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Voorwoord
Marc Vuylsteke

Bij het begin van het nieuwe jaar wensen we jullie alles wat het leven in 2017 
rijker kan maken. Dankbaarheid om elke dag die aanbreekt en tevredenheid 
wanneer de avond valt. Genegenheid en vriendschap, stil geluk uit de bron 
van eenvoud en vooral vertrouwen in wat komen gaat.
We bestaan 20 jaar en daar zijn we trots op. Twintig jaar geleden werd door 
enkele Maarkedalse inwoners de basis gelegd voor het succes van Businarias.
Op donderdag 13 juni 1996 hielden we onze stichtingsvergadering en een 
paar maanden later, op 13 december, stelden we het eerste nummer van ons 
tijdschrift officieel voor op het gemeentehuis. Wat in 1996 begon met een 
beperkte groep leden (117) is in 2016 uitgebreid tot 336 leden, verspreid over 
Maarkedal en omliggende gemeenten tot zelfs in Antwerpen. We hebben een 
ruilabonnement met de 49 heemkringen van Oost-Vlaanderen, met Milieufront 
Omer Wattez en FARO Vlaams steunpunt voor Cultureel erfgoed. 
Welke plaats bezet Businarias in die grote groep van heemkundige 
verenigingen? Als we de subsidieverdeling voor het jaar 2015 bekijken dan 
staat Maarkedal (Businarias) op de 28ste plaats, ook wat het ledenaantal 
betreft. Kijken we naar de werking, dan is Businarias te vinden op de 14de 
plaats. Niet slecht, al zeggen we het zelf.
Ons tijdschrift en de boeken die we hebben uitgegeven zijn raadpleegbaar 
in het Rijksarchief Gent, in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te 
Antwerpen, in de Koninklijke Albertina Bibliotheek te Brussel en de Centrale 
Bibliotheek van de Provincie Oost-Vlaanderen te Gent. Surf naar www.ovinob.
be/provbib/ en je vindt 232 titels van artikels die verschenen zijn in de voorbije 
jaren in ons tijdschrift. Vul ook eens de naam in van een auteur en alle titels 
van artikels of boeken geschreven door die auteur komen te voorschijn. 
De artikels zelf kan je wel niet lezen, die zijn alleen raadpleegbaar hetzij in 
de Centrale Bibliotheek te Gent of in ons documentatiecentrum. Ook op de 
website Businarias.be vind je alle titels van de artikels die in de loop der jaren 
gepubliceerd werden.
De toekomst oogt onzeker. Ons bestuur wordt een jaartje ouder en we voelen 
nood aan verjonging. Om het voortbestaan van Businarias te vrijwaren en 
om de werking te vernieuwen zoeken we "witte raven", nieuwe medewerkers 
die belangstelling hebben voor het lokaal erfgoed, voor heemkunde in het 
algemeen, voor de kleine geschiedenis van onze dorpen en van zijn bewoners. 
We staan zeker open voor nieuwe ideeën. Het digitaliseren van ons archief 
wordt opgestart, wie wil helpen? Kom eens op een zondagvoormiddag naar 
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het documentatiecentrum in de Maalzaakstraat, we ontvangen je met open 
armen. Straks kunnen de werken - als alles goed verloopt - starten voor de 
bouw van "De Maalzaak". Over een paar jaar zal Businarias daar een mooie 
stek hebben.

Het voorwoord in de Nieuwsbrief van Maarkedal – september 2016.
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In de nazomer van ’t jaar ’44, werd het 
Duitse leger, onder massaal mitrailleurgeschut 
en bombardementen, uit onze contreien 
verdreven. In begin september dan reden 
de Tommy’s met groot materiaal van tanks, 
pantservoertuigen, legercamions en jeeps, 
triomferend door het land, ook door de 
Koekamerstraat, richting Quatre-Vents. 
Alle bewoners van ’t gebuurte, van ouw 
peekies tot snotneuzen, jonge wijvekies 
met hun kadeekies, venten in versleten 
werkmansbroek, boeren, boerenknechten en 
ander werkvolk, waren komen toegelopen om, 
zot van contentement, de bevrijders toe te 
juichen. Iemand had een mand rijpe appels 
aangebracht. De kinderen en het jonge volk 
gooiden ze naar de soldaten toe. Ze werden 
op hun beurt bedacht met chocolade en 

appelsienen, zo vanuit de koepels van de tanks in het rond gegooid. Dat soort sneukeldrijen 
hadden ze nooit eerder gekend, laat staan geproefd. 
Het was kort na deze heuglijke septemberdagen, dat de Duitsers hard natrapten en het hele land 
met vliegende bommen bestookten. Vooral Antwerpen kreeg het te verduren, met duizenden 
doden als gevolg. Ook andere steden werden geteisterd. Zelfs bij ons op de boerenbuiten 
kwamen van die uit hun koers geraakte, vervaarlijk gonzende vliegerkies uit de lucht vallen. 
Eentje, op een zaterdagmorgen, in de Berg ten Houte, pal op het huizeke van Gebuurkies 
Lenne. Het mens liep scheef van ’t flesijn, was al jaren ziek, stak het niet onder stoelen of 
banken, dat ze liever dood zou zijn! Nu was ze dood. Ze hebben haar teruggevonden, in 
stukken vaneen gereten.

Vertelsels bij de Leuvense stove 
Paul Baekeland

"Da vramens is van de schijte verlost," zei Katers Zulma, met veel compassie.
"Hare kadee, enige zeune, zal het allemaal erven," resoneerde Snoeks Mance.
"Een plat gesmeten huis op een dagwand grond… Wat doet ge daarmee?"
"Verkopen miliedju!"
"Hij woont ginder ieverst in de Walen, al de kanten van Soignies. Het schijnt 
dat hij nooit meer naar huis kwam." 
"Zijn vader was Wietieze Leo, naar het schijnt."
"Hij trekt er toch op. Lenne is nooit getrouwd geweest. En alleman weet dat 
Leo hier en daar zijn pijp ging uitkloppen."
 Van bij Leo kwamen ze bij de inbranding op D’Hoppe terecht. (Boekske n° 21 
van 09/2003) Ze deden, aangedikt, heel de toestand van toen uit de doeken 
en genoten zichtbaar. 
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Een week later, op een zondag na de noen, kwam er een vliegende bom 
terecht op enkele stappen van Trienekies doeninge. Het huis lag ingezakt, de 
bewoners waren half verdeuzeld vanonder het puin gekropen. Santiel hield 
er klakkende koppijn aan over. 
Een hersenschudding, zei den dokteur. Plat liggen en rusten, beval hij. Alsof 
dat zomaar kon, te midden van het massaker. 
Santiel zocht naar zijn portefeuille.
"Laat maar zitten," zei den dokteur, "g’hebt hier al mizerie genoeg."
Lieske was intussen afgevoerd, met haar was het erger. Ze was van haren 
t’zelfsten gegaan. Pas tegen de avond was ze weer bijgekomen. Ze wou 
naar huis, maar moest een toeveel dagen in ’t hospitaal blijven. Ze had een 
gabe in haar hoofd, hare schouder was uit de note geweest en ze bleef zeer 
hebben in haar borst.
De gebuurs hadden het ingezakte huis gestut, het open gat in de voorgevel 
met planken dichtgeklopt en dan een druppel gedronken. Twee druppels.
Santiel sliep die nacht in het geitenkot, op vers stro, naast Laura, die 
mekkerend haar ongenoegen te kennen gaf.
’s Anderdaags ’s nuchties mocht hij kafie gaan drinken en boterhammen eten te 
Boeverkies, het oude koppel dat rechtover de deur woonde. Boeverkies Anna 
was een torvie wijveke, te goed voor deze wereld. Hare Frans, altijd strodekker 
geweest, slom van op de daken te palodderen, had geen bezwaar. Hij was 
een gewillige vent, in alle handen goed, optemets een beetje onberekenbaar. 
Het is te zeggen, als er echt iets tegenviel, kon hij uit zijn krammen schieten. 
Een voorbeeld: De kat van Roonkerze Monk was gevlucht voor de hond van 
Turie Kordeel, ze was een van de overessen, die langs den bijgank van Frans 
stonden, omhoog geklauterd, tot helemaal boven, wel twintig meter hoog. 
Daar zat ze dan te miauwen, uren en dagenlang, dag en nacht. Ze kon of dierf 
niet meer naar beneden, ze zou uithongeren en dan naar beneden vallen. 
Maar zover kwam het niet, het had al zodanig op Frans zijn zeems gewerkt, 
dat hij zijn tweeloop pakte en de kat uit de boom schoot. Plof op de grond. 
Morsdood. Roonkerze Monk zijn Sara lamenteerdege, maar haar vent zei dat 
ze moest ophouden, dood was dood, er zijn godmiljaar katten genoeg!
Frans was direct na de bominslag begonnen met gebroken ruiten te vervangen, 
eerst thuis, dan spontaan ook bij de gebuurs. In de schuur achter zijn huis 
-hij noemde dat zijn atelier- had hij, naast een zaag- en een schaafmachine, 
een onoverzichtelijke voorraad van alles en nog wat, planken, kepers, 
herbruikbare deuren en kassijnen, sloten en scharnieren, dissels, houtbeitels, 
verstekbakken, vijzen en moeren en een voorraad nagels voor hergebruik, die 
hij op zijn anevijl weer recht had geklopt en per soort in bakjes bewaarde. Alles 
kon ooit nog van pas komen. Ook ruiten van afbraak. Glas verslijt niet. Ruiten 
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snijden was, naast zelen draaien, manden vlechten en horloges repareren, 
een van de ambachten die hij zich in de loop der jaren had eigen gemaakt.
Toen Santiel die middag te Boeverkies ook soep en patatten en een natte haring 
kreeg, werd overeengekomen dat Frans met hem tsegoare het verdemeleerd 
huis zou heropbouwen. Over de condities zou later worden gesproken.
Ze zouden er liefst subiet aan beginnen, maar dat kon niet. Ten eerste moest 
Santiel nog rusten tot alles in zijn hoofd weer op zijn plaats zat, en ten tweede 
kwam er, om in zijn recht te blijven, wat geloop bij kijken, wat papieren en 
formaliteiten waar een gewone mens geen verstand van heeft.
Meester Touche, die ook assuranties deed, werd erbij gehaald.
"De schade moet geschat worden en er moet aangifte gedaan worden bij 
de gemeente," zei Touche. "Ge kunt vergoeding voor oorlogsschade krijgen, 
maar voor het zover is, zal er nog veel water door de Schelde vloeien. Ge 
zijt best dat ge voorlopig alles laat liggen, zodat ze ter plaatse de toestand 
kunnen komen vaststellen."
Santiel kreeg op slag nog meer hoofdpijn.
Meester Touche was uitgeklapt, hij moest huiswerken gaan verbeteren.
Het ziet er lief uit, dacht Santiel. Alles laten liggen zoals het ligt, hij heeft 
hij goed klappen. In het geitenkot slapen, dat is goed voor een keer. Ge zijt 
gecreveerd tegen dat het nuchten is. Wat moest het worden als Lieske naar 
huis kwam?
Laura verkopen en het kot opkuisen, was het eerste wat hem door het hoofd 
schoot.
Hij ging bij Lieske te rade in het ziekenhuis.
"Laura wordt niet verkocht," zei zij en ze tastte naar haar herte.
"We zeggen dat ze onder het puin bedolven lag, daar worden we dan ook 
nog voor vergoed!" probeerde Santiel.
Hij had al plannen om de oude alaamkast en nog wat spullen die onder het 
afdak stonden in het t’hoopgevallen huis te slepen, er wat steengruis overheen 
te gooien en als oorlogsschade te laten declareren! Hij peinsde zelfs nog 
verder. Stel dat hijzelf nooit meer zou kunnen werken… wegens beschadigde 
hersenen of zoiets… Het schoot door zijn hoofd als een vallende ster en hij 
deed vliegensvlug een wens: als oorlogsslachtoffer door het verdere leven 
gaan!
Waarom niet? De een had zich rijk geboerd door met den Duits te collaboreren, 
een ander had goed gevaren door van verschillende walletjes te eten, en nog 
een ander krijgt het dak op zijn kop en een pensioen als vergoeding.
"De geit gaat niet weg," herhaalde Lieske. "Ge kunt tegen dat ik thuiskom 
het achterkot opruimen, wij kunnen voorlopig daar slapen."
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"Ik kuis liever het geitenkot met creoline en behandel de muren met witte 
kalk," stelde hij voor, "we trekken daar in en zetten Laura in het achterkot."
Dat scheen een aanvaardbaar compromis te worden. De geit zelf? Toen hij 
thuiskwam vertelde hij het beest wat haar te wachten stond. Ze mekkerde, 
zette haar kop scheef en haar sik vooruit. En kauwde verder.
De bomkrater werd dichtgegooid. Lieske was terug thuis en herstelde. Wat 
van hun inboedel heel was gebleven werd, met hulp van Frans, naar buiten 
gesleept en zorgvuldig met een baase afgedekt. Santiel trok naar Boerzen 
Berties, vroeg en kreeg een paard en een kar in bruikleen, in ruil voor een 
schof of twee werken op het hof. Iets wat hij later kon doen. Akkoord. Bedankt 
op voorhand. 
Hij reed, gezeten op het hoofd van de kar, met zicht op de zware, 
wiegende schoften van het paard, naar de zavelput van D’Hoppe. Daar 
moest met een ruifelschuppe de losse zavel door een zeef worden gegooid, 
om de keien eruit te zeven, en dan op de kar worden geschept. Zwaar 
werk. De zavelboer kwam pas helpen, wanneer de kar al bijna vol was. 
Dezelfde dag in de achternoen, reed Santiel naar het station van Elzele, 
om de kar te vullen met kalk. Achter de vieren reed hij dan naar de 
steenbakkerij van Louise voor een lading bakstenen. Hij had alles effenaan 
betaald, met geld dat Lieske uit haar geheime moale had getoverd.
"Maar nu is het geld op," zei ze dan. "Als er nog wat mankeert, zullen we het 
op de poef moeten kopen." 
Dit was helemaal niet waar, maar Lieske hield de vinger op de knip.
Op nen tijleke nuchten begonnen ze met de werkzaamheden. Meulies 
Tuurke kwam ook een hand toesteken. Hij was de jongste en zat bovenop 
het gammele dak, om de pannen een voor een naar beneden te smijten op 
een paar bundels stro. Frans raapte ze effenaan op en Santiel maakte er een 
stapel van. Heel het middendeel van het huis moest aldus worden ontbloot, 
daarna dienden de panlatten en de kepers te worden weggebroken. Ten slotte 
een deel van de zoldering. Toen bleek dat de schouw van onder tot boven 
gebarsten stond. Dat betekent nog een kar nieuwe bakstenen erbij, dacht 
Santiel. Dan zag hij dat de muur tussen woonkamer en slaapkamer een deuk 
had gekregen, maar eigenlijk was hij spetsievort. Ge krijgt er ’t vliegend flesijn 
van, van al die toestanden!
"We moeten zoveel mogelijk oude bakstenen kuisen en hergebruiken."
Lieske begon met dat kuisen, met een oud hammes de mortel eraf hakken.
De afbraakwerken en de opkuis duurden twee dagen. De rest van het huis 
werd verder gestut en of opgekrikt. Het metselwerk kon van in de fundatie 
beginnen. Santiel had wat stielkennis afgekeken van zijn broer Mielie, die 
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metser was geweest bij Dumont in Ronse (en nu ‘k weet nie waar zat). 
Tuurke was thuis op ’t hof de man-doet-al maar een echte stielman was hij 
niet. "Ik zal het zwaar werk doen, de mortel maken en de stenen bijbrengen," 
zei hij. Frans, de oudste van de drie kon vrij goed metselen, maar te veel 
gestopen staan, met zijn zwakke rug, dat was niets meer voor hem. Ze 
besloten allemaal tegoare alles te doen, metsen, dienen, opvoegen, elk naar 
de eigen mogelijkheden en op zijn eigen tempo. 
Ze schoten uiteindelijk rapper op dan ze hadden gedacht. Het regende niet, 
het waaide niet, ze hadden geen verlet. 
Binnen zoveel weken zou het Allerheiligen zijn.
Het kamperen in het geitenkot viel best mee. Voor de was en de plas was 
het kot eigenlijk veel te klein, maar Lieske schikte zich, wat kon ze anders? 
Om te slapen was het er nog meer benepen. De tafel moest elke avond eerst 
worden buitengezet, om dan binnen de matras op de grond neer te leggen. 
Toen het metselwerk gedaan was en ze aan het daktimmerwerk begonnen, 
moest Tuurke afhaken. Het was zaaitijd en de beteraven moesten uit. Loetieze 
Charel kwam spontaan inspringen, hij had al eerder lassen gezaagd, pengaten 
geboord, kepers gepoot en nagels geklopt. Charel was een goedlachse 
schavuit, wagenmaker geweest, accordeonist in zijn vrije tijd. Altijd geren 
onder de mensen.
"Gij zijt nog altijd een schoon wijveke," zei hij tegen Lieske. "Ik zou den langen 
omweg doen, om ne keer te meugen…"
"Zot!"
Lieske wist dat het uit zijn valse mouwe kwam. Vrouwvolk tanteren, was zijn 
lang leven. 
"Sta gij op de lire, ik zal aangeven," meesmuilde hij. Zijn ogen schitterden. 
Om onder mijn rokken te kunnen kijken, dacht ze.
"Ik ben benijt op de lire," zei ze.
"Ik zal niet kijken," beloofde hij.
Lieske bloosde en dat was al in lang niet meer gebeurd.
Op de voorlaatste dag van oktober werd den boekee gestoken.
Over dat en nog veel meer zullen we de volgende keer vertellen. 

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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Officiële ontvangst op het gemeentehuis
Marc Vuylsteke

Het gemeentebestuur nodigde op maandag 2 september het bestuur van 
Businarias uit voor een officiële ontvangst ter gelegenheid van het 20 jaar 
bestaan van de heemkring. Uiteraard waren we zeer verheugd met deze 
uitnodiging. Het is een blijk van waardering voor onze twintig jaar lange inzet.
Een hartverwarmend welkom kregen we te horen van burgemeester Joris 
Nachtergaele, geflankeerd door alle schepenen en enkele gemeenteraadsleden. 
Een paar huldewoorden uit zijn toespraak wil ik hier aanhalen. "Vlijtig zoals 
jullie zijn hebben jullie zopas alle markante gebeurtenis sinds de oprichting 
van Businarias in 1996 opgelijst in alweer een prachtige uitgave van jullie 
tijdschrift. En ik moet zeggen: het is één van de weinige boekjes die bij ons 
niet rechtstreeks van de brievenbus de vuilbak ingaan. Van de vertelsels bij de 
Leuvense stove tot de knipsel van Roger, en de foto’s van Johan; ik lees het 
graag allemaal; van de eerste tot de laatste letter. Oscar Wilde zei: Iedereen 
kan geschiedenis maken, alleen een groot man kan haar schrijven. En vandaag 
eren we die schrijvers en verzamelaars van Businarias".

Besluiten deed hij met een mooie toekomstvisie. "De taak van een heemkundige 
kring is achterop te kijken. De taak van het gemeentebestuur is naar de 
toekomst kijken. En met die toekomst zijn we volop bezig. Het verheugt 
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ons als gemeentebestuur dan ook enorm deze week de vergunning voor 
het nieuwe complex aan de Maalzaak te hebben mogen ontvangen van de 
Vlaamse overheid."
In naam van het gemeentebestuur dankte hij alle bestuursleden voor het 
geleverde werk. Besluiten deed hij met de woorden "Wie zijn verleden niet 
kent, begrijpt zijn heden niet." Als aandenken ontvingen we een mooi canvas 
met daarop de Bossenaarmolen.
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Als voorzitter nam ik dan het woord en dankte de burgemeester voor de mooie 
woorden. Heel veel dank zijn we ook verschuldigd aan het gemeentebestuur 
van Maarkedal, en ook aan de vorige besturen, voor de waardevolle financiële 
en materiële steun die we in die twintig jaar mochten ontvangen. Tenslotte 
ook veel dank aan alle bestuursleden voor hun inzet en aan de meer dan 300 
trouwe leden van Businarias.
Met een receptie, ons aangeboden door het gemeentebestuur, werd deze 
officiële ontvangst besloten. 
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Halfjaarlijkse vergadering Heemkunde Oost-
Vlaanderen in Louise-Marie

Marc Vuylsteke
De afgevaardigden van 
de 49 heemkringen uit 
Oost-Vlaanderen waren op 
zaterdag 15 oktober te gast in 
Maarkedal, dit ter gelegenheid 
van het 20 jaar bestaan van 
Businarias. We verzamelden 
in de zaal La Salette, de 
parochiezaal in Louise-
Marie. Ik mocht de talrijke 
heemkundigen verwelkomen 

die mij aanspraken over de prachtige omgeving, de mooie Vlaamse Ardennen. 
Na enige uitleg over het ontstaan van het dorp Louise-Marie besloot ik met de 
woorden van onze ere-burgemeester en medestichter van Businarias, Peter 
Thienpont die hij neerschreef in ons boek "150 jaar Louise-Marie": 

De geschiedenis van Louise-Marie is er één van veel uitbundigheid, 
maar ook van hard labeur van feestelijke kermissen, maar ook van 
dagelijkse mijnwerkerstreinen, van bierfluiters, maar ook van kommer 
en kwel met aandacht en verzorging van bejaarden.
Dit alles met een Vlaams hart, wat wel nodig was zo vlak bij de taalgrens.

Ook burgemeester Joris Nachtergaele verwelkomde alle aanwezigen en stelde 
Maarkedal, een gezellige groene gemeente met een rijk cultureel leven, voor. 
Hij had het ook over De Ronde Vlaanderen die de Koppenberg, Taaienberg en 
Eikenberg beroemd hebben gemaakt. Tradities als de jaarlijkse ruiterommegangen 
in elke deelgemeente, de driekoningenloop op en rond dertiendag zijn hier 
niet verloren gegaan. Een 
kleine quiz met "wie is wie" 
zijn deze beroemde personen 
uit Maarkedal waarin Valerius 
De Saedeleer, Omer Wattez 
en Margareta van Parma de 
getoonde koppen waren, 
boeide iedereen. Als kers op 
de taart deelde hij nog mee 
dat binnenkort het jeugd- 
en bewegingscentrum "De 
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Maalzaak" gebouwd zal 
worden waarin ook Businarias 
een nieuwe thuis krijgt.
De vergadering startte 
met een interessante 
informatieve en educatieve 
voorstel l ing over Het 
Verenigingsarchief, gebracht 
door Hendrik Vandeginste 
van Heemkunde Vlaanderen. 
Verder kwam het verslag 
van de vorige vergadering 

van Geraardsbergen van 19 maart ter sprake, werd het jaarprogramma en 
de begroting voorgesteld en goedgekeurd. Voor de pauze keurden we nog 
de subsidieverdeling voor de werking in 2015 goed, en evalueerde men de 
Heemdag Oost-Vlaanderen 2016 te Erpe-Mere, en was er heel wat discussie 
over het Scan-project van de provincie.
Tijdens de pauze proefde iedereen van het streekbiertje, de Maarkedalse 
Tripel. Daarna kregen 
we de mededelingen van 
Heemkunde Vlaanderen en 
de voorstellen en varia uit alle 
heemkringen.
De vergadering eindigde 
rond 17u30 waarna iedereen 
nog gezellig kon napraten 
en genieten van een lekkere 
broodmaaltijd.
Nog een klein detail: tijdens de vergadering was een ijverige heemkundige uit 
Zulte aan het tekenen geslagen. Het resultaat zie je hier. Herken je deze dame?
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De Kabinetskaart of Ferrariskaart
Marc Vuylsteke

De originele moederkaart van Ferraris is nu ook digitaal raadpleegbaar.
Op initiatief van graaf Joseph de Ferraris werd tijdens de jaren 1771 tot 1778 
de beroemde Kabinetskaart opgemaakt. Het erop voorgestelde grondgebied 
beslaat de Oostenrijkse Nederlanden, het huidige Groothertogdom Luxem burg 
en de toenmalige vorstendommen Luik en Stavelot-Malmédy. De kaart werd 
volledig op het terrein opgenomen en bevat uiterst precieze details die ons 
een beeld geven van ons land voor de industriële omwenteling.

Wie was graaf Joseph de Ferraris ? 
Hij werd geboren op 20 april 1726 in Lunéville 
nabij Nancy als vierde kind van Louis, graaf 
de Ferraris, en vrouwe Anna Theresia 
de Fontète. In 1767 werd hij directeur-
generaal benoemd van het artilleriekorps 
in de Oostenrijkse Nederlanden. Aan prins 
Karel stelde hij voor om "une carte générale 
de tous les Pays-Bas Autrichiens... qui serait 
intéressante pour le souverain, ses ministres 
en ses généraux d’armée" te maken. Dit 
voorstel werd natuurlijk in dank aanvaard en 

met 97 manschappen, voor het merendeel gerecruteerd uit de artillerieschool 
van Mechelen kon hij begin nen. Deze "landquarteerders, landtmeters ofte 
caertemaeckers gheseydt ingenieurs van haere majesteyt" werden belast 
met het opmeten op het terrein, het verzamelen van allerlei topografische 
en toponymische gegevens.
In 1774 maakt men o.a. een logementstaat "van de canoniers geweest 
hebbende binnen de prochie van Schoorisse" dit als gevolg van een bevel 
van 16 juli 1773.
Gelijkaardige logementstaten bestaan er voor de gemeenten Roosebe ke, 
Zegelsem en St.-Kornelis -Horebeke. Volgende tekst komt uit het begeleidend 
schrijven gericht aan de gemeente : "De gedeputeerde van de twee steden en 
de lande van Aelst. Lieve ende beminde : Alsoo haere majesteyt goed heeft 
gevonden te doen lichten het plan ofte caerte general van de Nederlanden 
ende dat ten dien eynde eenige officieren van het corps van de artillerie 
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sullen vacheren binnen deser lande, benevens hunne voord ere geëmployeerde 
belasten ..."1 
Graaf Joseph-Jean de Ferraris huwde op 25 november 1776 te Brussel in de 
St.-Goedelekerk met onze landgenote Maria, Henri ca, Christina, Leonarda, 
gravin van Ursel en Grobbendonk. Zij was 33 jaar, hij reeds 50 jaar. Na de 
veldslag in Jemappes (6 november 1793) waar de Oostenrijkers door de 
Fransen verslagen werden, vluchtte hij met zijn gezin naar Oostenrijk. Hij 
stierf te Wenen op 1 april 1814.

De Ferrariskaarten
De Kabinetskaart was slechts op drie exemplaren in handschrift getekend, 
één voor de keizerin, één voor de gouverneur en één voor de kanselarij van 
Wenen.
De moederkaart wordt bewaard in het Österreichische Staatsarchiv. Een 
tweede exemplaar kon Willem I, koning van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden, kopen in 1816/17. Dit exemplaar word bewaard in het Nationaal 
Archief in Den Haag. Het derde exemplaar kon België verwerven na de Eerste 
Wereldoorlog bij de vrede van Saint-Germain-en-Laye en dit exemplaar 
belandde in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. 
De kaart bestaat uit 275 vellen, gemiddeld formaat 0,90x1,40m, en beslaat 
een totale oppervlakte van 300 m2. 
Het Gemeentekrediet startte in 1965 met het reproduceren van die kaarten 
en voltooide het werk in 1976. Niet zo lang geleden gaf de uitgeverij Lannoo 
uit Tielt de kaarten opnieuw uit. Ook kan men de kaarten digitaal bekijken op 
http://www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_nl.html.
Maar… nu bestaat de mogelijkheid om de moederkaart digitaal te bekijken. 
Het Oostenrijks Staatsarchief zette dit niet zolang geleden online (origineel 
te verkiezen boven kopie).
Wanneer men met Google probeert om de kaart te vinden dan lukt dat niet. 
Waarom? In Wenen spreekt men niet over de Ferrariskaart maar over de 
Josephinische Landesaufnahme van de Oostenrijkse Nederlanden. Als men 
in Google die naam Josephinische Landesaufnahme invoert komt men wel 
terecht. Eventueel google je op "mapire" en dan kom je er ook terecht en klik 
dan door op Österreichische Niederlande (1794-1771).
Rechtstreeks kan je via http://mapire.eu/en/map/fms-habsburg-netherlands 
de Ferrariskaart van de Nederlanden ontdekken. Op de getoonde kaart zie je 
België, delen van Nederland, Frankrijk en Duitsland. Je vult dan de locatie in 

1 Nos Ardennes Flamandes, A. Boterdaele, uitg 1912, Touring Club de Belgique p. 122.
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het vak "enter a location", bijvoorbeeld Maalzaakstraat, en onmiddellijk komt 
de omgeving van de Maalzaakstraat in beeld.
Op de digitale versie van de Koninklijke Bibliotheek moet men kaart per kaart 
bekijken. Bij de versie van Wenen kan men de kaart in zijn geheel bekijken. 
Een tweede groot voordeel bestaat erin dat men in de zoekbalk de naam van 
de gemeente, het dorp, het gehucht of de straat kan invoeren en probleemloos 
wordt er ingezoomd op de plaats die je interesseert. Ook kan men afstanden 
meten en oppervlakten berekenen.2 
Onderstaande kaarten – Ferraris Brussel en Ferraris Wenen.

2 Vande Winkel Georges, Weense Ferrariskaart gedigitaliseerd, Land van Aalst, jg. LXVII, 
2015, nr. 4, p. 323.



17

Enkele kerkschatten van de Sint-Britiuskerk te 
Etikhove

Jozef Bourdeaudhui
Het dateert alweer van zaterdag 20 april 2002 dat het boek "De Sint-Britiuskerk 
te Etikhove" officieel op het gemeentehuis in Maarkedal voorgesteld. Het was 
het eerste boek dat Businarias uitgaf en ik ben er nog steeds tevreden mee 
dat dit werk, waarmee ik toch een hele tijd een bezig was, werd uitgegeven. 
Het boek (24x17 cm) telt 160 bladzijden, is geïllustreerd met meer dan 100 
zwart-wit en kleurenfoto’s en is nog steeds verkrijgbaar. 
Er ontbrak echter één belangrijk hoofdstuk. In samenspraak met de toenmalige 
pastoor E.H. Ignace De Schrijver besloot ik geen hoofdstuk te wijden aan de 
kerkschatten, al was het maar om geen duistere figuren op welke ideeën dan 
ook te brengen. Slechts enkele foto's zijn erin opgenomen.
Vorige eeuw nam het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
het initiatief al de kerkschatten, die ondermeer in de kerken van Vlaanderen 
voorkomen, te archiveren, fotograferen en beschrijven. Deze foto’s waren via 
het internet te bekijken en konden zelfs worden aangekocht.
Vandaag zijn de foto’s ook digitaal ter beschikking via de "Belgian Art Links 
and Tools"-databank, afgekort Balat. Waarom hier de taalwetgeving weer 
door een officiële instantie wordt overtreden en men Engels moet gebruiken 
is me in deze een raadsel. Dit terzijde. Al deze afbeeldingen (bijna 650.000), 
inclusief de duizenden foto’s die de laatste jaren werden genomen kunnen 
direct worden gedownload.
Het KIK treedt hiermee in de voetsporen van andere grote instellingen zoals 
het British Museum in Londen, het Metropolitan Museum in New York en het 
Rijksmuseum van Amsterdam.
Wat de kerkschatten in de Sint-Britiuskerk te Etikhove betreft is het aantal 
foto’s van de edelmetalen voorwerpen vrij beperkt. Gelukkig bestaat er ook 
nog een "papieren" inventaris waarin al de aanwezige voorwerpen in de kerk 
zijn opgenomen, en die regelmatig wordt gecontroleerd. 
Het is hier niet de bedoeling na te gaan of het kunstpatrimonium in de 
kerk nog volledig is, maar er wordt, zeker de laatste jaren, nauwlettend op 
toegezien dat de inventaris goed wordt bijgehouden en gecontroleerd.
Ik ga me hier beperken tot deze voorwerpen die in het fotografisch archief 
van het KIK zijn opgenomen. Al de foto’s zijn nog in zwart-wit en werden 
genomen door fotograaf Luc De Rammelaere, verbonden aan het KIK.
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Missale Romanum, object nummer 29771
Het altaarmissaal wordt heden in de moderne liturgie niet meer gebruikt. 
De grote oude altaarmissaals waren in het grootste gedeelte van de Rooms-
katholieke Kerk voor 1968 geheel in het Latijn en hadden een groot lettertype. 
Zoals het woord het zelf zegt bevond het altaarmissaal zich gedurende de Mis 
op het altaar. De priester las uit dit tamelijke grote boekwerk de bij de dag 
behorende gebeden en/of zangverzen voor, alsook de lezingen van de Mis van 
de betreffende dag. Het missaal wisselt tijdens de Mis volgens de Tridentijnse 
ritus ook geregeld van plaats (epistelzijde/rechterkant naar Evangeliezijde/
linkerkant). Tenminste, dat missaal deed het niet zelf, het was een misdienaar 
die dat boek en de altaarlessenaar, samen toch vrij zwaar, mocht verdragen 
van de rechterzijde naar de linkerzijde. Ik kan er van meespreken.

De boekband werd vervaardigd door een onbekende edelsmid in de 
negentiende eeuw, en bestaat uit fluweel en gedreven zilver. De hoogte 
bedraagt 38 cm, de breedte 28,5 cm, in gesloten toestand. Het missaal zelf 

Objecten 29771 en 29773
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werd uitgegeven te Namen bij Wesemael-Legros in 1845. De foto toont het 
geopende missaal die met de tekstzijde op een altaarlessenaar ligt.
Altaarlessenaar, object nummer 29773
Op dezelfde foto zien we de altaarlessenaar, vermoedelijk vervaardigd door 
dezelfde onbekende edelsmid, wat vrij logisch zou zijn, gezien dezelfde 
versieringen voorkomen op zowel het missaal als de lessenaar.
De altaarlessenaar is vervaardigd uit hout en gedreven zilver. De hoogte 
bedraagt 32,5 cm, de breedte 42,5 cm en de diepte: 27 cm.
Kan de lezer zich het gewicht voorstellen dat een ventje van tien jaar (die 
noemt men misdienaar) mag verhuizen van de ene zijde van het altaar naar 
het andere, terwijl hij de altaartrappen op en af dient te lopen? En dat om 
7 uur ‘s morgens? Hopelijk heeft hij dan nog niet van de miswijn geproefd!
Canonbord, object nummer 29778
Een canonbord bestaat uit drie panelen, en wordt gebruikt voor de H. Mis 
volgens het traditionele missaal van het concilie van Trente (Tridentijnse 
ritus). Het bevat de vaste gebeden die de priester fluisterend uitspreekt als 

hij midden voor het altaar staat, en 
dit canonbord wordt dan tegen het 
tabernakel geplaatst. Het middelste 
canonbord is verplicht en groter 
dan de andere twee, die links en 
rechts op de hoek van het altaar 
worden geplaatst met de gebeden 
die aldaar worden uitgesproken.
De meeste canonborden hebben 
een zilveren (of waarschijnlijker) 
verzilverde lijst, dikwijls ingelegd 
met blauw/wit/zilver email. De 
tekst zit achter glas, is in een 
fraaie neogotische druk opgemaakt, 
met gotische kalligrafieletters 
en kleurrijke illustraties met veel 
goudversiering. 
Bijgaande foto toont een zijpaneel 
van het canonbord (evangeliezijde). 
De edelsmid die deze lijsten 
vervaardigde in de negentiende 

Object 29778
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eeuw is onbekend. De teksten werden gedrukt door René Desclée in 1910. 
De lijst bestaat uit gedreven verguld zilver en werd gemaakt in Brugge. De 
afmetingen van dit zijpaneel: hoogte 36,5 cm, breedte: 22 cm. De afbeelding 
toont de evangelist Johannes. Op de lijst staat bovenaan in het medaillon de 
H. Geest afgebeeld in de vorm van een duif.
Het middenpaneel en het andere zijpaneel bevinden zich ook nog steeds in 
de kerk, maar zijn niet opgenomen bij de vrijgegeven gedigitaliseerde foto’s.
Ciborie, object nummer 29780
De ciborie is in de katholieke liturgie de kelk waarin de geconsacreerde hosties 
worden bewaard. In tegenstelling tot de miskelk heeft de ciborie een deksel, 
waarop doorgaans een rechtopstaand kruisje is bevestigd. Als de ciborie het 
Allerheiligste bevat hangt men er een ciborievelum overheen en bewaart men 
haar in het tabernakel. De binnenkant van de kelk ("cuppa") is bijna altijd 
verguld. Voor het Tweede Vaticaans Concilie was dit verplicht, tegenwoordig 
gewoon gebruikelijk.
In deze ciborie is het jaartal 1751 gegraveerd, met een geslagen 
eigendomsinscriptie van de kerk. De edelsmid zelf is onbekend. De ciborie, 
geschonken door de Etikhoofse parochianen, bestaat uit gedreven zilver. De 
binnenzijde van de kelk is verguld. De ciborie is 45,5 cm hoog.

Object 29780 Object 29781
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Miskelk, object 29781
De miskelk (calix in het Latijn) is een kelk, die tot de vasa sacra (het heilig 
vaatwerk) van het liturgisch vaatwerk behoort. De miskelk bestaat uit een 
kom (cuppa), een voet en daartussen een versierde knoop (nodus).
Tijdens de Heilige Mis wordt de kelk gebruikt om de te consacreren miswijn 
in te doen, die na de consecratie tot bloed van Jezus Christus wordt. Omdat 
de kelk zodoende betrokken is bij het gedeelte van de Mis dat als het meest 
heilige wordt beschouwd, zijn de meeste kelken bijzonder rijk en liefdevol 
versierd.
Miskelken zijn meestal van verguld zilver of koper. Vóór het Tweede Vaticaans 
Concilie moest de binnenkant van de kelk verguld zijn, tegenwoordig is dit 
niet meer verplicht.
De artikelen 327 tot en met 334 van de Institutio Generalis Missalis Romani 
(editie van 2000) bepalen de vereisten waaraan het heilig vaatwerk moet 
voldoen. De belangrijkste bepalingen zijn dat, zeker wat het vaatwerk betreft 
dat bestemd is om het Lichaam en het Bloed van de Heer te bevatten, het 
uit een nobel en sterk materiaal moet vervaardigd zijn. Breekbaar materiaal 
zoals glas, aardewerk of klei mogen hiervoor niet gebruikt worden, zoals 
Redemptionis Sacramentum in 2004 verduidelijkte.
Bij de kelk horen doorgaans een pateen en een kelklepeltje.
Deze kelk werd in 1775 vervaardigd door Anthone Van der Meersch, edelsmid 
uit Oudenaarde. Het meestermerk, een gekroonde AM, is in de voet van de 
kelk ingeslagen, evenals het stadsmerk van Oudenaarde, een gekroonde A en 
bril, en het jaarcijfer, een gekroonde 75. De kelk bestaat uit gedreven zilver. 
De hoogte bedraagt 25 cm. 
Op de voet bevinden zich drie medaillons met de voorstelling van de H. Petrus 
apostel, de H. Franciscus Xaverius en de H. Catharina van Alexandrië. Op de 
cuppa zijn korenaren uitgebeeld.
Processiekruis, object 29786
Een processiekruis is een op een stang bevestigd kruisbeeld, dat in de 
Katholieke Kerk en Orthodoxe Kerk bij de feestelijke in- en uittocht van de 
Heilige Mis, bij processies, begrafenissen of bij het bidden van de Kruisweg 
wordt gedragen door een misdienaar.
In de regel zal het crucifix altijd een corpus hebben. Dat wil zeggen dat er 
een afbeelding van Christus, hetzij gestorven of verrezen, op het kruis wordt 
voorgesteld. Processiekruisen zonder corpus worden meestal gebruikt in de 
anglicaanse kerken.
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Het is liturgisch zinvol om het processiekruis 
tegelijk als altaarkruis tijdens de mis te laten 
fungeren door het processiekruis na de intocht 
een duidelijke plaats te geven nabij het altaar. 
De meeste processiekruisen zijn verguld of 
verzilverd. Hoewel er de laatste tijd ook vele 
variaties zijn bij gekomen van bijvoorbeeld 
hout, brons of glas. Het kruis zelf heeft 
meestal de grootte van een normaal (altaar)
kruis. De totale lengte met stok erbij is 
maximaal twee meter.
Het kruis waarvan sprake bestaat uit koper, 
werd vervaardigd in de negentiende eeuw 
door een onbekende koperslager. De hoogte 
is 95 cm.
Processiekruis, object 29784
Dit voorwerp, verkeerdelijk benoemd als een 
processiekruis, is in werkelijkheid het kruis 
dat bevestigd was boven het tabernakel van 
het hoofdaltaar in de kerk (zie rechthoek op 

de foto van het hoofdaltaar - postkaart uit vorige eeuw).
In de Katholieke Kerk is een tabernakel (ook wel sacramentshuis genoemd) 
een, meestal rijk versierde, brandwerende kluis op het hoogaltaar of zijaltaar, 
soms binnenin bekleed met zijde en van buiten vaak omhangen met gordijnen 
in liturgische kleur, waarin het Heilig Sacrament (de geconsacreerde hosties) 
bewaard wordt in een ciborie. Het tabernakel 
moet binnenin wit zijn. In elke kerk mag maar 
één dienstdoend tabernakel aanwezig zijn. Aan 
conopeum (baldakijn) en godslamp kan men zien 
dat het sacrament in de vorm van geconsacreerde 
hosties in het tabernakel aanwezig is. Zo niet, is 
de godslamp gedoofd en staat de tabernakeldeur 
meestal open. Een torenvormig tabernakel heet 
ook wel sacramentstoren.
Jozef Allegaert, pastoor van 1961 tot 1985, liet 
het kruis wegnemen van het altaar omdat hij 
van oordeel was dat twee kruisbeelden boven 
elkaar toch van het goede te veel was. Daarmee 
alludeerde hij op het grote kruisbeeld dat boven 

Object 29786
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het altaar is opgehangen aan de muur van 
het koor (zie foto van het altaar - kruisbeeld 
boven het rechthoekje). Het kruis is thans 
opgeborgen in de sacristie. 
Het kruis in verguld koper en gedreven zilver 
werd in de negentiende eeuw gemaakt door 
een onbekende edelsmid, vermoedelijk in 
1844, toen ook het altaar en het tabernakel 
werden gemaakt. De hoogte bedraagt 88 cm.
Zonnemonstrans, object 29789
De monstrans of ostensorium (van het Latijnse 
monstrare en ostendere, "tonen") is een 
onderdeel van het liturgisch vaatwerk in de 
katholieke kerk. Een monstrans is een houder, 
normaal van goud, waarin de geconsacreerde 
hostie wordt getoond
De monstrans heeft een lange geschiedenis. 
Het voorwerp komt voort uit de middeleeuwse 
reliekhouders met relieken van heiligen, die 

vaak op het altaar tentoongesteld werden. 
Vanaf de twaalfde eeuw nam de devotie tot 
de Eucharistie een hoge vlucht, vooral onder 
invloed van Thomas van Aquino, die de 
aanbidding van Christus onder de gedaanten 
van de hostie stimuleerde. Vanaf die tijd 
werden reliekhouders met glazen of kristallen 
"kijkvensters", ostensoria genaamd, ook gebruikt 
voor het uitstallen van het Heilig Sacrament. 
Geleidelijk aan gingen deze "hostiehouders" 
zich ook in uiterlijke kenmerken steeds meer 
onderscheiden van de reliekhouders. Zo 
ontstond de sacramentsmonstrans, terwijl de 
reliekmonstransen steeds meer van het altaar 
verdwenen.
Het gebruik van een monstrans wordt in de 
katholieke liturgie voorgeschreven tijdens het 
lof, ter ere van het Lichaam van Christus in 
de gedaante van het Allerheiligste Sacrament. 

Object 29784

Object 29789
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Hiertoe wordt een geconsacreerde 
hostie in de monstrans geplaatst. 
Toen na het laatste concilie 
deze plechtigheden in veel 
plaatsen in Nederland en België 
in onbruik raakten, verdwenen 
veel monstransen in de kluis. 
Tegenwoordig worden ze weer 
gebruikt, deels omdat het in stilte 
aanbidden van de geconsacreerde hostie in veel kerken wordt gestimuleerd. 
Tijdens een sacramentsprocessie wordt ook het Allerheiligste meegedragen op 
straat, in een monstrans die geschikt is voor te dragen. De monstrans wordt 
door een pastoor gedragen, met een wit of gouden schoudervelum. Er wordt 
van de gelovigen verwacht dat ze eerbied tonen als het Allerheiligste passeert. 
Omdat een processie vaak zeer lang is, en de monstrans vaak onhandig en 
zwaar is worden verschillende rustpunten voorzien. Na de processie worden 
de gelovigen gezegend en de monstrans terug opgeborgen. Op de foto van 
de O.L. Vrouwprocessie draagt pastoor Gerard Blaton de zonnemonstrans.
De zonnemonstrans in de kerk te Etikhove, draagt in de voet het gekroonde 
jaarcijfer 69, wat staat voor 1769, alsook de stadsmerken van Oudenaarde, 
een gekroonde A en bril, en het meestermerk AvH. De monstrans bestaat uit 
gedreven zilver en is deels verguld. De hoogte is 76 cm. 
De stralen en de monstransstam zijn bekroond met het Lam van de Apocalyps. 
Rond de lunula zijn passiewerktuigen afgebeeld en in de bekroning ziet men 
God de Vader met wereldbol en duif, het symbool van de H. Geest.
Wierookvat, object 29794
Ik wil me verontschuldigen voor mijn oneerbiedigheid, maar dit is nu het 
voorwerp, naast de kwispel, waar een misdienaar (in casu ikzelf) zich het best 
kon mee vermaken. De voorbereiding alleen tot het gebruik van het wierookvat, 
het aansteken van de kooltjes, het blazen erop zodat deze gloeiend werden, 
nam toch enige tijd in beslag en voor een tien-twaalfjarige was dit toch een 
leuke afwisseling tegenover het vrij saaie gebeuren tijdens een misviering. Ik 
spreek uiteraard uit de periode van voor het Tweede Vatikaans Concilie van 
1965, toen de acolieten nog met hun rug naar de gelovigen zaten, en enig 
kattekwaad niet uit de lucht bleef.
Een wierookvat (in het Latijn Turibulum of Thuribulum) is een vat waarin 
wierook verbrand wordt. Meestal bestaat het uit een schaal met deksel. 
Aan de schaal zijn drie kettingen bevestigd, waarmee het wierookvat kan 
rondgedragen worden tijdens de eredienst of opgehangen worden aan de 
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standaard. Een vierde ketting is 
bevestigd aan het deksel. Met 
deze ketting kan het deksel 
omhoog getrokken worden 
om wierook bij te vullen. Dit 
gebeurt door wierookkorrels op 
gloeiende kolen te leggen. De 
misdienaar die het wierookvat 
draagt is de thuriferarius, 
thuriferar of wieroker (gelukkig 
bestaat hier ook een Nederlands 
woord voor of anders moet dit 
een vreselijke ziekte zijn).
Het wierookvat wordt gebruikt 
om te bewieroken. Dit is een 
oud gebruik om belangrijke en 
heilige mensen of objecten te 
vereren. 
Wierookvaten bestaan in 

verschillende soorten en vormen. In de orthodoxe liturgie worden kleinere 
modellen gebruikt die versierd zijn en vaak voorzien van belletjes. 
In de katholieke liturgie bestaan er iets grotere tot zeer grote, zoals de 
beroemde Botafumeiro in Compostela. Deze is 1 meter 60 groot en weegt 
80 kilo.
Het wierookvat in Etikhove werd in 1770 gemaakt door edelsmid Van den 
Hende. Ook hier kunnen de stadsmerken van Oudenaarde, de gekroonde A en 
bril, het jaarcijfer 70 en het meestermerk NH worden gezien. Het wierookvat 
is gemaakt in gedreven zilver en is 23 cm hoog.
Bronnen
- Bourdeaudhui, J., "De Sint-Britiuskerk te Etikhove", Businarias, 2002.
- Inventaris inboedel 1985.
- balat.kikirpa.be 
- Wikipedia

Object 29794
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Families Deschaumes uit Nukerke en omstreken
Marc Vuylsteke

Kort voor het opdoeken van het Rijksarchief te Ronse in 2009 nam ik 
duizenden foto’s van allerlei archiefstukken welke belangrijk zijn voor onze 
vier deelgemeenten o.a. volledige landboeken, staten van goed, kerkarchieven 
maar ook gewone persknipsels uit bijvoorbeeld De Ronsenaar. Onlangs 
ontdekte ik een artikel uit De Ronsenaar, foto genomen op 24 juli 2009, onder 
Nukerke met als titel "Aanstelling E.H. C. Tirez als pastoor heden zondag" en 
onmiddellijk daaronder "Plechtige eremis opgedragen door Eerw. Heer Jules 
Deschaumes". Pastoor Tirez werd aangesteld op zondag 5 augustus 1951. 
Velen in Nukerke kennen nog pastoor Tirez, maar wie is Jules Deschaumes? 
De familie Deschaumes is wel bekend in Nukerke en Richard Deschaumes 
was er burgemeester kort vóór en kort na Wereldoorlog II. 

Het artikel
We lezen daarin dat E.H. Jules Deschaumes op dinsdag 7 augustus 1951 zijn 
eremis te Nukerke opdroeg en dat hij de zondag ervoor uit de handen van Mgr. 
Himmer, bisschop van Doornik, zijn H. Priesterwijding ontving in de kathedraal.
 "De nieuwe priester is de zoon van Mr. en Mevr. Joseph Deschaumes-
Marie Verroken die thans als een kloeke landbouwersfamilie te Souvigny, 
département de l’Allier in Frankrijk gevestigd zijn, maar alhier slechts vrienden 
bezitten. Enkele minuten vóór 10 uur werd aan het lokaal ‘In den Engel’ op 
de Ronsische steenweg een kleine stoet gevormd welke geopend werd door 
maagdekens en waarin de wijdeling met zijn ouders, familie, plaatselijke 
geestelijkheid en sympathiserende parochianen naar de parochiale O.L.Vr. 
kerk te begeven, waar de nieuwe priester zijn plechtige Eremis aan de Heer 
opdroeg. Hij werd aan het altaar bijgestaan door Z.E. H. Deken van Ste 
Maria-Horebeke Deschaumes, als index; door Z.E. Pastoor Deschaumes, van 
Ruien, als diaken; beide laatstgenoemde familieleden van de wijdeling; E.H. 
Onderpastoor van Nukerke als onderdiaken, EE.HH. Debrock van Oostende 
en Wauters van Oost-Eklo als ambo’s.
De H. Mis werd gezongen door het parochie zangkoor. Een lange offerande 
volgde, terwijl de kerkelijke plechtigheid besloten werd met een plechtig Te 
Deum.
Bij het verlaten van de kerk werd de jonge priester door familieleden en 
parochianen met gelukwensen overstelpt, evenals de gelukkige ouders.
Tenslotte waren de families Deschaumes en de genodigden terug verenigd rond 
de feesttafel in het lokaal ‘In den Engel’, waar een lunch werd aangeboden. 
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Op onze beurt wensen we de pasgewijde E.H. Jules Deschaumes, hartelijk 
geluk en een vruchtbare loopbaan in de dienst des Heren. R.V."
Hoe komt het dat Jules Deschaumes zijn eremis is Nukerke deed ? Hij was 
reeds 17 jaar uit Nukerke vertrokken, werd priester gewijd in Doornik en zijn 
ouders woonden in Souvigny, een plaats 300 km boven Parijs. En wie zijn de 
familieleden Z.E.H. Deken van Sint Maria-Horebeke en de pastoor van Ruien? 
Daar moet ik iets meer over weten en trok op onderzoek.

E.H. Jules Deschaumes, nieuw gewijde priester
Hij is te Nukerke geboren op 13 november 1925 als zoon van Joseph en Marie 
Eulalie Verroken. Op de geboorteakte staat zijn volledige naam Jules Adriaan 
Daniël. Vader Jozef werd te Nukerke geboren op 10 juni 1888 en huwde op 
15 april 1915 met Marie Verroken die te Melden geboren werd als oudste 
dochter van Jules Hubert en Marie Alodie Schamp.
Het gezin kreeg 10 kinderen, allen te Nukerke geboren: Albert °1916, Elisabeth 
°1917, Marie-José °1918, Charles °1919, Paul °1921, Amand °1922, Agnes 
°1924, Jules °1925, Ghislaine °1927 en Ghislain °1930. Zij woonden op de 
boerderij gelegen op het einde van de Boelaartstraat, hoek Toveressestraat, 
Pontstraat waar zij ongeveer 15 ha pachtten. 
Vader vond het bedrijf te klein en zocht een grotere hoeve die hij uiteindelijk 
vond in de omgeving van Doornik. Het hele gezin, verhuisde op 18 juli 1934 

naar Quartes, rue Haut Rejet nr 64, thans deelgemeente van Doornik.
Na enig zoekwerk op internet vond ik Abbé Jules Deschaumes als priester 
in de dekenij van Antoing. Na telefonische afspraak mocht ik hem bezoeken 
op dinsdag 28 juli 2015 waar ik zeer hartelijk werd ontvangen. De bijna 
negentigjarige priester wist nog heel wat te vertellen en hij deed dat liefst in 
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het Frans, Nederlands verstond hij nog maar spreken ging niet meer zo goed. 
Amper negen jaar oud vertrok hij samen met zijn ouders naar Quartes waar hij 
onmiddellijk in een Franstalige school terecht kwam. Daarbij had hij ernstige 
gehoorproblemen, die zijn levenlang gebleven zijn spijts allerlei geneeskundige 
ingrepen, zodat de aanpassing niet gemakkelijk was. Regelmatig kwamen 
enkele paters Oblaten van het klooster in Velaines (dicht bij Doornik) op 
bezoek naar de hoeve in Quartes en konden zijn ouders overtuigen om Jules 
naar de school van de Oblaten in Waregem te sturen. Dat moet toch niet goed 
afgelopen zijn, want nu vertelde hij dat hij maar niet kon begrijpen waarom 
zijn ouders hem naar Waregem stuurden. Uiteindelijk kwam hij in het college 
Notre Dame de la Tombe in Kain terecht. Nadien studeerde hij in het klein 
seminarie La Bonne Espérance te Binche om zijn priesteropleiding daarna te 
vervoleindigen in het groot seminarie van Doornik. Zijn ouders hadden in 1943, 
dus na amper 10 jaar het grote landbouwbedrijf uitgebaat te hebben en na tal 
van huurproblemen, Quartes moeten verlaten. Een aantal kinderen was reeds 
gehuwd: Paul en Marie-Josée in 1941 en Alberte en Charles in 1943. Samen 
met hun ouders vertrokken Paul, Amand, Ghislaine en Ghislain naar Souvigny. 
De gemeente, de bakermat van de beroemde familie Bourbon, heeft een 
oppervlakte van iets meer dan 44 km2 en telde toen 2220 inwoners. In 1951 
komt het ganse gezin uit Souvigny, samen met alle reeds getrouwde zonen 
en dochters naar Doornik voor de priesterwijding en twee dagen daarna naar 
Nukerke voor de plechtige eremis. Waar anders kon de pasgewijde priester 
zijn eremis houden dan in Nukerke waar nog tal van bekenden en familieleden 
van Deschaumes en Verroken woonden?

Pastoors Deschaumes en hun familie
Tijdens de Eremis op 7 augustus 1951 van Jules Deschaumes werd hij 
bijgestaan door de E.H. Deken Deschaumes van Sint-Maria-Horebeke en van 
Deschaumes, pastoor van Ruien. Op die plechtigheid was ook de burgemeester 
van Nukerke Richard Deschaumes aanwezig en tal van andere familieleden. 
Hoe zitten die familieverbanden in elkaar?
Hun verre voorvader Gabriël Philippe Deschaumes, geboren op 3-04-1702 te 
Provins (Seine et Marne) kwam als soldaat in onze regio terecht en werd er 
verliefd op een meisje uit Berchem, Anna Margarite Couvreur. Hij trouwde 
te Berchem op 15 augustus 1725. Kort na het overlijden van zijn vrouw in 
1740 hertrouwde hij met Marie Magdalena Coppens. In het eerste huwelijk 
werden 2 kinderen geboren en in het tweede huwelijk 12. De volledige 
stamboom ga ik hier niet weergeven, ik beperk mij tot de rechtstreekse 
lijn. De meeste naamdragers Deschaumes in België zijn afstammelingen 
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van soldaat Gabriël. Na Gabriël Philippe komt Pierre-Francois, geboren in 
1729 te Berchem en gehuwd met Christine Deweer, daarna Jan-Baptiste, 
geboren in 1759 en gehuwd met Anne Marie Bonte. Hun zoon Martin huwt 
met Coleta Demerlier en komt in Nukerke wonen. Op onderstaand diagram 
zien we duidelijk hoe de familierelatie is opgebouwd. Zo zien we dat Francies-
Antoon Deschaumes, de pastoor-deken van Sint-Maria-Horebeke en Richard 
Deschaumes, de burgemeester van Nukerke gebroeders zijn en Martin 
als grootvader hebben. De grootvader van de Pastoor van Ruien en later 
van Balegem, Gerard Deschaumes is de broer van de grootvader van de 
pastoor-deken. Nestor Deschaumes, gehuwd met Mariette Vandewiele, en 
de pastoor van Bruyelle Jules Deschaumes zijn kozijns en hebben Martin 
Deschaumes als overgrootvader.

Familiefoto van het gezin Joseph Deschaumes-Marie-Eulalie Verroken toen ze nog in Quartes 
woonden. De foto werd genomen op 5 december 1941 op de dag van het huwelijk te Ronse 
van de zoon Albert met Marie Celeste Oushoorn.
Rechtstaande v.l.n.r. Amand, Paul, Ghislain, Albert en Charles.
Zittend Marie-José, vader Joseph, Ghislaine, moeder Marie-Eulalie en de toekomstige priester 
Jules.
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Martin Deschaumes x Coleta Demerlier
Martinus, geboren te Melden op 9 november 1787 als zoon van Jean-
Baptiste en Anne Marie De Bonte, was kloefkapper en overleed in zijn 
woning op de Plaats te Nukerke op 12 januari 1840, hij was 51 jaar oud. 
De overlijdensaangifte deden zijn zwager Joannes Franciscus Demerlier, oud 
52 jaar, grafdelver en zijn neef Victor De Merlier, 21 jaar, organist. Martinus 
was gehuwd te Nukerke op19 november 1817 met Coleta Demerlier. Coleta 
werd te Nukerke geboren op 17 juni 1794 als dochter van Joannes en Anne 
Catherine Verschueren. Hun huwelijk werd gezegend met zes kinderen die 
allemaal in Melden werden geboren. Joannes Franciscus (1818), Maria Sylva 
(1820), Lucia (1822), Franciscus Theodorus (1826) (zie A), Charles Joseph 
(1830) (zie B) en Melanie (1833).
Het gezin verhuisde rond 1835 van Melden naar Nukerke. Zij overleefde haar 
man nog dertig jaar en overleed op 22 februari 1870 in haar woning op de 
Plaats. Twee zonen Joannes en Charles, beide kloefkappers en nog ongehuwd, 
deden de aangifte op het gemeentehuis. 

Francies Antoon
°12-6-1891

Pastoor-deken
†15-5-1966

Frans
°21-07-1826 †14-03-1910

x 07-10-1874 Nukerke
Julie Aelvoet

Charles
°08-06-1830 †07-09-1913

x Pauline Desmet
xx 20-04-1870 Pauline Veys

Ernest
°22-2-1861 Berchem

x
Louise Defruytier

Carolus
°1801 †1894

x 01-08-1826 Berchem Francisca Stijns
xx 17-4-1850 Berchem Francisca De Mey 

Martin
°1787 †12-01-1840 Nukerke

x19-11-1817 Nukerke
Coleta Demerlier

Jan Baptiste
°1759 †3-5-1819

x 28-11-1786 Berchem
Anna Marie De Bonte

Richard
°09-05-1886
†18-11-1970
Burgemeester

 Nukerke

Jerome
°1880 †1950

x
Emma Langie

Nestor
x

Mariette Vandewiele

Joseph
°06-06-1888
x 15-04-1915 
in Nukerke 

Marie Verroken

Jules 
°13-11-1925

Gerard 
°10-06-1898

Pastoor Ruien en 
Balegem

†19-01-1979
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A. Franciscus Theodoris Deschaumes x Julie Aelvoet
Frans, geboren te Melden op 21 juli 1826 overleed op de Plaats te Nukerke op 
14 maart 1910, 83 jaar oud. Hij was schoenmaker en trouwde op zijn 48ste jaar 
te Nukerke op 7 oktober 1874 met naaister Julie Aelvoet, 29 jaar oud. Zij werd 
te Nukerke geboren op 19 juni 1845 als dochter van Leo en Caroline Goebert.
Kinderen van Franciscus en Julie, allen te Nukerke geboren: 

1. Marie Melanie Bernadette (°19-10-1875 - overleden op 19-10-1927).
2. Anna Marie Coleta (°13-01-1878 – ongehuwd overleden op 

29-08-1921).
3. Marie Celina Pauline (°31-07-1881 - ongehuwd overleden 04-03-1965).
4. Octavie (°25-11-1883 - kloosterzuster overleden 19-12-1919 te 

Ronse).
5. François Joseph Richard, geboren op 9 maart 1886 te Nukerke. Hij 

was landbouwer en burgemeester van Nukerke van 31 januari 1933 
tot 6 maart 1941 en van 4 september 1944 tot 23 februari 1953. 
(Tijdens de oorlogsjaren was Arthur Verdonck burgemeester). Hij 
woonde op het Dorp 45, nu restaurant "La Bonnotte" Nukerkestraat 
15. Richard huwde op 12 april 1915 te Zulzeke met Cecilia Hubeau 
en overleed te Nukerke op 18 november 1970. Cecilia, geboren op 29 
oktober 1883 te Melden overleed te Nukerke op 28 augustus 1966. 
Op bijgevoegde foto zit Richard Deschaumes v.l.n.r nr. 5.
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6. Francies Antoon Deschaumes, geboren te Nukerke op 12 juni 1891 en 
overleden op 15 mei 1966 te Nukerke - Louise Marie, 74 jaar oud. Hij 
werd priester gewijd op 1 mei 1916 en werd kort daarna leraar aan 
het Sint-Antoniuscollege te Ronse. Acht jaar later, op 31 december 
1924, werd hij onderpastoor in Sint-Hermes te Ronse. Op 30 juni 
1939 werd hij benoemd tot pastoor in Appelterre en na de oorlog 
op 30 juli 1945 tot pastoor-deken van Sint-Maria-Horebeke. Eervol 
ontslag kreeg hij op 4 juni 1963 en overleed enkele jaren later op 19 
mei 1966 in het rustoord Sint-Leonard in Louise-Marie.

B. Charles Jozef Deschaumes x Pauline Desmet, 
xx Marie Pauline Veys

Charles, geboren te Melden op 8 juni 1830, overleed in zijn woning in de 
Boelaartstraat te Nukerke op 7 september 1913. Het eerste huwelijk bleef 
kinderloos. Op 20 april 1876, hij was toen 45 jaar oud, hertrouwde hij te 
Petegem met Marie Pauline Veys, 29 jaar oud. 
Kinderen van Charles en Marie:

1. Maria Marina Deschaumes (1877 - 1949) gehuwd te Nukerke met Ivo 
De Worm (grootmoeder van Albert De Worm – lid van Businarias).

2. Joannes Julien Victor Deschaumes (1878 - ?) gehuwd te Ronse met 
Maria Eulalie Veys. 

3. Jerome Francies Deschaumes, geboren op 4 juli 1880 en overleden 
op 8 februari 1950, 69 jaar oud. Hij trouwde op 7 maart met Emma 
Camilla Langie, die te Nukerke werd geboren op 25 oktober 1887, 
dochter van Gustaaf Langie en Elisa Camilla Janssens. Emma is 
overleden in 1943, 55 of 56 jaar oud. Kinderen van Jerome en Emma: 
1. Marie Camilla Josepha Deschaumes.
2. Gustaaf Paul Joseph Deschaumes, geboren op 06 juli 1914 in 

Nukerke, trouwde op 9 oktober 1936 in Etikhove met Leonie Hilda 
De Baeremaeker, 23 jaar oud. Zij woonden op de Geitenhoek 12 
te Etikhove.

3. Nestor, geboren op 2 oktober 1930 in Nukerke, trouwde met 
Mariette Vandewiele. Zij woonden in de Eglantierstraat 14 
te Nukerke. Nestor was landbouwer en zaakvoerder van de 
Belgische Boerenbond, Sekretaris van de Bedrijfsgilde Maarkedal 
en Sekretaris van de Landelijke Gilde Nukerke. Hij overleed op 8 
oktober 1983 in Ronse, 52 jaar oud.

4. Ernest August Joseph Deschaumes (1882 - 1911).
5. Victor Emiel Deschaumes (1884 - 1904).
6. Joannes Joseph Octaaf Deschaumes (1886 - 1887). 
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7. Joseph Marie Romanus Deschaumes, geboren te Nukerke op 
06 juni 1888 is overleden op 19 februari 1961 in Chapelle à Oie, 72 
jaar oud. Joseph trouwde, 26 jaar oud, op 15 april 1915 in Nukerke 
met Marie Eulalie Verroken, 27 jaar oud. Marie is geboren op 28 april 
1887 in Melden, dochter van Jules Hubert Verroken en Marie Alodie 
Schamp. Marie is overleden op 07 juni 1975 in Bruyelle (Antoing), 88 
jaar oud. Kinderen van Joseph en Marie: 
1. Albert Marie Joseph,
2. Elisabeth Marie Josepha, 
3. Marie-José Eulalie Felice, 
4. Charles Jerome Anatole, 
5. Paul Jules, 
6. Amand Omer Joseph Paul, 
7. Agnes Joseph Maria, 
8. Jules Adrien Daniel, (pastoor te Bruelle bij Antoing), 
9. Ghislaine Maria Andre,
10. Ghislain Robert Deschaumes.

Loopbaan van de pas gewijde priester
Na zijn priesterwijding werd hij als onderpastoor benoemd in de parochiekerk 
"Notre Dame Auxilatrice"1 in de wijk Saint Martin, chaussée de Willemeau te 
Doornik. Vanaf 1952 tot 1958 was hij onderpastoor te Flénu in de Borinage. 
Het dorp was vroeger afhankelijk van het Kapittel van St. Waudrin in Mons. 
De bekende slag van Jemappes (6 november 1792), waar de Franse troepen 
aangevoerd door Charles-François Dumouriez de Oostenrijkers versloegen, 
vond deels plaats op Flénu. De kerk van Flénu was toegewijd aan St. Barbara, 
patroonheilige van de mijnwerkers. Flénu was vroeger een mijnwerkersdorp 
waar de crisis van de jaren ’30 en de stakingen van 1932 bijzonder gewelddadig 
waren. De plaatselijke steenkoolputten werden in 1933 gesloten en meer dan 
3880 werknemers verloren hun baan. Het aantal inwoners was na Wereldoorlog 
II sterk gestegen van 5300 in 1945 tot 8300 in 1950. Priester Jules was vooral 
actief bij de jeugd in de patronage. Dat was in die tijd een soort lokaal waar 
de jeugd bijeenkwam onder de leiding van een parochiepriester, meestal een 
onderpastoor. Het dorp fusioneerde in 1971 met Jemappes en in 1977 met 
Mons. 
Bisschop Himmer stelde in 1958 voor dat Jules pastoor zou worden in Flobecq. 
Vloesberg, zoals de Nederlandse naam van de gemeente is, telde toen ongeveer 
3500 inwoners en daar woonden heel wat Vlamingen. Daarbij was Jules ook 

1  Notre Dame Auxilatrice of O.L. Vrouw Hulp der Christenen, O.L.Vrouw Bijstand.
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nog de Nederlandse taal machtig. Maar om de 
steeds maar erger wordende gehoorproblemen 
wou de priester een kleinere parochie. Hij heeft 
er nu nog altijd spijt van dat hij zijn bisschop 
moest ontgoochelen. Uiteindelijk werd hij dan 
pastoor van de kleine parochie Sainte Vierge te 
Chapelle-à-Oie, sinds 1977 een deelgemeente 
van Leuze-en-Hainaut. In die periode telde de 
gemeente ongeveer 460 inwoners, het aantal 
is nu teruggevallen tot ongeveer 320. Vader 
Joseph en moeder Marie-Eulalie keerden 
tijdens de jaren van het priesterschap van 
hun zoon in Chapelle-à-Oie naar België terug. 
Vader stierf te Chapelle-à-Oie op 19 februari 
1961.
In 1962 werd E.H. Jules benoemd tot pastoor 
van Sainte Rictrudekerk te Bruyelle, nu een 

deelgemeente van Antoing en kort daarna ook als pastoor in Saint Maur, een 
deelgemeente van Doornik. Na 15 jaar werd hij "prêtre auxiliaire" en hielp 
waar nodig in 18 parochies. Moeder Marie-Eulalie was mee verhuisd naar 
Bruyelle en overleed er op 7 maart 1975. De 90-jarige kranige Abbé Jules 
Deschaumes woonde tot voor kort, samen met zijn gouvernante, in de Rue 
Henri Artisien 5 te 7640 Bruyelle (Antoing). Na een korte ziekte overleed hij 
te Doornik op 27 november 2015.
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Oorlogsrecepten
Jozef Bourdeaudhui

In het tijdschrift van Businarias, nr 23 van 
mei 2004, bracht ik reeds een bijdrage onder 
de titel "Lekker thuis... jaren geleden", over 
recepten die ons moeder Paula1 noteerde 
in een schriftje, tijdens de kooklessen die 
ze toen volgde bij de Boerinnenbond. In dit 
artikel neem ik weer enkele oorlogsrecepten 
over. Misschien eens uit te proberen? Ik 
noteer de tekst letterlijk, met de spelling van 
die tijd (periode Wereldoorlog II). 
Toch heb ik hierbij een bedenking: was 
er gemakkelijk aan al de genoemde 
ingrediënten te geraken? Hoewel, haar zus, 
tante Liesbeth, had toen de kruidenierswinkel 

in de Nederholbeekstraat van hun moeder Maria overgenomen ...

Hollandsche mokken
150 gr meel, 100 gr margarine, 75 gr cristalisé2, 1 pakje vanillesuiker.
Bereiding. Al de benodigdheden samen tot een bol mengen. In langwerpige 
worst rollen, in de vanillesuiker wentelen, 1 nacht in de kelder bewaren. Dunne 
schijfjes snijden en in matigen oven bakken.

Voedzame hutsepot
4 aardappelen, 2 wortelen, 1 ajuin, 50 gr boonen, 1 schil spek, peper, zout, 
lauwrier3, thijm.
Bereiding. De boonen weeken en afzonderlijk koken. Spek in teerlingen 
gesneden laten bakken. De gesnipperde ajuin bijvoegen, laten goudgeel 
worden, de wortels in dunne schijfjes bijvoegen. Daarbij nog peper, zout, 
thijm, lauwrier. Ongeveer 3/4 uur laten stoven (wat water bijdoen) en op ‘t 
laatste de aardappelen in vierkantjes toevoegen. Laten gaar worden. 
Opdienen. De stukjes groenten op hun geheel bewaard. Men mag worst, 
salami, hespeworst enz. bijvoegen.

Havermoutpudding
1 l melk, 150 gr cristalisé, wat kaneel, 50 gr rozijnen of geconfijt fruit, 125 
gr havermout, 15 gr margarine.
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Bereiding. Melk met suiker koken, havermout toevoegen en laten zwellen (6 
- 15 min). Daarna rozijnen eventjes laten meekoken, kaneel en de margarine 
toevoegen. In vuurvaste schotel (nat gemaakt) en een uur in matigen oven 
laten bakken. Laten afkoelen.

Groentesoep
1 1/2 l water, 1 porei, 1 selder, 1 wortel, 1 raap, enkele koolbladeren, 2 
aardappels, peper, zout, thijm, lauwrier, 25 gr margarine.
Bereiding. Water opzetten met al de gereinigde, grof gesneden groenten en 
specerijen. Alles laten malsch worden, de soep doorsteken4. Men mag beentjes 
of wat vet toevoegen.

Oorlogskoek (cake)
1 tas meel, 1 tas griesmeel, 1 tas cristalisé, 1 pak vanillesuiker, 50 gr geconfijt 
fruit of rozijnen, 1 ei, 1 tas koude melk, 1 pakje opgang bakpoeder5.
Bereiding. Meel, griesmeel en suiker mengen in een kom. Een kuiltje in ‘t 
midden maken, daarin het ei doen en stilletjes aan de koude melk met het 
mengsel onderroeren. Een blikken, diepe vorm invetten. Met meel bestrooien. 
Het deeg erin doen en gedurende een uur in matigen oven laten bakken. 
Koud opdienen.

Droge erwten en wortelen
100 gr erwten, 2 wortelen, 1 ajuin, peper, zout, wat spek.
Bereiding. De erwten daags te voren weeken. Opzetten met fijn gesneden 
wortel en ajuin, peper, zout en wat koud water. Laten gaar koken. Op ‘t laatst 
wat afgesmolten vet van spek en wat suiker toevoegen.
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Voedzame sla
75 gr witte boonen, 75 gr snij- of princesseboonen, 1 ajuin, 4 gekookte 
aardappelen, wat spek, wat azijn, peper, zout.
Bereiding. Boonen weeken en afzonderlijk afkoken. Achtereenvolgens in een 
diepe kom schikken, aardappelen, groene boonen, ajuin, witte boonen (of 
andere). Een saus bereiden met afgesmolten vet van spek + wat azijn. Deze 
bovenop het mengsel gieten, doormengen. Op ‘t laatst dat spek in krakertjes6 
toevoegen. Zeer voedzame bereiding die het vleesch kan vervangen.

Peperkoek
250 gr meel, 125 gr meelsuiker7, 350 gr kunsthoning, wat kaneel, anijspoeder, 
een tas koude melk en een pakje gistpoeder.
Bereiding. Meel en suiker vermengen, een kuiltje maken waarin de kunsthoning 
wordt gedaan. De melk er op gieten, kaneel en anijs op het meel strooien. 
Stilaan de melk bijvoegen en alles ondereen mengen. Het deeg in een 
ingeboterden vorm doen. Gedurende 1 uur in matigen over laten bakken 
(soms bedekken). Laten overnachten en opdienen.

Rizotto
60 gr rijst, peper, zout, lauwrier, thijm, 1 ajuin, 2 aardappelen, 1 schel spek.
Bereiding. Rijst spoelen en opzetten. In driemaal zoveel kokend water laten 
zwellen. Kruiden toevoegen, en specerijen. 20 minuten voor het opdienen 
enkele stukjes aardappel laten medekoken. Afzonderlijke teerlingen spek laten 
bakken, goudgeel laten worden. Een weinig voor het opdienen bij den rijst 
voegen. Zeer voedzaam.

Rauwe groentenschotel
Witloof, wortel geraspt, een porei, wat witte boonen, een ajuin, enkele 
saladebladeren, wat gekookte aardappelen.
Bereiding. De groenten fijn snijden of raspen. Op een schotel schikken en 
versieren naar eigen smaak. Bedekken met mayonnaise.

Braambessenconfituur
We nemen ze geheel, maar niet te rijp en goed zuiver. We zetten ze op het 
vuur, samen met 500 gr suiker voor 1 kg bessen. We laten 20 à 30 min (hangt 
af van de hoeveelheid) goed doorkoken en voegen er 1 gr salicylzuur8 bij. In 
glazen gieten, laten afkoelen en sluiten.
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Aardappelcake
300 gr gekookte koude aardappelen, 50 gr griesmeel of rijstmeel, 150 gr 
suiker, 3 eieren, het sap en de schil van een halve citroen.
Bereiding. De aardappelen worden zeer fijn gemaakt en door een zeef 
gewreven. De eierdooiers verroert men glad met de suiker en de geraspte 
citroenschil. Hierna voegt men er bij kleine hoeveelheden en onder gestadig 
roeren de aardappelpuree aan toe. Daarna werkt men het griesmeel of 
rijstmeel en het citroensap door het beslag. Men klopt de drie eiwitten zoo 
stijf mogelijk en werkt het beslag heel grondig, maar toch zoo voorzichtig als 
het eenigszins kan (kloppen niet roeren) door het geklopt eiwit. Het geheel 
moet goed vermengd zijn en vooral mogen de eiwitten niet inzakkern. In 
een beboterden vorm wordt de cake 25 à 30 min in matigen warmen oven 
gebakken. Na geleidelijke bekoeling bestrijkt men de cake met dunne confituur.

Verklaringen:
1. moeder Paula: Paula Van Nieuwenhuyze (°Etikhove 31.03.1914 - 

†Oudenaarde 17.03.2003), gehuwd met Edgard Bourdeaud’hui (°Etikhove 
31.07.1914 - †Ronse 16.02.1982)

2. cristalisé: kristalsuiker
3. lauwrier: laurierblad
4. de soep doorsteken: de groenten pletten in een passe-vite (roerzeef)
5. opgang bakpoeder: zelfrijzende bloem
6. krakertjes: kaantjes
7. meelsuiker: bruine suiker
8. salicylzuur: aromatisch carbonzuur, heeft als brutoformule C7H6O3

Dit is het eerste nummer van de nieuwe jaargang.

Wie zijn lidgeld voor 2017 nog niet betaald heeft, kan het gekozen 
bedrag overschrijven op het nummer BE80 7475 1604 5077 van 
de Heemkundige Kring Businarias, met vermelding lidgeld 2017.
   Lid  € 10
   Steunend lid € 15
   Erelid  € 30
Met dank bij voorbaat.
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Twee V1’s ontploften te Schorisse
Marc Vuylsteke

"Het gonsde dreigend als een reuzengrote 
horzel, laag onder de wolken door. Het 
kwam vlug hun richting uit en plots begon 
het te sputteren. Meteen daarna maakte het 
geen enkel geluid meer. Het zweefde, het 
zwenkte, het viel. Het viel kaarsrecht naar 
beneden…Drie seconden later ontplofte de 
aarde vlakbij en spleet de wereld in stukken 
van een. Een regen van losse grond smeet 
hen achteruit tegen de voormuur van het 

huis, die naar binnen week en viel. Zot van angst zagen ze hoe de zoldering 
en het dak krakend doorzakten en ergens halverwege bleven hangen. Pannen 
ratelden over elkaar en ploften naar beneden…" Zo schreef Paul Baekeland in 
zijn "Vertelsels bij de Leuvense stove" in ons tijdschrift van mei 2016.

Op 24 december 1944 om 11 uur ontplofte een V1 op het land dicht bij het 
boerderijtje waar Odo De Ruyver1 en Emma Van Wijnendale samen met hun 
twee kinderen en grootvader Benoit, woonden, (Ten Houte 2 Schorisse).
1 Odo De Ruyver (°Schorisse 4/08/1901 en †Schorisse 17/02/1990) gehuwd met Emma 

Van Wijnendale (°St.-Lievens Essche 29/07/1900 en †Ronse 13/05/1961). Ze hadden 2 
dochters Hélène (°Schorisse 30/11/1935) en Lea (°Schorisse 18/08/1937). Hélène huwde 
te Schorisse op 24/07/1958 met Albert Pot (°Schorisse op 13/01/1931). Zij wonen nu in 
dat huis en zij zijn mijn informanten.
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De V1 viel op het land waar nu het voetbalterrein van KVV Vlaamse Ardennen 
(preminiemenveld, duiveltjesveld) ligt en op de plaats waar nu één van beide 
goals staat. Een brede diepe put waarin zelfs een huis in kon was het gevolg. 
De pannen van het langwerpige huis vlogen in het rond, ramen en deuren 
werden uit de muren gerukt, de voormuur viel om en het dak stortte in. Totale 
chaos en paniek. Gelukkig was er niemand gekwetst. De bomkrater werd 
later gedempt, wellicht liggen er nog resten van die V1 in die gedempte put.

Vader Odo was op datzelfde ogenblik om water bij de bron die een 100 meter 
verder lag. Moeder Emma was samen met haar jongste dochter Lea buiten 
aan de achterkant van de boerderij. De oude opa, vader van Emma, Benoit 
Van Wijnendale, 88 jaar, lag op bed toen het huis instortte. Een moerbalk was 
op de achterkant van het bed neergevallen, maar Benoit had zich omgedraaid 
en bleef rustig verder slapen. Hélène, de oudste dochter, 9 jaar, was rond 
11 uur in de kerk van Louise-Marie samen met haar klasgenootjes voor 
een biechtviering ter voorbereiding van Kerstmis. Daar hoorden ze de helse 
ontploffing en wisten niet wat er gebeurde. 
Ook Paul Baekeland herinnert zich het neerkomen van die V1. In het schooltje 
van Louise-Marie, waar hij op dat moment met griffel en lei doende was, 
zorgden het gedonder en de trillingen voor een spektakel van jewelste. Samen 
met zijn vader ging hij diezelfde dag kijken naar de bomkrater. Sensatie! Het 
huis van Odo lag nagenoeg plat.



41

Mijn informanten weten ook iets te vertellen over het vallen van nog een 
V1. Enkele dagen, weken? (maart 1945 ?) later viel een tweede bom enkele 
honderden meter verder in een bosje dicht bij de boerderij van de familie 
Marist-Busson, Ten Houte, Schorisse. Die bom zou ontploft zijn rond 7 uur 
’s morgens. In het bosje sneuvelden heel wat bomen maar de woning zelf 
bleef grotendeels ongedeerd, met uitzondering van afgevallen pannen, ruiten 
aan diggelen,… 
Albert Pot, toen leerling aan het college te Ronse, echtgenoot van Hélène De 
Ruyver, vertelde dat hij die dag, zoals hij dagelijks deed, de bus genomen had 
aan café "Het Wolfsgat". Enkele honderden meter verder hoorden alle mede-
inzittenden een grote knal. Door de luchtverplaatsing, of het schrikken van de 
chauffeur maakte de bus een bruuske beweging. Was er een band gesprongen? 
´s Avonds vernam Albert dat er een bom gevallen was dicht bij de boerderij 
Marist-Busson. De resten van die bom, de romp en het aandrijfmechanisme, 
bleven jarenlang liggen roesten in het bos van de landbouwer. 

Hierna een brokje geschiedenis

De vliegende bom FI-103 bekend onder de naam V1
Pas vanaf 1942 bouwde Duitsland in het testcentrum Peenemünde de 
onbemande vliegende bom V1. Op 17 en 18 augustus werd Peenemünde 
getroffen door een bombardement waarop besloten werd om de productie 
van die wapens en raketten te verplaatsen naar ondergrondse fabrieken in 
de berg Kohnstein nabij Nordhausen. Dit was de aanleiding tot de bouw van 
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het kamp Dora-Mittebau, geen 
uitroeiingskamp maar een kamp 
waar gebruik gemaakt werd van 
goedkope arbeidskrachten voor die 
wapenindustrie, voornamelijk in de 
productie van V1’s en V2’s, de door 
Joseph Goebbels aangekondigde 
vergeldingswapens. De naam 
"Vergeltungswaffe" V1 voor die 
vliegende bom werd pas op het 

einde van de oorlog gegeven. 
Deze vliegende bommen werden ontworpen door Robert Lüsser van de Duitse 
vliegtuigfabriek Fieseler en Fritz Gosslau van de Argusmotorenfabriek. De V1 
was geprogrammeerd om een bepaalde tijd te vliegen, dan viel de motor uit 
en het toestel stortte neer. Het had als voordeel dat men het hoorde en zag 
afkomen, het bromde als een "motocyclette". 
De bom was 7,75 m lang en had een spanwijdte van 4,90 m. De diameter van 
de romp was 0,82 m. De bom bevatte 830 kg springstof. De brandstoftank kon 
700 liter bevatten en zo kon de bom ongeveer 650 km afleggen. De V1 werd 
gelanceerd met een katapultinstallatie en bereikte zo een aanvangssnelheid 
van 400 km per uur. Geleidelijk nam de snelheid toe tot meer dan 600 km per 
uur. De vlieghoogte varieerde tussen de 800 à 1500 m. De V1 werd gelanceerd 
van op een vaste constructie, wat een nadeel was tegenover de latere V2, 
die van op een mobiele installatie werd afgevuurd. Het lanceerplatform was 
48 m lang en had een hellingsgraad van 6 graden. Een week na D-Day schoot 
de Luftwaffe de eerste V1 bommen af, met Londen en later Antwerpen als 
bestemming. Verscheidene lanceerinstallaties werden opgericht. Op Calmont 
in Kwaremont werd een lanceerbasis gebouwd waar V1’s zouden afgevuurd 
worden om neer te storten op Parijs. De installatie kwam echter niet tijdig 
klaar en zodra Engelse troepen naderden besloten de Duitsers de zaak op te 
blazen. De lanceerbasis vloog op 3 september 1944 de lucht in.
Zie https://www.youtube.com/watch?v=QY308O42Ur4.
Ook in Etikhove vielen er V1’s. In een volgend nummer komen we hierover 
iets meer te vernemen.
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De foto’s van Johan
Jozef Bourdeaudhui

Johan Vanhuffel houdt zich bij Businarias bezig met het inventariseren van 
foto’s uit de oude doos. 
Het is de bedoeling om in elke uitgave van Businarias enkele foto’s te 
publiceren, daarrond één en ander te vertellen (wij schrijven dus geen 
artikel rond deze foto’s) en indien gewenst, de lezer te vragen mee te helpen 
bij de identificatie van de personen welke op de foto’s voorkomen of de 
omstandigheden waarin de foto is gemaakt te becommentariëren (vergeet 
niet het referentienummer van de foto te vermelden), en … opbouwende 
kritiek is steeds welkom. Daartoe kan U steeds terecht bij de archivarissen 
van Businarias, via mail naar "Ter Maelsaecke", of kom eens langs naar de 
Maalzaakstraat te Maarkedal (alle nodige gegevens daartoe zijn te vinden 
in dit boekje of op de 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.

Nukerke foto 0599
Klasfoto’s doen het altijd. En meestal zijn de afgebeelde kinderen ook nog 
gekend bij de eigenaar van de foto. Ons langetermijngeheugen is doorgaans 
beter dan het kortetermijngeheugen. De foto dateert uit 1932. Wie zat er 
toen in de klas bij Zuster Augula? 

(1) Capiau Robert, (2) Verpoort Roger, (3) Hantson Georges, (4) Restiaens 
Albert, (5) Aelvoet Maurice, (6) Callebaut Marc, (7) Van Coppenolle André, (8) 
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Van Ceunebroecke Julien, (9) De Jonghe André, (10) Geenens Astrid, (11) Maes 
Paula, (12) Roman Marie, (13) Michens ? , (14) De Vos Lucille, (15) Restiaens 
Elza, (16) Callebaut Alix, (17) De Venter Julia, (18) Aelvoet Christiane, (19) 
Zuster Augula, (20) Devos Lucien, (21) Hendrikje (uit het hospice), (22) 
Glibert Prosper, (23) Van Coppenolle Gilbert, (24) Van Coppenolle Georges, 
(25) Brugge André, (26) Deschaumes Ghislaine, (27) Kerkhove Francine, (28) 
Van Hooland Marie-Louise, (29) Van Pevenaege Emilienne.

Nukerke foto 1522
De fanfares en muziekmaatschappijen hebben het in de Maarkedalse 
deelgemeenten ook altijd goed gedaan. In Nukerke werd de muziek bij de 
mensen gebracht via de muziekmaatschappij Sint-Cecilia.
Een eerste foto dateert volgens het archief van Johan uit 1925. Nochtans, als 
we de vlag goed bekijken staat daar "ST-CECILIA’S KATHOLIEKE VEREENIGING 
FANFAREN NUKERKE 1887 - 1912". Zou het niet kunnen dat de foto genomen 
werd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de fanfare in 1912? De 
namen van de afgebeelde muzikanten zijn wel gekend.

(1) Deriemaeker Bernard, (2) De Merlier Hilloné, (3) Merchiers Jules, (4) 
Vanden Daele Maurice, (5) Derijcke Georges, (6) Derijcke André, (7) Verhellen 
Frans, (8) Vanlancker Jules, (9) Deriemaeker Michel, (10) Claus Michel, 
(11) Desmet Achiel, (12) Deweer René, (13) Vanden Abeele Emiel, (14) 
Deriemaeker Octaaf, (15) Vandergheynst Frans, (16) Deriemaeker Jozef, (17) 
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Surquin Alfred, (18) Verdonckt Amedee, (19) Verdonckt David, (20) Vanden 
Abeele Gilbert, (21) Bourlez Georges, (22) Deriemaeker Medard, (23) Vanden 
Daele Georges, (24) Van Meerhaeghe Désiré, (25) Deriemaeker Hippoliet, (26) 
Verdonckt Arthur, (27) Verroken Felicien, (28) T’Sjoen Jozef, (29) onderpastoor 
E.H. Spitaels, (30) Deschaumes Richard, (31) Rousseau Edmond, (32) De 
Merlier Leon, (33) Den Haerynck Alidoor, (34), Vanden Daele Frans, (35) 
Vanden Abeele Georges, (36) Moreels Frans, (37) Vanden Abeele René.

Nukerke foto 1013
Een tweede foto van de muziekmaatschappij Sint-Cecilia is genomen 
vermoedelijk op het einde van de jaren vijftig van vorige eeuw. De groep is 
kleiner geworden, maar het enthousiasme van de muzikanten zal wel niet 
verminderd zijn.

Achterste rij, van links naar rechts: Van Der Linden André, Moreels Gaston, 
Van Uxem Gerard, Claus Marc, De Merlier Marc.
Midden van links naar rechts: De Riemaeker André, Langie Bertrand, Van Der 
Linden Marc, Claus Michel, Surquin Alfred, Geenens Richard.
Vooraan, van links naar rechts: Verhellen Michel, Van Welden René, Ysebaert 
Vincent, Lodens Roger en Kestelyn Michel.
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Maarke foto 0951
Dit is een prachtige foto van een bende jonge vrienden tussen de tien en 
de vijftien jaar, foto genomen zo’n vijfenzeventig jaar geleden. Als dit een 
schoolfoto is dan was het zeker een prachtidee van de fotograaf de jonge 
heren zo te laten poseren.

(1) Commere Adrien, (2) Veys Marc, (3) De Vos Germain, (4) Maes André, 
(5) Veys Adrien , (6) Vanderdonckt Louis, (7) De Vos Romain, (8) Thienpont 
Julien, (9) Opsomer Andre, (10) Van Schoorisse Frans.

Etikhove foto 2121
Vier bijna twintigjarige sportieve snaken, amper ontgroend, poserend in al hun 
jonge onschuld (?) op het graspleintje voor de Etikhoofse parochiezaal in 1966. 
Staand met de fiets, v.l.n.r. Peter Thienpont, Michel Stockman en Ronny De 
Meulemeester en zittend, iets bijgewerkt, José Aelvoet.
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 Etikhove foto’s 726a en 726b
Ik schat dat bijgaande foto’s gemaakt zijn rond 1930. Hier poseren de zonen 
en dochters van Johannes Edgard Bourlez en Maria Irma Watteleine, allen 
geboren te Etikhove. 

De mannen: v.l.n.r. Georges, geboren op 15 
januari 1909, Jozef, geboren op 19 september 
1906 en Raymond, geboren op 29 april 1903. 
De dames: links Maria, geboren op 6 mei 1899 
en rechts Martha, geboren op 17 oktober 1900.
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Op een zondag na de noen, de dag voor Santiel 
met een lang gat naar de koolputten zou 
vertrekken, om er zijn kroeten te verdienen, 
viel een vliegende bom pal voor hun huis.
De ravage was verschrikkelijk. Zoals in vorig 
boekje beschreven, sprongen de gebuurs 
bij om te helpen. Santiel was Santiel, maar 
Lieske verdiendege dat niet. Ze hielpen het 
huisje weder opbouwen. Ongevraagd, alsof 
het de normaalste zaak van de wereld was. 
De mensen zijn goed. Op de ploatse en overal 
in het bevrijde land werd de inboedel van de 
"zwarten" op straat gesmeten. Er werden 
zwarten in de bak gegooid. Het wijf van ’t 
Roozie Perdeke werd kaalgeschoren, omdat 
ze de seksuele noden van zoveel moffen had 
gelenigd.
En toch zijn de mensen goed. Het is de oorlog 

die niet deugt, die van mensen beesten maakt. Maar wie heeft de oorlog ontketend? Och, laat 
ons over iets anders klappen.

Vertelsels bij de Leuvense stove 
Paul Baekeland

Het huis van Santiel en Lieske was nieuw gedekt geraakt, nog net voor 
de winter begon. Het binnenwerk moest nog grotendeels gebeuren, maar 
ze konden de slaapkamer, het schotelhuis, de spende en een deel van de 
woonkamer weer gebruiken. De oude kassijnen werden gerepareerd en 
hadden nieuwe ruiten gekregen, er moesten nog muren worden geplakt en 
de trap naar de voutekamer lag er nog verongelukt bij. De voordeur bestond 
uit een getimmerde kader, beslegen met populierie planken.
Nadat Santiel de eerste keer de grendel van die deur had toegeschoven, pakte 
hij, content gelijk ne luiszak, zijn wijveke vast en begon haar tootsies te geven. 
"Gij zijt een gouwie wijveke," zei hij. "Zonder uw dubbele schuifla, lag den boel 
hier nog altijd met zijn hanken af, of zaten we met ons gat in de schulden." 
Die "dubbele schuifla" had wonderen gedaan, je zal het zo meteen vernemen.
Hij trok Lieske tegen zijn zeventig kilo goeste en toottege haar, totdat ze 
op den duur naar asem moest happen. Voor een keer liet ze hem zijn gang 
gaan, omdat ze er zelf content bijliep. Ze hadden weer een dak boven hun 
hoofd, ze hadden de grote facturen kunnen betalen. Dat was voor haar het 
belangrijkste en voor Santiel een klein wonder. Hij had nooit eerder geweten 
dat zij, Trienekies Lieske, dochter van een katsieër die zijn leven lang hard 
had gewerkt, profijtig had geleefd en veel had kunnen sparen, over ne munk 
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beschikte, een peute geld en waardevolle dingen, die ze van haar vader 
had geërfd en jarenlang in de dubbele bodem van de dresse verborgen had 
gehouden. Toen ze in het ziekenhuis lag, had ze daarover geen moment 
rust gekend, haar geheim bezit had immers gestolen kunnen worden. En 
toch had ze Santiel niet ingelicht. Ze had hem kunnen vragen de dresse, die 
daar verongelukt onder het puin zat, leeg te halen. Ze had het niet gedaan, 
haar vertrouwen in hem was wankelbaar gebleven sedert… sedert altijd al.
Santiel, intussen met heel andere dingen bezig, kreeg haar achterover. 
Lieske voldeed aan zijn wensen. Terwijl hij helemaal met lijfelijk plezier 
bezig was, had zij, diep vanbinnen en na alles wat gebeurd was, haar eigen 
plezier. Terwijl hij kuimend en zwetend het beste van zichzelf gaf, was zij in 
gedachten bij meester Touche, van wie ze een goed woord had gekregen 
over de schadevergoeding die haar kortelings zou worden uitgekeerd en 
die, wegens nog recente aanpassing van de polis, vrij behoorlijk zou zijn.
Toen het huiswerk van Santiel af was en ze samen op de rand van het bed 
zaten, zei ze, alsof de rest niet was gebeurd, dat ze de gebuurs een keer 
moesten uitnodigen en trakteren, voor al de hulp die ze hadden geboden. 
"Wat vindt gij?" vroeg ze.
"Ze hebben een toeveel druppels gekregen, als den boekee werd gestoken" 
aarzelde hij. Was dat niet genoeg?
"Waar hadden we gestaan zonder de hulp van die mensen…" dramde zij 
verder.
Ze kreeg gelijk. Maar met wat moesten ze trakteren? "Of hebt gij nog weer 
ieverst wat zitten, waar ik niet van afweet?" 
"Neenik, het is allemaal op. Maar," zei ze, "ge moogt toch weer gaan werken, 
ge zult geld binnen brengen."
Hij mocht beginnen bij Dopchie in Ronse. Aan de koolputten was hij ontsnapt, 
godzijdank, dat was niets meer voor hem geweest.
"We bakken wafels en leggen wat drank in," stelde ze voor.
Bloem voor de wafels had ze nog genoeg, eieren ook. Die wafelbak zou 
hen geen zeer doen, maar ze moesten uiteraard daarna ook nog leven. 
Het kolenkot was leeg, in de zondkom zaten amper nog een paar stukjes 
geringeld, uit de smoutkom was enkel nog wat geschreepsel te halen. En 
in de spendekasse vraten de muizen bestendig hun bekomste aan alles wat 
eetbaar was. Ze moest veel dingen inleggen voor de winter. Maar het geld 
was wreed gekort, ze had enkel nog wat kleine briefjes en wat krijnzelinge. 
Op de poef kopen lag haar niet, ze zou in de grond zinken van schaamte.
Nieuwe zorgen dus.
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Op dat moment wist ze evenwel niet wat er ’s anderdaags zou gebeuren. 
Voor de meeste mensen een torenhoog malheur, voor Lieske een geschenk 
uit de hemel.
Wat was er dan gebeurd? De dag nadat ze de zware facturen van hout en 
bouwmaterialen volledig had kunnen vereffenen, kondigde Camille Gutt, 
minister van financiën, over de radio aan dat de oude Belgische frank van 
vandaag op morgen waardeloos was geworden. Iedere Belg zou tweeduizend 
frank nieuw geld kunnen omwisselen en daarmee zou hij het verder moeten 
doen.
Het sloeg in als een bom, het land stond op zijn kop. 
Lieske en Santiel, bijna blut maar zonder schulden, hadden enkele dagen 
later vierduizend opgewaardeerde Belgische frank in kas.
Het vernieuwde huis werd ingewijd door onderpastoor Hendrickx. Lieske 
stond erop dat het gebeurde en Santiel had er geen probleem mee, zolang 
het de pastoor zelf maar niet was die het zou doen. Dat hocus pocussen, met 
wijwater smijten en kruistekens maken vond hij maar niets. Nu ja, terwijl 
het gebeurde stond hij zich bezig te houden in de achterkoterij. Hij kwam 
pas te noargange als de onderpastoor een pot kafie mee nen dreupel had 
gekregen en Santiel de kans werd geboden om mee te drinken.
Hij begon dus niet zoals gepland in de koolputten, maar in Ronse bij Dopchie. 
Hij moest ergens beginnen, hij moest teken van doevurne doen. Maar hij 
was niet van plan het lang uit te houden. Hij voorzag dat hij aanhoudende 
koppijn zou krijgen, een gevolg van die vliegende bom, die niet alleen 
hun huis had verwoest, maar van hemzelf een invalide had gemaakt. Een 
oorlogsslachtoffer.
Hij zou warempel in zijn opzet lukken. Maar dit terzijde, want hier lopen we 
op de dingen vooruit.
Voor de wafelbak was het huis te klein. Een toeveel stoelen en een bijkomende 
tafel van te Boeverkies, moesten ervoor zorgen dat iedereen kon zitten en 
eten.
De Leuvense stove stond rood te gloeien, buiten was het beginnen vriezen. 
Het huis was een bijenkorf van geklapsel. Over de oorlog, over de doden die 
in de verhalen heftiger leefden dan ooit, over vermisten waarvan men niet 
wist of ze nog leefden, over borelingen van ongekende vaders. Het werd 
allemaal samen een kletsmarathon die tot in de kleine uurtjes zou duren en 
heftiger worden naarmate de drank zijn werking deed.
Loetieze Charel voerde het hoge woord. Mensen de zotste dingen opvijzen 
was zijn specialiteit.
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Hij had de laatste Duits nen hef tegen zijn spellement gegeven. Echt waar! 
Zei hij. Die mof was in ’t Roozie Perdeke buitengekomen, op het moment 
dat al zijn Volksgenossen al vertrokken waren, naar huis, naar de heimat. Hij 
was zo te zien een nogal afgeleefde deunzelire, niet meer van de jongste, het 
had waarschijnlijk een tijdje geduurd om zijne regover overeind te krijgen. 
Het wijf had hem waarschijnlijk moeten helpen. Toen het gedaan was, was 
hij in plotse haast zijn kameraden achterna gehold en had hij geschrokken 
maar te laat vastgesteld dat hij in "das verdammte Bordell" zijn mitraillette 
had vergeten en hem dat Kriegsgericht kon opleveren. Alles sloeg hem 
tegen want juist op dat moment was hij per malheur Loetieze Charel tegen 
het lijf gelopen.
"Ik had subiet gezien dat hij niet gewapend was," zei Charel. "Hij was 
wellicht de laatste grauwbozze die ik nog ooit zou te zien krijgen, het was 
het moment om mijn koleire op hem uit te werken." 
Charel had allesbehalve een afschrikwekkend postuur, maar wel een franke 
tong. Je ziet het zo gebeuren, dat hij, schriel burgermannetje, dien Duitse 
soldaat, die vier jaar oorlog achter de rug had, nen hef tegen zijn klokkenspel 
geeft en hoe dien Duits dan jodelend wegloopt…
Ze aten wafels, door Lieske vernet, volgens recept van tante Simonne. 
Heerlijke bruingele, warm geurende wafels. Santiel was urenlang zoet 
geweest met het bakken ervan. 
Ze aten alsof ze de hele oorlog en de bezetting lang niets eetbaars meer 
tussen de tanden hadden gekregen. Ze breedden dure boter en bestrooiden 
kwistig met bruine suiker. De voorraad boter en suiker slonk, de hoeveelheid 
wafels werd alsmaar kleiner. Lieske vreesde dat ze in schande zou vallen.
"Pak maar mensen, er zijn er nog, ge zult ons niet ondereten," zei ze. Alsof 
ze daarmee het onheil kon bezweren. 
De laatste drie wafels lagen op de rooster, niemand wist het, maar Meulies 
Tuurke had het gezien, hij was een pieske gaan doen en had in het schotelhuis 
naar binnen kunnen kijken. Hij bracht de andere mannen stiekem van de 
toestand op de hoogte. Om Lieske te kloten hadden ze plotseling nog wreed 
veel honger. Ze aten de laatste wafel op en vroeger naar nog.
Lieske wist niet hoe zich te houden.
"Ge kunt altijd nog nen boterham krijgen," zei Santiel.
Hij trok naar de kelder en kwam met een hele bak bier terug naar boven.
"Special van Thienpont," zei hij. "Dat is eten en drinken tegelijk."
De mannen dronken bier, de vrouwen Elixir, het geklapsel klonk luider en 
luider. Over de heropbouw van het huis, waaraan ze, de een al wat meer 
dan de ander, hadden meegewerkt. Van bakstenen kuisen tot metselen, van 
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planken zagen over kepers poten en nagels kloppen tot soep koken voor bij 
de middagboterham. 
Anekdotes werden opgediept en aangedikt. Over die keer toen Tuurke door 
de zoldering was geschoten en geschreept was van aan zijn kuiten tot 
bekanst aan zijn gemachte. Anna had zijn gescheurde broek versteld, binst 
dat Tuurke er in zijn hendesleppe bij stond. Lieske had zijn verwondingen 
gebed met mercurochroom. Twee wijvekies bezig met een half blote vent, 
het was een schoon zicht.
Over de keer dat Charel op zijn vinger had geklopt en een bloedblijne had 
bijna zo groot als een duivenei. En Lieske er een doekske rond deed en hij 
haar dan bedankte met drie beeskies en een plets op haar kontje. En Santiel 
die, een beetje jaloers, van daar ergens boven zogezegd onverwis tegen 
een emmer water aan liep, met daar beneden de natte gevolgen van dien.
Ze klapten en dronken, klapten luider en dronken meer. Santiel had een 
tweede bak Thienpont naar boven gehaald. Het aanzwellend geluid van de 
gesprekken was als het gekakel in een kiekenkot bij ochtendgloren. 
Het vallen van die vliegende bom en de opschudding die dat had teweegbracht, 
kwam eerst en meest aan bod. Dan de andere oorlogsverhalen. De armoede 
en de rantsoenzegels. De bedenkingen, over de rijken die nog rijker waren 
geworden en de kleine man, die altijd klein zou blijven.
"Och, als we maar gezond zijn," zei Charel. "Dat zei ons moeder altijd."
"Weet ge wat, ga uwen accordeon halen en speel een air."
"Zijt ge zot?"
"Moet ge zot zijn om wat leute te maken? Het leven is kort."
Hij ging niet, hij had zijn mondmuziekske bij. Dat en zijn tabakdoos waren 
zijn onmisbare attributen. 
"Mijn Alma heb ik ook nog," zei hij, "als ze niet ziek is."
Santiel schonk nog eens vol. Het was twee uur in de morgen. 

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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Scherminkelen
Marc Vuylsteke

Scherminkel, scharminkel roept vandaag nog het beeld op van een mager 
oud vrouwtje. Oudere mensen kennen nog wel het werkwoord scherminkelen 
als een eeuwenoud volksgebruik. In onze moderne samenleving bestaat het 
scherminkelen niet meer, de jongeren kennen dit gebruik niet en het woord 
heeft voor hen ook geen betekenis. In Van Dale staat: "iemand schermin-
kelen: iemand met ketelmuziek bespotten" en in Loquella van Guido Gezelle 
de uitdrukking: "ze hebben aan dat huis ‘t scherminkel gejaagd". Let ook op 
het woord "gejaagd". In het Woordenboek der Nederlandsche Taal staat: 
Scherminkelen – met ketelmuziek hoonen, met een luidruchtige betooging 
lastig vallen. Scher minkelen is een van de vele vormen van volksgericht. 
Andere vormen zijn bijvoorbeeld het strooien van zand, het zingen van 
spot- en schimpliederen, het hangen van een pop, enz. De volks kunde 
gebruikt als verzamelnaam voor al deze uitdrukkingen de term: charivari. 
Andere begrippen die soortgelijke acties aanduiden zijn: ketelmuziek maken, 
kattenmuziek, ketelserenade, blekken muziek, toeten, slijpen, bellen, 
pannegatten, op de kar voeren, de beest staan, jagen en/of branden1, enz. 
De scherminkelaars opereerden meestal ‘s avonds en in de buurt van de 
woning van het slachtoffer. Met lawaai, geroep en getier en onder het 
zingen van zelfgemaakte spotliederen gaven ze luidruchtig uiting aan hun 
ongenoegen. Dit soort rituelen kwam vanaf de veertiende tot in de twintigste 
eeuw ook voor in veel landen van Europa, waaronder Nederland, Duitsland, 
Frankrijk, Engeland, Spanje, en Italië. Het moet ook in onze streken zeer 
verspreid geweest zijn. Mensen met afwijkende gedragin gen werden er 
dikwijls het slachtoffer van. Wanneer iemand uit de dorpsgemeenschap 
bepaalde regels van de aanvaarde gewoonten overtrad dan werd men 
hiervoor door de buurtbewoners op die manier gestraft. Het niet komen 
opda gen op zijn huwelijksdag, een zwangerschap van een ongehuwd meisje, 
een huwelijk tussen personen met een sterk verschillende leeftijd, echte lijke 
ruzie, hoorndragers, mannen die hun vrouw mishandelden, het niet verkozen 
zijn bij plaatselijke verkiezingen, enz., het zijn zo vele aangelegenheden 
waarbij een publieke afkeuring onder een of ander vorm van scherminkeling 
kon plaats hebben. Vaak kwam de hele buurt kijken naar zo’n spektakel en 
meestal deden de toeschouwers ook mee. Vrijwel niemand protesteerde 
ertegen. 

1 Jacobs Marc, Charivari, aanzet tot interdisciplinaire studie van volkgsgerichten in 
Vlaanderen, Oostvlaamse Zanten, 1986-2, p.85-104.
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Chantal Decubber uit Ronse deed jaren geleden een uitgebreid onderzoek 
naar het scharminkelen in de Vlaamse Ardennen. Tijdens het interbellum 
duurde het scharminkelen doorgaans een noveen (negen dagen). De laatste 
avond werd een stroman die de geviseerde voorstelde in brand gestoken en 
een grote wafelbak op touw gezet. Alles eindigde in een braspartij waarbij 
de scharminkelaars zich bedronken met de opbrengst van de verkoop van 
schimpliederen en de giften van de mensen die een strofe kochten om daarin 
hun ongezouten mening te verkondigen. Gedrukte vliegende blaadjes werden 
- met veel succes - bij het uitgaan van de hoogmis aan de man gebracht2.
Een van die liederen "Mislukt Huwelijk" werd gedicht en gezongen door Jan 
Moedwil3. Het onderstaand "vliegend blaadje" is licht beschadigd.

Mislukt Huwelijk
I
Vrienden, ‘k ga u iets vertellen,
gij zult er gans van verstellen,
‘k zal ’t u zingen kort en klaar,
hoe het soms in ’t huwelijk gaat
als men elkander niet verstaat.
II
Zij die was nog jong van jaren,
als zij reeds wilde paren,
zij had weldra een jonge vent,
iedereen dacht, zij is kontent,
maar het was nog kort nadien
zij dierf nen anderen geeren zien.
III
Haar man was niet vervrozen,
hij heeft een andere gekozen
en hij kwam ermee naar huis,
zijn moeder zei: doe maar lijk thuis,
want uw vrouw vrijt met Albert
en gij hebt nu een van ver.

2 Idem.
3 Jan Moedwil, pseudoniem van Fernand Geersens, (Borgerhout, 21 oktober 1895 – 

Elsene, 9 februari 1959) was in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog de stem 
van Radio België, de zender van de Belgische Nationale Radio-Omroep (BNRO) die van 
uit Londen opereerde. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Moedwil).
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IV
Op zekere dag bij Merke Plake
waren wij ons aan ’t vermaken,
zij die kwamen samen hier
Albert die sprak: "hoe gaat het hier,
ik ga om de Gestapo
iedereen moet in de Amigo."
V
Hij ging dan om de gendarmen
maar zij kwamen niet och arme,
hij kwam er alleen weer,
men riep, nu is ’t onzen keer,
maar hij koos het hazenpad,
liet Anna zitten, zijn schat.
VI
Albert kwam alle dagen
Bij Louise om hout te zagen,
Louise sprak: "dat is zeer fijn
gij moet bij elkander zijn."
En Boerie sprak heel gezwind:
"het is toch mijn broeders kind."
VII
Albert ging naar vreemde streken
maar daar weet hij van te spreken,
hij wilde naar Duitsland gaan.
Anna zei: dat mag bestaan;
hij die was er nooit tevreê
of zijn liefste die moest mee. 
VIII
Ze bleven 13 maanden bij de moffen
en had spoedig iets om op te boffen,
zij hadden ginder veel pret
en hebben hun daar goed verzet
want zij hadden g’heel tevree
een klein lief Hitlerke mee…
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IX
Zoo werden zij met………..
Door Louis nu ontvangen
………. ……..(onleesbaar)
Gaat er nu niet …………
Blijf er aan elkander trouw
En leef hier lijk man en vrouw.
X
Toen de jonkmans dat vernomen
zijn ze eens samen gekomen
en zij gaven voor ’t verzet
muziek van tsakke en trompet
de politie kloek en sterk
moest onmiddellijk aan het werk.
XI 
Zoo nu menschen voor het letste,
als gij trouwt, doet uw beste
dat gij niet vaart gelijk die twee,
want dan krijgt gij van alles mee,
want in ’t varent is het kras
gij krijgt een wafel bij ieder glas.4

Scharminkelen te Schorisse 1760-1765. 
In het boek "Spel en kwel in vroeger tijd" van Braekman Willy L., uitgegeven 
in 1992 bij de Stichting Mens en Kultuur, te Gent vinden we op de pagina’s 
102-111, het verhaal van een schermenkeling te Schorisse in 1760.
Zie: http://www.mens-en-cultuur-uitgevers.be/boeken/eigen-fonds/archief/
spel-en-kwel-in-vroeger-tijd/
Van de uitgever, historicus Arnold Eloy, kregen we per mail de toestemming 
om het in extenso over te nemen in ons tijdschrift, waarvoor onze dank.

4 Collectie Chantal Decubber, Ronse.
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"Schrammekele" en het "Seremenckel Jagen" te 
Schorisse in 1760 en 1765

Willy L. Braekman1

Sinds enkele jaren heeft het volkskundig en sociologisch belangrijk fenomeen, 
dat als charivari of volksgericht aangeduid wordt, zeer grote aandacht 
gekregen. Dit volksgericht of volkstribunaal strafte de overtreders van de 
leefregels die een gemeenschap, veelal een rurale bevolkingsgroep, een wijk 
of dorp, voor zichzelf als aanvaardbaar, toelaatbaar of passend vastgelegd. 
Wanneer deze traditionele, ongeschreven gedragscodes werden 
overschreden, kon dit door de gemeenschap worden afgekeurd door een 
publieke manifestatie, waar eeuwenlang vooral de huwbare jongeren een 
actief aandeel hadden. Deze publieke afkeuring leidde tot een scherminkeling. 
Met lawaai, muziek, geroep en het zingen van spotliederen gaven de 
scherminkelaars, vooral ’s avonds, en in de nabijheid van de woning van 
het slachtoffer, luidruchtig uiting aan hun ongenoegen.
Allerlei gedragingen konden er het voorwerp van uitmaken. Toch lijkt de 
sterke sociale controle zich bij voorkeur te keren tegen huiselijke ruzies, 
ongeoorloofde relaties, het verbreken van een huwelijksbelofte, de 
zwangerschap van een ongehuwd meisje, het huwelijk tussen twee personen 
van sterk verschillende leeftijd en dergelijke.2

Deze vormen van charivari blijken, hoe langer hoe meer, sterk in onze streken 
verspreid te zijn geweest. Steeds worden nieuwe gevallen gesignaleerd en 
dit uit alle delen van de Zuidelijke Nederlanden. Voor gevallen van vóór de 
negentiende eeuw verneemt men over scherminkeling alleen iets wanneer 
daarbij wat mis liep en het gerecht erbij werd betrokken. In de meeste 
gevallen liep er bij een dergelijke publieke afkeuring niets verkeerd, werd 
het gerecht niet ingeschakeld, werd er geen onderzoek ingesteld, zodat er 
geen enkel schriftelijk document over bewaard is gebleven. De gevallen 
waarover we wel door geschreven bronnen ingelicht zijn, vormen dus de 
uitzondering. Men mag gerust aannemen dat voor elk geval waarvan sporen 
bewaard zijn, er tenminste tien waren waarover we helemaal niets weten. 
Dit alleen om te illustreren hoe verspreid charivari in het algemeen en het 
scherminkelen in het bijzonder moeten zijn geweest. 

1 Dr. Willy L. Braekman, Sint-Lievens-Houtem 1931 – Gent 2006), prof. em. UGent.
2 Voor een bespreking van een aantal benaderingen van het charivari-verschijnsel kan 

men terecht bij R. de Vries, Volkscultuur 7, (1990), 7-29.
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Hierna volgen twee nieuwe gevallen uit de achttiende eeuw. Ze hebben 
beiden kort na elkaar te Schorisse plaats gehad. Over het eerste zijn we 
betrekkelijk uitvoering ingelicht, over het tweede is dat veel minder het 
geval. Bij het eerste was de scherminkeling zelf immers de aanleiding tot 
een gerechtelijk onderzoek, bij het tweede wordt ze slechts terloops vermeld 
in een dossier dat om andere redenen werd aangelegd.

Wekenlang "getreck, gheseijt schrammekelen" in 1760
In de herfst van 1760 stond Schorisse herhaalde malen in rep en roer. 
Verscheidene keren gaf een deel van de bevolking toen uiting aan haar 
ongenoegen en verontwaardiging over het als ongepast en ontoelaatbaar 
geachte gedrag van een zeker Triene Odevaert, de wispelturige dochter 
van Pieter. 
Dit jonge meisje was reeds herhaaldelijk verloofd geweest, maar steeds 
weer, als de huwelijksplannen vaste vorm hadden aangenomen, had ze 
de relatie verbroken. Dit verbreken van een huwelijksbelofte door een van 
de beide betrokken partijen is een wel meer voorkomende aanleiding tot 
scherminkeling.
De bevolking in haar geheel, maar toch wel vooral de jonge mannen 
van huwbare leeftijd, daarbij gesteund door de familieleden van de 
opeenvolgende, afgewezen verloofden, gaven te Schorisse dan ook uiting aan 
hun afkeuring. Herhaaldelijk, telkens op een zaterdagavond, manifesteerden 
ze luidruchtig hun ongenoegen over Triene Odevaerts gedrag. Met allerlei 
geluidproducerende voorwerpen, echte en gelegenheidsinstrumenten, 
zorgden ze voor avondlijk en nachtelijk lawaai of "getreck".
De baljuw van de baronie van Schorisse, Pieter Anthone Roman, vond het 
op den duur allemaal wat overdreven. Hij besloot daar een einde aan te 
maken, maar dat bleek niet zo gemakkelijk.
Bij een van zijn pogingen kreeg hij zelfs een harde stoot te incasseren 
en werden hem allerlei verwijten naar het hoofd geslingerd. Alhoewel het 
houden van een scherminkeling eigenlijk een ingeburgerde gewoonte was, 
die hier zoals elders wel eens meer moet zijn voorgekomen, kon de baljuw 
daar als orde- en rusthandhaver maar weinig begrip voor opbrengen. En 
dit begrip bereikte een dieptepunt toen hij aan den lijve ondervond dat zijn 
gezag erdoor ondermijnd dreigde te worden.
Hij greep dan ook in en sleepte een paar van de jonge onverlaten naar 
de gevangenis. Kort nadien hield hij een "informatie preparatoire", een 
gerechtelijk vooronderzoek, waarbij allerlei getuigen werden gehoord. 
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Deze bundel verhoren werd dan door hem doorgezonden naar de Raad 
van Vlaanderen3 te Gent, zoals de wettelijke geplogenheden van die tijd 
dat voorschreven. Het is deze bundel die bewaard is gebleven, maar het is 
zeer waarschijnlijk dat de Gentse magistraten de hele zaak niet belangrijk 
genoeg vonden om er dieper op in te gaan. De zaak werd zonder gevolg 
geklasseerd of geseponeerd.
Zoals bij alle gevallen van scherminkeling uit vorige eeuwen is van deze uiting 
van volksgerecht alleen een spoor bewaard doordat de zaken uit de hand 
liepen, iemand zijn geduld of gezicht verloor of iemands zin voor humor en 
relativeringsvermogen tekortschoot. Dit resulteerde dan in de aanloop tot 
een proces, dat al dan niet ook werd gevoerd, maar wel zijn neerslag vond 
in geschreven documenten die ons over het geval inlichten.
De gegevens die opgetekend zijn in deze "informatie preparatoire" zijn de 
enige die we over dit geval kennen. De achtergrond, de omstandigheden 
die voor een volledig begrip en evaluatie van het gebeurde noodzakelijk 
zijn, blijken – zoals meestal in dergelijke gevallen – slechts zeer gedeeltelijk 
voorhanden te zijn. We kunnen dan ook niet anders dan proberen uit deze 
gegevens de zaak, zo goed en zo kwaad als mogelijk te reconstrueren.
Het vooronderzoek werd te Schorisse gehouden wegens "het hauden 
getreck4, gheseijt schrammekelen, door jonckheden en andere, ter causen 
sekere dochter tot twee a drijmaeil heeft gheresilieert5 aen haer bruijdeghoms 
als andersints".
Baljuw Roman, en een van zijn twee helpers of "provoosten", Pieter 
Vercruyssen, trokken op zaterdag 4 oktober tussen acht en negen uur ’s 
avonds "ter causen van groot gheruchte" dat ze hoorden, op de lawaaimakers 
af. Ze gingen daartoe langs de voetweg tussen de hofstede van François 
Wijmeels en het schoolhuis, beide gelegen aan de dorpsplaats.
Op deze voetweg vonden ze "eenen troep volck … d’een blaesende op 
hooren, dander op trompet. Sommighe slaende op ijser ende draeijende met 

3 RA Gent, Raad van Vlaanderen, nr. 7058 (laatste twee stukken in deze bundel).
4 Getreck: volgens Isidoor Teirlinck, Zuid-Oostvlaandersch Idioticon (Gent 1898-1922): 

"het telkens of aanhouden trekken". In deze context past deze verklaring niet. Hier is 
duidelijk "lawaai maken" bedoeld en is "getreck" een synoniem van "schrammekelen".

5 Gheresilieert: (de verloving) verbroken (cf. Fr. résilier). Niet in Isidoor Teirlincks 
Idioticon.
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hauten crickeleire6, slaen van clatsoiren7" en andere geluid voortbrengende 
gelegenheidsinstrumenten.
Midden dit lawaai hoorden ze ook nog roepen: "Triene Odevaert is ghefaelde8 
bruijt, sij en sal haer leven geenen man meer crijghen" en de hulpkreet die 
ironisch aan Triene zelf in de mond werd gelegd: "Moeder, comt helpt mij!" 
Dit laatste wijst erop dat aan Trienes moeder in deze huwelijksperikelen een 
weinig positieve inbreng werd toegeschreven.
Toen deze "scharminckelaers" de komst van baljuw en provoost gewaar 
werden, vluchtten ze weg over de aardappelvelden, maar toch slaagde de 
arm der wet erin twee ervan te "appehenderen", dit is bij de lurven te vatten. 
Een zekere Jan-Baptiste Verguchten werd als het ware op heterdaad betrapt, 
daar hij zijn "hauten crickeleire" nog in de hand had. De andere, Nicodemus 
de Loove, "dienstknecht van François Wijmeels", had zijn instrumenten 
bijtijds kunnen weggooien, maar dicht bij hem vonden de wetsdienaars 
toch "een ijsere zeijnsen9 met coordeken aen ende eenen hooren". Beiden 
werden daarop naar de herberg van Rodericus Anssens op de "plaetse" 
gebracht, waar ze voorlopig in een kamer werden opgesloten.
Ze waren nog maar pas op weg naar de herberg met hun twee gevangenen, 
of ze hoorden "wederom … de slatsoire slaan ende het trompet steken achter 
hun op het veldt" en een zekere Guilliaeme Thienpont uitdagend roepen: 
"Wij zijn hier, gij en cont ons niet crijghen!"
Later op de avond hoorden ze opnieuw "getreck" rond "d’hofstede van 
François Wijmeels" door "het slaen clatsoire, trommelen op een ijdel10 tonne, 
blaesen op trompet als inderssints".
Weer trokken de baljuw en zijn helper erop af en, toen ze achter de hoeve van 
Wijmeels kwamen, vonden ze er de reeds genoemde Guilliaeme Thienpont, 
zoon van Enghels, "op een trompet spelende". Toen hij de baljuw en de 
provoost gewaar werd, vluchtte Guilliaeme de hoeve binnen, maar werd er 

6 Crickeleire: houten ratelaar (niet bij Isdoor Teirlinck, wellicht synoniem van klepmeulen, 
een woord dat wel bij Isidoor Teirlinck aangetroffen wordt.

7 Clatsoiren: lange zwepen, vooral die van koetsiers en koewachters (zie Isidoor Teirlinck 
synoniem van leitsoore). Volgens A.V. Arickx (Biekorf 88 (1988), 37) zijn het een soort 
zwepen met een korte stevige stok en een lange sterke vlassenkoord, die vooral door 
koewachters wordt gebruikt.

8 Ghefaelde: mislukte bruid die gefaald heeft, het heeft laten afweten.
9 Zeijnsen: zeis.
10 Ijdel: lege.
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prompt "in arrest gheleydt" en ook naar de herberg van Anssens gebracht 
om er samen met de andere twee opgesloten te worden.11

Nog later in dezelfde bewogen zaterdagnacht hoorden ze nog maar eens 
lawaai en ook nu trokken de baljuw en zijn helper er onvermoeibaar op 
af. In de poort van Wijmeels hofstede stond de boer "met vierschuppe12 
en schaerfmes13 in de handen, daermede clinckende". Naast hem had zijn 
knecht, Jacobus Fonteijn postgevat, "slaende op de tonne". Op vraag van de 
baljuw wat dat aanhoudend lawaai te betekenen had, verklaarden ze ironisch 
"dat sij ter eeren van de keyserinne waeren spelende, die ghetrauwt was."
Veel gevoel voor humor of relativeringsvermogen bezat de baljuw niet, we 
hebben het hierboven gezien. Hij wilde dat het lawaai dadelijk ophield maar 
Wijmeels weigerde kordaat. De baljuw wilde hem dan ook gevangen nemen, 
deed daertoe eerst een beroep op de meesmuilende of grijnslachende 
nieuwsgierigen, maar, "daartoe niemant haestigh sijnde", greep hij dan maar 
zelf de pachter bij het haar, maar kreeg van hem een flinke slag "met de 
vuurschop" en moest allerlei beledigingen incasseren. De vrouw van Wijmeels 
snelde haar man ter hulp en verklaarde aan iedereen die het horen wilde 
dat ze er zelfs niet wilde aan denken met het lawaaimaken op te houden. 
Integendeel, zegde ze, "wij sullent saterdagh noch eens doen!" Aan andere 
vrouwen vertelde ze later: "dat ick niet te biechte geweest hadde, ick saude 
het den Baillieu al anders geseijt hebben!".
De getuigen, die natuurlijk elk hun uiteraard niet steeds objectieve versie 
van de gebeurtenissen geven, komen dan aan de beurt. Uit hun verklaringen 
komen nog allerlei interessante gegevens aan het licht.
Isaac Guislijns, 23 jaar, deelde mee dat er bij de groep "scharminckelaers" 
ook een fluitspeler was. Een andere jongeman, Livinus Verburcht, 20 jaar, wist 
dat het François Wijmeels geweest was die het initiatief tot het "ghetreck" 
had genomen. Voor de poort van diens hoeve was het allemaal begonnen, op 
het dorpsplein dus, waar door elk van de jongelui om beurten de "clatsoire 
op de strate voor de poorte, door hem deposant14 en de andere par tour15 
is gheslaeghen geworden", terwijl ook Wijmeels er met zijn reeds vermelde 
vuurschop en "schaerfmes" klingelde. 

11 Kort nadien werden ze naar de gevangenis van Oudenaarde overgebracht en pas op 12 
oktober weer in vrijheid gesteld.

12 Vierschuppe: asschop.
13 Schaerfmes: hakmes.
14 Deposant: hij die getuigt.
15 Par tour: om beurten.
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Een van de twee belangrijkste getuigen – voor ons althans – is herbergier 
Rodericus Anssens, bij wie drie jonge mannen door de baljuw op zaterdag 
4 oktober werden opgesloten.
Zoals het bij zijn beroep past, bleek hij goed op de hoogte van alles wat er in 
het dorp omgaat. Hij vertelde dat hij nog wel meer "ghetreck" had gehoord: 
Reeds de twee zaterdagen vóór 4 oktober had hij "getreck ghehoort … aen 
het boschgat ontrent een half ure van de plaetse, ende acht daeghen naer 
de selve apprehentie16 ghehoort getreck op het hofvelt ontrent de hofstede 
van Jacobus van den Abeele, ende acht daeghen naer dien noch getreck 
ghehoort, al forme17 van scharminckeling."
Het "Boschgat" is de plaats waar het meisje, de "ghefaelde bruijt", woonde. 
De "scharminckeling" had dus blijkbaar vier weken lang, telkens op zaterdag, 
plaats, vanaf 20 september tot en met 11 oktober 1760.
De herbergier werd echter de loef afgestoken door de knecht van de pastoor 
van Schorisse, Judocus Robert, 33 jaar oud. Als getuige te worden gehoord 
door de baljuw en de "mannen van leene" van de baronie, was voor hem wel 
één van de hoogtepunten uit zijn leven. Hij genoot voelbaar van dit unieke 
moment en vertelde breedvoerig al wat hij over de zaak wist, allerlei niet 
ter zake dienende roddelpraatjes incluis. We laten hem zelf even aan het 
woord: "hij herinnert zich dat hij tot drij saeterdaghen consecutief getreck 
ghehoort heeft forme van scharminckelen, naer het boschat toe. Soo hij 
onderhoort heeft, voor den huijse van Pieter Odevaert, ende voorts op den 
vierden october… groot ghetreck … in den vooravont aen de plaets bij ofte 
omtrent den hove van François Wijmeels.
Diezelfde avond heeft nog "ghetreck" gehoord "ten huijse van Jan-Baptiste 
Wijmeels, meijer der prochie van Seghelsem, achter den hof van den selven 
heer pastoor". Deze Wijmeels was wel de broer van François, die hierboven 
herhaaldelijk vermeld is18.
Bij "straetmaere" heeft hij ook: "onderhoort datter des saterdaeghs daer 
naer (d.i. op 11 oktober) noch meerder ghetreck saude gheweest sijn, dat 
Reckhem saude gecommen met eenen waeghen de bruijloft houden ende 
coeken saude backen, ende t’zelve om den bailliu niet en saude gelaeten 
hebben. Ghelijck sij in effect sijn ghecommen den elfsten dito, soo hij, 
deposant, heeft gehoort ende van het getreck is wacker gheworden ontrent 
den elf uren vanden nacht, ende uijt sijn venster siende, jimant met een 

16 Apprehentie: gevangenneming (op 4 oktober).
17 Forme van: bij wijze van.
18 Jan-Baptiste Wijmeels was niet de broer van Francois (zie genealogische informatie).
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fackel al branden ghesien, gheaccompagneert ofte ghevolght van eenen 
troup van volck, gaende voor bij de pastorije naer den hove vanden selven 
Jan Baptiste Wijmeels, meijer, ende aldaer opde straete de clatsoiren hooren 
slaen ende op ijser smijten, roepen ende tieren … ende onder andere 
hooren roep deze woorden: Moerke19, moerke, wat soud ick doen? Saude 
ick trauwen? Ick sal u’en raedt doen. Och, Bailliu, help mij!" … ende acht 
daeghen naer dien hooren ghetreck maecken in den vooravont, ende ten elf 
uren vanden nacht hooren sijngen soo hem docht drij differente stemmen, 
sonder eenen t’hebben connen distingueren, nochte te weten wie het waeren 
nochte verstaen wat sij songhen…"
De "Reckhem" die in dit getuigenis wordt genoemd, is de naam die men 
gaf aan J.B. Van Reckhem, die eveneens in het "Boschgat" te Schorisse 
woonde, in de buurt dus van Triene Odevaert, het meisje rond wie de hele 
herrie was ontstaan.
Een andere getuige, Marie Joanne Lamaire, 21 jaar, die eveneens in deze 
straat woonde, heeft Van Reckhem naar de dorpsplaats zien gaan "met 
brandende fackel in de handt". Dit gebeurde op 11 oktober, de dag van het 
gefingeerde bruiloftsfeest dat eveneens door dezelfde Van Reckhem was 
georganiseerd.
Wat uit de hele "informatie preparatoire" niet blijkt is wie de ontgoochelde 
kandidaat-bruidegoms van Triene Odevaert waren. Gezien hun betrokkenheid 
bij de organisatie van de scherminkeling kan men echter wel vermoeden 
dat Van Reckhem - diens zoon? - en de broers Van Wijmeels - een zoon of 
nauw verwant familielid? - tevergeefs hadden gepoogd met Triene Odevaert 
in het huwelijksbootje te stappen. Het was immers niet de eerste keer dat 
Triene haar geplande huwelijk op het laatste ogenblik toch niet liet doorgaan. 
Tenslotte laten we nog een getuige aan het woord.
J.B. Van Thienpont hoorde op zaterdag 11 oktober een groot aantal personen, 
aangevoerd door Van Reckhem, voorbijgaan. Hij voegde zich bij de groep 
"den meerderen deel voorsien van stocken en ging mee naer den huijse 
ende herberghe van J.B. Wijmeels, meijer voorseijt … aldaer brandewijn 
ghedroncken ende van tijdt tot tijdt buijten gegaan ende tareest20 gemaeckt 
voor den selven huijse, ende van daer weder naer den ghemelden François 
Wijmeels ende aldaer wederom ghedroncken ende tareest ghemaeckt … al 
het welcke op ende ontrent de plaetse geduert heeft tot naer den twaelf 
uren, welcke Reckhem van daer met sijn volckeren vertrocken is tot den 

19 Moerke: moedertje.
20 Tareest: lawaai. Het woord komt bij Isidoor Teirlinck niet voor, evenmin als het 

werkwoord tareesten.
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huijse van den voorghenoemden Jacobus van den abeele al tareesten, alwaer 
sij wederom hebben ghedroncken ende, die vertrocken21 is hij deposant naer 
huijs ghekeert…"
Dit zijn dan alle gegevens die over dit scharminkelen te Schorisse bekend zijn. 
De zaak heeft enkele interessante aspecten waarop ik nog even wil wijzen.
Het "scharminkelen" werd in Schorisse (en omgeving?) ook "getreck" 
genoemd. Bij deze vorm van afkeuring gaven de "scharminkelaers" niet één 
enkelen keer, maar herhaaldelijk uiting aan hun ongenoegen, ten minste vier 
op elkaar volgende zaterdagen. Waarom dit op zaterdag gebeurde wordt niet 
gezegd. Men kan echter wel vermoeden dat het geplande huwelijk, dat dan 
tot ergernis van de dorpsgemeenschap niet doorging, op een zaterdag zou 
plaats gehad hebben, zoals dat toen gewoonlijk gebeurde. Vandaar wellicht 
het "getreck" op die dag.
Het zingen van liederen, speciaal voor de gelegenheid "gecomponeerd", is 
niet uitzonderlijk: wel opvallend is dat ook een aantal zinnen in de mond 
van de afgekeurde persoon worden gelegd.
De gebruikte instrumenten: naast echte muziekinstrumenten (hoorn, 
trompet, fluit) overwegen toch de geïmproviseerde, zoals houten "crickeleire", 
"clatsoiren" of zwepen, stokken, een zeis met een koordje eraan (waarvan de 
relevantie mij niet duidelijk is) een lege ton waarop met een stok getrommeld  
wordt en een "vierschuppe" waarop met een "schaerfmes" geklingeld wordt.
Het organiseren van een gefingeerde bruiloftssfeer (zonder bruid of 
bruidegom) met een stoet, voorafgegaan door een fakkeldrager. Op het 
feest worden koeken gebakken en daarna worden, natuurlijk, een aantel 
herbergen bezocht. Bij elk herbergbezoek wordt telkens buiten een "concert" 
met "clatsoiren"-geknal georganiseerd.
Hoe onvolledig het beeld ook is dat we ons, vooral van de achtergrond van 
de hele zaak kunnen vormen, toch zijn de gegevens over het "scharminkelen" 
zelf vrij gedetailleerd. Enkele aspecten zijn ook van die aard dat het geval 
er bijzonder boeiend en interessant door wordt.

Het "seremenckel" jagen in 1765
Op 12 februari 1765 werd door het Leenhof van de Graaf, op het Steen te 
Aalst, een vonnis geveld in een "proces crimineel" dat er gehouden was ten 

21 Die vertrocken: nadat die vertrokken waren (losse ablatief-constructie).
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laste van een zekere Joannes Cierkens22, een inwoner uit Schorisse.23 Deze 
werd er veroordeeld tot levenslange verbanning. Dit vonnis wordt als volgt 
gemotiveerd:
"… wijsen, ende ter causen dat gij, Joannes Sierkens in tweede huuwelijck  
sijnde met Anna Rossel, niet alleenelijck in oneenigheden, querellen ende 
bij puere schandael van het publicq levende, soo verre dat het seremenckel 
daer over bij de parochianen gejaecht is geworden, maer ook de selve te 
stooten, stampen ende met een hauwmes op den hals te drijghen het leven 
te benemen."
Het is een duidelijk geval van "scheef huijshouden", zoals verder in het 
vonnis wordt gezegd. Deze toestand had bij de dorpsbewoners grote ergernis 
gewekt en geleid tot een publieke manifestatie van afkeuring waarbij "het 
seremenckel daer … over gejaecht is geworden."
Waarin dat scharminkel precies kan bestaan, wordt niet gezegd en andere 
gegevens over deze zaak ontbreken. Wellicht was het "avondgeraas en -getier 
maken door middel van potten, pannen toethoornen, dzakken (zwepen) enz." 
zoals Isidoor Teirlinck het uitdrukt.24

En tenslotte, als toemaatje nog dit. Het "seremenckel" jagen herinnert sterk 
aan de "simme jagen", een andere uitdrukking voor deze charivari-vorm. 
Dat "simme jagen" met het zeldzame, ook te Schorisse opduikende "jagen", 
komt voor te Mechelen in het midden van de zeventiende eeuw.25

22 Cierkens Joannes, geboren te Schorisse op 2 juli 1708, zoon van Livinus en Maria Prade, 
huwde te Schorisse op 10 november 1743 met Anna Rossel. Ze hadden 2 kinderen (of 
meer?) beiden geboren te Schorisse nl. Angelina, op 9 november 1745 en Livinus op 5 
april 1754.

23 R.A. Ronse, Land van Aalst, Oud nr. 1758, pp. 219-220. Een aantal stukken uit dit 
proces bevinden zich in nr. 1850 (getuigenissen ten voordele van de beschuldigde) en 
in nr. 1985 (getuigenissen ten laste) maar meer gegevens over het "seremenckel" zelf 
komen we er niet te weten.

24 Isidoor Teirlinck, op. cit. synoniem van scharmenkelen.
25 R. Foncke, "De simme jagen", Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 

jaargang 37 (1918), 239-240.
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Genealogische informatie over Triene Odevaert en de 
ondervraagde getuigen

Marc Vuylsteke
Het meisje Triene Odevaert dat door haar gedrag de scherminkeling 
veroorzaakte werd te Schorisse geboren op 28 mei 1733. Zij is de oudste 
dochter van Petrus (Pieter) en Joanna Donckerwolcke. In het parochieregister 
van dat jaar staat haar naam in de doopakte als Marie Catherine Odevort. 
De dooppeter was Joannes Baptiste Odevort en de meter Maria De Bo.

De ouders waren te Schorisse gehuwd op 12 oktober 1732. 

Het gezin telde negen kinderen allen te Schorisse geboren: Petrus Franciscus 
op 3 oktober 1734, Joannes Baptiste op 29 november 1735, Maria Theresia op 
18 november 1736, Maria Theresia op 13 december 1737, Joannes Baptiste 
op 5 mei 1743, Dominicus op 12 september 1746, Maria Theresia op 24 
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april 1750 en Josephus op 14 februari 1756. Vader Pieter Odevaert overleed 
te Schorisse op 7 juli 1764. Te Schorisse zal Triene Odevaert uiteindelijk 
toch nog huwen en wel op 29 juni 1763 met Jan Baptiste Vandenabeele, 
die te Schorisse geboren werd op 5 november 1727 als zoon van Judocus 
en Jacoba Devos. 
De herbergier Rodericus Ansens, bij wij drie mannen door de baljuw op 
zaterdag 4 oktober werden opgesloten, werd te Schorisse geboren op 19 
augustus 1727 als zoon van Guilliemus Antone en Carolina Declerck, die te 
Schorisse gehuwd waren op 20 mei 1727. Vader Guilliemus overleed vrij 
vroeg op 12 maart 1731.
Franciscus Wymeels, boer op de hofstede aan de "Plaetse" waar het 
"ghetreck" meestal begon werd te Schorisse geboren op 16 april 1723, zoon 
van Guilliaeme Livinus, (overleden op 21 oktober 1738) zoon van Pieter en 
Joanna Theresia Debiscop, (overleden op 14 juli 1733) dochter van Hermes 
die te Schorisse huwden op 28 september 1718. 
Franciscus Wymeels had een oudere broer Pieter, geboren te Schorisse op 12 
juni 1720 en als jonkman overleden op 3 november 1745, en twee halfzusters 
Marie Jeanne en Anne Franchoise, beiden kinderen uit het tweede huwelijk 
van zijn vader met Marie Louise Roman. Franciscus huwde te Schorisse op 
31 oktober 1747 met Anna Louisa Vanderdonckt, die te Schorisse geboren 
werd op 25 maart 1729. Hij overleed op 14 mei 1765 en Anna Louisa op 14 
augustus 1765. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 1

1 P. Van Butsele, Alfabetische klappers met genealogische analyses op de Staten van 
Goed, A°, 1584-1813, pp. 615-620.
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De hofstede op de plaats te Schorisse is van oudsher gekend als "Hostellerie 
genaamd de Prince van Gaever, groot 2 dachwant 54 roeden", gelegen op 
de hoek van de Zottegemstraat en de Schorissestraat, nu eigendom van de 
familie Vermeulen.
Jean Baptiste Wijmeels, geboren te Schorisse op 10 mei 1720, zoon van 
Constantinus Romanus en van Anna Francisca Roman, huwde te Schorisse op 
2 mei 1752 met Catherine vanden Haesevelde en later met Catherina Roman.
Uit het eerste huwelijk werden 4 kinderen geboren: Livinus, Carolina, 
Anthone en Maria Francisca, en uit het tweede Judoca. Jean Baptiste kocht 
"een behuisde hofstede en herberg ten oosten van het kerkhof jegens Livinus 
Baudewijns voor 4000 lb parisis". Hij overleed te Schorisse op 27 september 
1768 als "gewezen bediendelijke meier van Zegelsem"2. 

Petrus Antone Roman, luitenant-baljuw van ’t Land van Schorisse, werd 
geboren te Sint-Maria-Horebeke op 12 augustus 1726, zoon van Judocus 
en Angeliene De Smedt. Ook Judocus was Luitenant-baljuw van ’t Land 
van Schorisse. Petrus Antone huwde te Schorisse op 3 mei 1749 met Anne 
Marie Tuybens. In het gezin werden te Schorisse zeven kinderen geboren: 
Joannes Baptiste, Eleonora, Joanna Christina, Isabella, Judocus Guilliemus, 
Pieternelle-Rosalie, Marie-Theresia. Hij woonde recht tegenover de kerk: 
namelijk "een behuisde hofstede ten voorhoofde van de kerk, Z het hospitaal, 
W een ander straat en het Schoolhuis, NO de Oudenaardse voetweg of 
ketse, gekocht jeghens Sieur Arno en Sieur Jooseph vander Haegen op 16 

2 P. Van Butsele, Alfabetische klappers met genealogische analyses op de Staten van 
Goed, A°,1584-1813, p.622.
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mei 1776". Hij bezat nog "een behuisde hofstede aan de plaats te Schorisse, 
Oost het kerkhof"3. Hij overleed te Schorisse op 1 juni 1779.
Maria Joanna Lamere, werd geboren te Schorisse op 1 januari 1740 als 
dochter van Petrus (overleden op 27 juli 1748) en Maria Vandendorpe. Ze 
huwde te Schorisse op 27 mei 1764 met Josephus Vanderhaegen. 
Andere broers waren: Jacobus, geboren op 8 september 1733, Emmanuel, 
geboren op 23 maart 1737, Petrus Franciscus, geboren op 14 mei 1743.
Jacobus Vandefonteyne, geboren op 9 juni 1736 te Schorisse was gehuwd 
met Suzanne Geyselinck. Jacobus overleed te Schorisse op 27 februari 1771.
Livinus Verburgt, geboren te Schorisse op 17 maart 1740, zoon van Martinus 
(overleden op 6 mei 1769) en Theresia Colpaert, die woonden ’t Hofveld, 
huwde te Schorisse op 23 juni 1770 met Anna Catharina Marist.
Isaac Guileyns, was gehuwd met Maria Antonia Roman en stierf te Schorisse 
op 9 november 1766.

3 Idem, pp. 440-441.
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Van Franschmans en Walenmannen
Jozef Bourdeaudhui

Op 22 maart 2012 kwam Dirk Musschoot, op uitnodiging van Businarias, 
vertellen over "De Vlamingen op de Titanic". Op 18 maart 2016, in het 
kader van twintig jaar Businarias, kwam Dirk Musschoot vertellen over zijn 
onderzoek naar Belgen die tijdens Wereldoorlog I bommen maakten in 
Engeland. 
Op 19 mei 2017 komt Dirk Musschoot het verhaal brengen rond zijn boek 
"Van Franschmans en Walenmannen" (Lannoo, 2008), over Vlaamse 
seizoenarbeiders in den vreemde in de 19de en 20ste eeuw.
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Er was een tijd, nog niet eens zo lang geleden, dat de Vlaamse grond 
niet genoeg opbracht om de hard wroetende boeren en hun gezinnen te 
voeden. Er was een tijd dat in de Vlaamse fabrieken niet genoeg werk 
was om de plattelandsvlucht op te vangen. Velen "vluchtten" naar Amerika 
en Canada, anderen zochten hun heil in de seizoenarbeid in Frankrijk en 
Wallonië. Ze zetten en rooiden suikerbieten, sloofden zich af in de cichorei-
asten, zwoegden in de steenbakkerijen of suikerfabrieken. Ze kwamen uit 
West- en Oost-Vlaanderen, de Antwerpse Kempen en het Hageland. Ze waren 
op zoek naar een beter bestaan.
Dirk Musschoot vertelt het in geuren en kleuren, aan de hand van 
waargebeurde verhalen van mensen van bij ons. Over pastertje De Jaeger 
en pastertje Denys, de grote aalmoezeniers van de seizoenmannen en 
-vrouwen; over Stijn Streuvels, Warden Oom, Hugo Claus en René De Clercq 
die over de seizoenarbeid schreven, over de grote en kleine drama’s die er 
speelden, het labeur, de cafard, het mooie geld…
Dirk Musschoot vertelt het met lichtbeelden (hijzelf vindt dat dit mooier 
klinkt dan dia’s). Twee uren verbazing, spanning en ontroering. Het is een 
waargebeurde geschiedenis die we, geef maar toe, eigenlijk al een beetje 
vergeten waren…
Gentenaar Dirk Musschoot (°1961) 
stond twee jaar voor de klas. Hij 
begon zijn journalistieke carrière bij 
enkele Gentse lokale radio’s, waarna 
hij in het begin van de jaren tachtig als 
freelance journalist aan de slag ging 
op de redactie van Het Volk. Vandaag 
werkt hij als eindredacteur op de 
redactie van De Gentenaar. Sinds 
1987 publiceert Dirk Musschoot ook 
informatieve boeken voor kinderen 
en volwassenen. Voor enkele van die 
boeken werd hij bekroond. Musschoot 
is vertaald in het Frans, het Duits, het 
Italiaans en het Deens.
De vertelling heeft plaats op 19 mei 
2017 in het Parochiaal Centrum, 
Nukerkeplein 11 te Maarkedal-Nukerke 
om 20.00 h. De inkom is gratis.
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Criminaliteit in Schorisse en Etikhove in de 19de eeuw
Julien De Vuyst

Criminaliteit in al zijn vormen en aspecten is van alle tijden. De methodes 
en middelen tonen wel verschillen maar het resultaat blijft onveranderd: 
stelen, moord en doodslag. Men kan de gevallen in verschillende klasseringen 
onderbrengen voor wat de daden betreft. Het feit kan zijn oorzaak vinden in 
hebzucht, overbeveiligingszucht en bevredigingszucht tot politiek, jaloezie en 
onenigheid. Sprak men vroeger van rabauwen, fielten, vagebonden of zelfs 
Egyptenaren, dan worden ze tegenwoordig eenvoudigweg onder de noemer 
van criminelen geplaatst met de moordenaars in de hoogste categorie. Het 
grote verschil betreffende de criminaliteit met vroeger moet men bij de 
strafuitvoering zoeken. Tegenwoordig zijn strenge regels verbonden aan de 
rechterlijke beslissingen met een sterk gefundeerde motivering als laatste 
eis. Het is ooit anders geweest en de veroordelingen voor dezelfde feiten 
verschilden zelfs van plaats en tijdstip. Bovendien sprong men kwistig om 
met het uitspreken en daadwerkelijk uitvoeren van doodvonnissen en andere 
strafuitvoeringen, die momenteel als inhumaan bestempeld en verboden 
worden. Men maakte er bloederige voorstellingen van, en verplichtte het 
volk de onthoofding of andere praktijken van de beul bij te wonen in de 
hoop dat men er lessen uit zou trekken om op het rechte pad te blijven. Of 
dit veel geholpen heeft, laten we hier in het midden De misdadigers waren 
als het ware "patiënten" van de beul wiens bezoldiging afhankelijk was van 
de soort strafvoltrekking, die in functie stond van afschrikkingsmiddel tot 
"exempel" voor allen die met slechte bedoelingen behept waren. Lijfstraffen 
moesten in feite de misdaad helpen beteugelen. Als "functionaris" moest hij 
de tortuur bedienen waarbij ijzingwekkende taferelen niet ongewoon waren 
en wellicht bij sommigen hun effect niet misten. Maar anderen stoorden zich 
niet aan de gevolgen van een bloedig vergrijp en pleegden gewetenloos 
allerhande schelmerijen. Sommigen lapten alle wetten aan hun laars en in 
plaats van het rechte pad te kiezen na een veroordeling herbegonnen ze hun 
criminele praktijken. Een zekere Benedictus vander Poorten van Schorisse 
behoorde tot de recidivisten. De "Justitie van de Baronnie van Schoorisse" 
had hem reeds drie keer respectievelijk veroordeeld op 12 oktober 1735, 
5 april 1740 en 28 januari 1744. Hij werd verbannen uit de Baronnie maar 
niettegenstaande alle vonnissen kwam hij terug naar zijn geboortedorp 
Schorisse om er zijn criminele praktijken verder te zetten. Hij werd opnieuw 
aangehouden en in Aalst berecht op 3 december 1748 door de "Raedt van 
de Provoteyt -Generael". In het vonnis stelden zij "wysen ende condemneren 
u op een Schavot op de Merckt alhier Gebrantmerckt ende gheteeckent te 
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worden met de letters G.A.L. ende voorders versonden te worden naer de 
Galleye omme aldaer te dienen ende te verblyven uw leven geduerende". 1

Dit was geen alleenstaand feit want geen enkel dorp bleef gespaard van 
criminaliteit, ook al was het op het platteland minder dan in de steden. 
Natuurlijk bracht een moord de grootste opschudding teweeg en als het 
een familiedrama van dorpsgenoten betrof was de schok des te erger. 
Een dergelijke sfeer werd veroorzaakt in Etikhove toen op 1 april 1821 
een 24-jarige man zijn vader om het leven bracht.2 Amper twee maanden 
later werd hij reeds veroordeeld en marktzanger "Benedictus Trienpont 
(Thienpont?) en zyne huysvrouwe, gebortig van Geeraerdsbergen" maakten 
een lied over deze weerzinwekkende gebeurtenis. Ze hadden echter zoveel 
tact om de naam van de vadermoordenaar niet te noemen en zo de familie 
enigszins van de schande te besparen. Het pamflet werd wel ingeleid met 
alle andere kenschetsende details om het gebeuren te verduidelijken. Waar 
men tegenwoordig soms jaren moet wachten op een uitspraak van het 
gerecht, had men vroeger slechts enkele maanden nodig om een vonnis te 
vellen dat trouwens heel wat strenger was.
De marktzangers waren belangrijke verspreiders van allerhande nieuws 
waarvan het grootste deel van de bevolking ontbloot was. Ze vormden 
geen concurrentie met de echte journalistiek maar waren complementair 
als medium. Trienpont en zijn vrouw brachten het verhaal in liedvorm maar 
zorgden eerst voor een uitgebreide inleiding:

Doodvonnis 
Over de grouwzaeme vader moord! Uytgesproken door het rechtveirdig 
Gerechtshof, binnen de stad Gend, op den 20 juny 1821. 
"Beeft gryzaerts! En jongelingschap! by de vloekwaerde gebeurtenis te 
Etichoven, verdeeling van Audenaerde, onweêrdig ten voorbeeld van alle 
jeugd, zyn naem op te lossen; egter wever van stiel aldaer, in den ouderdom 
van 24 jaeren. Op den eersten van april des avonds om 7 uren het avondmaal 
nemende, met zynen vader en zyne aengehouwde schoonmoeder; het kind 
van het eerste bedde bleef afwezig met de meyd die deel in de zaek nam, 
hier over was hy grootelyks gestoort, riep uyt in woede "den duyvel zal 

1 Vonnissen, verleent binnen de Stadt Aelst, ten laste van menigvuldige Moordenaeren, 
Dieven, Vagebonden ende ander Quaetdoenerts, op het vervolg van de Collegie der 
Casselryen ende Lande van Cortrijck, Audenaerde, Aelst en Dendermonde, begonnen 7 
October 1748 ende geeyndigt 14 December daer naer. Tot Ghendt, Weduwe Petrus de 
Goesin en Soon, p. 71.

2 Zie Marc Vuylsteke "Een vadermoord te Etikhove - 1 april 1821", Businarias 2002, jg. 6, 
pp. 6-27.
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hier deês dag het slot maken!". Den vader poogde hem te stillen, maer 
vrugteloos, het ouderlyk gezag dwong hem de blaespyp op te vatten, waer 
op hy zig onschuldig heeft vervoegd in de naby zynde plaetse, nam aldaer 
by hevige scheldwoorden een houten hamer, en voer andermael op zynen 
vader aen, zyn broeder, en bywezende van het huysgezin poogden hem te 
bevredigen, en bragten hem by vele redenen langs agter het huys uyt, en 
sloten de deure. Zyne overtollige gramschap voerde hem langs de voordeur 
waer de vader te beschutting aldaer een houte kolf ziende heeft opgevat, 
mids hy hem een mes in de hand zag, sprong daer mede woedende den 
gryzen vader om het lyf, die hem vergeefs afweêrde, stak hem in de linker 
zyde tot aen de hagt van het mes, den vader zinkt plotseling ter aerde neder, 
sprak stamelende deze laetste woorden uyt: - Hemel! Moet ik sterven door 
de hand van myn zoon! Op het zigt van dit vraekroepende bloed te zien 
vloeyen, verliet zyn woning, doch, keerde terug, waer hy zyn vader met 
nadruk beschouwende, bitterlyk schreyde." 
"Als uytzinnig dwaelende, begaf zig ten huyze van zynen oom met blooten 
hoofde hebbende de gemelde houte kolf in de hand: was gekwetst aen de 
regte oog, zeggende een slag toegebragt te zyn van zynen vader, die hy in 
doode-gevaer had gelaeten, daer by voegende, dat alle misslagen voortaen 
zullen berusten in eenen eeuwigen nagt. Men ging dit geheym onderzoeken, 
en bevonden den deugdzaemen man, deirlyk in zyn bloed gedompeld, men 
verweet hem ‘t aengezigt; de moord van zynen vader, men bespeurde geen 
verschil in zyn gelaet. Hy is seffens door de gerechts-dienaers aengehouden 
binnen de hoofdstad Gend gebragt, waer hy nae een gevangenis van 6 
maenden alles duydelyk zelve heeft bekent. Waer op hy ten voorbeeld 
van alle ondeugende jongelingen, veroordeeld is tot de volgende straf: zal 
blootsvoets van in de gevangenis treden, tot op het schavot, omhangen 
met een wit hemd, en een zwart vloers om het hoofd, ‘t afschuwelyk 
hand dat zynen vader stak zal afgehouwen worden! Zal rond de guilliotin 
geleyd worden waer in hy seffens de dood zalondergaen. Heeft dese straf 
ontfangen om 3 uren namiddag, op de gewoonelyke plaetse op den 25sten  
january van ‘t jaer 1822". 
Het was toen nog altijd gebruikelijk dat één of meer ledematen werden 
afgehakt of bewerkt met gloeiende tangen. De marktzanger heeft in 
proloog een duidelijk beeld opgehangen van de toenmalige strafuitvoering 
die een voorbeeld moest stellen aan hen die zich aan criminele daden 
zouden gewagen. De voorstelling op een "publieke plaats" , waar de beul 
de afgehakte hand op het schavot aan de menigte toonde, moet wel een 
weerzinwekkend schouwspel geweest zijn. In het lied van Trienpont, die 
waarschijnlijk Thienpont heette, worden nog eens alle details herhaald. 
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De melodie "Van den bekeerden zondaar" die aangegeven werd voor het 
moordlied van Etikhove, is ontleend aan de Franse melodie van "Que ne 
suis je la fougère"3. Deze melodie staat vermeld in "La clé du caveau", 
een bundel met een paar duizend beginmaten van liederen. De muziek 
werd toegeschreven aan de beroemde componist Pergolesi maar dit werd 
achteraf toch enigszins betwist. Anderen verwijzen naar J.J. Rousseau als 
componist van de melodie maar deze veronderstelling berust waarschijnlijk 
op een verwarring met de door hem getoonzette lied "Que ne suis-je la fleur 
nouvelle". De polemieken tussen musicologen laten we hier in het midden 
maar zeker is dat de melodie populair was in vroeger eeuwen aangezien tal 
van marktliederen op vliegende bladen gezongen werden "Op de wijze van 
de bekeerden zondaar". Meestal dien de melodie voor liederen in verband 
met liefdesgeschiedenissen als "Romalus en Blondine" en andere over 
getrouwheid en standvastigheid in de liefde. Daarnaast werden ze veelvuldig 
gebruikt voor liederen met geestelijke inhoud als o.a. over de H. Barbara 
of de H. Maagd.
Over de vorm en inhoud, de stijl en taal, gaan we hier niet in discussie. Het 
gaat om een geschiedkundig feit dat dank zij de zanger een grotere dimensie 
heeft gekregen voor het lokaal heemkundig onderzoek. Zijn journalistieke 
kwaliteiten waren weinig hoogstaand maar niettemin was hij een beter 
begaafd man onder het volk van toen. Het was dank zij hem dat het nieuws 
ook buiten de dorpsgrenzen werd verspreid. Marktzanger Trienpont en zijn 
vrouw hebben trouwens een uitgebreid repertorium met liederen van allerlei 
slag, al dan niet zelf gedicht, onder het volk gebracht. Samen met Henri 
Van den Nese en Jozef Sadones van Geraardsbergen behoorden zij tot de 
belangrijkste nieuwsverspreiders onder de rondtrekkende marktzangers.

3 Voor de melodie zie https://www.youtube.com/watch?v=b972h7JGXzQ.
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Een seizoenarbeider uit Nukerke vermoord door zijn 
vrienden?

Marc Vuylsteke
Vlaamse seizoenarbeiders trokken reeds van bij het begin van de 19de eeuw 
tot diep in de 20ste eeuw jaarlijks naar Frankrijk om er te werken. Niet alleen 
voor de tarweoogst verlieten ze hun vertrouwde omgeving en lieten ze vrouw 
en kinderen achter maar ook voor het zetten en rooien van de bieten, het 
slijten van het vlas, het werken in de suikerfabrieken, in de cichorei-asten 
of in de steenbakkerijen. 

Sommigen vertrokken naar Wallonië waar de industriële revolutie heel wat 
werkgelegenheid bracht, maar de meesten wilden bij de boeren in Noord-
Frankrijk aan de slag. Ze kregen namen als "Franschmans", "trimards" en 
de Fransen noemden ze "Les Godverdommes". De eerste etappe ging naar 
Tourcoing waar ze als niet-Fransen een stempel moesten halen. Daarna ging 
het met de nachttrein tot Parijs. Ze stapten door de stad om dan weer verder 
te reizen met de trein. Hun eindbestemming was nogal verschillend: het 
departement van de Marne, de Seine, de Oise tot zelfs in de Puy-de-Dôme.

Uiterst links: de vader van Georges en Gomar Gosseye bij de suikerbietenoogst in Frankrijk.
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De seizoenarbeiders namen hun baluchon, hun knapzak, mee. Hij woog 
ongeveer 20 à 25 kg. De zak die uit twee delen bestond werd deels op de 
borst en deels op de rug gedragen. Langs de ene kant zat hun noodzakelijke 
kledij, schoon ondergoed, wat eten, wasgerief, laarzen en schoenen en ook 
de nodige tabak en langs de andere kant hun alaam. Iedereen droeg zijn 
eigen bagage. Zij werkten zes en een halve dag per week en wel 14 uur per 
dag en bij volle maan sliepen ze slechts 3 uur. Sommige seizoenarbeiders 
sliepen zelfs in een wagentje op het veld.

Links het beeld van een seizoenarbeider, gemaakt door August Michiels, is te zien op het 
kerkplein te Langemark.
Rechts een baluchon met "een stekke" om bieten uit te steken.

In zijn novelle "De Oogst" beschreef Stijn Streuvels hoe Rik een echte man 
wil worden en mee trekt met de trimards naar Frankrijk. Het wordt echter 
ook zijn laatste tocht. 
Een van de seizoenarbeiders, Rommelaere, haalde zijn trekorgel uit, de kerels 
stapten op de maat van de voois, grepen elkaar bij de arm, zwaaiden hoog 
den pikhaak en zongen om het luidst;

Sa we gaan,
ja we gaan
’t land uit!
Met goeden moed gaan we ginder verre!
Sa we gaan,
ja we gaan
met ons pikke, met ons pikke
ja we gaan ginder verre,
al het koren gaan afslaan!1

1 Stijn Streuvels, "De Oogst", Desclée De Brouwer, 1964, 17de druk, p. 29. 
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Op een dag in juli 1836 vertrokken Jean-Baptiste Loterman uit Etikhove, 
Lodewijk Provost en Jean-Baptiste Cruypenninck uit Nukerke naar Frankrijk 
om de oogst te gaan pikken. Als naar gewoonte had elk zijn pikhaak en 
zeis mee. Niet minder dan acht dagen waren ze op weg om uiteindelijk in 
het arrondissement Rambouillet2, iets meer dan 30 km boven Parijs aan te 
komen. 
Jean-Baptiste Loterman, (in werkelijkheid Noterman ) werd te Etikhove 
geboren op 11 juli 1812 als zoon van Francois Noterman, 29 jaar, wever 
en Marie Denaeyer. Louis Provost werd ook te Etikhove geboren op 22 
maart 1814 als zoon van Jean, wever en van Thérèse Ysebaert, spinster. Hij 
verhuisde later naar in Nukerke en huwde op 2 mei 1838 met Regina Duprez.
Op de feestdag van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart vond men in de namiddag 
het vermoorde lichaam van Jean-Baptiste Cruypen ninck op een stoppelveld 
in de gemeente Saint-Witz, arrondissement Pontoise, depar tement Seine et 
Oise. De hals en de borst waren waarschijnlijk met een pikhaak verscheidene 
keren doorstoken. Zijn borst en onderbuik waren ontbloot en het hemd hing 
buiten de broek. Naast het lichaam lag een zwarte hoed en een platgeduwde 
strooien hoed. Iets verderop lag de "baluchon" waarin zijn klederen zaten 
met de zeis en de pikhaak. Een geldbeugel, waar normaal zijn loon in zat 
en dat hij met een riem rond zijn lichaam had gebonden, was niet meer te 
vinden. In een van zijn zakken vond men nog vier frank en tien centiemen. 
Ongeveer 50 frank, afkomstig van zijn loon, en zijn zilveren zakhorloge 
waren spoorloos.
Lang zijn ze in Frankrijk niet gebleven, slechts gedurende drie weken moeten 
ze aan het werk geweest zijn. Bij hun terugkomst naar België overnachtten 
ze in de nacht van 13 op 14 of van 14 op 15 augustus in het huis van 
Augustinus Van der Donckt, oom van Jean-Baptiste Cruypennink. Aan Pieter 
Cruypenninck, broer van het slachtoffer, vertelden ze dat Jean-Baptiste in een 
herberg langs de weg in Frankrijk een uurwerk dat op de schouw stond had 
gestolen. Twee mannen te paard hebben het uurwerk in zijn zak gevonden 
zodat de gendarmen hem hebben aangehouden. De sleutel van zijn koffer 
had hij aan zijn reisgezellen gegeven met de vraag om die bij hun thuiskomst 
aan zijn broer Pieter te geven. 
In Nukerke en Etikhove liep het gerucht dat Cruypenninck niet was 
aangehouden maar vermoord en de vermoedens vielen natuurlijk op zijn 
reisgezellen. Noterman en Provost dronken te samen en verteerden tamelijk 
veel geld. Provost droeg een kleine zakhorloge die zeer gelijkend was op 
2 Rambouillet, een arrondissement van het Franse departement Yvelines in de regio Ile-

de-France.
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dat welke Cruypenninck bezat toen hij in juli naar Frankrijk vertrok. De 
twee mannen kochten daarbij nog nieuwe klederen. Genoeg redenen om 
verdacht te worden. 
Op het einde van 1839 zou Louis Provost het uurwerk aan zijn zwager 
verkocht hebben voor de som van zestien frank. De politie had al enige 
tijd de mannen in de gaten gehouden en bij een huiszoeking bij Provost 
vroeg men aan zijn vrouw wat Louis met zijn uurwerk had aangevangen. 
Ze antwoordde dat hij nooit een uurwerk gedragen heeft.
Midden januari werden beiden aangehouden en verhoord door de justitie. 
Beiden beweerden nu dat Cruypenninck probeerde om in Frankrijk te blijven 
en dat zij met "waelsche en Vlaemsche werklieden die zy niet kenden in 
Belgien terug gekomen waren."
Zes zittingen heeft men aan dit proces gewijd en uiteindelijk zijn de 
beschuldigden begin augustus 1840 vrijgesproken. 
Bron: Nieuw- en Annoncen-blad van Audenaerde, zondag 2 augustus 1840, 
jaargang 24, nr. 2144.
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Hanengevechten
Jean Capiau

Ontstaan
Hanengevechten zijn een oud volksvermaak. Het is een duel tussen 
twee hanen. Er worden speciale rassen met agressief karakter gefokt tot 
vechtershanen. Hanengevechten ontstonden in de zesde eeuw voor onze 
jaartelling in China en verspreidde zich vanuit Azië via Europa tot Zuid-
Amerika. Het werd ook in ons land een populair gokspel. In de twintigste 
eeuw werden hanengevechten gezien als dierenmishandeling en bijna overal 
verboden. In België is het verboden sinds 1929, en sinds 1991 bepaalt 
de dierenwelzijnswet dat ook toeschouwers zich strafbaar maken aan 
dierenmishandeling.
Maar in Zuidoost-Azië (Maleisië), Latijns Amerika (Honduras) en in 
het Caribische gebied (eilanden Haïti, Dominicaanse Republiek) zijn 
hanengevechten nog altijd populair.

Natuurlijke oorsprong
De bekendste Belgische vechtershanen zijn de Luikse, Brugse en Tiense 
Vechters. In Frankrijk is de Noord-Franse Vechter gekend en in Groot-Brittannië 
de Oud-Engelse Vechter en de Moderne Engelse Vechter. Wereldwijd zijn er 
een vijfentwintigtal rassen gekend. Deze hanen beschermen hun territorium 
en dulden er geen rivalen. Jonge hanen werden er verstoten, en mogen ze 
toch blijven, worden de oude uit de weg geruimd. De sterkste haan blijft 
altijd over.

Brugse Vechter Franse Vechter
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Het echte hanengevecht
Het is een gevecht tussen twee hanen van speciaal gefokte vechthoenderrassen 
en gezien als sport. De spelregels verschillen voor wat betreft de dood of de 
maat van verwonding. Bij het vechten worden stalen mesjes aan de sporen 
van de poten bevestigden omwonden met tape, zodat de hanen elkaar 
snel kunnen doden of verwonden. Het "stalen" wordt gedaan door een 
professioneel persoon de "staler". Het is dan ook een precisiewerk. Tijdens 
het vechten slaat de aanvallende haan opspringend met beide gestaalde 
poten naar de kop of het hart van de tegenstrever.

Luikse vechter

Oude Engelse Vechter

Tiense vechter

Modern Engelse Vechter
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Groepje dorpsbewoners op Bali met hun vechtershanen (1920 - 1921).

Schilderij "Jonge Grieken bij een hanengevecht". Jean-Léon Gérome, 1847. (Musée d’Orsay, 
Parijs).
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Een hanengevecht kan minuten duren maar kan ook vlug gedaan zijn. Ofwel 
wordt een haan snel gedood of hij vlucht uit de ring. Soms slaat de aanvaller 
mis en de naald kan dan in de mat blijven steken, dan is hij nagenoeg 
hulpeloos. De andere haan kan toch verder vechten of triomfantelijk naast 
de sukkelaar staan pronken en zelfs hooghartig kraaien. Een gevecht houdt 
op als één van beide hanen wordt gedood of uitgeput neervalt. De winnaar 
pronkt en mag zich voorbereiden op een volgend duel en de verliezer wordt 
waarschijnlijk … geslacht. Bij de gevechten wordt ook gegokt en wordt na de 
wedstrijd gewoonlijk gevolgd door een drinkpartij in de herberg met Belgisch 
bier of zoals in Frankrijk met picon vin blanc. In Frankrijk zijn hanengevechten 
niet verboden in Nord-Pas-de-Calais en Picardie. Daar hanengevechten bij 
ons wel verboden zijn gebeurde het stiekem op geheim gehouden plaatsen 
zoals in Maarke-Kerkem, Etikhove, Schorisse, Nukerke, Mater… Jonge 
kerels werden ingezet op strategische plaatsen om eventueel opduikende 
controleurs vliegensvlug te melden zodat materiaal zoals stalen kunnen 
weggemoffeld worden. De spionnen kregen dan meestal een beloning in 
natura, niet bij tegenslag als de vertoning gestoord werd door opduikende 
politie. Zoals ooit gebeurde in een gekend inmiddels reeds enkele decennia 
gesloten herberg in Etikhove. Gevolg, de eigenaar werd meegenomen. Hij 
werd beloond met een geldboete, alle materiaal werd in beslag genomen 
en eveneens werd het café voor een bepaalde tijd gesloten. Tegenslag bij 
het spel! 

Vechtershanen in volle actie.
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Preuven
Preuven is in principe het trainen en oefenen om de hanen klaar te maken om 
deel te nemen aan echte gevechten of gewoon voor het plezier. Dit laatste 
is wel toegelaten in België. De hanen worden trouwens niet gestaald. De 
hanen worden eerst aan elkaar voorgesteld "kop tegen kop". Daarna worden 
ze neergezet op de mat en kunnen ze vechten zonder naald. Na het preuven 
kan men de gevechtswaarde van de hanen inschatten.
Veelal gaan hanenvechtersverenigingen met hun supporters naar dorpen aan 
de Franse grens zoals Risquons-Tout, of naar Café Franco Belge in Herseaux. 
In Frankrijk is hanengevechten een toegelaten sport. Wedden zal daar ook 
wel verboden zijn, denk ik, maar Picon drinken zeker niet!
Vraag maar eens aan de supporters! 
Businarias heeft in haar archief ook nog een prachtige foto (nr. 0783) van 
enkele leden van de vereniging uit Maarke-Kerkem. De voorgestelde fiere 
haan is vermoedelijk een exemplaar die verschillende keren een kamp 
gewonnen heeft, een koning genaamd. De eigenaar van deze koning is een 
van de vier op de foto. Maar wie is het?
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De foto’s van Johan en Jean
Jozef Bourdeaudhui

Johan Vanhuffel houdt zich bij Businarias bezig met het inventariseren van 
foto’s uit de oude doos. Maar hij heeft assistentie gekregen: ook Jean Capiau 
houdt zich nu bezig om samen met Johan het reeds uitgebreide fotoarchief 
van Businarias verder te inventariseren.
Het is de bedoeling om in elke uitgave van Businarias enkele foto’s te 
publiceren, daarrond één en ander te vertellen (wij schrijven dus geen 
artikel rond deze foto’s) en indien gewenst, de lezer te vragen mee te helpen 
bij de identificatie van de personen welke op de foto’s voorkomen of de 
omstandigheden waarin de foto is gemaakt te becommentariëren (vergeet 
niet het referentienummer van de foto te vermelden), en … opbouwende 
kritiek is steeds welkom. Daartoe kan U steeds terecht bij de archivarissen 
van Businarias, via mail naar "Ter Maelsaecke", of kom eens langs naar de 
Maalzaakstraat te Maarkedal (alle nodige gegevens daartoe zijn te vinden 
in dit boekje of op de website www.businarias.be). Hebt U zelf nog oude 
foto’s, breng ze bij Johan en/of Jean in "Ter Maelsaecke". Daar worden ze 
ingescand en geïnventariseerd. Uw originelen krijgt U steeds terug.

Nukerke foto 0035
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Dit is toch wel een van de meest merkwaardige foto’s die in het archief van 
Businarias zitten. Hij werd genomen in Nukerke en in het bijgaande lijstje 
staat onder nummer 15 "pastoor" ingevuld. Daar moeten we het mee doen. 
Wat zien we op de foto? Inderdaad een vermoedelijk echte pastoor, zittend 
(20) een jonge prinses of zo, en de rest een groep ongeregeld. 
Ik heb zo een vermoeden dat Peter Jackson deze foto ooit in zijn handen 
heeft gehad. Peter Jackson is de regisseur van de filmtrilogieën "The Lord 
of the Rings" en "The Hobbit". Hij heeft zich waarschijnlijk geïnspireerd op 
de personages op deze foto om de prachtige dwergen en trollen in zijn films 
gestalte te geven. Tenzij Tolkien, die de oorspronkelijke boeken schreef 
waarop deze films zijn gebaseerd, zich door deze Nukerkse Hobbits liet 
inspireren. 
Tenzij een van onze lezers mij kan tegenspreken en laat weten wie er dan 
wel op de foto staat?

Nukerke foto 0189

Een foto van het einde van de jaren zestig van vorige eeuw. De Katholieke 
Landelijke Jeugd (KLJ) van Nukerke had hier blijkbaar een en ander te vieren. 
En in tegenstelling tot de personages op vorige foto zijn deze jeugdige 
schoonheden (m/v) nagenoeg allen gekend.
(1) Roman Christine, (2) Van Der Eecken Martine, (3) nationaal voorzitter 
(?), (4) nationale proost (?), (5) Haessens ?, (6) Deschaumes Jean-Paul, 
(7) Capiau Walter, (8) Delaforterie Philippe, (9) Van Hooland Hendrik, (10) 
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Delaforterie Damien, (11) Van Hooland Paul, (12) De Venter Marc, (13) 
Delaforterie Dominique, (14) Hubeau Karel, (15) Van Der Eecken André, 
(16) Van Hooland Ignace, (17) Van Hooland Denis, (18) Morre Patrick, (19) 
Bauwens Herman, (20) De Venter Ignace, (21) De Clercq Rita, (22) Lippens 
Magda, (23) Delaforterie Benedicte, (24) Roman Anne-Marie, (25) ?, (26) 
Capiau Lieve, (27) Van Der Gheynst Magda, (28) Capiau Martine, (29) Roman 
Claire, (30) Roman Cecile, (31) Capiau Christine, (32) Maes ?, (33) Laemont 
Maria, (34) Heuvick Marianne, (35) Bothuyne Martin, (36) Bauwens Marc, 
(37) Decubber Gerard, (38) Capiau Gilbert, (39) Laemont Marnix, (40) Van 
Hooland Jozef, (41) De Meulemeester Antoine, (42) Deschaumes Johan, (43) 
Capiau Luc, (44) ?, (45) Capiau Jacqueline, (46) Demorelle Nadine, (47) 
Capiau Lutgard, (48) De Clercq Greta, (49) Van Der Eecken Marie-Paule, 
(50) Van De Kerkhove Christelle, (51) Deschaumes Myriam, (52) Bauwens 
Christine, (53) Demorelle Martine, (54) Heuvick Guy, (55) Willems Rita en 
(56) ?.

Etikhove foto 0370

Een foto uit mijn kinderjaren. Deze moet rond 1960 genomen zijn voor het 
gemeentehuis van Etikhove, nu het Administratief Centrum van Maarkedal. 
De fier uitgedoste heren zijn de muzikanten van de (toen nog niet) Koninklijke 
Fanfare "De Bijenkorf" uit Etikhove. Zou het kunnen dat dit beeld getuigt van 
een eerste optreden met hun nieuwe kostuums? Wie kan dit bevestigen?
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(1) De Roose César, (2) De Clercq Calix, (3) De Merlier Dirk, (4) Van Der 
Stichelen Adelin, (5) Van Der Stichelen Urbain, (6) Norga Pascal, (7) De 
Ronne Michel, (8) Van Welden Omer, (9) ?, (10) De Ronne Max, dirigent, 
(11) Larno Georges, (12) Aelvoet José, (13) Aelvoet Ivo, (14) De Vos Noël, 
(15) Verpoest André, (16) Van Nieuwenhuyze Rupert, (17) Rédelé Armand, 
(18) Van Nieuwenhuyze Jozef, (19) De Brauwer Fernand, (20) Thienpont 
Marc, (21) De Brauwer Eddy, (22) De Merlier Rik, (23) De Meulemeester 
Jean-Paul, (24) De Zitter Marnic.

Etikhove foto 1764
Wie ziet er een verband tussen de deze foto met de twee schattige kinderen 
en de vorige? Deze kinderen zijn de dochter en zoon van Georges Larno, nr. 
11 op de foto van de fanfare. De jongen heet Roger. Het meisje werd later 
een BV in Maarkedal. Zij, Livine Larno, baatte samen met haar echtgenoot 
Jean Foucquet tot in 2010 het café "Arendshof" uit op het Etikhoveplein.

Maarke-Kerkem foto 0464
Waar gaat die motor met die dames naartoe? Zeker geen alledaags beeld. 
Ik mag vermoeden dat dit één of ander in scene gezette bedoening is. En 
zouden die beide jongedames ook daadwerkelijk met dat monster op wielen 
hebben gereden? Show voor de foto? Het beeld doet mij een beetje denken 
aan het gekende fragment uit de film "La Grande Vadrouille" uit 1966, waarbij 
een smoelentrekkende Louis de Funès achteraan op de motor zit bij een 
naïeve Bourvil. 
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Er moet wel een speciale reden voor deze opname geweest zijn, vooral 
omdat beide dames er eerder geüniformeerd uitzien: gelijk kleedje met witte 
kraag en das; zelfs gelijke witte kousjes in eenzelfde type schoenen. Tenzij 
er afslag was bij aankoop van telkens twee stellen.
Succes hadden Odile Verpoest (1) en Lea Commere (2) zeker. Bij de 
toeschouwers staan Paula De Ridder (3) en Julia Van Huffel (5) duidelijk 
te genieten. De anderen personages op de foto zijn voorlopig nobele 
onbekenden.
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De roepstenen of kerkstichelen in Maarkedal
Marc Vuysteke

Vroeger bestonden er geen regionale dagbladen waarin de bewoners allerlei 
mededelingen van de burgerlijke overheden over bijvoorbeeld militie, 
gemeentelijke reglementering, landbouwtellingen konden lezen. Ook allerlei 
andere informatie zoals aangekondigde verkopingen, huwelijksbannen e.d. 
waren niet te vinden in een of andere publicatie. In veel gemeenten was 
er ergens wel een plaats voorzien waar men de berichten aanplakte op het 
daarvoor voorziene aanplakbord of bestond er een "uithangkastje". Daarbij 
konden heel veel landelijke mensen niet lezen. Een van de taken van de 
veldwachter bestond er in om na het beëindigen van de zondagsmissen 
aan de kerkgevel of in de onmiddellijke omgeving ervan lezing te geven 
van allerlei belangrijke berichten. Om goed te kunnen zien en beluisterd 
te worden stond hij op een klein verhoog, de roepsteen, kerksteen of 
kerkstichele1. In de "Van Dale" wordt , roepsteen, al onmiddellijk gelijkgesteld 
met "roepstoel", dat op zijn beurt wordt omschreven als een verhevenheid, 
bordes aan een stadhuis, gerecht of ander openbaar gebouw van waar 
afkondigingen gedaan of waarop rechtshandelingen verricht werden. Hier 
en daar en ook in Maarkedal werd nog omgeroepen van op de roepsteen tot 
aan de Tweede Wereldoorlog. Veel van die roepstenen zijn reeds verdwenen 
en/of verdwijnen nog steeds. In Kerkem, Maarke en Schorisse bestaat hij nog 
steeds. Alhoewel die van Kerkem werd onlangs nog op het nippertje gered. 
Men kan zich natuurlijk de vraag stellen waarom zo een steenklomp bewaren 
waarvan nog zeer weinigen de betekenis kennen. Het zijn in het dorp wel 
overblijfselen met recht-historische en folkloristische betekenis. Men kan ook 
de vraag omkeren, waarom niet. Niets staat het behoud van deze relicten 
in de weg. Ze staan bescheiden in de hoek van een kerkportaal, tegen een 
kerkgevel of kerkhofmuur en van een hinderlijke ligging is er moeilijk sprake. 
Die steen hindert niemand.2

Een juiste datering is onmogelijk te geven alhoewel men vermoedt dat 
de meeste dateren van uit de 19de eeuw. Dit wil echter niet zeggen dat er 
vroeger geen roepstenen zouden bestaan hebben wel integendeel, maar die 
zijn in de loop der jaren verdwenen, bijvoorbeeld bij volledige hernieuwing 
van het kerkgebouw na een brand, oorlog of bouwvalligheid, of bij grote 
uitbreidingswerken aan de kerk.

1 Stichel is een laag muurtje waar men gemakkelijk kon overstappen (Etymologisch 
dialectwoordenboek, Antonius Angelus Weijnen). 

2 De Win P., Moens F., De "roepstenen" en "kerkpuien" in de provincie Oost-Vlaanderen. 
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De nog bestaande roepstenen in Maarkedal

Schorisse 
De roepsteen in Schorisse is gelegen naast de kerkdeur, gemetseld tegen 
de linkersteunbeer. 
De enigszins boogvormige en vooraan afgeschuinde steen van ongelijke 
afmetingen (ca. 25 cm. hoog en ca. 50 cm. lang) wordt wel eens als een 
fragment van de schandpaal van de heerlijkheid en baronie van Schorisse 
aangeduid, al lijkt dit op grond van de vorm betwijfelbaar. De steen lag 
tevoren (nog in 1971) voor de pastorij en werd slechts later naar zijn huidige 
plaats overgebracht.3 

Maarke 
De roepsteen is gelegen aan de buitenkant van het kerkhof, vlak voor 
de rechter toegangspaal tot het kerkhof en de St.-Eligiuskerk, nu het 
cultuurcentrum Het Marca. Het is een groot vierkant-rond blok van 
bruinroodkleurige ijzerhoudende zandsteen (ca. 60 cm. breed en ca. 25 cm. 
hoog). Op volgende foto zien we hoe toenmalige schepen van cultuur, Anny 
Vande Catsijne, van op de roepsteen de nieuwe vrijheidsboom inhuldigde 
op zaterdag 25 december 2006.

3 Zie ook: Van Schoorisse T., "De 'champetters' van Schorisse en hun roepsteen", 
Businarias, 2005, nr. 25, pp. 21-28.
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Kerkem 
De roepsteen, was gelegen tegenover 
de ingang van de neogotische St.-
Pieterskerk (19de eeuw) op de hoek van 
het pleintje. Het is een ruw rond-vierkant 
blok ijzerhoudende, roodbruine steen, half 
verzonken in de grond. Het blok werd tot 
omstreeks 1945 door de veldwachter als 
roepsteen gebruikt4. Op een oude postkaart 
zien we de steen rechts naast het poortje 
dat toegang geeft tot het kerkhof. Vandaag 
ligt die steen daar nog.

Verdwenen roepstenen

Nukerke
Ook in Nukerke bestond er vroeger een roepsteen of kerkstichele. Ik vermoed 
dat die verdwenen is bij de vergroting van de kerk en bij het bouwen van 
de nieuwe toren in 1845. 
In het landboek van Nukerke opgemaakt tussen 1771 en 1774 lees ik dat 
men op 4 oktober 1774 "den voorenstaenden Landboek met de kaerten 
figurative" kon inkijken. Dit werd zoals toen gebruikelijk was bekend gemaakt 
"op sondagh ten uytkomen van den volcke naerden Goddelyken dienst der 
misse te Kerkstichelen ordinae ren" met de "hier naervol gende van woorde 
te woorde: Men laet een yder weten van wegen Bailliu Burge meester ende 
schepenen der prochie ende heeren van Mel den ende Nukerke dat …"

Etikhove
Hoogstwaarschijnlijk moet er in de omgeving van de Sint-Britiuskerk ook een 
roepsteen gestaan hebben, maar ik vond daar geen enkele informatie over. 

4 Wandelen te Maarkedal (V.V.V.-Maarkedal), Nukerke, ca. 1982, p. 49.
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In Memoriam Bernadette Casiers
Peter Thienpont

Op dinsdag 10 april 2017 namen 
we in de Sint-Britiuskerk te Etikhove 
afscheid van Bernadette Casiers, 
medestichter en bestuurslid van onze 
vereniging.
Bernadette werd 83 jaar geleden 
geboren op de Koekamer te Schorisse, 
op het gedeelte dat toen nog tot 
Henegouwen behoorde. Ze ging 
naar de lagere school in Elzele en 
was van kindsbeen af vertrouwd met 
de twee culturen. Haar moeder was 
een Walin, haar vader een Vlaming. 

Geregeld verbleef ze in Etikhove bij haar oom Charles Blommaert die er 
vanaf 1921 burgemeester was en het 45 jaar zou blijven. 
Het was in het station van Etikhove dat ze haar man, Jan Gezels leerde kennen 
met wie ze drie kinderen kreeg. Na een vrij lang verblijf in Erembodegem  
vestigde het gezin zich midden de jaren 80 van vorige eeuw definitief in 
Etikhove. Bernadette kende er nog veel families, ze was populair en in de 
lijn van de familietraditie verscheen ze al vlug, en met succes, op het politiek 
en sociaal toneel.
Ze kwam in de gemeenteraad, zetelde in het OCMW, werd voorzitter van 
de PWA en engageerde zich in het Rode Kruis. Bij Businarias was ze stipt 
op de maandelijkse vergaderingen aanwezig. Bernadette was belezen en  
welbespraakt. Ze kende honderden anekdotes die ze spits en met verve wist 
te vertellen. Met haar verliest Businarias een stijlvolle dame. Zoals ze zelf 
vroeg zullen we zorg dragen voor haar herinnering. 
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Vliegende bommen en ander oorlogsgedruis 
hadden schade en ellende aangericht, bij de 
een al meer dan bij de ander. Het huis van 
Gebuurkies Lenne lag plat, het mens zelf 
werd er dood vanonder gehaald. Het zou 
een verhaal op zich zijn, maar het kan ook in 
een zin worden verteld: Lenne was dood en 
het puin van haar huisje bleef daar jarenlang 
liggen. 
Het huis van Trienekies Lieske was, zoals al 
eerder verteld, serieus verdemeleerd, maar de 
bewoners overleefden het. De hele gebuurte 
had geholpen bij de wederopbouw. En daarna 
werd een wafelfeest gehouden, om iedereen 
te bedanken. Het feest liep heel lang uit, met 
veel drank, veel leute en geklapsel. Je kon het 
allemaal lezen in onze vorige aflevering. Over 
dat geklapsel gaan we nog even door. Vooral 

de historie van Turie Kordeel en zijn varkens is de moeite om te vertellen.

Vertelsels bij de Leuvense stove 
Paul Baekeland

Bij Turie Kordeel, die het dichtst bij van Gebuurkies woonde, was er meer 
schade, dan aan de meeste huizen in de omgeving. Gebroken ruiten en 
barsten in de voorgevel van het huis, nog meer barsten in de muren van 
de koterij. Grijten van een duim dik. Nu, het was allemaal al eeuwenoud en 
Turie redeneerde dat het verder zijn tijd wel zou meegaan. Hij kletste wat 
kalkmortel in de grijten en ging over tot de orde van de dag. 
Hij had evenwel de ernst van de schade onderschat. Twee dagen later 
gebeurde iets wat eigenlijk te vies is om het te vertellen, maar wel echt 
gebeurd.
Turie had in een van de koten een zeug met twaalf viggies zitten. Toen hij 
dien uchten zijn beesten kwam voederen, zag hij in de bakstenen vloer van 
het kot een barst, die daar de dag tevoren niet was geweest. Onder die vloer 
zat een beerput. Turie zijn denkvermogen, dat nooit van hoge kwaliteit was 
geweest, schoot opeens in gang. Hij had een bermiete bras in de krebbe 
gegoten en terwijl hij luisterde naar het slobberen van de zeug, schoot zijn 
frank opeens door. Rijkelijk te laat, want hij hoorde plotseling gekraak. En 
er trilde iets, wat leek op de aardbeving in ’t jaar ’36. Hij vergat te asemen 
en hield zich vast aan zijn melkemmer. Plotseling zag hij onder zijn ogen de 
stenen vloer van het kot wegzakken. Een onwezenlijk schouwspel. De zeug, 
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een beest van honderd vijftig kilo, wankelde en schaverdijnde op de nu vervaarlijk 
hellende stenen vloer, de viggies stoven kelend alle kanten uit. De vloer ging 
opeens in zijn geheel naar beneden en pletste, met varkens en al de beerput in.
Zonder na te denken sprong Turie, met zijn kloefen nog aan, zijn beesten 
achterna. De stront pletste rond zijn oren, hij zakte tot aan zijn gemachte in de 
drek en ging bijkanst van zijnentselfsten van de stank. De zeug ging lomp woelend 
en kelend tekeer, de viggies tierden, niet om aan te horen. Turie deed wat zijn 
instinct hem ingaf, hij begon de strontgladde viggies, de een na de ander vast 
te pakken en door het gat in de voute naar boven te smijten.
Turie’s wijf kwam toegelopen. 
"Waar zitte gij, sakerdju? Djeemenies-Maria wat is er hier gebeurd?"
"Loop naar Mollekies, haal iemand om te helpen!"
De zeug roerde spartelend en kelend de hele stinkende aalput op, Turie zag niet 
meer klaar van de drek in zijn ogen. 
Het bleef maar duren, eer Mollekiezen Djef kwam toegesneld.
"Godverdomme Turie, wat steekte gij daar uit!"
"Vlamenstiedju Djef, pakt de lire, da'k hier uit kan."
"Waar is er 'n lire?"
"Aan den heujdelte." 
Tijdens het wafelfeest bij Trienekies Lieske, werd in geuren en kleuren, die 
nog straffer waren dan die van het moment zelf, de hele giemneezie van de 
reddingsoperatie verteld. Een gebeurtenis die de parochie rond liep en zelfs in 
De Scheldegalm had gestaan. 
Binst dat het verkie de pannen van het dak keelde, werd de beerput leeggepompt, 
met man en macht. De zikke liep over de koer tot in de lochting. Wietieze Leo was 
ook komen helpen. Als de put leeg was, plaatsten ze over het gat een drievoet 
met een katrol. De zog werd met zelen en riemen gekneveld, rond bovenlijf en 
voorpoten. Een manoeuvre waar nogal wat glibberig geworstel bij te pas kwam, 
het beest wou immers te roe noch ter hand. Uiteindelijk hadden ze het dan toch 
naar boven gekregen.
Hoe Turie en zijn helpers er na afloop uitzagen, daar moet geen tekeningske bij 
gemaakt worden. Ze waren vies van hun eigen. Er kwamen volle oakers water 
aan te pas en drie dagen later stonken ze nog.



5

Nog een heel andere historie die te Trienekies aan bod kwam en het vertellen 
waard is.
Bij Wardies Louise was er in het begin van de oorlog zowaar een heilige 
familie toegekomen.
In mei ’40, toen de Duitsers met veel gedonder het land binnenvielen, sloeg 
de helft van de bevolking in paniek op de vlucht, van de Kempen kwamen ze 
naar hier, van hier trokken ze naar Frankrijk. De wreedheden van de Duitsers 
tijdens de eerste oorlog, waren nog niet vergeten. Nu ging bovendien alles 
vreselijk rap, het regende bommen al alle kanten, veel mensen namen de 
tijd niet om zich te beraden en gingen er in allerijl vandoor. Slijmkieze Pol 
geraakte met zijnen huishou tot in Roubaix, Santieze Mer en zijn Marie 
waren tot boven Parijs geraakt, Fielieze Miet kwam pas na de oorlog terug, 
hij had de hele tijd in den Elzas gezeten. Een van Treemies gasten, broer 
van Santiel en Mielie, was nooit meer teruggekeerd. 
Achteraf gezien waren ze allemaal beter thuis gebleven. Zoals zoveel anderen 
die voor geen geld hun erf hadden willen verlaten en ook ongemoeid werden 
gelaten. 
Nu, zoals gezegd kwam bij Wardies Louise, die gedurende heel die tijd rustig 
had voortgedaan met wat ze bezig was, de heilige familie toe. Namelijk een 
ezel met een volgeladen ressorkarre en daar bovenop een hoog zwanger 
vramens. Te voet naast het getruk een bleke vent met een werkmansklak 
en een baard van een halve week. Onder de kar hing een muite met daarin 
een volle konijnenmoer. Oorlog of niet, het leven gaat door.
Gilbert, de vent van Louise, zag het niet zitten om die vlucht van Egypte 
binnen te pakken, maar Louise vond dat wie in nood zit moest geholpen 
worden. De vluchtelingen (helemaal van de streek van Herentals kwamen ze) 
konden de nacht doorbrengen in de kamer waar vroeger de kadeeën sliepen. 
"En gij peist dat ze hier morgen weer weg zijn," knorrelde Gilbert.
"Is het morgen niet, het zal overmorgen zijn," suste Louise.
"Hebt gij da vramens al goed bekeken? Het is voor alle dagen…"
Het was voor dezelfste nacht.
Na den twaalven ontstond er gerucht in de kamer waar de vrennelingen 
sliepen. Kort daarna ging de deur open en was het gekuim te horen van de 
zwangere Maria die dragen had gekregen. Louise wipte subiet het bed uit 
en ging kijken. De heilige Jozef (die Gomar bleek te heten) liep rond gelijk 
een kiekie zonder kop.
Ik heb het gepeinsd, dacht Gilbert, we zitten met de kwij.
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"Loopt achter den dokteur," zei Louise.
Gilbert reed per velo naar de plootse, den dokteur kwam per moto terug.
Den dokteur was dag en nacht op de baan, zo leek het soms. Geen van de 
mensen op het wafelfeest te Trienekies, wist hoe hij dat volhield. Een open 
gabe naaide hij toe, voor ’t flesijn had hij zalfjes, voor pleunders moest je in 
je bed blijven, alleen voor teringe en ’t vier in den buik stond hij machteloos. 
Zijn specialisatie was keentsies op de wereld zetten. Al de wijvekies van de 
streek werden door hem geholpen.
Bij Alma, het wijf van Loetieze Charel, zat de kleinen verkeerd en dreigde 
het helemaal verkeerd te lopen.
"Zonder den dokteur zou ik hier nu geen Elixir zitten drinken," zei ze.
"Julienne, de bazin van de Montagne in D'Hoppe, was er zonder den dokteur 
ook al niet meer geweest. Maar dat was een ander geval."
Ze kenden de historie. Julienne was van haar kruk gevallen van zattigheid,  
ergens in een glasscherf, ze bloedde gelijk een verkie. Hare Poliet ging van 
zijn zelven van ernaar te kijken. Den dokteur was rap en toch veel te laat ter 
plaatse. Hij deed zijn leerie vest uit en rolde zijn mouwen op. Poliet bekeek 
hij nauwelijks, hij zou wel weer bijkomen, maar Julienne baarde hem zorgen. 
Hij stelpte vakkundig het bloeden en verbond de wonde. Maar bijkomen deed 
ze niet. Het was alsof ze geen druppel bloed meer in haar lijf had, alsof ze 
weldra haar laatste zatte adem zou uitblazen.
"Weet ge wat hij dan deed?"
Iedereen wist het, het was van mond tot mond gegaan. Het had nochtans 
niet in De Scheldegalm gestaan. Den dokteur had zich naast Julienne 
neergelegd, zichzelf een sonde gestoken en van zijn eigen bloed laten lopen, 
rechtstreeks in de verslapte aders van zijn patiënte. Het sterke bloed van een 
grof gebouwde vent in de fleur van zijn leven zorgde ervoor dat Julienne na 
een tijdje haar ogen open stak. Ze scheen van een andere planeet terug te 
komen, het moest haar verteld worden wat er gebeurd was. 
Ze begon zwakjes te glimlachen en in haar eigen te mummelen.
Poliet was intussen ook weer bijgekomen.
"Geeft den dokteur nen dreupel," beval ze hem.
Te Boeverkies hadden ze, door bemiddeling van den dokteur, met een geval 
apart gezeten. Anna vertelde het zelf, nu de oorlog voorbij was, kon het 
geen kwaad meer. Het was op het einde van ’43 gebeurd. 
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Van een van de vele Engelse vliegmachienen die uit de lucht werden 
geschoten, kon de piloot zich redden met zijn parachute. Zijn twee kameraden 
overleefden het niet. De piloot was neergekomen nabij de kapel van Lorette, 
met zijn gat in een piekdraad en dan de berm afgerold. Hij was nauwelijks uit 
de tuijer van zijn valscherm bevrijd, of hij werd gebeten door een komorige 
hond. Al petjanken probeerde hij weg te geraken, maar liep de boer tegen 
het lijf. De boer die uiteraard Vlooms sprak en ook in het Frans probeerde en 
de piloot die niets dan Engels sprak, ze verstonden van elkaar geen kloten. 
De hond die bleef bassen kreeg van de boer een stamp tegen zijn gat. De 
boerin had even tevoren den dokteur horen passeren, ze liep het hofgat uit 
en zag de moto staan tegen het huis van de gebuurs. 
Hoewel den dokteur wel Engels sprak, bleek al gauw dat de piloot eigenlijk 
niemand vertrouwde en alleen aan ontsnappen dacht. Hij had maar in de 
handen van de Duitsers moeten vallen, om een hel van ondervragingen en 
mishandelingen tegemoet te gaan! Hij moest hier weg, zo vlug mogelijk. 
Waar naartoe? Den dokteur, die de Duitsers verafschuwde, kon de man 
overtuigen van de goede bedoelingen die hij en iedereen met hem hadden. 
"Ik verzorg uw been en dan rijdt gij met mij mee, ik breng u in veiligheid," 
zei hij, in het Engels.
In de siedekare van zijn moto zaten zijn instrumenten en medicamenten, 
daar kon de piloot dus niet in. Maar hij kon gewoon achterop, op de duozit 
van de moto. De boer hielp hem. En weg waren ze, de Brakelse Steenweg 
op. Waar naartoe? Dat ging niemand aan.
De piloot werd ongemerkt afgezet aan de kant van het Pierenbos.
"Als het donker is, zullen ze u halen," zei den dokteur, in het Engels.
Boeverkieze Frans was op dat moment een beetje ziek. Niet ziek genoeg 
om den dokteur te vragen, maar dat moest ook niet, den dokteur kwam 
vanzelf. Hoe wist hij dat hij te Boeverkies met zijn bescheten commissie 
terecht kon? Hij wist het.
"Als het goed donker was," vertelde Anna, "trok mijne Frans naar de 
Pierenbos, een beetje met zijne stinker in zijn gat. In den donkeren ne 
vrenneling die geen gebenedijd woord Vlooms verstond, ne piloot van een 
vliegmachiene nog wel, gaan halen en langs de achterkant van het huis bij 
ons binnenbrengen, stelde gij u voor wat dat is?"
Anna bloosde van zoveel aandacht die ze kreeg en Frans zijn ogen flikkerden. 
Hij zat te overwegen of hij er nog een schep bovenop zou doen. Hij had al 
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genoeg Thienpont binnen om zijn heldendaad in tiendubbel aan te dikken. 
Maar Frans was een verstandige vent en stoefen dat zat niet in hem.
In ieder geval, en dat kan als een wonder worden beschouwd, heeft geen 
mens in ’t gebuurte geweten dat John (alle Engelsmans heten John) veertien 
dagen te Boeverkies gelogeerd had.
Tot hij in het holst van de nacht werd opgehaald. Om via Frankrijk en 
Spanje in Gibraltar te geraken en van daaruit terug naar Engeland. Om dan, 
godbetert, zijn vrouw en kind te kussen en weer achter de stuurknuppel te 
kruipen, op te stijgen en Duitsland opnieuw te gaan bombarderen. Oorlog 
is oorlog.
"Oorlog is wreed."
"Ze zeggen dat Hitler zot aan het worden is."
"Ze zijn allemaal zot."
"Wij hebben het overleefd."
"Ik hoop dat John het overleeft," zei Anna dromerig. "Het was zo ne goeie 
jongen."
Ze had de portretsies gezien van zijn vrouw en zijn dochtertje. Ze hadden 
elkaar verstaan, zonder woorden.
Volgende keer… we zien nog wel.

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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Recensie door Kurt Van Eeghem op Klara (4 december 
2016)

uitgetikt door Jozef Bourdeaudhui
Diep in de Vlaanderen, in de schaduw 
van het prachtige Oudenaarde nog 
wel, vertelde ik vorige week enige 
kluchtigheden op een podium - 
da's een bezigheid die prachtig 
contrasteert met mijn dagelijkse 
zorg voor de schone kunsten. En kijk, 
een oude bekende1 laat mij in het 
theater een pakketje overhandigen 
waarin een goede fles port en een 
uitgebreide studie2 over schilder 
Valerius De Saedeleer, haar bezorgd 
door de heemkundige kring van 
Maarkedal, het schilderachtige plekje 
waar dat optreden3 plaatsvindt. Ik 
kan mijn geluk niet op! Zelf zal ze 
de voorstelling niet meemaken, lees 
ik in het bijgeleverd schrijven. Ze is 
niet zo'n kluchtgeest, wat ik met veel 
liefde noteer.

De auteur van het boek, Jozef Bourdeaudhui, van de heemkundige kring 
Businarias, houdt duidelijk niet van half werk. En dat is echt. Meteen wordt 
dat duidelijk, want heemkundigen, die gaan altijd grondig te werk. Dat 
is hun taak en ook een beetje hun lot. Leer ze mij niet kennen, de licht 
bebaarde heren van de heemkunde en de zorgvuldig priemende ogen van 
hun vrouwelijke lotgenoten. Maar ik huldig ze bij dezer. Want kijk, als zo 
iemand een klein merkteken ontdekt in het landschap, ooit ja, zo slordig 
nagelaten, wordt het hart geraakt. En vlijtig zoeken ze dan oude geschriften 
na, en uitbundig keren ze bij ontdekking na ontdekking, en twijfel er niet 
aan, na dat vlooien en opheffen van allerlaatste stenen verschijnt er geheid 
een tijding waarin het merkteken wordt beschreven als ware het een mijlpaal 

1 Marijke Van Welden.
2 "Valerius De Saedeleer… achterna", uitgegeven in 2014 door Businarias.
3 "De drie wijzen", met Gerty Christoffels, Jacques Vermeire en Walter Grootaers.
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in de lokale geschiedenis. Ik deel trouwens hun adagium dat niets zonder 
belang is, al doe ik dat natuurlijk minder fanatiek. 
Nu, de heer Bourdeaudhui, die heeft de landschapsschilder Valerius De 
Saedeleer met dezelfde grondigheid afgetast en uitgebeend. En dat 
Etikhove, waar Valerius lange tijd onlosmakelijk verbonden is met de figuur 
De Saedeleer, ja dat was uiteraard de aanleiding voor de auteur om ook 
daar elke steen om te draaien, elke steen waar Valerius ooit zijn brede rug 
tegen spreidde, want ja, de man rustte graag en veel. En van de integrale 
geboorteakte tot en met het afgebeelde doodsanktje - mooi hé - ontdekken 
wij elke kant en tegenkant van de schilder: de wispelturigheid als kind, zijn 
afkeer van werken - liever moe dan lui -, zijn opstandige zin, maar ja, vooral 
toch dat grote tekentalent, die buitengewone blik. Er is geen anekdote 
die ontsnapt aan het zoekende oog van de heemkundige. Het leest wat 
vermoeiend, maar uiteindelijk is het pure schoonheid... en voor wie even 
over de wat houterige stijl heen kan kijken, ook een waar genot. Laten we 
vooral niet vergeten - en dat is het belangrijkste - dat Valerius De Saedeleer 
enkele van de meest mooie landschappen uit de lange Vlaamse traditie heeft 
geborsteld in een toen totaal vernieuwde stijl.
Ja, ik dank de milde schenkster hier op mijn knieën.

Op 18 november 2016 traden de "Drie Wijzen"op in het Marca te Maarke. Een 
organisatie van Jong VLD Maarkedal
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Kern E12
Jozef Bourdeaudhui

Het ontstaan
’t Was tweede Kerstdag 1965. Op de toenmalige Maarkendries 13, hoek 
van de Maarkendries en de Maalzaakstraat te Etikhove, ging om 17.30h 
een feestje door waarbij een dertigtal twintigers zich vooral onledig zouden 
houden met een "Breugheliaanse buukvullinghe". 
Dit eerste zinnetje vergt reeds enige nadere uitleg. Maarkendries 13 was de 
ouderlijke woning waar ik toen, als vijftienjarige, samen met mijn oudere 
broer Marc, pa Edgard en ma Paula, huis hield. Enkele jaren geleden heb ik 
dit bouwwerk uit 1904, nog gebouwd door mijn overgrootvader, laten slopen. 
Het feestje werd in mekaar gebokst door mijn broer en zijn vriend Valeer 
Bauters, eveneens Etikhovenaar. Samen hadden ze ongehuwde vrienden, 
wel al dan niet koppeltjes, uitgenodigd op een Breugheliaans eetfestijn, 
met aansluitend een avondvullend spel- en dansprogramma. De huiskamer 
ten huize Bourdeaudhui werd van de meeste meubels bevrijd (die stonden 
buiten onder een afdak). Alleen de "stoof" bleef staan. De muren werden 
herbekleed met talrijke met koppen beschilderde papieren behangels (een 
prestatie van Valeer), en achter rode doorschijnende plasticfolies zouden 
gekleurde lampen voor een zekere vorm van "sfeer" zorgen. Stoelen stonden 
rondom tegen de muren achter enkele houten platen op schragen. Moeder 
Paula was verantwoordelijk voor de bevoorrading van de hongerigen, en 
verdween praktisch de volledige tweede Kerstdag in haar keuken – toen 
heette dat nog een "schotelhuis". Broer Marc zorgde, samen met Valeer, 
voor de ontvangst van de gasten, en uiteraard voor de organisatie. Mijn 
spitsbroeder (woord op ons toegepast door de toenmalige champetter Leon 
Provost) Marc Thienpont en ikzelf fungeerden als "garçons" en disc-jockeys. 
Pa Edgard zat in een hoekje, en beperkte zijn activiteiten bijna uitsluitend 
tot vooral lijdzaam toezien.
De volgende uitnodigingen-menuutjes - enkele aan elkaar geniete, op roze 
doorslagpapier getikte papiersnippertjes – waren van de hand van broer 
Marc en opgemaakt in zijn eigen typische karamellenverzenstijl. 
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Tweede kerstdag 26.12.65 17.30u.
Maarkendries 13 Etikhove.

"Breugheliaense buukvullinghe."
Op 26/12, voor ene honderd franken
Kunt gij hier, op houten banken
Uw buiksken vullen
Met worst en bier uit pullen.
Met ribstuk, patat en wortels zullen we beginnen
En ’t bier: het loopt vanzelf naar binnen.
En na het kauwen van de knoken
Kunt ge dan een pijpke roken.
Verder worst en kilo’s appelmoes
En ’t bier: het zorgt voor d’ eerste roes.
Dan volgt een verrassing voor velen!
Wees gerust, ge zult U niet vervelen.
En dan eten we vlaaien, rijstpap en wat nog meer
Hebt ge nog honger, vraag om meer.
Dan spelen de mannen kegelspel in ploegen,
Terwijl de vrouwen in ’t zakkenlopen zullen zwoegen.
Eet U rond, eet U dik
Geef geen acht op de "hikketik"
Minnetaal is niet verboden,
Er wordt dan ook muziek ten dans geboden.
Elk brengt zijn bierpot mee
En hier geen manieren van ter stêe
Een breughelfeest op Marc’s hove!
Wat gebeurt hier allemaal te Etikhove?
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Leute en plezier was er in elk geval. Halverwege het gebeuren werden 
enkele gasten, allen Etikhovenaren, door Valeer Bauters uitgenodigd naar een 
aanpalende kamer, waarin ze zich gedurende een kwartiertje terugtrokken. 

Dat was de verrassing waarvan sprake in het derde versje. En daar werd heel 
kort overwogen of er belangstelling was voor het oprichten van een nieuwe 
vereniging. De afgezonderden (hoe noem je die anders?) engageerden zich de 
kern te vormen van deze nieuwe vereniging. De meesten onder hen voelden 
zich geroepen om als bestuurslid op te treden. En vermits ze met veertien 
waren, werd voor de naam "Kern E 12" gekozen, een kromme verwijzing 
naar de 12 apostelen, een voorstel van Eric De Merlier. De "Culturele Club 
Kern E 12" was geboren. Tweede Kerstdag, symbolischer kon niet.

De start
Eigenlijk wou Kern E 12 toen reeds een soort cultuurraad zijn nog voor het 
woord bestond. En, laat ik eerlijk wezen, het was allemaal zeer ernstig en 
zelfs een beetje (te?) groots opgevat. 
In feite kwam het er op neer een vereniging op te richten voor jongeren tussen 
18 en 25 jaar. Voor die leeftijd bestond er naast de voetbalverenigingen niets 
waarop de Etikhoofse oudere jeugd kon terugvallen. Een toch wel gewaagd 
initiatief, dat door vele Etikhovenaren, ook door het gemeentebestuur dat 
volledig achter de idee stond, positief werd onthaald (jammer genoeg niet 
door iedereen – daarover verder iets meer).

De eretafel met v.l.n.r. Jozef De Coninck (op de rug gezien), Ronny De Meulemeester, 
Marika Van Welden, Valeer Bauters, Marc Bourdeaud’hui, Agnes Van Hooland.



14

Ronny De Meulemeester en Jonny Thomas spelen “Petite Fleur” van Sidney Bechet in 
een eigen versie.

Jonny Thomas danst met Anita Opsomer terwijl Marie-Paule Vanderhaeghe, Jacques De 
Merlier en Ronny De Meulemeester toekijken.
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Jozef De Coninck zit verscholen achter Peter Thienpont die in gesprek is met Noël 
Deschaumes. Pa Edgard kijkt stilzwijgend toe.

Moeder Paula stond een volle dag aan 
het kookfornuis.
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Een van de eerste wapenfeiten van de jonge vereniging was het opmaken 
van de statuten, met het oog op een erkenning door officiële instanties en 
dus ook op het bekomen van subsidies. Artikel 3 vermeldt dat de club tot 
doel heeft een onafhankelijke en vrije culturele activiteit te ontplooien. In 
artikel 4 staat dat zij gesticht is buiten elke geest van partij of van klasse. Een 
organigram vervolledigt deze statuten. Daarin staat te lezen hoe de vereniging 
wordt ingedeeld in verschillende werkgroepen, elk met een specifieke taak. 
De literaire en wetenschappelijke werkgroep omvat toneel, voordracht, 
leeskringen, taalperikelen en boeken. De muzikale werkgroep omvat shows, 
orkestoptredens, discokring en muziekopleiding. De groep lichamelijke 
opvoeding omvat sport, lichaamscultuur en dans. In de visueel-artistieke 
werkgroep zijn de plastische kunsten, tentoonstellingen museumbezoeken, 
film, tv en fotografie ondergebracht. De groep exploratie staat in voor rally’s, 
hobbyclubs, folklore, jeugdgroepen en Vlaamse Kermissen. 
Het bestuur was samengesteld uit:
Bauters Valeer, voorzitter, Bourdeaud’hui Marc, secretaris en penning- en 
materiaalmeester, De Coninck Jozef, ondervoorzitter, De Merlier Eric, De 
Meulemeester Ronny, Deschaumes Noël, Opsomer Anita, Thienpont Peter, 
Thomas Jonny, Vanderhaeghe Marie-Paule, Van Der Stichel Urbain, Van 
Hooland Agnes, Van Welden Marika en Van Welden Marijke. Een paar weken 
later haakten de laatste twee af omdat "… vrije tijd door de veeltallige 
bezigheden zeer beperkt was… en zaterdagavond de enige avond die Marijke 
vrij had diende om de welpenvergaderingen voor te bereiden… en dat ze tot 
de slotsom kwamen dat dit in hoofdzaak mannenwerk was" dat, volgens hun 
schrijven van 19 januari 1966. Dit ontslag kwam er in feite op aandringen 
van hun vader Omer, die hen liever onder zijn vleugels hield.
Het zouden aldus toch nog 12 apostelen worden. Kort nadien werd Micheline 
Van Butsele secretaresse, wat ze zou volhouden tot in 1976!

De bekendmaking van de vereniging kon beginnen. In de pers werd 
het initiatief lovend onthaald. Grote steun verkreeg Kern E 12 bij het 
gemeentebestuur, waarbij vooral de burgemeester Robert Lison en de schepen 
Henri De Meulemeester een voortrekkersrol speelden. Gemeentesecretaris 
Adelin Van Der Stichel was wellicht de grootste fan.
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Tegenwerking
In een kleine gemeente van nog geen tweeduizend inwoners, waar enkele 
jonge twintigers iets willen doen voor de jongeren, en zich daar volledig 
willen voor inzetten, zou dit alle steun moeten krijgen, niet enkel financieel 
maar ook moreel.
Elke zichzelf respecterende vereniging tracht enige bekendheid te krijgen 
en ook leden aan te trekken. Zo ook Kern E 12. 
Na enkele met succes gerealiseerde activiteiten (zie verder) nodigde voorzitter 
Valeer Bauters op 6 oktober 1966 in een schrijven de Etikhoofse jeugd uit 
naar een voorlichtingsavond in het gemeentehuis van Etikhove. Ik citeer uit 
de uitnodiging volgende passages: "…Kern E 12 is een gemeenschap van 
jonge volwassenen tussen 18 en 25 jaar, die zich tot doel stelt een vrije, 
onafhankelijke activiteit (laatste drie woorden zijn onderstreept) te ontplooien 
met culturele inslag. Het jonge verleden bewijst dat zij dit doel steeds 
eerbiedigde en benaderde…" Hierna volgt een opsomming van de activiteiten 
van het eerste werkjaar. En verder: "… Zij respecteert elke politieke en 
filosofische overtuiging zonder ze evenwel op de voorgrond te laten treden. 
Iedereen is welkom bij ons en wordt ingeschakeld in de werkgroep van zijn 
voorkeur. Daarom is dit schrijven gericht aan ALLE jongeren van Etikhove…" 
Deze oproep verschijnt in de kranten "Het Volk" en "Het Laatste Nieuws" 
op 12 oktober 1966. 
In de archieven van de vereniging vond ik enkele brieven die toch wel 
een niet zo aardig beeld geven van wat er gebeurde kort na de oprichting 
van Kern E 12. Bovenstaande oproep was eigenlijk een reactie op enkele 
gebeurtenissen van de voorafgaande maanden.
Twee weken na de oprichting van Kern E 12, op 6 januari 1966, bracht Achiel 
Sellleslach, diensthoofd bij het hoofdsecretariaat van het Davidsfonds een 
bezoek aan Etikhove, op uitnodiging van de plaatselijke Davidsfondsafdeling, 
waarbij hij (ik citeer uit zijn schrijven van 11 oktober 1966 aan Valeer 
Bauters) "… de verschillen heeft aangetoond tussen een jongerenwerkgroep 
die over gans Vlaanderen vertakkingen heeft en een andere die uitsluitend 
lokaal optreedt…" Hiermee verdedigde Achiel Selleslach de oprichting van 
het Jong Davidsfonds als onderorganisatie van het Davidsfonds, dat zich 
hoofdzakelijk naar jongeren richtte. Dit schrijven was een antwoord op 
een vraag van Valeer Bauters aan het Davidsfonds om toch geen Jong 
Davidsfonds op te richten in Etikhove. 
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Wat was er gebeurd? Waarom dit geschrijf?
Dat het Davidsfonds in die periode jongerenwerkgroepen oprichtte was zijn 
volste recht en dit initiatief verdiende alle lof. Maar waarom moest dit in 
Etikhove als er nog maar pas een jongerenvereniging was opgericht? Aan de 
basis van deze hele Jong Davidsfonds heisa lag Gilbert Stockman, toenmalig 
voorzitter van de plaatselijke Davidsfondsafdeling. Hij was blijkbaar niet zo 
gelukkig met de oprichting van Kern E 12, en nam daarom het initiatief om 
in Etikhove zo snel mogelijk een Jong Davidsfonds op te richten, waar hij, 
als oudere, enige inspraak zou kunnen hebben. Ik citeer ook weer uit vorige 
brief "… Een jongerenwerkgroep die haar activiteit binnen het kader van een 
vereniging voor volwassenen ontwikkelt, vindt allicht een sympathiserend 
oudere om over de continuïteit te waken…." Voelde Gilbert Stockman zich hier 
aangesproken? Zou hier het schoentje niet wringen? Immers, een gemengde 
jongerenvereniging zonder een volwassene als leider (of toezichter) was in 
die tijd uiterst ongebruikelijk. Mei ’68 moest nog komen. Achiel Selleslach 
ging nog verder – een ontmoedigende stap verder – in zijn schrijven naar 
de voorzitter van Kern E 12. "… Nu kan het heel prettig zijn wat U thans 
onderneemt – over de kwaliteit kan ik op zo’n afstand niet oordelen – de 
vraag is of U dit volhoudt. De inzet is vaak enorm voor een soms dun 
resultaat…" Niet zo bemoedigend?
Een dag nadat deze hierboven geciteerde brief werd verstuurd, op 12 oktober 
1966, kondigde Davidsfonds Etikhove in een schrijven naar al zijn leden aan 
dat in Etikhove een afdeling van het Jong Davidsfonds werd opgericht op 
17 september 1966 en de eerste startvergadering zou plaatsvinden op 29 
oktober 1966. Dit schrijven was ondertekend door Gilbert Stockman.
Was dit hele gedoe nodig? Twee jeugdverenigingen in één kleine gemeente? 
Gelukkig is er nooit een echte tegenwerking geweest tussen de leden 
onderling. Integendeel, soms was er zelfs een samenwerking. Maar het 
zou moeilijk worden voor Kern E 12, en toch… zie de vele interessante 
activiteiten.
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Clublied
Door Marc Bourdeaud’hui werd in zijn stijl en voor de zoveelste keer op de 
melodie van "Die mooie molen" een clublied geschreven. Of het veel werd 
gezongen weet ik niet maar ik ben er van overtuigd dat van al de nog in 
leven zijnde Kern E 12 leden er niemand het nog kent. Daarom hier de tekst.

Het was een koude winternacht
Toen ’t clubje werd gesticht.
Er werd daar heel veel van verwacht,
Wat werd er toen verricht?
De naam die werd na lang beraad
De Kern zo fier genoemd,
Dat was voor ons de eerste daad,
We werden vlug beroemd.
Refrein
In Etikhove, in Etikhove,
Bestaat een clubje
dat Kern E 12 heet.
En in dat dorpje,
Dat kleine dorpje,
Daar deelt dat clubje
In alles lief en leed.
Wat staat er nu op ons program?
Ge weet het allemaal:
Cultuur, een reis en soms gezwam,
Ontspanning in een zaal,
Toneel – dat vraagt ons zoveel werk,
Daarom dat niet te veel.
Een rally (tweemaal rond de kerk)
Zo blijft ons kas geheel.
Wij blijven allen nu gehecht
Aan ’t clubje van bij ons,
De Kern in alles, goed en slecht,
Dat raakt alleen aan ons.
De Kern die blijft standvastig staan,
Wij blijven allen trouw,
De Kern die blijft nog lang bestaan,
Zo zingen allen trouw.
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Overzicht activiteiten 
Jammer genoeg zijn niet alle activiteiten of ingerichte manifestaties in het 
archief van Kern E 12 terug te vinden. Ik moet mij dan ook noodgedwongen 
beperken tot deze waarvan nog een en ander bewaard is.

Activiteiten van Kern E 12 in het eerste werkjaar 1966
5 maart 1966: spreekbeurt door Pol Van Caeneghem over "Mythen en sagen 
van bij ons" in zaal Marijns (latere zaal Maarkedal).
16 en 17 april 1966: toneelopvoering "De twaalf gezworenen" van Reginald 
Rose en de klucht "Schoonma komt logeren" in de Parochiale Zaal te Etikhove. 
Deze eerste toneelactiviteit ontstond dankzij de samenwerking van Kern E 
12 met de bestaande toneelvereniging "Kunst en Vermaak", waarvan de 
hoofdonderwijzer van de Etikhoofse Gemeentelijke Jongensschool, Willy 
Bodequin, de grote bezieler was. Door met "De twaalf gezworenen" uit 
te pakken werd meteen vrij hoog gemikt. Enkele "oude gloriën" uit de 
Etikhoofse toneelwereld werden weer aangesproken om mee te werken. 
Daniël De Coninck en Edgard Bourdeaud’hui waren respectievelijk één van 

de hoofdacteurs en de souffleur. Andere 
acteurs waren Gilbert Walraet, Marc 
Bourdeaud’hui, Willy Bodequin, Ronny De 
Meulemeester, Noël Deschaumes, Eric De 
Merlier, Jonny Thomas, Roger Declercq, 
Jozef De Coninck, Valeer Bauters, Paul 
Baekeland en Peter Thienpont. De regie 
was in handen van Roger Declercq. 
Als toemaatje - in die tijd gebruikelijk, na 
iets ernstigs kwam iets luchtigs - werd 
"Schoonma komt logeren", een kluchtige 
ramp in één bedrijf door K. Müller en 
K. Böhm opgevoerd. In de rolverdeling 
vinden we Eric De Merlier, Valeer Bauters, 
Gilbert Walraet, Ronny De Meulemeester, 
Jozef De Coninck, Jonny Thomas en Marc  
Bourdeaud’hui. 
De avond werd muzikaal opgeluisterd door 
de muziekmaatschappij "De Bijenkorf" 
onder de leiding van Max De Ronne.

De uitnodiging voor de eerste 
toneelvoorstelling.
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8 mei 1966: reis naar Folkestone en Canterbury (Engeland). 35 
enthousiastelingen vertrokken om 5 uur ’s morgens op het Etikhoofse 
dorpsplein voor een overtocht met de ferry "Koningin Elisabeth" van 
Oostende naar Folkestone om vandaar door te rijden naar Canterbury waar 
een stadswandeling werd gemaakt.
29 juni 1966: Poppenkast Alladin treedt op voor de schoolgaande jeugd van 
Etikhove. Opvoering van "Het Wonderdrankje".
9 juli 1966: Voetbalontmoeting Jeugdclub Kobbe uit Ronse en Kern E 12.

14 augustus 1966: Autozoektocht Valerius De Saedeleer en tentoonstelling 
werken van kunstschilderes Diane Meersman , afkomstig uit Etikhove, 
wiens landschappen een wazige, mistige sfeer suggereren en neigen naar 
symbolisme. Deze autozoektocht - toen in de mode -, waarbij beroep 
werd gedaan op specialist Frans van Malleghem, was de eerste en enige 
die in Etikhove werd georganiseerd. Maar het werd toen wel een groot 
succes! Er waren zo’n 175 inschrijvingen. Winnaar werd Frans De Four uit 
Zwevegem, die beloond werd met een stofzuiger. Ik herinner mij dat ik toen 
zelf meewerkte aan een proef waarbij de chauffeur van de deelnemende 

Enkele spelers van de voetbalploeg van Kern E 12. Ze versloegen op 9 juli 1966 jeugdclub 
Kobbe te Ronse met penalty’s 5 – 4, na een scoreloze wedstrijd. Staand v.l.n.r. Peter 
Thienpont, Ronny De Meulemeester, Roger Roman, Paul Thomas, Gilbert Walraet, Liban van 
Schoorisse Gehurkt v.l.n.r. André Botteldoorn, Noël Deschaumes en Urbain Van Der Stichel.
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auto met zijn rechter achterwiel over een soort toeter moest rijden, en dat 
achteruit. 

18 en 19 december 1966: toneelopvoering "Scapijn de grapjas".

De affiche en de programmabrochure zijn nog bewaard 
in het archief van Kern E 12.

De affiche ter aankondiging van de autozoektocht bevatte een taalfout. Het werd een van 
de vragen van de zoektocht.
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Het kluchtige toneelspel, geschreven door Molière, voor het eerst opgevoerd 
in 1671 en in het Nederlands bewerkt door Karel Ruyssinck, werd de laatste 
toneelactiviteit van Kern E 12 in 1966. Teneinde iedereen tevreden te stellen 
werd deze opvoering deze maal gehouden in zaal Van Butsele (thans het 
postgebouw) te Etikhove. Speelden mee: Willy Bodequin, Roger Declercq, 
Gilbert Walraet, Jozef De Coninck, Ronny De Meulemeester, Eric De Merlier 
en Valeer Bauters, onder regie van Roger Declercq. 
13 december 1966: Projectie van de jeugdfilm "Het lied van Bernadette" in 
de Parochiezaal door Dees Slots. Er waren 123 jongeren aanwezig.
24 december 1966: geleid bezoek aan de toenmalige BRT-studio’s aan het 
Flageyplein te Brussel. Daarna bezoek aan de Grote Markt van Brussel en 
bijwonen van het blijspel "Hotel het Paradijs" in de Koninklijke Nederlandse 
Schouwburg. Er namen 35 personen deel aan deze activiteit.

Activiteiten van Kern E 12 in het jaar 1967
13 februari 1967: gespreksavond over gemeentelijke culturele centra.
11 en 12 maart 1967: toneelopvoering van "Paradijsvogels". 
Dit vrolijke mirakelspel van Gaston Martens werd opgevoerd in de Parochiezaal. 
Vooral het sappige dialect die Martens zijn personages laat spreken maakt 
het stuk bekoorlijk. Liefst 32 personen, waarvan 28 Etikhovenaren, traden 

Toegangskaart voor “De Paradijsvogels”.
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op, inclusief dansers. De regie was in handen van Roger Declercq. Ook Omer 
Van Welden was bij de uitvoering betrokken. 
Dit zou het laatste toneelstuk zijn dat door Kern E 12 werd opgevoerd. 
Op initiatief van Roger Declercq, Omer Van Welden en Jozef De Coninck 
werd "Die Winterroose" opgericht, de toneelvereniging die nog verschillende 
decennia onder het voorzitterschap van Omer Van Welden zou optreden, en 
tot op vandaag nog steeds actief is.
26 maart tot 2 april: tentoonstelling: "De Belgische schilderkunst van de 
XVe eeuw tot heden". 
Deze tentoonstelling werd ingericht onder auspiciën van de toenmalige Dienst 
van Volksopleiding bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs. Dergelijke 
tentoonstelling zou vandaag ondenkbaar zijn. Kan iemand zich voorstellen dat 
men in een plaatselijke gemeenteschool, onbeveiligd, niet beantwoordend 
aan de huidige vereisten van vochtigheid en temperatuur, werken van 
onder meer van de gebroeders Van Eyck, Rogier Van Der Weyden, Dirk 
Bouts, Hans Memling, Jeroen Bosch, Quinten Metsijs, Pieter Bruegel, Pieter 
Pauwel Rubens, Antoon Van Dijck, Jacob Jordaens en David Teniers zou 
tentoonstellen? Ook moderne meesters kwamen aan bod zoals Hendrik De 
Braekeleer, Henri Evenepoel, Jacob Smits, James Ensor, Rik Wouters, Gustave 
De Smet, Gustave Van de Woestijne, Constant Permeke, Jan Brusselmans. 
En ik heb ze nog niet allemaal opgenoemd. Ondenkbaar toch vandaag? Of 
waren het toch kopieën?

Uitnodiging voor deze voor Etikhove zeer prestigieuze tentoonstelling.
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22 juli 1967: optreden van 
Roland. In die tijd was 
Roland Van Campenhout een 
beginnend kleinkunstenaar. 
Vandaag draait hij nog steeds 
mee. In het contract dat werd 
afgesloten tussen hem en Kern 
E 12 schreef hij in rode inkt 
één opmerking: "Ik eet alles".
De organisatie was een 
samenwerking met de 
voetbalvereniging VV Etikhove. 
Dergelijke samenwerkingen 
waren een van de streefdoelen 
van Kern E 12.

De affiche voor het optreden van Roland.

26 en 27 augustus 1967: reis naar Etretat (Normandië). Dit stadje (vandaag 
zo’n 1600 inwoners, maar jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers) aan de Franse 
kanaalkust is uiteraard bekend voor zijn prachtige falaises en de quasi 
onmogelijkheid om er je auto te parkeren. 
In het archief vond ik volgend verslag opgesteld in karamellenversvorm en 
ondertekend door ene MB.

Zaterdagvroeg vertrokken
zijn we naar Etretat getrokken
25 man konden we niet halen
wie zal dat allemaal betalen?
Na uren zingend op de baan
kwamen we in Dieppe aan
daar hebben we onze koeken aangesproken
en kwamen d’eerste Picons als spoken.
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Verder Fécamp bezocht
en tevergeefs gratis Bénédictine gezocht
vandaar was ’t maar een stap
naar Etretat ging ’t rap.
In Etretat binnengereden
begonnen d’ eerste moeilijkheden
want om aan eten te geraken
hebben we heel wat toeren moeten maken.
Velen bezochten rechts op de berg
een kapelletje, en nu werd het erg
vier man waren niet meer te vinden
de Picon was hen aan ’t binden.
’s Avonds aten de ouderen slakken
die aan de vingers bleven plakken
verder Picon voor wie er mag
dat was de eerste dag.
De tweede dag bij ’t ochtendgloren
kwam ’t goede brood ons reeds bekoren
een wandeling, de hele groep tesaam
was dan ook zeer aangenaam.
Over rotsen en gladde keien
konden we ons wel verblijen
ik heb nog nooit in heel mijn leven
zoveel vrouwvolk steun gegeven.
Een groepsfoto, hopelijk gelukt
en we klommen dan, gebukt,
de rotsen op, lijk echte geiten
en de dames maar op de tanden bijten.
Toen sloeg de schrik ons allen aan ’t hart
twee stoere knapen, door ’t leven gehard,
zaten op een piek en… zonder rillen
de schrik sloeg ons in de billen.
Na al die moeilijke zaken
zou een biertje "pression" dan ook goed smaken
we gingen vroeg genoeg gaan eten
de salade-alleen zullen we niet vlug vergeten.
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We reden verder naar Amiens
en namen als souvenir een fles "vin"
vandaar naar Bon Secours
dit is dan ook een kleine toer.
Nu nog een goede Picon
c’ est si bon
ik heb als gids mijn werk gedaan
het was mij heel aangenaam.

3 september 1967: "Oost en West", voordracht door Peter Thienpont. 
Bespreking van actuele problemen uit de internationale politiek met 
historische inleiding.

Gehurkt v.l.n.r.: Godelieve Allegaert, Micheline Van Butsele, Valeer Bauters, José Aelvoet, 
Peter Thienpont, Gaby De Vos.Staand v.l.n.r.: Marc Bourdeaud’hui, Agnes Van Hooland, 
Daniel Goeminne, Marnic Valepijn, mevrouw Daniel Goeminne, Jozef De Coninck, Gaby 
Vanhoolandt, Elisabeth Van Nieuwenhuyze, Caroline Ronsse, Jacqueline Van Butsele, 
Madeleine Marijns, Marie-Paule Vanderhaeghe, Eric De Merlier, Jonny Thomas.
Helemaal achteraan v.l.n.r.: Clement Lemarcq, Frans De Wolf en Jaques De Witte.
De foto (iets onscherp – Picon?) werd gemaakt door Ronny De Meulemeester.
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Vanaf 16 september 1967: aanvang wekelijkse danscursus onder leiding van 
Paul Doorme. In een twaalftal lessen liet hij met zijn partner Christiane de 
eenentwintig deelnemers kennis maken met fox trot, slow, Engelse wals, 
Weense wals, tango, cha cha cha, samba, rumba, charleston en jive. Zou er 
ééntje alleen gedanst hebben of bleef hij/zij aan de toog hangen?

24 september 1967: Op die dag werd 
de eerste "Valerius de Saedeleer 
wandelzoektocht" georganiseerd door 
de Valerius De Saedeleer Kring. Dit was 
een samenwerking tussen Kern E 12 en 
het Davidsfonds, onder de auspiciën van 
het gemeentebestuur van Etikhove. Was 
de vete tussen de twee verenigingen 
bijgelegd? Blijkbaar wel. Deze zoektocht 
werd georganiseerd naar aanleiding 
van de honderdste verjaardag van de 
geboorte van de kunstenaar. Er werd toen 
ook een brochure uitgegeven, opgesteld 
door Willy Bodequin, "Etikhove in het 
Nationaal Park De Vlaamse Ardennen". 
Deze brochure bevat naast een korte 
biografie van De Saedeleer de beschrijving 
van de wandeltocht. Deze brochure is niet 
meer verkrijgbaar.

Afbeelding op de brieven van de dansleraar en zijn partner.

Cover van de brochure uitgegeven ter 
gelegenheid van deze wandelzoektocht.
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30 september 1967: Na jarenlange rust werd "Doorie", de reus, terug 
opgetooid om met zijn vazallen , de "Deezies", zijn zoveelste triomftocht 
door Etikhove te maken, dit op kermiszaterdag. De stoet, die vertrok aan 
café Mona, bij Henri Valepijn, op het einde van de Stationsberg, en ging tot 
op het dorpsplein, werd gevormd door de "Societeit Komiek", reus Doorie, de 
Deezies, fakkeldragers, het "erekomiteit" en sympathisanten (hoe meer, hoe 
liever). Op het Dorp werd dan ter ere van Doorie en de Deezies een vuurwerk 
afgestoken. Dit gebeuren kon plaatsvinden dank zij de medewerking van 
Désiré (Dees) Slots, taxichauffeur en uitbater van café "Onder den toren" 
tegenover de Sint-Britiuskerk (nu kantoren van het OCMW Maarkedal). Over 
de familie Slots schreef ik een "Kroniek van de familie Slots" die verscheen 
in Businarias nr. 32, jaargang 11 en nr. 34, jaargang 13.

Oktober 1967: bezoek aan de retrospectieve tentoonstelling "Valerius De 
Saedeleer" te Aalst naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn 
geboorte.

Dees Slots (met hoge hoed) naast Deezie en de Deezies op de trappen van het 
gemeentehuis. Vooraan het “erekomiteit” met v.l.n.r. Leon Aelvoet, Willy Bodequin, Jozef 
Erregat en Cyriel Van Ceunebroeck.
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16 december 1967: eerste Keprida (afkorting voor Kern Prijsdansen). Als 
afsluiting van de danscursus werd een danswedstrijd gehouden in de zaal 
Van Butsele. 

Activiteiten van Kern E 12 in het jaar 1968
Ging het er in 1967 nog relatief ernstig aan toe, dan zien we in de archieven 
dat er in 1968 meer en meer de ludieke toer werd opgegaan, waarbij 
kaartavonden, dansavonden en deelnames aan allerlei folkloristische en 
ontspanningsactiviteiten een belangrijke plaats begonnen in te nemen. Dat 
nam nog toe in 1969. 
Ik wil daar verder niet op in gaan. Het is wel jammer dat van de andere 
activiteiten nog amper gegevens zijn bewaard.
16 maart 1968: "Jazz", voordacht door Eric De Merlier.
4 april 1968: bezoek Sint-Hermeskerk Ronse.
6 april 1968: bezoek stadhuis Oudenaarde.
3 mei 1968: "Schilderkunst", voordracht door Valeer Bauters.
5 mei 1968: bezoek aan de tentoonstelling "Contrasten" in het Museum van 
Schone Kunsten te Antwerpen.
18 mei 1968: "Het vliegwezen in de wereld", voordracht door Eric Van 
Overmeeren, technicus bij Sabena.
19 mei 1968: bezoek luchthaven Zaventem, met als gids Eric Van Overmeeren.
26 tot 28 juli 1968: reis naar Trier en Rüdesheim.

Activiteiten van Kern E 12 in het jaar 1969
18 februari 1969: bezoek aan de ijsrevue in het sportpaleis te Gent.
13 tot 19 juli 1969: Zeslandenreis door het Groot Hertogdom Luxemburg, 
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Lichtenstein en Zwitserland.

Activiteiten van Kern E 12 in het jaar 1970
23 februari 1970: Bijwonen toneelvoorstelling "Veertig Karaats" in het 
Feestpaleis te Ronse. De afvaardiging van Kern E 12 bestond uit 18 personen.
14 maart 1970: Voordracht met dia’s door Germain De Rouck. Onderwerp 
"Die Romantische Strasse". Er waren 44 toehoorders in de Parochiezaal van 
Etikhove.
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30 maart 1970: Geleid bezoek door Valeer Bauters aan de tentoonstelling 
"Vlaamse Expressionisten" in Parijs. Er waren negen deelnemers.
23 tot 26 juli 1970: reis naar de Rijnvallei met bezoeken aan Monschau en 
Rüdesheim onder leiding van Peter Thienpont. Er reisden 25 personen mee.
Maanden juli en augustus 1970: Cursus tafeltennis door Julien Bourdeaud’hui, 
gediplomeerd opleider uit Louise-Marie. Er waren 18 cursisten ingeschreven). 
Zie verder.
Vanaf oktober 1970: start Tafeltennisclub in de Belgische competitie. Zie 
verder.
27 december 1970: Geleid bezoek door Valeer Bauters aan de tentoonstelling 
"Bacon, Leger en Picasso" in le Petit Palais en het Musée des Nations in 
Parijs. Er waren 14 belangstellenden uit Etikhove.

Activiteiten van Kern E 12 in het jaar 1971
14 augustus 1971: medewerking aan de organisatie van de toneelvoorstelling 
"La Locandiera" door het Theater Antigone uit Kortrijk in het Centrum 
voor Kunst en Kunstambachten Valerius de Saedeleer. Er waren 52 
belangstellenden.
Maanden juli en augustus 1971: Cursus tafeltennis door Julien Bourdeaud’hui, 
gediplomeerd opleider uit Louise-Marie. Er waren 18 cursisten ingeschreven). 
Zie verder.
Vanaf september 1971: tweede jaar Tafeltennisclub in de Belgische 
competitie. Zie verder.

Het einde van Kern E 12?
De zwaarste actieve periode was grotendeels achter de rug. Enerzijds werd 
te veel overgeschakeld op ludiek amusement, waar op zich niets mis mee is. 
Maar anderzijds gaven de meeste bestuursleden er de brui aan. Dit gebeurde 
niet omdat ze het letterlijk opgaven, maar omdat ze huwden en verhuisden, 
een carrière begonnen op te bouwen en toch ook niet met alle recentere 
activiteiten tevreden waren. In onenigheid zijn ze evenwel niet geëindigd. 
Maar was 1969 wel het einde?

TTC Kern
Einde 1969 kwamen enkele enthousiaste sportievelingen binnen Kern E 
12 samen om onder mekaar tafeltennis te spelen. ’t Zal toen wel eerder 
pingpongen geweest zijn. Daarom dat ze op het einde van de zomer 
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1970 uitgenodigd werden door Julien Bourdeaud’hui, voorzitter van de 
tafeltennisclub van Louise-Marie en grootvader van huidig gemeentesecretaris 
Lesley Jourquin, om samen te oefenen. Dit zou gebeuren, elke zondag, 
vanaf 23 augustus 1970, eerst in de zaal Van Butsele. Veertien dagen later 
kreeg TTC Louise-Marie bezoek van de heer Windels, afgevaardigde van 
de Koninklijke Belgische Tafeltennisbond, die er bij de Etikhovenaren op 
aandrong deel te nemen aan de Belgische competitie, teneinde regelmatig 
te kunnen spelen en ervaring op te doen. De voorwaarden waren echter 
vrij streng betreffende bestuur, materiaal en speelruimte. En… alles moest 
vrij snel gaan, want de competitie begon reeds in oktober. Het bestuur 
werd gekozen onder de leden die tot dan regelmatig aan de trainingen 
hadden deelgenomen. Zo kreeg een nieuwe sporttak in Etikhove zijn eerste 
steunpilaren met als voorzitter Louis Aelvoet, penningmeester Germain Van 
Welden en tijdelijke secretaresse Caroline Ronsse. Er werd gekozen voor 
de naam TTC Kern hiermee refererend naar Kern E 12. Een ploeg zou 
worden ingeschreven in vierde provinciale – de laagste reeks. Die ploeg 
bestond uit Willy Bodequin, Jean-Pierre D’Hondt, Patrick Van Steenbrugghe 
en Patrick Josson. Invallers waren Luc Thomas, Laurent Ghijs, Leon De Meyer, 
Germain Van Welden en Roger Larno. Materiaal (twee competitietafels) en 
lokaal (onder het balkon in de parochiezaal) werden uiteindelijk officieel 

Bijgaande foto van de twee ploegen werd genomen vòòr een van de derbywedstrijden 
tussen Kern A en Kern B. V.l.n.r. Willy Bodequin, Luc Thomas, Jean-Pierre D’Hondt, Jozef 
Bourdeaudhui, Leon De Meyer, Omer Bauters, Patrick Josson en Laurent Ghijs.
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goedgekeurd. Vooral voorzitter Louis Aelvoet had zich de benen van onder 
het lijf gelopen om alles op tijd geregeld te krijgen. 
Het eerste competitiejaar was bevredigend, in zoverre er werd beslist met een 
tweede ploeg te starten. De twee Etikhoofse ploegen werden ingedeeld in 
eenzelfde competitiereeks met tien ploegen, waardoor ze ook tegen mekaar 
uitkwamen. De derby’s tussen TTC Kern A en TTC Kern B waren uiteraard 
telkens een spannend maar ook "feestelijk" gebeuren. 
In de archieven vond ik uitslagen van de wedstrijden tot het jaar 1975-76. 
Het einde van TTC Kern in 1976 was meteen het einde van Kern E 12.

Een hechte vriendenkring… Op 6 december 1971 kwam Sinterklaas op bezoek. Deelden 
mee in de leute: gehurkt v.l.n.r. Luc Thomas, Germain Van Welden, Caroline Ronsse, 
Micheline Van Butsele, Willy Bauters. Staand v.l.n.r. Louis Aelvoet, Jean-Pierre D’Hondt, 
Laurent Ghijs, Jozef Bourdeaudhui, Hendrik Declercq, Patrick Josson en Eric Aelvoet. De 
blinde man is Sinterklaas.

Bron: archief Kern E 12. Met dank aan Micheline Van Butsele.
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Een opmerkelijke metaalvondst
Pieter-Jan Vanhaesebrouck

Een zonnige ochtend in april, zoals er wel meer kunnen zijn in deze wispelturige 
maand. Een ochtend op een braakliggende akker, die goed begon met de 
meer dan welgekomen eerste warmte van het jaar. En het goede weer was 
ongetwijfeld de voorbode van wat nog ging volgen die dag. Reeds enkele 
jaren lang tracht ik met metaaldetector in de hand de geschiedenis in onze 
streek te ontdekken in de bovenlaag van onze velden en weiden. Bij flarden 
komen allerlei artefacten boven de grond, meer dan je zou verwachten. 

Onze bodem zit gewoon 
vol met metalen uit diverse 
tijdsperioden. Grotendeels 
recent, zoals de talloze 
blikjes die achteloos werden 
weggegooid of restanten 
van de duizenden bommen 
die onze regio teisterden 
op het einde van de eerste 
wereldoorlog. En toch zit er 
tussen al dat afval af en toe 
eens een vondst die toch de 
moeite waard is om uit het 
slijk te trekken. Nadat ik die 
ochtend in april een eerste 
veld had doorzocht met een 
medezoeker, besloten we 
om een ander veld te gaan 
bezoeken, op de helling 
van de Kortekeer. Zoals 
we reeds gewoon zijn, 
was ook dit veld bezaaid 
met stukjes koper van 
uiteengespatte obussen. 
Maar één sterk signaal van 
de detector wees toch op 
een iets groter, massiever 

Deze foto werd genomen enkele minuten nadat het bijltje 
uit de grond kwam.
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stuk metaal in de grond. Ik vermoedde initieel een vondst waarvoor we 
DOVO zouden moeten optrommelen, namelijk een intacte, niet ontplofte 
obus. Maar bij het voorzichtig uitgraven met de spade, lag al snel een 
uitzonderlijke vondst naast het putje. Ook al had ik dit nog nooit gevonden, 
en zal ik ongetwijfeld ook nooit een tweede exemplaar boven spitten, ik 
wist direct dat dit een zeer oud stuk betrof: een bijltje uit het bronstijdperk. 
Die dag kon voor mij alvast niet meer stuk! Na ettelijke eeuwen diep onder 
de grond bewaard te zijn, is deze hoogstwaarschijnlijk door een diepere 
ploegbeurt dan normaal in de bovenste laag van het veld terecht gekomen. 

Éénmaal thuis gekomen, heb ik me direct met de wettelijke verplichtingen 
bezig gehouden: via de online meldingskaart werd het Vlaams agentschap 
van Onroerend Erfgoed op de hoogte gebracht van deze vondst. Een dag later 
kreeg ik dan ook vanuit 'Brussel' de vraag of ik dit bijltje voor registratie en 
bestudering voor korte tijd kon afstaan aan hun diensten. Ik bespaar jullie de 
beschrijving van de weg die dit bijltje gemaakt heeft om, ten eerste in Brussel 
en ten tweede om bij de diverse diensten te geraken. Want naast registratie 
diende er ook een beoordeling door een kenner gegeven te worden en werd 
het bijltje zowel gefotografeerd als getekend. Al bij al verliep het verblijf 
van het bijltje in onze hoofdstad vrij vlot en kreeg ik het metalen ding via 
enkele tussenstappen terug van de archeologen van Solva die op dat tijdstip 
al aan de opgravingen van de markt van Oudenaarde begonnen waren. Om 

De steel werd gemaakt uit een van nature gevorkte tak. De hielbijl werd met touw of lederen 
riem vastgesjord.
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Foto's van na de conservatiebehandeling. Talloze kleine putjes in de donkergroene patinelaag 
wijzen op bronsrot. Een probleem dat dankzij de behandeling stabiel zou moeten blijven.
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dezelfde week terug aan de archeologen van Solva te overhandigen omdat 
zij zo vriendelijk waren om het bijltje via hun diensten aan de conservatrice, 
Natalie Cleeren uit Geetbets, te geven. Conservering was namelijk nodig 
om de huidige staat van het brons te vrijwaren van verdere afbrokkeling en 
bronsrot. Een kleine maar zeer belangrijke investering die ik er zeker voor 
over had.

Onlangs kreeg ik dan de beschrijving en beoordeling die gemaakt werd door 
Luc Van Impe, toch een kenner op gebied van metalen voorwerpen uit het 
bronstijdperk, en was ik aangenaam verrast door zijn bevindingen. Ook al 
kleven er nog wat onzekerheden aan de beoordeling en is er volgens de 
heer Van Impe nog verder onderzoek nodig, toch kunnen we al met grote 
zekerheid stellen dat het een hielbijl betreft dat dateert uit het midden 
tot late bronstijdperk, wat overeenstemt met de 15e tot 13e eeuw voor 
Christus. Een snelle rekensom maakt dat het bijltje ongeveer 3500 jaar 
oud is. Dit soort bijlen is vrij frequent teruggevonden in heel West-Europa.  
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Qua vorm en gewicht zijn er gelijkenissen met andere gevonden hielbijlen 
in Normandië en Picardië, wat doet vermoeden dat het bijltje van de 
Kortekeer afkomstig is uit de Atlantische zone (d.w.z. Zuid-Engeland en 
Noord-West Frankrijk). Opmerkelijk is de aanwezigheid van gaten in de 
basis van de hiel. Het is niet echt duidelijk of het hier om echte gietfouten 
gaat dan wel doelbewuste aangebrachte luchtgaten. De gevonden bijl is 
eerder een praktisch gebruiksvoorwerp, getuige daarvan de schade en 
de iets asymmetrische uitwaaierende snede, die op behamering en dus 
hernieuwde aanscherping wijst. Hoe deze bijl uiteindelijk in de bodem van 
Maarkedal is terecht gekomen, zal nooit achterhaald kunnen worden, maar 
het bewijst toch dat er in onze regio nederzettingen aanwezig waren tijdens 
het bronstijdperk. Je kan je enkel maar inbeelden hoe de streek er toen moet 
uitgezien hebben, met de schaarse bewoning die er toen moet geweest zijn. 
Konden we maar een teletijdmachine instappen en millennia terug gaan in 
de geschiedenis. Een metaaldetector komt eigenlijk al aardig in de buurt…

Met dank aan Luc Van Impe, archeologen Bart Cherretté, Evelien Taelman, 
Wouter De Maeyer en Arne De Graeve (Solva), Erwin Meylemans en Jan 
Moens (Onroerend Erfgoed) en Natalie Cleeren (conservatie) voor hun 
kennis, hulp en advies.

Provincie Oost-Vlaanderen en de heemkundige 
tijdschriften.
Een zestal jaar geleden startte de Centrale Bibliotheek van de Provincie 
Oost-Vlaanderen met de ontsluiting van de tijdschriften en jaarboeken 
op artikelniveau. Deze catalogus is terug te vinden op internet op 
www.ovinob.be/provbib/. Men kan in één beweging al die tijdschriften 
doorzoeken op titel of trefwoord, op auteur en daarbij krijgt men dan de 
referenties (jaar, nummer, pagina’s) van het tijdschrift of jaarboek.
Een paar later werden al deze publicaties door een externe firma gescand 
en in 2016 gaf de Deputatie groen licht om deze scans aan de heemkundige 
kringen ter beschikking te stellen. In ons documentatiecentrum kunnen de 
ingescande nummers van Businarias heel efficiënt doorzocht worden op 
(combinaties van) woorden. 
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Van Franschmans en Walenmannen
Paula Vander Mijnsbrugge

De auteur van dit boek, Dirk Musschoot, hield op vrijdag 19 mei 2017, een 
lezing over de seizoenarbeiders uit Vlaanderen in de 19e en 20ste eeuw in de 
parochiezaal te Nukerke. 
Een boeiende uiteenzetting over de noden en de wilskracht van de vele 
mannen die hun gezin verlieten voor enkele weken o.a. naar Wallonië en 
Frankrijk, en voor enkele franken,… toen hier in Vlaanderen door de mislukte 
oogsten (honger!), werkloosheid, ziekten,…armoe troef was 
Hij beschreef uitvoerig hun levensomstandigheden. Deze kan men als volgt 
samenvatten: geen hygiëne of comfort, barre weersomstandigheden, weinig 
voeding, vele uren werken en vooral ook afgesneden van het thuisfront…en 
toch hield men de moed erin.
Kortom de talrijke aanwezigen kregen een inzicht in een stukje vergeten 
geschiedenis welke te weinig in de kijker gezet wordt. Voor deze die de 
avond moesten missen, is er natuurlijk nog het boek. 

Dirk Musschoot signeert "Van Franschmans en 
Walenmannen" – foto Marijke Van Welden.
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De foto’s van Johan en Jean
Jozef Bourdeaudhui

Johan Vanhuffel houdt zich bij Businarias bezig met het inventariseren van 
foto’s uit de oude doos. Maar hij heeft assistentie gekregen: ook Jean Capiau 
houdt zich nu bezig om samen met Johan het reeds uitgebreide fotoarchief 
van Businarias verder te inventariseren.
Het is de bedoeling om in elke uitgave van Businarias enkele foto’s te 
publiceren, daarrond één en ander te vertellen (wij schrijven dus geen 
artikel rond deze foto’s) en indien gewenst, de lezer te vragen mee te helpen 
bij de identificatie van de personen welke op de foto’s voorkomen of de 
omstandigheden waarin de foto is gemaakt te becommentariëren (vergeet 
niet het referentienummer van de foto te vermelden), en … opbouwende 
kritiek is steeds welkom. Daartoe kan U steeds terecht bij de archivarissen 
van Businarias, via mail naar "Ter Maelsaecke", of kom eens langs naar de 
Maalzaakstraat te Maarkedal (alle nodige gegevens daartoe zijn te vinden 
in dit boekje of op de website www.businarias.be). Hebt U zelf nog oude 
foto’s, breng ze bij Johan en/of Jean in "Ter Maelsaecke". Daar worden ze 
ingescand en geïnventariseerd. Uw originelen krijgt U steeds terug.

Schorisse, foto 0073
Zover ik mij herinner moet dit de eerste foto zijn van een huwelijk dat in 
ons tijdschrift wordt opgenomen. Iets speciaals? Eigenlijk niet. Hoewel… het 
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gaat hier wel over het huwelijk van Gerard De Ronne en Lea Vansmevoorde, 
gesloten op 24 augustus 1943. Zouden de huidige trouwkoppeltjes (voor 
zover die nog voorkomen) zich dergelijk beeld op hun huwelijk kunnen 
voorstellen? Zover de kwaliteit van de foto het toelaat raad ik de lezer aan 
het beeld goed te bekijken: hoe oud zien al die personen er uit, bekijk hun 
kledij, de fotocompositie… ondenkbaar vandaag! En wie zit daar rechts?
Van links naar rechts: Odile Van De Mergel, Sidonie Planchon, August 
Vansmevoorde, Elodie De Vos, Gerard De Ronne, Lea Vansmevoorde, Emiel 
De Ronne, Marie Verpoort en pastoor Henri Verpoort (nonkel pastoor?).

Etikhove, foto 0133
Dat de fanfare "De Bijenkorf" tot de favorieten van deze rubriek behoort wil 
ik graag toegeven. Deze keer een foto van kort na Wereldoorlog II. Zou het 
kunnen dat tot enkele maanden geleden Jozef Goessens (nr. 37) de langst 
levende was?

Zittend v.l.n.r.: (1) Fedor Van Schorisse, (2) Emiel Ghijs, (3) Achille De 
Merlier, (4) Julien De Wolf, (5) burgemeester Charles Blommaert, (6) Omer 
Goeminne, (7) Adelin Van Der Stichel, (8) Arthur Van Overmeeren, (9) Gaston 
Veys, (10) Ivo Aelvoet, (11) Pascal Norga.
Midden v.l.n.r.: (12) Remi Schiettecatte met vlag, (13) André Schiettecatte, 
(14) Marcel Van Overmeeren, (15) Cesar De Roose, 16) Henri De 
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Meulemeester, (17) Robert De Rouck, (18) Marcel Van Hooland, (19) Roland 
Ysenbaert, (20) Jozef Creteur, (21) Octaaf ’t Hooft, (23) Roger De Roose, 
(24) Albert Thienpont, (25) Etienne Van Wambeke, (26) Omer Van Welden , 
(27) Max De Ronne, (28) René Van Butsele.
Achteraan v.l.n.r.: (29) Georges Sentrie, (30) Willy Veys, (31) Rafaël De 
Roose, (32) Michel De Ronne, (33) Gilbert Rédelé, (34) Richard Ysenbaert, 
(35) André de Roose, (36) Rupert Van Nieuwenhuyze, (37) Jozef Goessens, 
(38) veldwachter Emiel De Vos, (39) Jean Roman, (40) Georges De Vos, 
(41) Emile Vermeersch, (42) Leon Balcaen.

Maarke, foto 0325

Een prachtige schoolfoto uit 1923. Precies 95 jaar geleden. In het beste 
geval kan hier iemand nog zijn grootmoeder of -vader herkennen. Zijn het 
geen schatjes? Tenzij zuster Christiane… 
Bovenste rij v.l.n.r.: Frans Van Heddegem, ? Moureau, Edgard Commere, 
Arthur Van Den Hautte, Henri Schiettecatte, Maurice Roman, ?, Gaston De 
Craeye, Arthur Dhaeyer.
Tweede rij v.l.n.r.: ? Ceunebroecke, Leon Paeme, Henri Botteldoorn, Florent 
Van Coppenolle, Firmin De Vos, Charles D’Hondt, Edgard Schiettecatte, Albert 
De Rooze, Henri Fort, Aimé Capiau.
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Derde rij v.l.n.r.: Michel Van Welden, André Groenez, Annie De Roose, Alice 
Portois, Julia Van Kerckhove, Michel Venois, Georges Van Helleputte.
Vierde rij v.l.n.r.: Annie Bauwens, Martha Van Overmeiren, Jeanne Van 
Overmeiren, Odile ?, Julia Schiettecatte, Guilberta Busson, ? Groenez, Anna 
De Rooze, ? Lenvain.

Maarke foto 0951
Deze foto verscheen in het boekje nr. 61 van januari 2017. Hier dient iets 
te worden rechtgezet. Het nr. 8 is Robert Van Wambeke. Met dank aan zijn  
broer Noël voor deze opmerking.

Oproep
Wist je dat er enkele decennia geleden tussen de Geitenhoek en de 
Mussestraat in Etikhove ongeveer veertig cafés waren? In 1983 maakte 
Guillaume Meersman een inventaris van alle herbergen in Etikhove. Daar is 
echter verder nooit iets mee gebeurd. 
’t Wordt dus hoogtijd dat er iemand die zelf amper op café gaat/ging daar iets 
mee aanvangt. Vandaar dat ik een oproep doe naar Etikhovenaren (en ook 
anderen natuurlijk). Wie heeft er nog foto’s van die talrijke cafés (exterieur 
en/of interieur), van hun bewoners, e.d.? 
Neem dan aub met mij contact op om verdere afspraken te maken.
Jozef Bourdeaudhui
Tel.: 055-316894 of via jobo00@skynet.be
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Ledenlijst 2017

Ereleden

Steunende leden

Bibliotheek Omer Wattez, Etikhove
Fam. Luc Bothuyne-De Maeseneire, 
Maarke-Kerkem
Fam. Jozef Bourdeaudhui, Etikhove
Mevr. Bernadette Casiers †, Etikhove
Dhr. Laurent Claeys, Gent
Fam. Romain De Bleeker-Glibert, Ronse
Dhr. Antoine De Brauwere, Oudenaarde
Dhr. Stan De Wolf, Ronse
Fam. Chris en Ann Delaere-Dieryckx, Etikhove
Fam. Jozef Eeckhout-Batteauw, Etikhove
Dhr. Dieter Ghijs, Etikhove
Dhr. Eric hantson, Mol
Dhr. Noël Huysman, Oudenaarde
Mevr. Lesley Jourquin, Nukerke
Fam. Walter Kerckhove, Nukerke

Fam. Fernand Maes, Maarke-Kerkem
Dhr. Joris Nachtergaele, Etikhove
Dhr. Peter Thienpont, Etikhove
Mevr. Paul Van Butsele-Van Obost, Ronse
Mevr. Rita Van Caenegem, Schorisse
Dhr. Etienne Van der Stricht, Oudenaarde
Mevr. Marie-Paule Van Nieuwenhuyze, Etikhove
Fam. Rudi Van Paemel, Nukerke
Mevr. Marijke C. G. Van Welden, Etikhove
Mevr. Paula Vander Mijnsbrugge, Nukerke
Dhr. Eric Vandewalle, Oudenaarde
Dhr. Marcel en Cecile Verbeurgt-
Vannieuwenhuyze, Heist-op-de-berg
Apotheker Philippe Verzele Apoth. N60, 
Nukerke
Fam. Marc Vuylsteke-Casteleyn, Nukerke

Dhr. Louis Aelvoet, Kluisbergen
Fam. Carlos Aelvoet-Voet, Wortegem-Petegem
Fam. Dirk Backeland-De Tavernier, Schorisse
Fam. Denis Baekeland, Schorisse
Mevr. Bea Baeskens, Schorisse
Fam. Jozef Bauters-Vindevogel, Oudenaarde
Dhr. Norbert Besard, Zarlardinge
Fam. Pascal Bothuyne, Schorisse
Fam. Marc Bourdeaud'hui, Etikhove
Fam. Jean Capiau, Schorisse
Dhr. Paul Carteus, Ronse
Dhr. Carlo Cierkens, Maarke-Kerkem
Dhr. Chris Clepkens, Tielt-Aarsele
Dhr. Roger Coopman, Zottegem
Mevr. Agnes Daneels, Ronse
Dhr. Steve De Boever, Etikhove
Dhr. Roger De Bus, Schorisse
Dhr. Yves De Buysscher, Schorisse
Dhr. Jacques De Buysscher, Ronse
Dhr. Leander De Cauter, Maarke
Dhr. Georges De Clercq-Roman, Etikhove
Dhr. Joos De Cubber, Oostkamp
Fam. Philippe De Feyter, Ronse
Fam. Benoit De Feyter, Etikhove
Fam. Geert De Geyter-Eeckhaut, Schorisse
Dhr. Georges De Jaegher , Oudenaarde
Dhr. Philippe De Keyser, Oudenaarde

Dhr. Andre De Loenzien, Wortegem-Petegem
Fam. Dirk De Merlier, Etikhove
Mevr. Nelie De Merlier, Oudenaarde
Dhr. Marcel De Mets, Oudenaarde
Dhr. Marc De Nil-Schiettecatte, Oudenaarde
Mevr. Regina De Rodder, Horebeke
Dhr. Dirk De Rouck, Maarke
Fam. Gerard De Smet, Etikhove
Dhr. Marc De Smet, Etikhove
Apotheker Charlotte De Splenter, Etikhove
Fam. Andre De Tandt, Ronse
Fam. Roger De Tavernier, Schorisse
Fam. Paul De Tavernier, Etikhove
Mevr. Ann De Tollenaere, Schorisse
E.H. Pierre De Vidts, Etikhove
Mevr. Magda De Voet, Nukerke
Fam. Lothar De Voet-Vercruysse, Ronse
Dhr. Eric De Weer, Koksijde
Fam. Albert De Worm, Ronse
Fam. Alain Decock-Haelters, Nukerke
Dhr. Dirk Dekeyzer, Schorisse
Fam. Pierre Depoorter-Degroodt, Schorisse
Dhr. en Mevr. Stanis Deriemaeker, Berchem 
(Antwerpen)
Dhr. Piet en Bernadette Deriemaeker-Besard, 
Nukerke
Fam. Norbert Deriemaeker-Geenens, Nukerke
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Katelijn en Greet Descamps, Etikhove
Dhr. Eric Devos, Maarkedal
Dhr. Mark Deweerdt, Etikhove
Fam. Marc en Lucie Deweze-Vanwymeersch, 
Ronse
Dhr. Jean-Paul Deworm, Mol
Dhr. Jean-Pierre D'Hondt, Etikhove
Fam. Jos en Mona Dierckx-Deprez, Ronse
Fam. Duthye-Pot, Ronse
De Hr. Marc Erregat, Etikhove
Dhr. Lucien Geenens, Zwalm
Dirk en Nadine Gelaude-Debacker, Schorisse
Dhr. Frans Ghijs , Schorisse
Mevr. Elisabeth Ghysels , Nukerke
Dhr. Jan Gyselinck, Boechout
Hof van Goeminne , Etikhove
Dhr. Karel Hubau, Gavere
Mevr. Julia Larno, Zwalm
Fam. Steven Lippens, Nukerke
Fam. Etienne Lippens, Nukerke
Dhr. Noël Livyns , Outrijve
Fam. Roger Lodens-Schiettecatte, Nukerke
Dhr. Julien Mejor, Zingem
Fam. Luc Mincke-Thienpont, Maarke-Kerkem
Dhr. Kenneth Noterman, Nukerke
Fam. Frans Okerman, Brakel
Dhr. Paul Opsomer, Nukerke
Dhr. Jean-Pierre Pannekoek, Ronse
Fam. Roland Pieters-Van Der Donckt, 
Vloesberg
Mevr. Godelieve Polet, Schorisse
Dhr. Noël Popelier, Nukerke
Dhr. Patrick Provost, Schorisse
Fam. Danny Provost, Schorisse
Dhr. Alfons Ruysschaert, Outrijve
Mevr. Marie-Josephe Schoorens, Oudenaarde
E.H. Maurice Schoorens, Maarkedal
Mevr. Maria Sprimont, Etikhove

Dhr. Jan Thomas, Nazareth
Dhr. Jonny Thomas, Etikhove
Mevrouw Ilse Van Den Eede, Nukerke
Dhr. Germain Van Der Hauwaert, Schorisse
Dhr. Jos Van Eeckhoudt, Oudenaarde
Dhr. Jacques Van Haesendonck, Maarke-
Kerkem
Jean-Pierre Van Heddegem, Maarke-Kerkem
Dhr. Hendrik Van Hooland, Nukerke
Mevr. Marie-Paule Van Nieuwenhuyse, 
Ottignies
Dhr. Frederik Van Nieuwenhuyze, Etikhove
Dhr. Geert Van Wambeke, Schorisse
Fam. Damien Van Wambeke, Ronse
Mevr. Anny Vande Catsyne, Etikhove
Dhr. Willy Vande Wiele, Oudenaarde
Mevr. Denise Vandenabeele, Oudenaarde
Dhr. Roger Vandenhoucke, Gent
Dhr. Valère Vander Kimpen , Geraardsbergen
Fam. Paul Vander Linden-Schoorens, Nukerke
Fam. Rufin Vanderdonckt, Schorisse
Notaris Lucie Vandermeersch, Oudenaarde
Dhr. Luc Vanhelleputte, Maarke-Kerkem
Dhr. Jan Vanovermeire, Etikhove
Dhr. Jean en Magda Velghe-Vanderkimpen, 
Ronse
Fam. Etienne Vercruysse-De Maeseneire, 
Zingem
Fam. Verfaille-De Maeseneire, Ronse
Fam. Luc Vermeire-Polet, Etikhove
Dhr. Andre Vermeulen, Soignies
Fam. Luc Vermeulen-Besard, Schorisse
Dhr. Rudy Weyts, Oudenaarde
Dhr. Germain Weytsman, Nukerke
Dhr. Rudolf Wiegers, Maarke-Kerkem
Fam. Paul Willen-Pot, Maarke-Kerkem
Fam. Paul Wittebroodt-Donckerwolcke, 
Schorisse

Leden
Prot. Hist. Museum "Abraham Hans", Horebeke
Mevr. Gerda Achtergaele, Maarke-Kerkem
Fam. Luc en Nicole Aelvoet, Schorisse
Fam. Andre en Josiane Aelvoet-Provost, 
Maarke-Kerkem
Fam. Anckaert-Roman, Etikhove
Fam. Ghislain Assez-Lesceux, Schorisse
Fam. Paul Baekeland, Oudenaarde
Dhr. Valère Bauters, Etikhove

Dhr. en Mevr. Marc en Lieve Bauwens-Capiau, 
Nukerke
Fam. Bauwens-Moreels, Maarke-Kerkem
Dhr. Ruud Bodegraven, Ronse
Dhr. Boudewijn Botteldoorn, Vloesberg
Fam. Fr. Botteldoorn-De Lepeleere, Etikhove
Mevr. Barbara Bourdeaud'hui, Etikhove
Mevr. Rachel Bourgeus, Oudenaarde (Bevere)
Mevr. Rosine Bousard, Maarke-Kerkem
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Dhr. Lieven Byls, Avelgem
Fam. Gerard Capiau-Laemont, Etikhove
Fam. J-P Capiau-Van Nieuwenhuyze, Etikhove
Dhr. en Mevr. Philippe en Sabine Caron-
Dejonghe, Nukerke
Mevr. Christha Claus, Ooike
Dhr. Koen Claus, Etikhove
Fam. Robert Coessens-Besard, Schorisse
Fam. Jean Collet-De Temmerman, Schorisse
Fam. Paul Cordier-Lefebvre, Nukerke
Fam. José Cornil - Braeckman, Schorisse
Fam. Cosijn-Papegnies , Etikhove
Fam. Johan Cottens-Deweer, Anzegem
Dhr. Richard Couvreur, Kortrijk
Dhr. Honoré De Bo, Oudenaarde
Fam. Stefaan De Clercq-Cierkens, 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
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
Dhr. Lucien De Mullier, Schorisse
Dhr. Roger De Potter, Sint-Maria-Horebeke
Dhr. Pieter De Praetere-Declercq, Etikhove
Dhr. Georges De Rijcke, Maarke-Kerkem
Mevr. Martine De Ronne, Wondelgem
Dhr. Fernand De Smet , Schorisse
Fam. Lucien De Steur-Dhaeyer, Schorisse
Dhr. Fernand De Vos, Ronse
Fam. Patrick De Vos-Thienpont, Etikhove
Fam. Roger Declercq-Keytsman, Etikhove
Fam. Declercq-Maes, Etikhove
Dhr. André Decubber, Schorisse
Mevr. Christa Den Haerynck , Etikhove
Mevr. Martine Denayer, Oudenaarde
Dhr. Donaat Deriemaeker, Nukerke
Dhr. Johan Deschaumes, Ronse
Dhr. Martin & Ingeborg Desmaele-Deriemaeker, 
Nukerke
Families Desmaele-Vandewalle, Schorisse
Mevr. Lutgarde Desmet, Maarke-Kerkem
Fam. Herman Detemmerman, Schorisse
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. Tom D'hont , Maarke-Kerkem
Dhr. Mark Didier, Maarke-Kerkem
Dhr. Remi Donckerwolcke, Ronse
Fam. Adelin Dreelinck-De Maeseneire, Nukerke
Fam. Dumortier-Faingnaert, Horebeke
HK Mont-de-l'Enclus Duponcheel Philippe, 
Mont-de-l'Enclus
Dhr. Hubert Eeckhout-De Bo, Etikhove
Fam. André Erregat, Etikhove
Dhr. Marcel Everaert, Louise-Marie 
 Familiekunde Vlaanderen, Merksem-
Antwerpen
 Geschied- en Oudheidkundige Kring, Ronse
Dhr. Herman Gevaert, Ronse
Mevr. Lieve Goessens, Horebeke
Dhr. Michel Gyselinck, Oudenaarde
Dhr. Luc Hoffmann, Oudenaarde
Dhr. Claude Holvoet, Kluisbergen
Mevr. Mieke Jaenen, Schorisse
Dhr. Roger Ketels, Schorisse
Dhr. Toon Labiau, Lierde
Dhr. Jean-Paul Laemont, Kortrijk
Fam. Clement Lemarcq-De Coker, Etikhove
Mevr. Liliane Maes, Oudenaarde
N.V. Maran, Nukerke
Mevr. Emmy Meirlaen, Etikhove
Dhr. Johan Moreels, Oudenaarde
Mevr. F. Uyterhaegen Museum voor 
Streekgeschiedenis, Zottegem
Dhr. Herman Norga, Oudenaarde
Mevrouw Linda Ockerman, Etikhove
Fam. Bernard Opsomer, Oudenaarde
Mevr. Beatrijs Opsomer, Oudenaarde
Fam. Orins-Cruypenninck, Schorisse
Dhr. Marc Peeters, Maarkedal
Mevr. Lieve Philips, Schorisse
Fam. Piens-Van Damme, Schorisse
Fam. Etienne Pieters-Veys, Maarke-Kerkem
Dhr. Roger Podevijn, Brakel
Dhr. Michel Polet, Oudenaarde
Fam. Pedro Pype-Langen, Etikhove
Dhr. Michel Roman, Ronse
Dhr. Robert Roman, Oudenaarde
Fam. Nery en Mariette Roman, Schorisse
Fam. Romain Roman-Devos, Ronse
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Dhr. Bernard Ryheul, Schorisse
Dhr. Filip Santens, Oudenaarde
Dhr. Roland Schiettecatte, Schorisse
Mevr. Laurette Schiettecatte-Van Der Heyden, 
Schorisse
Dhr. José Schoorens, Nukerke
Mevr. Inge Schoorens, Nukerke
Fam. Somers-Morisse, Nukerke
Mevr. Yvonne Spileers, Maarke-Kerkem
Fam. P. en K. Spileers-Lodens, Nukerke
Fam. Roger Spileers-Willems, Nukerke
Mevr. Yvette Stevens, Etikhove
Fam. Frederic Thomaes-Lodefier, Brussel
Dhr. Steven Thomas, Nukerke
Mw Luc Thomas-Vandenhaute, Etikhove
Dhr. Wim T'Hooft, Oudenaarde
Dhr. Koenraad Tulleken, Oudenaarde
Dhr. Theo Valck, Avelgem
Mevr. Micheline Van Butsele, Etikhove
Adelin Van Coppenolle, Maarke-Kerkem
Dhr. Roland Van Coppenolle , Ronse
Fam. Wim Van Coppenolle-Baekeland, Ronse
Fam. Gerard Van de Meulebroucke, Zottegem
Mevr. Rita Van de Voorde, Schorisse
Mevr. Liliane Van Heddegem, Schorisse
Mevr. Adrien Van Heddegem-Cordier, Maarke-
Kerkem
Mevr. Cecile Van Melle, Merelbeke
Dhr. Stefaan Van Nieuwenhuyze, Etikhove
Mevr. Claudine Van Overmeire, Schorisse
Fam. Bertrand Van Overmeiren-De Vos, 
Nukerke

Mevr. Nelly Van Paemel, Lierde
Dhr. Leo Van Poucke, Sint-Amandsberg
Dhr. Johan Van Quickelberghe, Maarke
Dhr. Theo Van Schoorisse, Horebeke
Dhr. Willy Van Schoorisse, Horebeke
Dhr. Koen Van Wambeke, Schorisse
Dhr. Marnic Van Wijnen, Etikhove
Dhr. Patrick Vandamme, Deinze
Dhr. Eric Vandamme, Etikhove
Mevr. Mady Vandekerckhove, Etikhove
Fam. Emiel Vandenabeele, Nukerke
Mevr. Ginette Vandendriessche, Ronse
Dhr. Marcel Vandenheede, Kluisbergen
Dhr. Paul Vandensteene, Groot-Bijgaarden
Dhr. Norbert Vanderkimpen, Ronse
Fam. Hendrik Vanderkimpen-Martens, Nukerke
Fam. Eugène Vanhoorne-Breda, Schorisse
Dhr. Johan Vanhuffel, Oudenaarde
Dhr. Robert Vanpevenaeyge, Oudenaarde
Mevr. Rachel Vansmevoorde, Oudenaarde
Mevr. Els Vercruysse, Ronse
Mevr. Micheline Verleyen, Ronse
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
Fam. Gilbert Ysebaert-Cierkens, Maarke-
Kerkem

Dit is het laatste nummer van het werkjaar 2017.
Wie nu al zijn lidgeld voor 2018 wil betalen, kan het gekozen bedrag 
overschrijven op rekening BE80 7475 1604 5077 van de Heemkundige 
Kring Businarias, met vermelding van uw naam en "lidgeld 2018".

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, 9681 Maarkedal
 marcvuylsteke@skynet.be 
Ondervoorzitter en webmaster:
 Jozef Bourdeaudhui, Maarkendries 23A, 9680 Maarkedal 

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

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

rudi.vanpaemel@skynet.be
Archiefverantwoordelijken:
 Roger Lodens, Oude Heerweg 10, 9681 Maarkedal
 Johan Vanhuffel, M. V. Torhoutstraat 9 / 0102, 9700 

Oudenaarde
 Jean Capiau, Langestraat 10, 9688 Maarkedal
Leden:  Paul Baekeland, Clothaire De Deken, Roger De Tavernier en 

Peter Thienpont

Documentatiecentrum "Ter Maelsaecke"
 Maalzaakstraat 21, 9680 Maarkedal 

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

15 juli tot 15 augustus

Webpagina
www.businarias.be

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

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

Heemkundige Kring

Maarkedal
BUSINARIAS

gesticht in 1996
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