd grondig bekeken. Met de 
regelmaat van een klok, met de stiptheid hem kenmerkend, publiceerde hij 
de poortersboeken van Oudenaarde en Pamele, de Staten van Goed van 
Oudenaarde, Etikhove, Maarke-Kerkem, Nukerke en Schorisse (meer dan 30 
boekdelen). Als voortreffelijk autodidact in de paleografie en na hardnekkig 
zoeken naar de juiste betekenis van middeleeuwse woorden en juiste 
interpretatie ervan in teksten en zinnen, maakte hij een analyse van elke 
Staat van Goed. Daarbij schreef hij talrijke artikels in de Handelingen van de 
Geschied- en Oudheidkundige kring van Oudenaarde alsook in de Annalen 
van Geschiedkundige Kring van Ronse. Zijn recentste werk, de vertaling van 
"Le veil rentier d’Audenarde " uit 1275, mocht Businarias in 2011 in boekvorm 
uitgeven. 
In oktober 1991 kreeg hij voor zijn uitzonderlijk werk de tweejaarlijkse 
De Potter en Broeckaertprijs van de kringen voor geschiedenis van Oost-
Vlaanderen. Ter gelegenheid van het 28e nationaal congres van de Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde in Oudenaarde, in 1993, werd hij door de stad 
Oudenaarde tot ereburger uitgeroepen.
Tot voor een paar jaar was Paul een regelmatige bezoeker op zondagvoormiddag 
van ons documentatiecentrum in de Maalzaakstraat waar hij steeds bereid was 
om de bezoekers met raad en daad bij te staan. De laatste jaren bracht ik hem 
maandelijks een bezoek en samen ontleedden we het renteboek "Terrier de 
Censes et Rentes du Seigneur de Renaix à Elselle renouvellé en l’an 1527 ", 
het was zijn laatste grote werk.
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Vertelsels bij de Leuvense stove 
Paul Baekeland

Nu is het zo dat Treemieze Santiel 
geen heilige was, maar dat zijn Lieske 
ook haar karakter had en dat het niet 
altijd gemakkelijk was om met het 

mens overeen te komen. Hij had weliswaar lange vingers die hem parten 
speelden en van die rare hersenkronkels die hem in nesten brachten. Een 
hesp "meenemen" is niet bepaald een werk van barmhartigheid, de geit 
van Lieske verkopen en laten uitschijnen dat ze gestolen werd, is iets voor 
nen halven gedrooiden. Was hij dat? Was hij de niewerd waarvoor ze hem 
versleet? Ba neej ! Omstandigheden sturen de mens. Hij bekende dat hij 
verkeerd had gedaan en hij zou restitutie doen voor wat hij zich onrechtmatig 
had toegeëigend. Maar je moet begrijpen dat dit nu niet meteen kon, wel 
later, na den oorlog. Voor wat de geit betreft, had hij met een deel van het 
geld alvast voor Lieske een halve kilo kafie gekocht, die hem bekanst 1000 
frank had gekost. Ze hadden al maanden alleen maar malte, cichoreisop en 
deurgeute gedronken en daar krijg je op den duur de schijte van.
Van Lieske daarentegen kreeg hij alleen maar roonkinge. Hij kon niets meer 
goed doen en aan haar lijf mocht hij al helemaal niet meer komen. Dat vond 
hij nog het ergste: dat ze hem strafte op het terrein waar hij het best in 
was. Veel gasten zouden dan ieverstels hun numero gaan opvoeren, maar 
Santiel deed het niet. Allez ’t is te zeggen. Althans niet voor zover gekend. Hij 
probeerde zijn goeste in bedwang te houden en dat kostte hem alle moeite 
van de wereld. Al van in zijn jonge tijd, was hij immers ne froetten geweest. 
Toen Lieske nog een simpel dooske was, had hij haar, zoals je weet, achterover 
in het struikgewas gekregen en je weet ook wat ervan gekomen is.

Trienekies Lieske was tenden raad naar 
de pastoor getrokken, met de bede haar 
echtgenoot te komen belezen.
"Wat ik daar allemaal mee beleef, meneer de 
paster, dat kan in aan geen mens vertellen. 
Is hij van de duvels bezeten of van de mare 
bereden, ik weet het niet. Ik heb al Ons 
Heere van zijn kruis gelezen, ik ben al gaan 
beeweegen naar Kerselare, het helpt allemaal 
niet. Hij drinkt, hij steelt, hij is altijd vies tegen 
mij en hij wil naar de messe niet meer komen."
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Met Tieste Gomarkies Renne - dat moeten we toch nog eerst vertellen - had 
hij wat anders voor. Dat was toen hijzelf nog een snotneus van een jaar of 
zestien was. Rappeleer je Renne, dat wreed schoon jonk dat met Roonkerze 
Monk in Parijs had gezeten en naar de Moulin Rouge was geweest (boekje 12). 
Schande voor heel de parochie, maar Renne trok zich daar niets van aan. Zij 
vond dat ze alles wat ze van hierboven had gekregen mocht gebruiken en 
vooral goedjonstig laten gebruiken, en daar zelf deugd aan beleven. Ze kreeg 
venten naar believen. 
Een tijdje na Parijs, was ze evenwel op nen hij en ne gij getrouwd, met ne 
marchank in lijnwaad en ander ondergoed. Die vent was hele dagen op weg 
en Renne had niets om handen. Toeval wil dat ze met hare marchank was 
komen wonen in het huis naast dat van "van Treemies". Santiel was, zoals 
gezegd, toen nog ne piewip die naar de meiskies begon te kijken en derhalve 
somtemets met zijn eigen lijf geen weg kon. 
Maar waarover het hier gaat, had aanvankelijk met geslachtelijke dinges niets 
te maken. Wel met rijpe kersen en de goeste om ze te plukken. 
Kijk, het ging zo. Tussen den bijgank van "van Treemies" en het doeningske 
waar Renne was komen wonen, stond een dik uitgegroeide haag, die in de 
maand mei vol roonkers zat en in volle zomer ondoorzichtig was.
Santiel wist dat Renne daar soms, achter die haag in de boomgaard, op een 
bank kwam verpozen, moe van niets te doen. Als hij voorzichtig wat twijgjes 
van de haag opzij trok, kon hij zien hoe ze daar in een boekske met veel 
peetsies in zat te lezen, de "Patriot Illustré" of zoiets. Hij hoorde haar een 
liekie mummelen, iets wat ze wellicht indertijd in Parijs had opgevangen. 
"Je t’aimerai toujours, toujours, ville d’amour…" 
Het bleef bij Santiel in zijn hoofd hangen, hij wist dat het meer betekende dan 
hij kon begrijpen. Hij probeerde het naderhand na te zingen en dan kreeg hij 
van zijn moeder een draai rond zijn oren. Toen wist hij met zekerheid dat het 
de moeite was om de betekenis van het liekie verder uit te vissen.
Op een goeie keer, los van enige gedachte aan Renne, had Santiel bij de 
gebuurs de rijpe kersen zien hangen. Het was op een stille noen, bijna 
iedereen deed zijn noensloopke. Hij niet, een jonge gast heeft daar geen 
behoefte aan. Hij had bovendien te weinig gegeten, want het was spinoodze 
geweest en dat kon hij niet naar binnen krijgen. Hij had dus honger. Eigenlijk 
was het nu het moment om te doen waar hij al dagenlang naar uitkeek. Zijn 
buik vol kersen eten.
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Tenden den bijgank was er een gat in de haag. Dat wist hij al lang en de 
bekoring was er nu meer dan ooit om erdoor te kruipen. Hij dacht een 
momentje niet na en, in ne pink en ne wink, met wat wringen en kuimen, 
kwam hij aan de overkant terecht. Hij hield er een schart op zijn gezicht aan 
over, van een in de haag gegroeide braamrank, maar daar maalde hij niet om.
In de boomgaard van Renne was niemand te zien en niets te horen, behalve 
een merel die in een van de bomen van zijn latte zat te geven. Santiel sloop, 
half gestopen tegen de haag aan, naar de kerselaar toe. Als jonge vlegel 
was het voor hem een klein kunstje om tien seconden later in de top van de 
boom te zitten.
De kersen waren overheerlijk, Santiel plukte en at, met haastige gulzigheid, 
floepte de kerrels alle kanten uit, hij plukte en at en genoot intens, het sap liep 
van zijn kin af. Tussendoor genoot hij van het uitzicht dat hij van daarboven 
had, in de verte de kerk en de huizen van het dorp, dichtbij zijn moeder, bezig 
in de achterkeuken van hun huis. Hij keek en at en was bijna verzadigd, toen 
hij plotseling daar beneden iets hoorde en schrok. Met kloppend hart zag hij 
Renne vanuit de veranda verschijnen. Ze had een sjorze onder de arm, die ze 
dubbel op het gras uitspreidde en waarop ze ging zitten. Boven haar, hoog in 
de boom, voelde hij zich nu als een vogel in een klapmuite. Om zich niet te 
verraden mocht hij als het ware niet meer bewegen, geen enkele kersenpit 
nog laten vallen, geen enkel geluid nog maken. 
Hij staarde gefixeerd naar beneden en kreeg bijna geen asem meer toen 
hij zag hoe Renne ongegeneerd haar bloeze uitdeed. Hij slikte en keek zich 
de ogen uit de kop, toen hij de roze soutien-gorge zag, waaruit de borsten 
puilden, alsof ze wilden ontsnappen. Renne liet zich achterover gaan, haar 
mollige handen onder haar nek, haar oksels bloot, ze schoof op naar de plek 
waar het zonlicht viel en maakte daarna aanstalten om gewoon ter plekke 
in slaap te vallen. Santiel bleef gebiologeerd staren naar die twee volronde, 
nauwelijks bedwongen heuvels van Renne, de melkwitte blote buik, het 
putteke van de navel. De rest kon hij raden, en dat deed hij zo intens dat hij 
er deuzelachtig van werd! Zijn hele lijf stond in beroering, zijn kop stond op 
barsten. Voor het eerst in zijn leven kon hij immers aanschouwen wat hij zich 
eerder, in zwoele fantasieën en sluimerende zondigheid, over de wonderbare 
geheimen van "de vrouw" had voorgesteld.
Toen gebeurde iets wat het prentje volledig maakte. Zijn moeder kwam uit de 
achterkeuken van hun huis naar buiten, kletste een bassin schotelwater uit 
in het rioolputje, keek om zich heen en riep zijn naam. Maar kreeg uiteraard 
geen antwoord.
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"Santie-iel! Santie-iel!" riep ze opnieuw.
Ze kwam tot aan de hoek van het huis, maar zag hem nergens.
"Mieliedju waar zitte gij!" hoorde hij haar kneuten.
Godmiliaar, zwijg nu toch! Dacht hij in zijn eigen.
Maar ze zweeg niet, ze bleef roepen, een toeveel keren achtereen, trok dan 
naar de voorkant van het huis en de straat op.
Om een lang verhaal kort te houden, Santiel heeft daar een geklopt uur in die 
kerselaar gevangen gezeten. Renne had zich, bij dat geroep van "Treemies’ 
wijf", eventjes verstoord opgericht, iets gemummeld van "wuipelkonte " maar 
zich gewoon weer neergelegd. Het geroep hield trouwens op na een poos. 
Santiel had intussen de kramp gekregen, van het gewrongen zitten in die 
"kizelire ". Hij werd bovendien erg ongerust over hoe het verder moest en 
vreesde dat zijn avontuur verkeerd zou aflopen. Stel dat ik moet hoesten, 
dacht hij, of dat ik de snik krijg, of dat Renne gewoon haar ogen opendoet 
en mij ziet zitten en ze dan heel het gebuurte t’hope roept.
Het gebeurde allemaal niet. Renne keerde zich op haar zij en legde haar blote 
arm over haar hoofd. Even later keerde ze zich op haar buik en daarna weer 
op haar rug. Gemakkelijk lag ze duidelijk niet. Tot ze dan toch blijkbaar de 
goede houding vond en in slaap viel. Hij zag het aan haar rustig asemen, hij 
hoorde het aan haar zacht gesnurk.
Dit is het moment om hier mijn schup af te kuisen, dacht Santiel. Maar bij de 
gedachte alleen al werd hij hypernerveus. Stel dat dit… en wat als dat?… Hij 
weifelde en bleef trutselen, veel te lang. Zijn hart bonsde.
De middag zat loom in het gebladerte rondom. Er gonsden fluiteniers, ergens 
steeg een leeuwerke kwetterend de hoogte in. Hij kreeg weer de kramp. Het 
was alsof er ressorts in zijn kuiten zaten, die elk moment konden losspringen. 
Hij drong zich met zijn gat tegen een dikke tak aan en begon zijn benen 
in allerlei houdingen te manipuleren. Slechts heel geleidelijk ging de pijn 
andermaal over.
Renne lag nog steeds roerloos op haar sjorze.
Terwijl Santiel weer helemaal geobsedeerd geraakte door dat half ontblote 
lijf van haar. Het kwam er nochtans op aan nu, zonder uitstel, zijn lusten en 
ook zijn angsten te onderdrukken, geruisloos tak na tak omlaag te klauteren, 
aan haar voorbij te sluipen, en als de weerlicht weg te ritsen, recht naar het 
gat in de haag. 
Hij raakte niet beslist, bleef in mikkelinge met zichzelf. Stel dit, stel dat…
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Ik kan hier godmiljaar toch geen uren blijven zitten koekeloeren! 
Plotseling zag hij iets wat hem kriebels bezorgde vanbinnen. Een fluitenier die 
vlak boven Renne kwam spelen, op en neer en over en weer kwam dansen, 
en dan zoemend bleef hangen, vlak boven haar nagelbuik.
Hij stekt haar, dacht Santiel, uitgerekend op dat weke plekske. Ze schreeuwt, 
dacht hij, ze komt met geweld overeind, loopt slaand en smijtend de veranda in.
Maar er gebeurde niets van dit alles. Het insect streek rustig neer, twee vingers 
lager, op de boord van Renne’s gebloemde plooirok, bleef daar even als het 
ware zitten snoepen aan iets wat Santiel niet kon zien, en vloog daarna op 
en weg.
Tijden later - Santiel viel bijna uit de boom van moeheid en ongemak - kwam 
Renne overeind, rekte zich, geeuwde, wreef zich in de oksels, bleef een poos 
verdwaasd zitten kijken, deed dan met lome bewegingen haar bloeze weer 
aan, kwam helemaal rechtop, smeet de sjorze over haar schouder en slenterde 
de veranda door en het huis in.
Einde verhaal. 
Santiel kreeg de volle lading, toen hij uitgeschud voor zijn moeder verscheen. 
Hij wist dat hij de nagel van haar doodskist was, ze had het hem al eerder 
gezegd. En dat hij geen haar beter was dan zijn nonkel Tiest, die kwam en 
ging ook, optemets was hij een hele week weg, zonder met iemand rekening 
te houden. Hij liet haar uitstomen en gaf geen kik, dat was het verstandigste. 
Kneuten deed ze altijd. Ze is al kneuten gemaakt, pleeg zijne peere te zeggen. 
"Het is tijd dat ge weer aan ’t werk geraakt," verzuchtte zijn moeder ten slotte.
Hij had vanaf zijn dertiende als knechtje gewerkt bij Djorrie Kordeel, 
timmerman en kloefkapper van de Langestraat. Nu was de man recentelijk 
van een dak gevallen en had daarbij een toeveel ribben gebroken. Hij had 
derhalve niet anders gekund dan ook zijn knechtje tijdelijk thuis te zetten.
Dat kwam Santiel goed uit en toch eigenlijk niet. Zijn moeder gaf hem alle 
soorten kloterij te doen.
"Ik wil niet dat ge ne leegganger wordt," zei ze. 
Maar als hij ’t gat veil had, was hij schampavie. Wegwezen was altijd al zijn 
antwoord geweest op dingen die hem dwarszaten. 
Toen hij heel klein was en nog maar nauwelijks kon lopen, ging hij al de straat 
op. Tante Marie bracht hem terug. Toen het een tweede keer gebeurde, bond 
zijn moeder hem aan de pikkel van de tafel, zodat hij niet meer weg kon. In de 
zomer werd hij buiten "gestaakt ", met een zeel rond zijn enkel. Hij had een 
beloop van drie meter straal en daarmee had hij genoeg, vond zijn moeder. 
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Evenveel als Tommie, de bandhond, die de dag door, snukkend aan zijn ketting 
zijn eigen rondjes liep. Hun loopkringen raakten precies elkaar. Ze konden bij 
manier van spreken met hun neus tegeneen gaan liggen. Op een keer deden 
ze dat effectief. Lotgenoten die elkaar begrepen. En dingen bedachten om de 
somberheid van het bestaan te vergeten. Pret uitlokken, rollebollen, tritten, 
gappen. Alsmaar geweldiger, tot de euforie de pan uit vloog en dan komen 
er meestal vodden van. Santiel had de top der geneugten ontdekt, door aan 
het flapoor van Tommie te trekken. De hond vond dit geen goed idee en beet. 
Gevolg: la guerre van hier tot ginder! Er kwam een dokter aan te pas, die 
hem een pikuur tegen ’t klem gaf.
Maar met dit alles zijn we wel heel ver aan het afdwalen. We waren begonnen 
met het verzoek van Lieske, om hare vent te belezen. Hoe dat afliep zal dan 
maar voor een volgende keer zijn. 
Hier en nu nog wat verder uitweiden over de vlegeljaren van Santiel, het had 
ook gekund. Over de vele keren dat hij de school dook. Over die keer dat 
hij stiekem een doos vol roonkers in de klas had losgelaten. Hij vloog toen 
zonder pardon in het kolenkot, om daar tot te vieren over zijn wandaad na te 
denken. Toen de meester hem ging bevrijden, was hij weg. Foetsie! Tegen de 
avond werd hij teruggevonden. Hij was doodleuk hikketissen aan het vangen, 
in de poel aan de Zenderdreve. 
Maar laten we het voorlopig hierbij houden.

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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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 1988?

Maarkedal, mei 1988
Op het Etikhoveplein werd (en wordt) 
er nog steeds te vlug gereden. In 1988 
hadden de gemeentebestuurders er 
toch iets op gevonden om het verkeer 
te vertragen: trilbanden! Het ging hier 
wel om een proefproject. "In navolging 
van een gemeenteraadsbesluit 
van 29 maart werden vorige week 
verkeersvertragende banden 
aangebracht op de invalswegen naar 
het Etikhoofse dorpsplein. Zowel in de 
Nederholbeek- als de Etikhovestraat 
werd een set van zeven banden 
aangebracht. " De reporter noteert 
verder dat "...de maatregel is ingegeven 
voor veiligheidsoverwegingen omwille 
van de twee schoolinstellingen die 
zich op het dorpsplein situeren... ". 
En verder: "Conclusie na een paar 
dagen: de weggebruikers kijken 
bewonderend neer op deze lichte 

Donkere trilbanden ter hoogte van het 
administratief centrum.
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bulten maar gaan nauwelijks minder hard rijden... " Hoe kan dat nu? "In 
de Etikhovestraat rijdt overigens niet één wagen over de banden in kwestie 
omdat op de verkeersvertragers meestal auto’s geparkeerd staan en men 
sowieso naar het andere rijvak, zonder de banden, moet uitwijken. " In een 
ander knipsel dat handelt over hetzelfde onderwerp, maar dan meer bepaald 
over betreffend agendapunt tijdens de beslissende gemeenteraadszitting, 
staat nog dit: "Op uitzondering van de h. De Meulemeester, die zich bij 
de stemming onthield, gingen de overige raadsleden tenslotte akkoord met 
deze proefplaatsing die de gemeente 124.000 fr. zal kosten. " Ik herinner mij 
dat enkele weken later de banden reeds spoorloos verdwenen waren. Duur 
proefje...

Maarke-Kerkem, februari 1988
Als er nu één titel in het oog springt is het toch wel deze: "Drie tweelingen  ". 
Toch niet in één huisgezin? We lezen: "In een landelijke en agrarische 
gemeente zoals Maarke-Kerkem er een is, wordt er wel meer over koetjes 
en kalfjes gesproken... " Hola, drie tweelingen, dat zijn toch geen "koetjes 
en kalfjes  " meer! Of net wel? "De jongste dagen moet je een en ander 
bovendien heel letterlijk interpreteren want landbouwer Marc Botteldoorn 
werd plots geconfronteerd met een eigenaardig fenomeen in zijn koeienstal. 

Marc krijgt geregeld hulp van een buurjongen voor de verzorging van 
de tweelingen.
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In een tijdspanne van nauwelijks vijf dagen kalfden drie vaarzen en telkens 
een tweeling... Op 28 januari kwam ‘s middags de eerste tweeling, een vaars 
en een stiertje. De volgende paren kwamen er aan op 1 februari. Eén koe 
kalfde om 1 uur ‘s nachts, een andere zo’n zeven uur later.  " En dan gaat de 
reporter zelf de commentaartoer op. "Een verhaal waarmee we geen oude 
koeien uit de sloot halen want een dergelijke frequentie op een en dezelfde 
boerderij is vrij zeldzaam. Over deze waarheid als een koe, een bijdrage. " 
Tweelingen op zich zijn bij herkauwers niet zo uitzonderlijk. Maar meteen 
drie op een erf met relatief weinig koeien is wel merkwaardig. "Bovendien 
waren het stuk voor stuk dieren die voor de eerste keer kalfden. " Of had het 
iets te maken met de (fiere?) vader (als het hem al werd verteld)? "De drie 
vaarzen werden allemaal bevrucht door één en dezelfde jonge stier, Arnold, 
eigendom van Marcs broer Boudewijn uit Flobecq. " Hij (die stier) kon het 
blijkbaar goed vinden met de Vlaamse koeien "... maar volgens de veearts 
mag de stier in kwestie in feite met slechts weinig verdiensten gaan lopen. " 
‘t Is altijd hetzelfde liedje. Mannen zitten er meestal voor weinig tussen. En 
dan volgt een wetenschappelijke uitleg door de veearts, Marc Capiau. "De stier 
gaat uiteraard mee het geslacht bepalen maar dat staat volledig los van het 
feit of we één dan wel twee kalfjes krijgen. Een tweeling impliceert dat er bij 
het moederdier niet één maar wel twee eicellen loskomen. Aangezien twee 
van de drie tweelingen bestaan uit verschillende geslachten staat het vast 
dat het telkens een twee-eiige tweeling betreft. Wat het laatste paar betreft, 
de twee vaarsjes, blijft de mogelijkheid bestaan van een eeneiige tweeling 
maar die kans is eerder miniem. " Dat weten we dan ook weer.

Schorisse, januari 1988
"Schorisse is er in 1988 een dorpsherberg armer op geworden. In de 
Annovenstraat heeft Gilbert Verhellen het laatste bier van ‘De Gouden 
Hoed’ aan de man gebracht. De new-wavers, skin-heads, Millet-aanhangers, 
discofreaks en andere trendsetters zullen ‘De Gouden Hoed’ in de toekomst 
nauwelijks missen. Zonder caféspelen, zeemzoeterige achtergrondmuziek of 
stijlvol interieur was ‘De Gouden Hoed’ aan deze leeftijdsgroepen duidelijk 
niet besteed. Gilbert Verhellen hield immers de traditie van zijn voorvaderen 
in ere. Een cafétraditie die nu na anderhalve eeuw samen met het laatste 
biervat wordt stopgezet. "
In 1950 namen Gilbert Verhellen en zijn echtgenote Agnes Foubert hun intrek 
in ‘De Gouden Hoed’. Daarvoor hield grootvader Victor Ghyselinck het café 
open, waardoor het aldus nagenoeg 150 jaar in handen van de familie was. 
Eigenlijk was het een café-beenhouwerij combinatie, wat vroeger wel meer 
gebruikelijk was. Gilbert vertelt: "Mijn vrouw en ikzelf hebben dertig jaar 
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lang met ons tweetjes de beenhouwerij en het café opengehouden. Het 
was bijzonder hard werken. ‘s Nachts zorgde ik voor de bereiding van de 
vleeswaren en de dagen dat ik het moest stellen met een paar hazenslaapjes 
op onze canapé waren ontelbaar. " In 1980 werd de beenhouwerij stopgezet 
omdat de concurrentie met de opkomende grootwarenhuizen te groot werd. 
‘De Gouden Hoed’ was ook achttien jaar het lokaal voor de duivenmaatschappij 
‘De Nieuwe Reisduif’.

Gilbert had ook, zoals de meeste inwoners van Schorisse, een bijnaam. Daar 
is wel een kleine anekdote aan verbonden. "Toen ik nog de beenhouwerij 
hield was het een goede gewoonte dat de kleine gasten die met hun vader of 
moeder om vlees kwamen een ‘schelleke’ salami kregen. Zo’n kleine jongen 
wou me daarvoor bedanken maar kon zich blijkbaar mijn naam niet meer 
herinneren en hij zei dan maar ‘Bedankt Tsjoelie’. De stamgasten die in mijn 
café waren vonden dat zo geestig dat ze me zo zijn blijven noemen ."

Etikhove, juni 1988
Dat er in Etikhove mensen wonen die hun hobby vrij wetenschappelijk 
beleven, bewees nog maar eens een krantenknipsel uit het archief van 
Roger. "Belastingbediende Willy Aelvoet heeft een heel aparte hobby. Willy 
bestudeert namelijk uilen en kan ze als geeneen uit hun boom lokken... " Zijn 
belangstelling voor deze interessante roofvogel begon in 1971. "Ik fietste 
toen met mijn vriend Lieven Stockman dagelijks samen naar school, en die 
leerde mij onderweg alle vogelgeluiden kennen en van elkaar onderscheiden. 
Tijdens de zomers van 1973 tot 1975 trokken we met de Wielewaaljongeren 
naar Frankrijk, en van toen af ging mijn interesse bijna exclusief naar de 
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roofvogels uit. " Willy ging bijna elke week op zoek 
naar uilen, vooral bosuilen. "Eigenlijk is het niet 
moeilijk om te ontdekken of er ergens uilen wonen. 
Als je de uilenroep laat klinken, laat de roofvogel zich 
terstond zien. Een uil is zeer agressief en beschermt 
zijn territorium nauwgezet, vandaar dat hij zo vlug 
uit zijn schuilplaats te lokken is. " Willy werkte toen 
ook mee aan een boek waarbij de Wielewaal hoopte 
een duidelijke studie van het vogelbestand bij ons 
te publiceren. Willy zei: "Ik onderzocht persoonlijk 
een gebied van zowat 550 km² en ontdekte daarin 
zowat 35 uilenbroedparen. Dat is het dubbele 
aantal van wat in de Vogelatlas van 1972 stond 
beschreven. Mijn waarnemingen leerden mij dus 
dat het bosuilenbestand is verdubbeld in 15 jaar 
tijd. " Op de vraag of Willy al last gehad heeft van 
deze "mysterievolle uil met zijn grote ogen en zijn 
gevaarlijke bek, die wel eens als erg agressief 
wordt beschouwd... " zei Willy het volgende.  

"... in de zeventien jaar dat ik deze vogels bestudeer, ben ik slechts éénmaal 
aangevallen door een dier, dat dan nog jongen had. Ze scheren in zweefvlucht 
boven je hoofd en klauwen met hun scherpe nagels in je gezicht. Op die 
manier geraakte natuurfotograaf Eric Hosking trouwens een oog kwijt. " 
Gelukkig heeft Willy nog beide ogen en kan hij ons nu nog steeds begeleiden 
op zoektochten naar uilen in de ons omringende bossen.

Nukerke, maart 1988
Niet iedereen heeft in zijn persoonlijke kennissenkring een of ander BV 
(Bekende Vlaming) waarmee hij of zij een gemoedelijke en zelfs familiaire 
(niet in de pejoratieve zin) band heeft. "Ieder huis heeft zijn verhaal. Dat 
beseften we nog maar eens toen we de woning in de Mellinkstraat 15 in 
Maarkedal buiten stapten met een verhaal dat ons eigenlijk verbaasde en dat 
Marcel en Mariette Couvreur-Collijn ons wisten te vertellen. In dit eenvoudige 
boerenplekje (iets verder schrijft de reporter van dienst "doodvergeten gat ") 
komt namelijk geregeld een van Vlaanderens grootste vedetten over de 
vloer..." Zo iets kan enkel ontstaan als je echte fan bent van de BV, in dit 
geval Will Tura. "Mariette is al 26 jaar een echte fan van Tura. Van toen ze pas 
zestien was trok ze met enkele vriendinnen geregeld naar zijn optredens. De 
zanger merkte haar dus vaak op, en kwam na zijn show wel eens een babbeltje 
slaan. De vriendschapsband groeide... " En dan gebeurt het ongelooflijke, toch 
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in de ogen van een jonge fan. Bij een optreden zei Mariette aan Tura "dat hij 
maar eens moest binnen springen als hij in de streek kwam. " Hoewel Will 
Tura beloofd had te zullen langskomen na een optreden in Waregem, ging dit 
niet door omwille van een dikke mist, de grootste desillusie van haar leven. 
"Ik had taart gehaald en de tafel gedekt voor de vedette. Maar heel laat in de 
nacht kwam er een telefoontje dat hij niet kon komen omdat er teveel mist 
hing ". Later maakt Will Tura alles goed, toen hij in Schorisse kwam optreden. 
Mariette was toen al getrouwd, en de zanger hield woord. Hij kwam op bezoek! 
Echtgenoot Marcel: "Tura is echt een aangenaam man, zeer eenvoudig. Hij 
kan gewoon praten over alles en nog wat. Dat siert zo’n vedette toch? Ook 
zoontje David vindt de zanger een toffe man. Hij heeft er trouwens zijn naam 
aan te danken, want Tura’s zoon noemt ook David. "
Mariette had nog enkele voor haar belangrijke ontmoetingen met de zanger. 

"... een hartewens in 1975. Zij wou weleens samen met Tura uit eten. En het 
lukte. Het werd voor haar een droomavond in een hotel in Sint-Lambrechts-
Woluwe. " ‘t Zal wel een restaurant geweest zijn. Ze nam ook deel aan 
verschillende wedstrijden met Will Tura als thema. "Zo mocht ze via een 
wedstrijd op BRT 2 in Middelkerke aan tafel met Lutgart Simoens ". Mariette 
vertelt nog: "Over de vragen van Will Tura kan niemand mij kloppen. " 
Echte fans bestaan nog... in 1988 toch!

Mariette, Marcel en David, samen met vriend aan huis, Will Tura.
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Nukerke, 1988
Verspreid over de eerste helft van 1988 zitten er 
in de mappen van Roger verschillende knipsels 
die handelen over de opening van de nieuwe 
gemeenteschool van Maarkedal, gelegen aan 
de Holandstraat. Alleen al de titels van de 
betreffende artikels zijn prachtig: "Nukerke 
wacht af: nieuwe school als Paasgeschenk? ", 
"Nieuwe gemeenteschool wacht op omheining: 
verhuiscamion bijna startklaar in Nukerke ", 
"Deuren blijven nog dicht van Nukerkse 
gemeenteschool ", "Maarkedalse dorpsschool 
triomfeert: Nukerke beleeft sprookje met 
happy-end ", "Maarkedal heeft zijn schoolwerk 
af ", "De nieuwe schoolbel hangt al klaar in 
Nukerke ", "Nieuwe gemeenteschool werd 
plechtig ingezegend ".
In januari was het nog hopen dat het nieuwe schoolgebouw zou in 
gebruik genomen kunnen worden na Pasen. "Dat is alvast de stille hoop 
van onderwijsschepen Richard Vanderlinden die stelt dat hoofdaannemer, 
onderaannemers en gemeentebestuur dezelfde streefdatum voor ogen 
houden... Volgens hoofdonderwijzer Herwig Vandenabeele snakt het 
lerarenkorps naar nieuwe en ruimere lokalen. ‘Het is reeds tien jaar dat we 
aan de klaagmuur staan en nu de nieuwe gebouwen bijna klaar zijn is iedereen 
natuurlijk ongeduldig om er zo vlug mogelijk in te stappen. De lagere klassen 
zitten tamelijk goed gehuisvest in Etikhove maar onze kleuters, die sedert de 
bouwwerken in een boerderij aan de Mellinkstraat worden opgevangen zijn 
dringend aan nieuwe en meer ruimte toe... Begin van deze week moet alles 
normaal gezien in het droge staan. We hopen dat volgende week de gebouwen 
ook allemaal van vloeren zullen voorzien zijn. Nadien kan de schrijnwerker 
zijn intrek nemen en kan het sanitair worden aangepast. Als alles volgens 
planning verloopt moet het binnenwerk binnen anderhalve maand rond zijn. 
Blijft dan nog de afwerking rond de gebouwen... Met die wetenschap zou 
alles rond moeten zijn eind maart...’  ". Mijn ervaring als medewerker in een 
architectenbureau leert mij dat dit nu een schoolvoorbeeld is van ‘wishfull 
thinking’.
Op de gemeenteraadszitting van mei 1988 werd meer uitleg gegeven aan 
de raadsleden over het waarom van de vertraging. "... het Maarkedalse 
schepencollege heeft toegegeven dat de aannemer de voorlopige aanvaarding 

De kleuters, tijdelijk opgevangen 
in een hoeve.
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weigert in te dienen. De 
meerderheid wil nu via 
een deurwaardersexploot 
de zaak bespoedigen. Het 
schoolwerk is dus nog 
niet af. " Toch werd de 
vraag nogmaals gesteld 
of de leerlingen de school 
nog zouden kunnen 
intrekken voor het einde 
van het schooljaar. CVP-
raadslid Hilaire Besard 
vond het pedagogisch niet 

verantwoord dat er op het einde van het schooljaar nog een grote verhuis zou 
worden op touw gezet. "Burgemeester Langie (SP) stelde dan weer dat het 
voor hem persoonlijk een grote ontgoocheling zou zijn mochten de deuren niet 
voor 1 september opengaan. De aannemer heeft momenteel blijkbaar geen 
geld vandoen in het vooruitzicht dat hij er in de nabije toekomst meer hoopt te 
krijgen. " Daarmee doelde de burgmeester op de eis tot schadevergoeding die 
de aannemer vorig jaar indiende. Ook dit zou nog een apart staartje krijgen.
Einde mei was het dan toch zo ver. "Aannemer Bekaert Building Company 
uit Anzegem heeft een paar dagen geleden de aanvaarding van de werken 
bij het Maarkedalse gemeentebestuur ingediend. Daarmee is de laatste fase 
van de bouwwerken ingeluid... Onderwijsschepen Vanderlinden vertelde ons 
dat deze laatste administratieve procedure hooguit nog een tweetal weken 
in beslag zou nemen. Traditiegetrouw organiseert de vriendenkring van de 

Nukerkse gemeenteschool 
op het einde van het 
schooljaar een barbecue 
en het is de bedoeling dat 
die zou plaatsvinden in de 
gloednieuwe lokalen... "
Tijdens de gemeenteraad 
van ju l i  werd een 
belangrijke beslissing 
genomen: "... tijdens zijn 
jongste bijeenkomst de 
aankoop van een bronzen 
plaat voor de nieuwe 

Ook als schepen van onderwijs kon aannemer Richard 
Vanderlinden zijn steentje bijdragen.

Beeld  van de polyvalente zaal van de nieuwe school.
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gemeenteschool aan de Nukerkse Holandstraat goedgekeurd. Het ligt in de 
bedoeling van de plaatselijke bewindslui om het nieuwe onderwijsgebouw 
begin september met een plechtigheid officieel in gebruik te nemen... De 
leerlingen en leerkrachten van de Nukerkse gemeenteschool hebben wel 
tijdens de laatste lesweek van het voorbije schooljaar hun intrek genomen in 
het nieuwe gebouw, dat om en bij de 30 miljoen fr. gaat kosten. "

In september 1988 was het dan zo ver. "In Maarkedal werd de nieuwe 
gemeenteschool officieel ingewijd. In aanwezigheid van tal van gemeentelijke 
prominenten knipte burgemeester Michel Langie het lint door en werd tevens 
een bronzen gedenkplaat onthuld van de hand van kunstenaar Herman 
Norga. " Na de nodige toespraken "... zegende pastoor Godefroidt daarop de 
kruiskes die achteraf in de lokalen van het nieuwe onderwijscomplex werden 
opgehangen. "

Het schepencollege nam het oudercomité op sleeptouw naar de 
nieuwe school.

E.H. Godefroidt zegende de kruisjes voor het nieuwe schoolgebouw.
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Maarkedal in het voorbije decennium (deel 2)
Marc Vuylsteke

In het voorjaar van 2014 publiceerde de studiedienst van de Vlaamse Regering 
en het Agentschap Binnenlands bestuur een nieuw rapport "Gemeentelijke 
profielschetsen", om zo de lokale besturen optimaal te ondersteunen bij 
het opvolgen en realiseren van de gemaakte beleidsdoelstellingen in hun 
meerjarenplan.
Het is dan ook uit dit rapport1 dat we enkele interessante wetenswaardigheden 
over onze gemeente in Businarias in deel 1 opnamen. We doen dit nu opnieuw 
in deel 2. Het volledige rapport over Maarkedal is online te raadplegen op de site 
van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (www.binnenland.vlaanderen.be 
bij de rubriek statistieken) of op www.lokalestatistieken.be, onder de knop 
projecten.
In deel 1 bekeken we de financiële situatie van die besturen (ontvangsten, 
uitgaven, schuld)? Hoeveel personeelsleden kunnen de besturen inzetten om de 
dienstverlening aan de bevolking te verzekeren? Met welke omgevingsfactoren 
moet het gemeentebestuur rekening houden? Zo vermeldt het rapport een 
aantal demografische kenmerken van de bevolking en grondgebonden 
kenmerken, zoals evolutie verkoopprijzen bouwgrond.
We bekijken in dit tweede deel enkele economische kerncijfers (ondernemingen, 
werkgelegenheid) en de informatie over de levensomstandigheden (onderwijs, 
welzijn en armoede…).
De gegevens over Maarkedal worden afgezet tegen het Vlaamse gemiddelde 
en tegen het gemiddelde van de groep "kleine agrarische gemeenten" waartoe 
Maarkedal behoort.

1. Economische kerncijfers2

1.1 Btw-plichtige natuurlijke personen (zelfstandigen) en btw-
plichtige rechtspersonen

Kijken we naar het aantal zelfstandigen of btw-plichtige natuurlijke personen 
in de periode 2000 tot 2012, dan stellen we een dalende trend vast. Het 
aantal steeg evenwel tussen 2000 en 2006 van 407 tot 420 in 2006, om dan 
geleidelijk aan weer te dalen tot 393 (onderstaande grafiek links). We bekijken 
de evolutie van het aantal zelfstandigen in die jaren. 
1 http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2014/Maarkedal.pdf.
2 Bron: VBO (Verrijkte kruispuntbank voor ondernemingen, bewerking CORVE-SVR.
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Het aantal starters varieerde in die jaren tussen 13 tot 29 per jaar en het 
aantal stopzettingen tussen 9 tot 31. In de loop van 13 jaar kwamen er 275 
zelfstandigen bij, 261 haakten af.

Het aantal btw-plichtige rechtspersonen (handelsondernemingen) 
veranderde nauwelijks tussen 2000 en 2006. Pas na 2006 groeide het aantal 
van 141 naar 229 in 2013. In de loop van 13 jaar werden er 115 nieuwe 
handelsondernemingen opgericht, 45 bedrijven werden stopgezet.
Het aantal ondernemingen samen, zowel de btw-plichtige natuurlijke personen 
en de zelfstandige ondernemingen beliep 543 in 2000; dit aantal steeg tot 
620 in 2012.

1.2 De Werkgelegenheid - Jobratio3

Het aantal jobs in Maarkedal steeg van 1551 in 2006 tot 1646 in 2012. De 
jobratio vindt men door het aantal jobs te delen door het aantal mensen in de 
beroepsactieve loopbaan (20-64 jaar ) x 100. Dit cijfer steeg van 42,7 tot 45,6. 
Voor de kleine agrarische gemeenten ligt dit cijfer lager namelijk van 38,7 tot 
41,8. Voor het Vlaamse Gewest liggen die cijfers heel wat hoger (71,8 tot 74).

1.3 De werkzaamheidsgraad
De werkzaamheidsgraad berekent men door het aantal werkenden te delen 
door het aantal mensen in de beroepsactieve loopbaan x 100.
Bij de mannen varieerde dit cijfer rond de 80 en voor de vrouwen lag dit 
iets lager, namelijk rond de 67. Voor het totaal mannen en vrouwen samen 
bedroeg dit 76, iets hoger dus dan voor de kleine agrarische gemeenten (74) 
en voor het Vlaams Gewest 70.

3 SWSE (Departement Werk en Sociale Economie) - bewerking SVR -
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1.4  Werklozen - Werkloosheidsgraad4

Het aantal werklozen was het hoogst in 2005 (178) en daalde geleidelijk tot 
117 in 2013 (zie onderstaand grafiek links).
De werkloosheidsgraad is het percentage van de beroepsbevolking dat geen 
werk heeft. (Zie onderstaande grafiek rechts) De werkloosheidsgraad bij de 
min 25-jarigen zakte van 13,2% in 2002 naar 11,4% in 2013 (% van de 
groep 18 tot 25-jarigen). Bij de 25- tot 50-jarigen zakte het cijfer van 3,7% 
naar 2,4% (% van de groep 25- tot 50-jarigen). Dat van de 50-jarigen en 
ouder steeg van 2,6% naar 5,2%. Bekijken we de totale beroepsbevolking 
dan evolueerde dit van 4,5% naar 3,9%.
De cijfers voor het Vlaams Gewest lagen telkens hoger. In 2013 was dit 
respectievelijk 17,7% (jonger dan 25 jaar), 6,3% (25 tot 50 jaar), 6,9% (ouder 
dan 50 jaar) en als totaal 7,5%.
Het aantal langdurig werklozen steeg van 36% naar 47% en lag in Maarkedal 
merkelijk hoger dan de cijfers van zowel het gemiddelde van de kleine 
agrarische gemeenten (van 32% naar 39%) als van het Vlaamse Gewest 
(van 35% naar 42%).
(Het procent van het aantal langdurig werklozen berekent men door het aantal 
werklozen van 1 jaar en meer het delen door het totale aantal werklozen maal 
100. In 2002 waren er 48 langdurige werklozen op een totaal van 132 dus 
48/132 x 100 = 36).

4 Bron: VDAB (Arvastat).
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2. Levensomstandigheden

2.1 Onderwijs5

2.1.1 Aantal leerlingen in het kleuter- en lagere school onderwijs
Op onderstaande grafiek links zien we zowel de evolutie van het aantal kleuters 
als van het aantal leerlingen van de lagere scholen. Het aantal kleuters steeg 
van 266 tot 314. Het aantal in de lagere scholen steeg van 427 tot 468.

2.1.2 Schoolse vertraging in het gewoon lager onderwijs
Schoolse achterstand of schoolse vertraging is nogal dikwijls het gevolg van 
zittenblijven, maar het kan ook veroorzaakt zijn door ziekte, taalachterstand 
e.a. oorzaken.
Het aandeel schoolse vertraging wordt berekend door het aantal leerlingen 
met een schoolse vertraging te delen door de totale leerlingenpopulatie x 
100. De schoolse achterstand ligt in Maarkedal bij de jongens hoger dan bij 
de meisjes. Bekijken we de totale cijfers dan zijn die ongeveer gelijklopend 
met die van het Vlaams Gewest, maar merkelijk hoger dan het gemiddelde 
gevonden bij de kleine agrarische gemeenten.

2.2 Bibliotheek6

Het aantal leners in de bibliotheek daalde van 2006 tot 2013 met 111 (van 
1683 tot 1572). Hieronder vinden we het aantal leners ten overstaan van 
de totale bevolking in %, en dit zowel voor Maarkedal, als voor de kleine 
agrarische gemeenten en het Vlaams Gewest. Die algemeen dalende trend 

5 Bron: Departement Onderwijs.
6 Bron: BIOS (Bibliotheek informatie- en opvolgingssysteem).
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is ook af te lezen op de grafiek. In vergelijking met zowel het Vlaams Gewest 
als de kleine agrarische gemeente scoort Maarkedal heel wat hoger.
Kijken we meer speciaal naar de ontleners jonger dan 15 jaar dan zien we 
hier een stijgende trend voor Maarkedal en iets minder stijgend voor de kleine 
agrarische gemeenten, maar dalend voor het Vlaams Gewest.

2.3 Welzijn en armoede7

2.3.1 Netto belastbaar inkomen van de inwoners

Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen in 2005 was € 92.890.000, dit steeg 
de volgende jaren tot € 116.077.000. Maarkedal staat op de 178ste plaats van 
de 589 Belgische gemeentes in de lijst van het hoogste gemiddelde netto-
inkomen per inwoner (aanslagjaar 2009, aangiftejaar 2010)8. Interessanter is 
het wanneer we het gemiddeld inkomen per inwoner bekijken (zie grafiek).Tot 
2008 is dit gelijklopend met zowel de andere landelijke gemeenten als met het 
Vlaams Gewest. Vanaf 2008 stijgt het gemiddeld inkomen in Maarkedal sterker 
7 Bron: ADS.
8 http://ng3.economie.fgov.be/ni/municipalkeyfigures/NL/slide/slide_45064.pdf.
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dan dit in de meeste landelijke gemeenten en ook de meeste gemeenten van 
het Vlaams Gewest. Het gemiddeld inkomen per aangifte geeft een gelijkaardig 
beeld.

2.3.2 Kansarmoede-index9

Dit cijfer geeft het aantal geboorten 
in een kansarm gezin op 100 
geboorten. Volgens Kind en Gezin is 
kansarmoede "een toestand waarbij 
mensen beknot worden in hun kansen 
om voldoende deel te hebben aan 
maatschappelijk hooggewaardeerde 
goederen, zoals onderwijs, arbeid, 
huisvesting. Het gaat hierbij niet 
om een eenmalig feit, maar om een 
duurzame toestand die zich voordoet 
op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële". Men kijkt dan 
naar het maandinkomen, opleiding van de ouders, arbeidssituatie van de 
ouders, laag stimulatieniveau, huisvesting en gezondheid.

2.3.3 Kinderopvangplaatsen
We kijken naar het totaal aantal 
kinderopvangplaatsen t.o.v. van de 
groep kinderen jonger dan 2,5 jaar. 
Het aantal daalde van 70 plaatsen 
in 2009 naar 65 in 2013, maar door 
het feit dat de doelgroep -2,5 jarigen 
kleiner werd zal het percentage 
nog licht stijgen. Opnieuw scoort 
Maarkedal beter dan het gemiddelde 
bij de kleine agrarische gemeenten en 
bij het Vlaams Gewest.

2.3.4 Leefloners10

Een minvermogende in België ontvangt een financiële tegemoetkoming. 
In 1974 werd dit bestaansminimum, ook gewaarborgd inkomen of sociaal 
minimum genoemd, ingevoerd. 
9 Bron Kind en Gezin.
10 Bron: PDO Maatschappelijke Integratie.
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In 2002 kreeg het de naam leefloon (wet betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie). Het leefloon is slechts een onderdeel van het 
recht op maatschappelijke integratie, het is slechts één van de vormen van 
hulpverlening vanuit het OCMW. De laatste jaren stelt men een buitengewoon 
sterke stijging vast van het aantal begunstigden. Bij de Programmatorische 
Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie vond ik voor België nog 
recentere informatie. "Na een lichte stabilisering 2011-2012 stijgt de groei 
van het aantal leefloners door de samenloop van de gevolgen van de crisis 
enerzijds en door de wijziging van de arbeidsmarkt anderzijds. Dit laatste treft 
vooral personen die zich reeds in precaire situaties bevinden (uitzendwerkers, 
deeltijds werkenden, jongeren, vrouwen met gezinslast…). In 2012 waren er 
gemiddeld 95.352 begunstigden, terwijl het er 98.213 waren gedurende de 
eerste acht maanden van 2013"11. 
Het geregistreerde aantal personen met een betalingsachterstand op hun 
leningen bedroeg 14,7 per 1000 inwoners van de groep 18 jaar en ouder in 
2012. In 2013 was dit 15,9. Voor de kleine agrarische gemeenten was dit 
respectievelijk 9,2 en 19,4 en voor het Vlaams Gewest 25 en 25,512.

11 http://www.mi-is.be/be-nl/start, Versnelling van de groei van het aantal leefloners.
12  Bron: Nationale Bank van België.
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3. Mobiliteit13

3.1 Aantal personenwagens per 100 inwoners, aantal 
ongevallen met fietsers

De relatieve groei van het aantal ongevallen met fietsers in Maarkedal is 
spectaculair maar dit komt door het kleine aantal ongevallen. In 2005 waren 
er slechts 2 ongevallen en in 2013 waren dat er 11.

3.2 Veiligheid14

13 Bron: ADS.
14 Directie van de operationele politionele informatie.
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Op één na zwaarste aardbeving in België in de 
twintigste eeuw

Jozef Bourdeaudhui

Wij herinneren ons nog levendig de beelden van de aardbevingen in Nepal 
op 25 april en 12 mei 2015, waarbij vooral hoofdstad Kathmandu en dorpen 
in de omgeving van de Everest zwaar werden getroffen. Honderden zware 
naschokken, waarover weinig of niets in de pers verscheen, zorgden voor nog 
meer onheil. Er vielen bijna 8000 doden en 15000 gewonden. 
Toevallig kreeg ik bij het zoeken naar knipsels voor de artikelenreeks "De 
knipsels van Roger" een paar krantenartikels te zien, opgemaakt in 1988, die 
herinnerden dat het 50 jaar was geleden dat er in onze contreien ook een 
zware aardbeving had plaatsgevonden. De aardbeving bij Zulzeke op zaterdag 
11 juni 1938 om 11.57 uur was de op één na sterkste aardbeving die in de 
20ste eeuw op Belgisch grondgebied is waargenomen. (Een zwaardere had 
plaats in het Luikse met epicentrum net over de Belgisch-Duitse grens).Eerste 
metingen met de toenmalige meetinstrumenten wezen uit dat het epicentrum 
zich bevond op een diepte van 19 kilometer onder de Kortekeer. Chauvinistisch 
als we zijn was dit dus in Nukerke. 
De aardbeving had een sterkte van 5,6 op de schaal van Richter. Er volgden 
zes naschokken met hetzelfde hypocentrum, waarvan er twee met een sterkte 
van meer dan 4 op de Richterschaal. Onder epicentrum verstaat men het 
punt op het aardoppervlak loodrecht boven het hypocentrum (ondergronds) 
van een aardbeving. Het hypocentrum is de locatie onder de aardkorst waar 
een aardbeving ontstaat.
De aardbeving vond plaats in het Londen-Brabantmassief, een tektonische 
structuur die het grootste deel van Vlaanderen omvat. 
Het is een geologisch massief (een stabiel stuk van de aardkorst), dat zich 
uitstrekt over de noordelijke Eifel, Zuid-Nederland en Noord-België, dan over 
de Noordzee en Zuid-Engeland tot in Wales. De aardbeving van 22 mei 2015 
met magnitude 4.1 op de schaal van Richter die plaatsvond nabij Ramsgate, 
Kent (Verenigd Koninkrijk), deed zich voor in datzelfde Londen-Brabantmassief 
en kon in Oost- en West-Vlaanderen worden waargenomen.
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Schaal van Richter (bron: o.a. Wikipedia)
Telkens wij berichtgevingen horen of lezen over aardbevingen wordt de 
magnitude (sterkte) van de beving vermeld met een cijfer van 1 tot 12 op de 
"schaal van Richter". Misschien eens de gelegenheid om daarover iets meer 
te noteren.
De schaal van Richter is een meetschaal waarop de waargenomen kracht 
van een aardbeving in een getal wordt uitgedrukt. De schaal is opgesteld 
door de Amerikaanse seismoloog Charles Francis Richter in 1935. Het is 
een logaritmische schaal van de sterkte van de trillingen, zoals die gemeten 
worden op een seismogram. Deze grafieken geven de trillingen weer zoals 
die worden geregistreerd door een seismograaf. Het bijgevoegde voorbeeld 
van een seismogram is deze van enkele kleinere aardbevingen die we zelf 
meemaakten op 13 september 2013 in het Yellowstone National Park in de 
VSA. 

Model van een kleine draagbare seismograaf
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Onderstaande lijst geeft een samenvatting van de schaal van Richter: het cijfer 
geeft een indicatie van de sterkte van de schok, de bijbehorende omschrijving 
geeft een indicatie van de gevolgen van de schok (het gaat hier dus wel enkel 
om natuurlijke fenomenen). De vermelde aantallen zijn deze die wereldwijd 
voorkomen
0 tot 1,9: minuscuul. Alleen waargenomen door seismografen; wordt zelden 
door iemand gevoeld en zal nooit ook maar enige schade veroorzaken. Zo’n 
8000 per dag.
2 tot 2,9: zeer licht. Meetbaar; wordt slechts door weinig mensen waargenomen 
onder gunstige omstandigheden; hoogstens enkele (zeer) lichte objecten 
kunnen bewegen; vrijwel nooit enige vorm van schade. Zo’n 1000 per dag. 
3 tot 3,9: licht. Veel mensen nemen trillingen als van een voorbijrijdende 
vrachtwagen waar; tegen elkaar staande glazen rinkelen; hooguit zeer lichte 
schade mogelijk zoals losse dakpannen. Zo’n 49.000 per jaar.
4 tot 4,9: gemiddeld. Door vrijwel iedereen gevoelde trillingen als van zwaar 
voorbijrijdend verkeer; vrije slinger beweegt duidelijk; deuren, glazen en 
borden rammelen, raamluiken klapperen; geparkeerde auto’s schommelen; 
lichte schade mogelijk aan bijvoorbeeld schoorstenen; eventueel ontstaan 
kleine scheuren in wegdek of oude en zwakke gebouwen. Zo’n 6.200 per jaar.
5 tot 5,9: vrij krachtig. Heftige trillingen die door iedereen met schrik worden 
waargenomen; meubels bewegen; voorwerpen vallen om; klokken blijven 
stilstaan; schoorstenen kunnen instorten; scheuren in wegdek; lichte tot 
matige schade aan gewone gebouwen zoals scheuren in stucwerk; oude en 
zwakke gebouwen kunnen zware schade oplopen of (gedeeltelijk) instorten; 
veel mensen verlaten in paniek hun huizen; over het algemeen geen sprake 
van levensgevaar, wel gevaar van verwondingen. Zo’n 800 per jaar. Onder 
deze categorie hoorde de aardbeving te Nukerke van 1938.
6 tot 6,9: krachtig. Wordt door alle betrokkenen met grote schrik ervaren; 
ook in een rijdende auto voelbaar; paniek; mensen verlaten snel hun huizen; 
grote scheuren in wegdek; veel gebouwen lopen matige tot zware schade op; 
oude en zwakke gebouwen kunnen helemaal instorten; bomen zwaaien heen 
en weer als bij sterke wind; tientallen doden en gewonden mogelijk; aan de 
kust kunnen vloedgolven optreden; grote schade mogelijk binnen een straal 
van meer dan 150 kilometer. Zo’n 120 per jaar. Aardbevingen in Spitak 1988, 
in Kirgizië 2008, in Christchurch 2011, in Bologna 2012.
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7 tot 7,9: zwaar. Grootschalige paniek; mensen trachten in paniek naar buiten te 
komen; acuut levensgevaar in veel gebouwen; alleen sterke gebouwen blijven 
staan; grond kan helemaal openscheuren; sommige bomen ontwortelen; vaak 
honderden doden en gewonden; gas- en waterleidingen breken; gedeeltelijk 
catastrofale gevolgen; aan kusten grote vloedgolven mogelijk. Zo’n 18 per 
jaar. Aardbevingen in Kasjmir 2005, in Sichuan 2008, in West-Java 2009, in 
Haïti 2010, in Nepal 2015. 
8 tot 8,9: zeer zwaar. Grote verwoesting; vrijwel alle gebouwen worden 
onbewoonbaar of storten helemaal in; mogelijk vele duizenden doden en 
gewonden; bomen ontwortelen massaal; elektriciteitspalen begeven het; acuut 
levensgevaar zowel binnen als buiten gebouwen; aan kusten catastrofale, 
tot 40 meter hoge vloedgolven mogelijk. Eén per jaar. Aardbevingen in San 
Francisco 1906, in Mexico 1985, in Chili 2010.
9,0 tot 9,9: catastrofaal. Grote ramp met mogelijk totale verwoesting over 
duizenden kilometers; alle gebouwen storten volledig in; lokale aardschollen 
verschuiven; rotsen en gebergtes kunnen scheuren; honderdduizenden of 
zelfs miljoenen doden en gewonden mogelijk en plaatselijk zelfs volledige 
vernietiging van alle leven; enorme vloedgolven die mogelijk meerdere 
continenten zullen aantasten. Verder mogelijk: grote verschuivingen van de 
tektonische platen; verschijnen, verschuiven of verdwijnen van delen van 
landen en eilanden; verandering van de omwentelingssnelheid van de aarde. 
Geschat op eens in de 20 tot 30 jaar. Aardbeving Lissabon 1755, aardbevingen 
in Valdivia 1960, in Alaska 1964, onder de Indische Oceaan 2004, in Sendai 
2011.
10,0 tot 11,9: totaal catastrofaal. Niets blijft overeind over mogelijk vele 
duizenden kilometers; landschap verandert sterk; gevaar voor veel 
levensvormen; grote verschuivingen van de tektonische platen; landen en 
eilanden veranderen van plaats; verandering van de omwentelingssnelheid 
van de aarde. Nog nooit waargenomen.
12,0 en hoger: totale verwoesting. Volledig catastrofale en zeer diep ingrijpende 
geografische veranderingen; gevaar voor alle levensvormen; landschap 
verandert volledig; maximale gevolgen voor de geografische ordening van 
water en land; huidige bestaande wereldkaarten zouden onbruikbaar zijn 
geworden. Nog nooit waargenomen. Er wordt aangenomen dat de inslag 
van een meteoriet in Yucatan (Mexico), zo’n 65 miljoen jaar geleden, een 
dergelijke grootheid moet hebben gehad. De inslag heeft misschien (mede) 
geleid tot het einde van het tijdperk der dinosauriërs.



30

Officiële gegevens over de aardbeving te Nukerke
Dit is de krachtigste aardbeving die in de loop van de twintigste eeuw op 
Belgisch grondgebied heeft plaatsgevonden. Deze aardbeving werd uitgebreid 
bestudeerd door Somville in 1939. De aardbeving werd opnieuw gelokaliseerd 
met behulp van de beschikbare seismogrammen. De nieuwe coördinaten van 
het epicentrum (50.73° N, 3.62° E) benaderen deze berekend door Somville 
(50.78° N, 3.58° O). Het epicentrum bevond zich tussen Oudenaarde en 
Ronse. De diepte van het hypocentrum werd berekend met een onzekerheid 
van ongeveer 3.4 km en bedraagt 19 km. Volgende tabel geeft de uiteindelijke 
resultaten.

Datum en tijd van oorsprong: 1938-06-11 11:57:36.70 Belgische tijd
Coördinaten van het epicentrum: 50.733° N 3.617° O 

ONZEKERHEID: ± 3.4 km
Diepte van het hypocentrum: 19.0 km 

ONZEKERHEID: ± 3.4 km
Magnitude: ML 5.6
Regio: ZULZEKE-NUKERKE

Bron van de gegevens: ROB (Royal Observatory of Belgium)

De schade
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In "Het Volk" van 13 juni 1938 stond te lezen dat de schokken overal voor 
het middaguur werden waargenomen. In de steden zorgde de aardbeving 
voor meer paniek dan op het platteland. Kort na de aardschokken werd in het 
centrum van Brussel gevreesd dat de Noord-Zuidverbinding ingestort was en 
in Kortrijk dacht men aan de ontploffing van een Franse munitiefabriek. De 
schade in ons land was groot maar niet gigantisch. 
In opdracht van het Vlaamse Overheid werd in september 2009 een 
compilatiestudie opgemaakt betreffende de seismiciteit in Vlaanderen (Project 
VLA07-4.2, coördinator Kris Vanneste met medewerking van de Koninklijke 
Sterrenwacht van België, afdeling Seismologie (KSB), het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen Departement Belgische Geologische 
Dienst (BGD), de Katholieke Universiteit Leuven, Departement Burgerlijke 
Bouwkunde, de Universiteit Gent, Vakgroep Civiele Techniek). 
Onder het hoofdstuk "4.8. Evaluatie van de actuele herstellingskost van 
de materiële schade in Vlaanderen veroorzaakt door de aardbeving van 11 
juni 1938  " lezen we volgende bevindingen. "De aardbeving van 11 juni 
veroorzaakte heel wat schade aan gebouwen in een groot deel van België 
en in Noord-Frankrijk. De Koninklijke Sterrenwacht van België heeft een 
databank ontwikkeld met alle beschikbare informatie over de schade ten 
gevolge van deze aardbeving. Deze bevat enerzijds de antwoorden op de 
officiële macroseismische enquêtes die na de aardbeving naar alle toenmalige 
gemeentes gestuurd werden met gestandaardiseerde vragen over het aantal 
vernielde schoorstenen en andere gebouwschade. Anderzijds werd toen via 
de media ook een oproep gedaan om persoonlijke ervaringen en schade te 
melden. Die reacties werden samen met toenmalige krantenartikels in de 
databank ingevoerd. 
De gemelde schade werd opgedeeld in tien verschillende schadecategorieën, 
namelijk: barsten of instorten van een schoorsteen; instorting van een 
dak; val van dakpannen; val van bakstenen; instorting van een plafond; 
barsten van een muur; instorting van een muur; gebroken venster; instorting 
veranda/serre, en andere schade. Per toenmalige Vlaamse gemeente werd 
vervolgens het aantal gemelde gevallen per schadecategorie geteld. Op basis 
van het borderel van eenheidsprijzen van Architecten- & Ingenieursbureau 
Aspen werd begroot wat voor elke schadecategorie de huidige kostprijs (in 
Euro) per eenheid zou zijn om deze schade te herstellen volgens de huidige 
bouwvoorschriften. De andere schade werd niet mee in rekening gebracht, 
tenzij de toenmalige reparatiekost in Belgische frank vermeld werd; in dat 
geval kon dit bedrag volgens de Abex-index omgerekend worden naar Euro. 
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Zo werd de kost per toenmalige gemeente berekend. Deze werd vervolgens 
omgerekend naar de kost per huidige gemeente na fusie. 
Het totale berekende bedrag voor Vlaanderen bedraagt ongeveer 26 miljoen 
Euro. De zwaarst getroffen provincies waren West-Vlaanderen (13 miljoen 
Euro) en Oost-Vlaanderen (8 miljoen Euro). Gezien het epicentrum in het 
zuiden van Oost-Vlaanderen gelegen was, is de relatief grotere schade in 
West-Vlaanderen op het eerste zicht verrassend. De verklaring hiervoor kan 
gevonden worden in de ligging van de grotere steden ten opzichte van het 
epicentrum. De zwaarst getroffen steden waren Kortrijk (6.6 miljoen Euro) 
en Gent (2.7 miljoen Euro). De aardbeving van 1938 veroorzaakte daarnaast 
ook schade in Wallonië (ongeveer 11 miljoen Euro, vooral Henegouwen en 
Waals-Brabant), in Brussel (ongeveer 2 miljoen Euro) en in Noord-Frankrijk. 
We leggen er de nadruk op dat deze cijfers enkel gebouwschade betreffen, 
en dus geen rekening houden met economische schade of menselijke tol (er 
vielen ook minstens 2 doden en verschillende gewonden). Het gaat hierbij 
enkel om de herstellingskost van de materiële schade die ons bekend is en die 
paste in de schadecategorieën, aan de huidige tarieven en volgens de huidige 
bouwvoorschriften. Deze cijfers kunnen gezien worden als de minimale kost 
voor het herstellen van de gebouwschade indien dezelfde aardbeving zich 
anno 2009 (jaartal van de berekeningen) zou herhalen."
Volgens deze berekeningen zou de schade voor Maarkedal tussen 5.000 Euro 
en 10.000 Euro bedragen, wat dus nog vrij goed meevalt.
Nog enkele anekdotes opgetekend bij de plaatselijke bevolking.
Franz Thienpont, vader van ereburgemeester Peter Thienpont, was aan het 
kegelen in Café du Commerce op de Maarkendries te Etikhove. Tijdens de 
schokken zijn de spelers recht gebleven, maar de kegels zelf lagen omver.
In de smidse van Arthur De Zitter in Nukerke weerklonk er tijdens de 
aardbeving een gerinkel van jewelste. Meer dan vijftig hoefijzers die aan 
een muur hingen sloegen tegen elkaar en vielen op de grond.
Gewezen burgemeester André Hubeau uit Nukerke zat die zaterdagmiddag 
in de stal, samen met zijn moeder, de koeien te melken. "We dachten dat er 
een grote vrachtwagen voorbij kwam. De hoeveknecht sprak over een plots 
opkomend onweer. Het gerommel bleef wel twintig seconden aanhouden 
en dat maakte ons ongerust. De koeien bleven kalm. Eens buiten voelden 
we dat de aarde trilde. "

De kranten berichtten uitvoerig over de schade en de ervaringen bij de 
bevolking. "In Brussel was er paniek in de openbare gebouwen. Iedereen rende 
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de straat op en dacht dat er zich een geweldige ontploffing had voorgedaan. 
Sommigen vreesden voor de instorting van de Noord-Zuidverbinding. 
Zowat overal vielen stenen van muren en daken naar beneden. De kinderen 
van de meeste Gentse scholen werden dan ook naar huis gestuurd en de 
mensen kregen de raad zich buiten de huizenrijen op te houden."
"Ooggetuigen zegden ook dat het water van de Leie en de Schelde zeer 
onrustig was. In Kortrijk was het water van de Leie verschillende meters 
gestegen.  " Een beetje overdreven? "Uit Borgloon kwam het bericht dat uit 
twee leegstaande bronnen opnieuw water opborrelde. In Kortrijk was het 
begijnhof zwaar getroffen. De pastoor zag in de Onze-Lieve-Vrouwekerk de 
kandelaars op het altaar dansen. Het middeleeuws Halletorentje op de markt 
helde zichtbaar naar de zuid-westkant over en de weerhaan van één van de 
zijtorentjes was naar beneden gevallen. Metselaars die herstellingswerken 
op de Kortrijkse Sint-Michielstoren aan het uitvoeren waren, vreesden enkele 
ogenblikken voor hun leven. De mannen voelden de toren heen en weer 
wiegen en dachten ieder ogenblik dat gans het gevaarte zou instorten.  "

Besluit
Wij mogen ons hier gelukkig prijzen dat wij geen last kunnen hebben van 
de verschijnselen die te maken hebben met de "platentektoniek". Dit is de 
wetenschappelijke theorie die zowel de geografische ligging van continenten, 
oceanen, gebergten en andere structuren in het aardoppervlak verklaart als 
de geologische structuren in de aardkorst en de plek waar aardbevingen en 
vulkanisme voorkomen. Volgens de theorie is de lithosfeer (de buitenste, 
gemiddeld ongeveer 100 km dikke laag in de Aarde) verdeeld in tektonische 
platen, die onafhankelijk van elkaar over het aardoppervlak bewegen.
En het is juist op de scheidingslijn of raaklijn tussen deze platen dat de 
meeste aardbevingen en ook vulkaanuitbarstingen zich voordoen. Wij zitten 
er gelukkig voldoende ver af.
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Etikhoofs ganzenbord
Jozef Bourdeaudhui

‘t Moet in het voorjaar van 1973 geweest zijn dat het echtpaar Fernand Ghys-
Dekesel, eigenaars van de kunstgalerij Ladeuze mij vroegen of ik iets kon 
maken waarbij de kinderen van de bezoekers van de galerij zich konden bezig 
houden terwijl hun ouders de tentoonstellingen bezochten of iets nuttigden 
op de binnenkoer van het domein.

Kunstgalerij Ladeuze is nu het 
restaurant Ladeuze geworden. Het 
echtpaar Ghys-Dekesel kocht de 
oude hoeve eind de jaren zestig 
van vorige eeuw en in 1972 werd 
reeds een eerste tentoonstelling 
gehouden. De vernissage van deze 
eerste tentoonstelling met werk van 
Gies Cosyns en André Tahon had 
plaats op 28 april. Gezien ik op zeer 
korte afstand woonde van de galerij 
en ik toen reeds interesse had in vele 
aspecten van het kunstgebeuren 
heb ik in de loop der jaren die toen 
volgden slechts weinig vernissages en 
tentoonstellingen gemist. 

Zou het niet mogelijk zijn een ganzenbord te maken dat kon bespeeld worden 
in open lucht en bevestigd worden aan wat later het "pannenkoekenhuisje" 
zou worden? Dit idee werd vrij vlug realiteit. Kunstgalerij Ladeuze zou het 
grootste ganzenbord van uren in het rond laten maken.
Ik vermoed dat de lezer wel weet hoe het gezelschapspel in mekaar steekt. 
Voor de afbeeldingen op het bord had ik geopteerd voor een voettocht door 
Etikhove, vertrekkend op het dorpsplein en eindigend in de galerij Ladeuze. 
Elk vakje zou een bepaald beeld van de gemeente voorstellen dat langs deze 
wandeling kon worden gezien. Uiteraard konden de nodige gansjes, volgens 
het ganzenspelreglement, niet ontbreken. 
Het bord zelf werd gemaakt door schrijnwerker Leopold Aelvoet, die toen 
zijn atelier had op de Maarkendries, nu Etikhovestraat. Vijf multiplexplaten 
van 1,25 x 2,50 m werden aan elkaar bevestigd tegen de gevel van het 
bijgebouwtje en tegen de regen beschermd met een afdakje. 
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Een bord van 6,25 m bij 2,50 m! Na het aanbrengen van een witte verflaag 
kon ik beginnen met het uittekenen van het parcours, de nodige vlakverdeling 
uitwerken en de volgorde van de "plaatjes" aanbrengen. Maar wie zou de vakjes 
met de Etikhoofse beelden tekenen en schilderen? Dit werd overgelaten aan de 
kinderen van het zesde leerjaar van zowel het klooster" en de "meisjesschool", 
de huidige vrije basisschool, als deze van de gemeenteschool. Ze kregen wel 
de opdracht wat ze moesten schilderen, maar hoe het er zou uitzien en welke 
kleuren ze zouden gebruiken werd volledig aan hun creativiteit overgelaten. 
Gelukkig kreeg ik dan ook de gewaardeerde assistentie van vriend Roland 
Schiettecatte die verschillende avonden en zaterdagnamiddagen meehielp 
met het mengen van de verschillende verven. Dit lieten we niet over aan de 
kinderen, want de vrees was vermoedelijk terecht groot dat er dan toch wel 
"een potje" zou van gemaakt worden.

Het hele gebeuren nam toch enkele weken in beslag. Nadat de kinderen hun 
werk af was, kon ik dan weer beginnen met de vakjes nogmaals met een 
dikkere lijn te accentueren en de vaknummers aan te brengen en kon Leopold 
Aelvoet de nodige gaten boren waar achteraf een soort van houten pion kon 
in worden geplaatst teneinde de positie van elke speler te bepalen.

Meisjes van het zesde leerjaar van "het klooster" werken elk hun vakje uit, terwijl Roland 
Schiettecatte in hun opdracht de verven mengt in de goed kleur.
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Het ganzenbord werd officieel in juni 1973 ingespeeld door de toenmalige 
burgemeester Robert Lison. Op de foto staan van links naar rechts: 
gemeenteraadslid Omer Van Welden, zuster Anna van het klooster, Fernand 
Ghys, Denise Dekesel, teerlingen gooiende burgemeester Robert Lison, zuster 
Marie-Josephine (verscholen) hoofd van de meisjesschool, Willy Bodequin, 
hoofd van de gemeenteschool en ikzelf (in een jonge versie). 
"Het Etikhoofs ganzenspel" heeft er slechts een paar jaar gehangen en werd 
toen geschonken aan het klooster, waarbij het vermoeden groot is dat het 
nu niet meer bestaat.
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De foto’s van Johan
Jozef Bourdeaudhui

Johan Vanhuffel houdt zich bij Businarias bezig met het inventariseren van 
foto’s uit de oude doos. 
Het is de bedoeling om in elke uitgave van Businarias enkele foto’s te publiceren, 
daarrond één en ander te vertellen (wij schrijven dus geen artikel rond deze 
foto’s) en indien gewenst, de lezer te vragen mee te helpen bij de identificatie 
van de personen die op de foto’s voorkomen of de omstandigheden waarin 
de foto is gemaakt te becommentariëren (vergeet niet het referentienummer 
van de foto te vermelden), en … opbouwende kritiek is steeds welkom. 
Daartoe kan U steeds terecht bij de archivarissen van Businarias, via mail 
naar "Ter Maelsaecke", of kom eens langs naar de Maalzaakstraat te Maarkedal 
(alle nodige gegevens daartoe zijn te vinden in dit boekje of op de 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 1560
Deze foto werd reeds opgenomen in het vorig nummer 56 van mei 2015. 
Toen noteerde ik: "Buiten de wetenschap dat het beeld is gemaakt op een 
of andere vlaskouter in Etikhove is er verder niets over bekend. Wie herkent 
de personen? ". 
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En inmiddels weten wij meer. De foto werd genomen in juli 1940 ergens op de 
Boelaardkouter (De Boelaardstraat bestond nog niet). Op de foto staan van 
links naar rechts: vader Cyriel Verbruggen (met pijp), zijn dochters Gilberte, 
Huberte en Roberte, en zijn zoon Robert. Het gezin woonde toen in een klein 
hoevetje op de Mellinkstraat.
Met dank aan Patrick Vandamme, zoon van Roberte Verbruggen.

Maarke-Kerkem foto 0251
Bijgaande foto toont een familie, netjes opgesteld in een rechte lijn, 
gedisciplineerd van heel klein tot groot. Moet dergelijke opstelling niet worden 
gezocht in één of ander militair milieu? Wel, zoveel scheelt het toch niet. Op 
de foto staat, volgens de gegevens waarover Johan beschikt, het gezin van 
Michel D’Hondt, veldwachter te Maarke-Kerkem.
Van links naar rechts (van klein naar groot dus) zien we: Maurice, Charles, 
Robert, Hubert, Emiel, Firmin, Anna, Honoré, Maria, Elvire, moeder Angèle 
en vader Michel. Ik heb hier wel een klein (?) probleem. Volgens het boek 
“Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden” van de hand van Daniël Wieme 
en uitgegeven door Businarias in 2002, staat bij de rubriek over de veldwachters 
(pagina 340) geen Michel D’Hondt vermeld, wel een Jozef D’Hondt, benoemd 
in 1799, een Honoré D’Hondt, aangesteld in 1878, en Charles, zoon van de 
vorige, benoemd in 1900. Wanneer de foto werd gemaakt is niet gekend, 
maar ik vermoed dat dit rond de wisseling van de negentiende en twintigste 
eeuw moet zijn geweest. Op de foto staan wel een Honoré en een Charles. 
Maar wie is dan de echte veldwachter? Wie helpt Johan uit deze puzzel?
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Nukerke foto 0744
Johan beschikt reeds over talrijke foto’s van de verschillende voetbalploegen 
die Maarkedal heeft gekend. Bijgaand is er eentje van het Nukerkse elftal uit 
de vijftiger jaren van vorige eeuw. Alleen ontbreken op Johan’s lijstje nog 
enkele namen om het team compleet te maken. Wie vult aan en wie kan er 
meer over vertellen?

We zien staand v.l.n.r.: Aelvoet Georges, Glibert Prosper, ?, ?, ?, en gehurkt 
v.l.n.r.: ?, Verpoort Michel, Langie Germain, Roman Jean, ?, Langie Michel.

Maarke-Kerkem foto 1079
Een wel zeer merkwaardige foto. Deze zou de schoolkinderen van de Maarkse 
school moeten voorstellen kort na de Eerste Wereldoorlog. De groep kinderen, 
met rechts vermoedelijk het schoolhoofd, staan mooi opgesteld en kijken zeer 
ernstig naar de lens van de fotograaf. Elke persoon heeft een nummertje. 
Slechts weinig daarvan hebben ook een naam: 10: De Vos Jozef, 14: Aelvoet 
Gaston, 45: Fort Henri, 52: Aelvoet Michel en 54: Van Heddeghem Max. Wie 
herkent hier verder noch zijn grootvader of overgrootvader? Verder staan op 
de foto ook de afbeeldingen van koning Albert I en koningin Elisabeth. Enkele 
van de kinderen houden de Amerikaanse vlag vast waarop een foto ligt van 
een man, waarvan ik vermoed dat het Woodrow Wilson is, de president van 
de Verenigde Staten tijdens Wereldoorlog I. Het merkwaardige is echter het 
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bord dat de kinderen vooraan 
vasthouden, en dat in uitsnit 
hiernaast is afgebeeld. Erop 
staat volgende tekst: "As a 
gift of thair gratitude from the 
Belgium children of Maercke-
Kerkhem to the little american 
of Cincinati 1914-1918 ". De 
foutjes tegen de Engelse taal 
nemen wij er bij. Vertaald: "Als 
gift voor hun dankbaarheid 
vanwege de Belgische kinderen 

van Maarke-Kerkem aan de kleine Amerikanen van Cincinnati 1914-1918 ". 

Wie weet hierover meer te vertellen?

Nukerke foto 2291
Volksdansgroep "De Gouden Aren" is wereldberoemd in Maarkedal en 
omstreken en gaat al enkele jaren mee. Paul Van Der Linden bezorgde Johan 
deze foto, gemaakt ter gelegenheid van een optreden in 1997. Dit is een 
momentopname in de bestaansgeschiedenis van de groep, want de leden 
worden immers regelmatig vervangen. Niet alle namen van de afgebeelde 
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personen zijn bij Johan bekend. Wie vult aan? 2: Van Der Linden Paul, 
4: Schoorens Lydie, 9: Papegnies Piet, 15: Schoorens Marie-Joseph.

Kerkem foto 2336
Klassiek zijn de foto’s van 
de "inhalingen" van nieuwe 
parochiepriesters. Hier 
eentje van de plechtigheden 
rond de aanstelling van 
pastoor Julien De Caluwé 
op 28 september 1963. Hij 
was godsdienstleraar aan 
het Technisch Instituut 
Depoorter te Ronse. Het 
zou de laatste residerende 
pastoor van Kerkem 
worden. Hij was zeer 
geliefd door de meeste van de Kerkemse parochianen. Hij stierf op 27 januari 
1993. Op de foto herkennen wij verder burgemeester Georges De Keukeleire 
(8). Weet iemand wie er nog staat op afgebeeld?
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Ledenlijst 2015

Ereleden
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Fam. Marc Vuylsteke-Casteleyn, Nukerke

Steunende leden
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Horebeke
Fam. Carlos Aelvoet-Voet, 
Wortegem-Petegem
Fam. Dirk Backeland-De Tavernier, 
Schorisse
Fam. Denis Baekeland, Schorisse
Fam. Paul Baekeland, Schorisse
Mevr. Bea Baeskens, Schorisse
Fam. Jozef Bauters-Vindevogel, 
Oudenaarde
Dhr. Hilaire Besard, Schorisse
Dhr. Norbert Besard, Zarlardinge
Fam. Pascal Bothuyne, Schorisse
Fam. Marc Bourdeaud’hui, Etikhove
Fam. Jean Capiau, Schorisse

Dhr. Carlo Cierkens, Maarke-Kerkem
Dhr. Chris Clepkens, Tielt-Aarsele
Dhr. Roger Coopman, Zottegem
Fam. Cosijn-Papegnies, Etikhove
Dhr. Johan Cruypeninck, Schorisse
Mevr. Agnes Daneels, Ronse
Dhr. Roger De Bus, Schorisse
Dhr. Jacques De Buysscher, Ronse
Dhr. Yves De Buysscher, Schorisse
Dhr. Leander De Cauter, Maarkedal
Dhr. Georges De Clercq-Roman, Etikhove
Dhr. Joos De Cubber, Oostkamp
Fam. Philippe De Feyter, Ronse
Mevr. Gaby De Geeter, Brakel
Fam. Geert De Geyter-Eeckhaut, 
Schorisse
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Dhr. Georges De Jaegher, Oudenaarde
Dhr. Philippe De Keyser, Oudenaarde
Dhr. André De Loenzien, Waregem
Fam. Dirk De Merlier, Etikhove
Dhr. Marcel De Mets, Oudenaarde
Dhr. Marc De Nil, Oudenaarde
Fam. Laurent De Puydt, Etikhove
Mevr. Regina De Rodder, Horebeke
Fam. Gerard De Smet, Etikhove
Apotheker Charlotte De Splenter, 
Etikhove
Fam. André De Tandt, Ronse
Fam. Roger De Tavernier, Schorisse
Fam. Lothar De Voet-Vercruysse, Ronse
Fam. Albert De Worm, Ronse
Fam. Alain Decock-Haelters, Nukerke
Dhr. Bernard Decraene, Nukerke
Dhr. Dirk Dekeyzer, Schorisse
Fam. Pierre Depoorter-Degroodt, 
Schorisse
Eerw. Br. Lucien Depriester Broeders van 
Liefde, Gent
Dhr. Piet en Bernadette Deriemaeker-
Besard, Nukerke
Fam. Norbert Deriemaeker-Geenens, 
Nukerke
Fam. Katelijn en Greet Descamps, 
Etikhove
Fam. Herman Detemmerman, Schorisse
Fam. Marc en Lucie Deweze-
Vanwymeersch, Ronse
Dhr. Jean-Paul Deworm, Mol
Dhr. Romain DHondt, Etikhove
Dhr. Jean-Pierre D’Hondt, Etikhove
Fam. Jos en Mona Dierckx-Deprez, Ronse
Fam. Duthye-Pot, Ronse
Dhr. Marc Erregat, Etikhove
Dhr. Lucien Geenens, Zwalm
Dhr. Dieter Ghijs, Etikhove
Dhr. Frans Ghijs, Schorisse

Dhr. Michel Gyselinck, Oudenaarde
Dhr. Eric Hantson, Mol
Mevr. Jeanne Janssens, Schorisse
Mevr. Lesley Jourquin, Nukerke
Fam. Etienne Lippens, Nukerke
Fam. Steven Lippens, Nukerke
Dhr. Noël Livyns, Outrijve
Fam. Roger Lodens-Schiettecatte, 
Nukerke
Dhr. Frans Lust, Maarke-Kerkem
Dhr. Julien Mejor, Zingem
Mevr. Lucie Notebaert, Schorisse
Dhr. Kenneth Noterman, Nukerke
Fam. Frans Okerman, Brakel
Dhr. Paul Opsomer, Nukerke
Dhr. Jean-Pierre Pannekoek, Oudenaarde
Mevr. Godelieve Polet, Schorisse
Dhr. Noël Popelier, Nukerke
Fam. Danny Provost, Schorisse
Dhr. Hugo Rau, Oudenaarde
Mevr. Eliane Santens, Nukerke
Mevr. Marie-Josephe Schoorens, 
Oudenaarde
E.H. Maurice Schoorens, Maarkedal
Fam. Frederic Thomaes-Lodefier, Brussel
Dhr. Jan Thomas, Nazareth
Dhr. Jonny Thomas, Etikhove
Mevr. Paulette Trenteseaux, De Panne
Mevr. Ilse Van Den Eede, Nukerke
Dhr. Germain Van Der Hauwaert, 
Schorisse
Fam. Edgard Van Droogenbroeck, 
Horebeke
Dhr. Jacques Van Haesendonck, 
Maarke-Kerkem
Dhr. Jean-Pierre Van Heddegem, 
Maarke-Kerkem
Dhr. Frederik Van Nieuwenhuyze, 
Etikhove
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Mevr. Marie-Paule Van Nieuwenhuyze, 
Etikhove
Fam. Damien Van Wambeke, Ronse
Dhr. Geert Van Wambeke, Schorisse
Mevr. Anny Vande Catsyne, Etikhove
Mevr. Denise Vandenabeele, Oudenaarde
Fam. Emiel Vandenabeele, Nukerke
Mevr. Marie-José Vandendorpe, Nukerke
Dhr. Roger Vandenhoucke, Gent
Dhr. Valère Vander Kimpen, 
Geraardsbergen
Fam. Paul Vander Linden-Schoorens, 
Nukerke
Fam. Rufin Vanderdonckt, Schorisse
Notaris Lucie Vandermeersch, 
Oudenaarde

Dhr. Jan Vanovermeire, Etikhove
Dhr. Jean en Magda Velghe-
Vanderkimpen, Ronse
Dhr. Marcel en Cecile Verbeurgt-
Vannieuwenhuyze, Heist-op-den-Berg
Fam. Etienne Vercruysse-De Maeseneire, 
Zingem
Fam. Verfaille-De Maeseneire, Ronse
Fam. Luc Vermeire-Polet, Etikhove
Dhr. André Vermeulen, Schorisse
Dhr. Rudy Weyts, Oudenaarde
Dhr. Germain Weytsman, Nukerke
Dhr. Rudolf Wiegers, Maarke-Kerkem
Fam. Paul Willen-Pot, Maarke-Kerkem
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Schorisse

Leden

Dhr. Louis Aelvoet, Kluisbergen
Fam. Luc en Nicole Aelvoet, Schorisse
Fam. André 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. Ruud Bodegraven, Ronse
Dhr. Boudewijn Botteldoorn, Vloesberg
Fam. Fr. Botteldoorn-De Lepeleere, 
Etikhove
Mevr. Barbara Bourdeaud’hui, Etikhove
Mevr. Rachel Bourgeus, Oudenaarde 
Mevr. Rosine Bousard, Maarke-Kerkem

Dhr. Lieven Byls, Avelgem
Fam. Gerard Capiau-Laemont, Etikhove
Fam. J-P Capiau-Van Nieuwenhuyze, 
Etikhove
Dhr. Paul Carteus, Ronse
Mevr. Christa Claus, Ooike
Dhr. Koen Claus, Etikhove
Fam. Robert Coessens-Besard, Schorisse
Mevr. Judith Collet, Schorisse
Fam. Jean Collet-De Temmerman, 
Schorisse
Fam. Paul Cordier-Lefebvre, Nukerke
Fam. José Cornil - Braeckman, Schorisse
Fam. Johan Cottens-Deweer, Anzegem
Dhr. Richard Couvreur, Kortrijk
Dhr. Honoré De Bo, Oudenaarde
Dhr. Steve De Boever, Etikhove
Fam. Stefaan De Clercq-Cierkens, 
Etikhove
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Fam. Roger Declercq-Keytsman, Etikhove
Dhr. Joan De Clercq-Van Cauwenberg, 
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
Fam. Benoit De Feyter, Etikhove
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
Mevr. Martine De Ronne, Wondelgem
Dhr. Dirk De Rouck, Maarke
E.H. Pastoor De Schrijver, Eke
Dhr. Fernand De Smet, Schorisse
Fam. Lucien De Steur-Dhaeyer, Schorisse
Fam. Paul De Tavernier, Etikhove
Mevr. Ann De Tollenaere, Schorisse
Fam. Marc De Turck, Nukerke
Mevr. Magda De Voet, Nukerke
Dhr. Fernand De Vos, Ronse
Fam. Patrick De Vos-Thienpont, Etikhove
Dhr. Andy De Witte, Maarke-Kerkem
Fam. Roger Declercq-Keytsman, Etikhove
Fam. Romain Declercq-Raes, Schorisse
Dhr. André Decubber, Schorisse
Mevr. Martine Denayer, Oudenaarde
Dhr. Donaat Deriemaecker, Nukerke
Dhr. en Mevr. Stanis Deriemaeker, 
Berchem-Antwerpen

Dhr. Geert Deschaumes, Schorisse
Dhr. Martin Desmaele, Nukerke
Mevr. Lutgarde Desmet, Maarke-Kerkem
Dhr. Marnix Detollenaere, Oudenaarde
Fam. Jan Devos-Verstichelen, Horebeke
Dhr. Philip Deweer, Nukerke
Dr. Sophie Deweer, Nukerke
Mevr. Marie Antoinette Dhaeyer, 
Schorisse
Dhr. Willy DHondt, Wortegem-Petegem
Dhr. Jean-Marie D’Hondt, Schorisse
Dhr. Raymond D’Hondt, Schorisse
Dhr. Tom D’Hont, Maarke-Kerkem
Dhr. Mark Didier, Maarke-Kerkem
Dhr. Remi Donckerwolcke, Ronse
Fam. Adelin Dreelinck-De Maeseneire, 
Nukerke
Fam. Dumortier-Faingnaert, Horebeke
Dhr. Philippe Duponcheel, 
Mont-de-l’Enclus
Dhr. Herman Duprez, Bellegem
Dhr. Hubert Eeckhout-De Bo, Etikhove
Fam. André Erregat, Etikhove
Dhr. Marcel Everaert, Oudenaarde
VZW Familiekunde Vlaanderen, Merksem-
Antwerpen
Mevr. Elisabeth Ghysels, Nukerke
Mevr. Lieve Goessens, Horebeke
Fam. Bryan & Gerda Goethals-
Achtergaele, Maarke-Kerkem
Hof van Goeminne, Etikhove
Dhr. Luc Hoffman, Oudenaarde
Dhr. Claude Holvoet, Kluisbergen
Dhr. Karel Hubeau, Gavere
Mevr. Mieke Jaenen, Schorisse
Dhr. Roger Ketels, Schorisse
Dhr. Toon Labiau, Lierde
Dhr. Jean-Paul Laemont, Kortrijk
Mevr. Julia Larno, Zwalm
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Fam. Clement Lemarcq-De Coker, 
Etikhove
Mevr. Liliane Maes, Oudenaarde
N.V. Maran, Nukerke
Fam. Luc Mincke-Thienpont, 
Maarke-Kerkem
Dhr. Johan Moreels, Oudenaarde
Mevr. F. Uyterhaegen Museum voor 
Streekgeschiedenis, Zottegem
Dhr. Pierre Neckebroeck, Gent
Dhr. Herman Norga, Oudenaarde
Mevr. Linda Ockerman, Etikhove
Mevr. Beatrijs Opsomer, Oudenaarde
Fam. Bernard Opsomer, Oudenaarde
Fam. Orins-Cruypenninck, Schorisse
Fam. Piens-Van Damme, Schorisse
Fam. Roland Pieters-Van Der Donckt, 
Vloesberg
Fam. Etienne Pieters-Veys, 
Maarke-Kerkem
Dhr. Michel Polet, Oudenaarde
Dhr. Patrick Provost, Schorisse
Fam. Pedro Pype-Langen, Etikhove
Dhr. Marc Reyntjens, Maarkedal
Mevr. Marie-Louise Roman, Etikhove
Dhr. Michel Roman, Ronse
Fam. Nery en Mariette Roman, Schorisse
Dhr. Robert Roman, Oudenaarde
Fam. Romain Roman-Devos, Ronse
Geschied- en Oudheidkundige Kring 
Ronse, Ronse
Dhr. Bernard Ryheul, Schorisse
Mevr. Inge Schoorens, Nukerke
Dhr. José Schoorens, Nukerke
Fam. Somers-Morisse, Nukerke
Fam. P. en K. Spileers-Lodens, Nukerke
Fam. Roger Spileers-Willems, Nukerke
Mevr. Maria Sprimont, Etikhove

Dhr. Philippe Steurbaut, Zottegem
Mevr. Yvette Stevens, Etikhove
Dhr. Steven Thomas, Nukerke
Mevr. Luc Thomas-Vandenhaute, 
Etikhove
Dhr. Wim T’Hooft, Oudenaarde
Dhr. Koenraad Tulleken, Oudenaarde
Dhr. Theo Valck, Avelgem
Dhr. Robert Van Butsele, Etikhove
Dhr. Adelin Van Coppenolle, 
Maarke-Kerkem
Dhr. Roland Van Coppenolle, Ronse
Fam. Wim Van Coppenolle-Baekeland, 
Ronse
Fam. Gerard Van de Meulebroucke, 
Zottegem
Fam. Van Den Berghe-De Clercq, 
Kruishoutem
Dhr. Jos Van Eechoudt, Oudenaarde
Mevr. Ann Van Effelterre, Oostende
Dhr. Adrien Van Heddegem, 
Maarke-Kerkem
Mevr. Liliane Van Heddegem, Schorisse
Dhr. Stefaan Van Nieuwenhuyze, 
Etikhove
Fam. Bertrand Van Overmeiren-De Vos, 
Nukerke
Mevr. Nelly Van Paemel, Lierde
Dhr. Leo Van Poucke, St Amandsberg
Dhr. Johan Van Quickelberghe, Maarke
Dhr. Theo Van Schoorisse, Horebeke
Dhr. Willy Van Schoorisse, Horebeke
Dhr. Koen Van Wambeke, Schorisse
Dhr. Jonas-Omer Van Welden, Etikhove
Dhr. Marnic Van Wijnen, Etikhove
Dhr. Eric Vandamme, Etikhove
Dhr. Patrick Vandamme, Deinze
Dhr. Willy Vande Wiele, Oudenaarde
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Mevr. Mady Vandekerckhove, Etikhove
Dhr. Marcel Vandenheede, Kluisbergen
Dhr. Paul Vandensteene, 
Groot-Bijgaarden
Dhr. Paul Vander Donckt, Etikhove
Dhr. Norbert Vanderkimpen, Ronse
Fam. Hendrik Vanderkimpen-Martens, 
Nukerke
Families Vandewalle-Desmaele, Schorisse
Fam. Eugène Vanhoorne-Breda, 
Schorisse
Dhr. Johan Vanhuffel, Oudenaarde
Dhr. Robert Vanpevenaeyge, Schorisse
Mevr. Zoe Vanpevenaeyge, Oudenaarde

Mevr. Rachel Vansmevoorde, Oudenaarde
Mevr. Els Vercruysse, Ronse
Fam. Luc Vermeulen-Besard, Schorisse
Dhr. Lieven Verstraeten, Nukerke
Mevr. Jacqueline Victor, Etikhove
Dhr. Romain Vindevogel, 
Wortegem-Petegem
Mevr. Adrienne Wauters-Gijselinck, 
Horebeke
Mevr. Hilde Wieme, Etikhove
Dhr. Jan Willems, Gentbrugge
Mevr. Francine Ysebaert, Maarke-Kerkem
Fam. Gilbert Ysebaert-Cierkens, 
Maarke-Kerkem

Dit is het laatste nummer van de negentiende jaargang.

Wie nu al zijn lidgeld voor 2016 wil betalen, kan het gekozen bedrag 
overschrijven op het nummer BE80 7475 1604 5077 van de Heemkundige 
Kring Businarias, met vermelding lidgeld 2016.
   Lid  € 10
   Steunend lid € 15
   Erelid  € 30
Met dank bij voorbaat.
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Werkgebied 
Maarkedal:  Etikhove, Maarke-Kerkem, Nukerke, Schorisse en 

Louise-Marie
Bestuur 

Voorzitter:  Marc Vuylsteke, Rijksweg 125,  Maarkedal
 marcvuylsteke@skynet.be 
Ondervoorzitter en webmaster:
 Jozef Bourdeaudhui, Maarkendries 23A,  Maarkedal 

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

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

rudi.vanpaemel@skynet.be
Archiefverantwoordelijken: 

Roger Lodens, Oude Heerweg 10,  Maarkedal 
Johan Vanhuffel, Kortrijkstraat 104,  Oudenaarde

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

Documentatiecentrum "Ter Maelsaecke"
 Maalzaakstraat 21,  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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