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Heemkring Scheldeveld 45 jaar
Een Interview met Johan Van Twembeke,
voorzitter van Heemkring Scheldeveld.
Hoe is Heemkring Scheldeveld ontstaan?
Eind 1969 werd Heemkring Scheldeveld
opgericht. Het idee om te starten met een
heemkundige kring kwam van Raf Van den
Abeele, de toenmalige burgemeester van SintMartens-Latem en Julien Van Twembeke, toen
voorzitter van het Davidsfonds. Raf verzorgde in
dit tijd het secretariaat van het Verbond voor
Heemkunde (nu Heemkunde Vlaanderen). Deze
twee hadden een gezamenlijke heemkundige
interesse en vonden elkaar onder meer naar aanleiding van een heemkundige tentoonstelling
in zaal Begonia. Deze tentoonstelling vormde een onderdeel van de feestelijkheden van 100
jaar De Pinte en werd georganiseerd door het Davidsfonds. Raf zorgde ervoor dat ook Jozef
Weyns, oprichter van Bokrijk, de tentoonstelling kwam bezoeken. Dit verklaart waarom er
veel leden van het Davidsfonds toen ook lid werden van de heemkring die een jaar later werd
opgestart.
De vonk sprong over en Raf en Julien besloten een heemkundige kring op te richten. De
eerste voorzitter werd Adriaan Verhulst en Julien Van Twembeke secretaris. Raf Van Den
Abeele zou in 1973 voorzitter worden.
Mijn moeder ontwierp het logo
Bij de oprichting van Heemkring Scheldeveld was ik nog niet echt
betrokken partij. Mijn vrije tijd ging toen als 18 à 19-jarige naar
basketballen.
Er kwamen in die tijd wel veel mensen bij mij thuis over de vloer die de
interesse in de materie vergrootten. Ook mijn moeder droeg haar
steentje bij, als bestuurslid van KWB en KAV, maar zeker ook op
grafisch vlak. Zij heeft nog les gekregen in Brussel van Permeke en
ontwierp het logo dat nu op het Pintenaarke staat.
Mijn vader had de voorbereidingen getroffen om een stamboom op te
maken voor de familie, maar had hiervoor weinig tijd. Ik heb dit dan zelf uitgewerkt, aktes
opgezocht, testamenten nagelezen en hiervan een genealogie opgemaakt die resulteerde in
een boek van 450 bladzijden.
Naast het clubblad ‘Fairplay’ voor de basketbalploeg waren dit mijn eerste stappen als
schrijver. Met het basketten moest ik stoppen door een rugletsel. Aangezien ik niet stil wilde
zitten, ben ik halfweg de jaren ’80 in het bestuur van Heemkring Scheldeveld gestapt. Mijn
vader en Raf wilden na 25 jaar bestuur de fakkel doorgeven. Zo werd ik in 1994 voorzitter.
Het secretariaat werd overgedragen aan mijn vrouw, Marilyn Couck.
Hoe werd het 45-jarig bestaan van Heemkring Scheldeveld gevierd?
Naar goede gewoonte geef ik om de vijf jaar in mijn ‘speech’ altijd een aantal persoonlijke
mijmeringen over heemkunde, erfgoed en geschiedenis. Dit jaar lag de klemtoon meer op
geschiedenis die als een rode draad door het verhaal loopt. Ik gebruikte hiervoor fragmenten
van de viering in ’95. Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de vereniging werden er
toen video-opnames gemaakt in Sint-Martens-Latem, waarbij mijn vader en Raf toespraken
hielden. Die beelden werden getoond, samen met foto’s van activiteiten van toen.

Het Jaarboek zelf wordt steeds voorgesteld door Albert Le Clercq uit Nazareth. Hij raakt dan
de markante, soms grappige zaken aan zodat de bijna 100 aanwezigen op een meer luchtige
manier een voorstelling krijgen van het Jaarboek en zin krijgen om het te lezen.
Het jubileumnummer van het jaarboek is met 358 pagina’s ook een pak omvangrijker dan
andere jaren en bevat oorlogsverhalen, interessante zaken uit krantenartikels, info over
bloemisten met foto’s … (zie verder)
Tijdens de viering werd er ook een boeiende lezing gegeven over vondelingen. Uit de lezing is
me onder andere bijgebleven dat vroeger mensen die afstand wilden doen van hun kind,
gebruik konden maken van een vondelingenschuif. Om het kind later terug te kunnen vinden,
gebruikte men een papiertje met een nummer. De ene helft van het papiertje werd bij het
kind gelegd, de andere helft hield de moeder bij. Wie achteraf zijn kind terug wilde vinden
kon dit dan doen aan de hand van het nummer op het papier.
Nadien gingen we eten in Viteux.
Op welke oplage wordt het jaarboek verspreid?
Dat is afhankelijk van het aantal leden, ongeveer 250 personen over negen gemeentes
(waarbij De Pinte en Sint-Martens-Latem het best vertegenwoordigd zijn). Er wordt ook
geruild met jaarboeken van andere heemkundige kringen, waardoor de totale oplage zo’n 375
exemplaren betreft. De bibliotheek met jaarboeken is te vinden in het documentatiecentrum
in Sint-Martens-Latem.
Als detective te werk
Vanwaar komt uw interesse om te grasduinen in oude artikels, boeken …?
Ik denk dat ik intussen verslaafd ben hieraan; ik ben altijd op zoek naar meer info. Door elke
foto raak ik geïntrigeerd: wie staat er op, wat, waar … Ik zoek steeds de verhalen erachter.
Het zijn ook vaak de details die het hem doen, zoals een straatzicht met intussen verdwenen
gebouwen, of foto’s van festiviteiten uit het verleden.
Misschien ook om mensen een plezier te doen. Mensen zijn vaak geïnteresseerd in de eigen
geschiedenis. Het is ook gewoon leuk om geschiedenis te kunnen delen.
Doorheen de jaren ben ik al veel te weten gekomen. Het is boeiend om van de fragmenten
die je hier en daar oppikt het hele verhaal te kunnen reconstrueren.
Op basis van de nieuwe verhalen die ik verzamel, kunnen er ook nieuwe activiteiten ingericht
worden. Bijvoorbeeld de presentatie over kleine landeigendommen op 15 maart om 15 uur in
het lokaal van FOS De Havik.
Doordat je een zicht hebt op wat er in het verleden gebeurd is, kan je ook beter inschatten
wat er in de toekomst zal gebeuren en wat de oorzaken zijn van bepaalde zaken. De
geschiedenis herhaalt zich meer dan eens.
Geïnteresseerden kunnen ook terecht in het Museum Scheldeveld. Wat mogen
bezoekers verwachten?
Er is vooral een grote collectie gebruiksvoorwerpen van vroeger, over landbouw en
ambachten uit de streek, zoals werkmateriaal voor een kuiper/tonmaker, schoenmaker,
klompenmaker …
Ik heb ook een collectie voorwerpen thuis. Zo kan er voor variatie gezorgd worden. Af en toe
worden er in het museum dus nieuwe dingen getoond.
De inkom is gratis en iedereen is welkom.
Interviewer: Isabel Coppens

Jaarboek 2014
tijdens de viering van het 45-jarig bestaan van Heemkring Scheldeveld in het OCP op 22
november 2014 werd het Jaarboek 2014 (het 43e al) van de vereniging voorgesteld aan haar
leden. Het werd een dikke turf van 358 bladzijden met een waaier aan gevarieerde

onderwerpen over het lokale erfgoed tussen Leie en Schelde. In het jubileumnummer staan
twee bijdragen die De Pinte en Zevergem aanbelangen.
HET DAGELIJKS LEVEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG IN DE DORPEN VAN
HET SCHELDEVELD aan de hand van krantenberichten, door: Johan Van Twembeke
De auteur neemt de kranten “De Vooruit”, “De Gentenaar” en “Het volk” uit 1914 door en
kiest daaruit een reeks korte “fait divers” uit onze Scheldeveldgemeenten over. Het zijn
wetenswaardigheden die nooit grote koppen haalden maar toch het dagelijkse leven kleurden.
Zo vermeldde de krant Vooruit op 11 september 1914 dat de Duitsers te “Hemelryk” de
spoorlijn hadden opgebroken. Zo vernemen we ook dat bijvoorbeeld Achiel Dhondt op 20
september 1914 gesignaleerd werd in het “Gasthuis van Stuyvenberg” in Antwerpen en dat
Denis Leys uit Zevergem vermeld werd als geïnterneerd in Holland op 13 november 1914.
Het gaat in zeer veel gevallen over
diefstallen van konijnen, kippen, duiven,
klederen, boter, soms wat geld en wat
klein gerief, tot wasgoed toe. Soms ook
wel (bij een horlogemaker) horloges en
gouden sieraden. Soms gaat het ook over
huiselijke ruzies en cafétwisten die soms
tot moord leiden. Opvallend is de
plastische stijl van de journalisten “al
spoedig was het slachtoffer een lijk“, “er
was overal bloed gespat, een echte
slachterij in diene gang" ... Verder
vermelden de kranten verslagen van
vieringen (burgemeester van Nazareth 25
jaar burgemeester), van sportactiviteiten
(paardenkoersen en wielerwedstrijden) en van politieke meetings (in Zwijnaarde waar E.
Anseele kwam spreken en er veel volk kwam opdagen hoewel de pastoor verboden had naar
de meeting te gaan). Bijna triomfantelijke schrijft De Vooruit over de rode vlaggen, de rode
fanfare en het enthousiasme van de socialisten die de apostels van de vrede genoemd
worden. Ten slotte worden ook ongevallen met een zekere wellust beschreven. Vanaf
augustus doet de oorlog zijn intrede in de kranten met waarschuwingen aan de bevolking, het
gevecht aan de Edemolen, vliegtuigen boven onze gemeenten, de voedselproblematiek met
prijzen van levensmiddelen, namen van gesneuvelde soldaten …. Alles samen het leven van
elke dag dat gewoon doorgaat zelfs onder oorlogsomstandigheden.
SIERTEELT IN DE PINTE EN ZEVERGEM (deel 2), door: Johan Van Twembeke
Dit is een vervolg op het artikel van het
jaarboek van 2013. Nu behandelt de auteur
de bedrijven die ná 1911 gestart zijn. Wij
krijgen opnieuw grondige informatie over de
ligging (met kadastrale kaartjes), het
ontstaan, de evolutie, de teelten van 29
bedrijven in De Pinte en Zevergem. Dit alles
geïllustreerd met talrijke foto's. Een eerste
groep zijn bedrijven die omstreeks 1914
startten in de omgeving van de Berkenlaan.
Hier waren geen Pintenaars bij betrokken en
enkele starters deden dit zelfs in bijberoep.
Een belangrijke figuur uit die periode is
Triphon Van Speybroeck die twee
bloemisterijen kocht. Zijn kinderen zouden ze
later verder uitbreiden. Eén van die gekochte bedrijven behoorde toe aan Willem Crombé en
een ander was van René Franck. Ook Felix van Meenen moest zijn bedrijf verkopen. Het werd
later verder gezet door Hilaire Rottier. Een tweede groep bloemisten startte in de jaren ‘20 en
‘30 van vorige eeuw. Een paar namen: Deheselle (Zevergem), Georges de Vos (De Pinte),
Raymond Buysse (De Pinte), Hypoliet van Peteghem (De Pinte), Cyriel Morel (Zevergem),
Alfons De Meulemeester (De Pinte) en enkele anderen. Een derde groep kwam er tijdens en
na de Tweede Wereldoorlog: Haerens (De Pinte), Edmond Dhont (Zevergem), Octaaf van
Peteghem (De Pinte), Leon de Moor (Zevergem) en enkele anderen. De auteur geeft bij de
bedrijven die ook actief waren op tentoonstellingen een overzicht van de behaalde prijzen.
Telkens weer krijgen we de familieverbanden tussen de verschillende bloemisten uitgelegd.

De auteur sluit de reeks af met de bespreking van twee boomkwekerijen in De Pinte: Van
Hoorde en Van Overbergh. Het artikel eindigt met een schematisch overzicht van de
serreoppervlakte en de evolutie hiervan door de jaren heen.

Andere artikels in dit lijvige jaarboek zijn “De slag aan de Edemolen in Nazareth”, met het
verhaal van de schermutselingen op 7 oktober 1914, door Stefaan De Groote, “Bevolking en
grondbezit te Nazareth in de 16e eeuw” door Luc Goeminne en René De Clercq, “Nazareth
1914” door Albert Le Clercq, “Oorlogsherinneringen. De familie Meirlaen wonende in de
Scheldestraat te Zwijnaarde” door Eric De Keyser, “De heren van Eke tijdens de
middeleeuwen” door Rudy Van Elslande en “Edmond Van Den Berghe” alom bekend als ABEL,
de oliebollenbaron” door Paul Van Den Borre.
Het Jaarboek kost 15 euro en is te krijgen bij Marilyn Couck, tel. 09 282 70 42.

Gezocht
Heemkring Scheldeveld blijft op zoek naar foto’s, krantenknipsels, documenten, films,
videobanden. Kortom alles wat met het leven van gisteren in De Pinte én Zevergem te maken
heeft. Het materiaal wordt aan huis opgehaald, ingescand of gedigitaliseerd en netjes aan jou
terugbezorgd. Wie eventueel iets zou hebben over de naburige gemeenten Deurle, SintMartens-Latem, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, Nazareth en Eke, is eveneens
welkom!
Contactpersoon: Johan Van Twembeke, Hugo Verriestlaan 57, 9840 De Pinte, tel. 09 282 70
42 of johan.vantwembeke@skynet.be

Museum Scheldeveld
Het Museum Scheldeveld is te vinden in de Drapstraat 13 in Nazareth, achteraan het
Erfgoedhuis, naast het oorlogsmuseum.
Open elke eerste zaterdag van de maand (niet in augustus) van 14 tot 17 uur.

