
 Maarkedal in beeld 
Een verzameling  potloodtekeningen  

Hedwig Vandenabeele 

Speelt automatisch af  in pps uitvoering 



Een schilderspalet vol 

Maarkedal 



Gemeentehuis in Etikhove 



Zicht op de oude dorpskom van Nukerke Molen ter Slepe 



Station in Etikhove 



Pastorie , onderpastorie en gemeentehuis in Nukerke  



Langgevelhoeve langs de Bossenaar 



Hospice of  “Oudemannenhuis” te Nukerke, 
gesloopt begin jaren 70 Molen ten Kruissens 



Langgevelhoeve langs de Bossenaar 



Kapel Sint-Vincent in Maarke-Kerkem met Sint-Antoniusbeeld 



Windmolen Ten Kruissens Windmolen Ten Hengst 



Oud-schoolhuis langs de Pontstraat 
De spoorwegtunnel 

Watermolen Ter Meulebroecke 



Nukerkse parochiekerk en Toontje 



Genot op de berg 



Louise-Marie 

Kerk La Salette 



W I N D M O L E N  T E R  G H E Y N S T  



Hospice te Nukerke 

Nukerke 

Oud hoevetje langs de Pontstraat (afgebroken) 

Nog een van de negen koten 
Aan Den Engel 



19de eeuws huisje  langs de Koekamerstraat 



Vroegere pastorie in Schorisse 

 Hof  te Cattebeek 

Interieur Kerk te Nukerke 



Een van de “negenkoten” in Nukerke 



Nog een van de negenkoten 



Vroegere pastorie te Nukerke Sint-Petruskerk te Kerkem 



Watermolen Ladeuze       en             oude tukmolen  



Het Sint-Leonardusinstituut in Louise-Marie met vroegere directeurswoning 



Kerk Sint-Eligius                   en           Romansmolen in Maarke-Kerkem 



Sint-Petruskerk in Schorisse  en de Sint-Britiuskerk in Etikhove 



Omer Wattez vóór zijn woning in Schorisse 

Voorwoord 

De streek, welke wij, in dit werkje, den lezer 

schetsen, ligt in het zuiderdeel van Oost-Vlaanderen. 

Zij verschilt, door hare grondgesteldheid, volkomen 

van het overige deel van Vlaanderen, dat onder de 

vlakke landen gerekend wordt. Onze boekjes over 

aardrijkskunde, bij het onderwijs gebruikt, doen 

over het algemeen te weinig de schilderachtigheid 

van dit oord uitkomen. Zij spreken wel van eenige 

heuvelen aan de grenzen van Henegouwen, die den 

overgang van ons platteland tot de bergachtige 

gronden uitmaken. Dit is niet juist. Eens het Zuiden 

van Vlaanderen voorbij, trekt men door het 

Doorniksche, ja, tot verre in Frankrijk, zonder 

eenige grondverhevenheden van belang te 

ontmoeten, tenzij de Drievuldigheidsberg, bij 

Doornik, die daar oprijst en aangeene merkbare 

heuvelreeks is verbonden.. 

 

Een hoekje van Zuid-Vlaanderen 

Oudenaarde, Ronse en omstreken 

door Omer Wattez  

met teekeningen van Arm. Heins 

en eene landkaart 

Gent  1890 

 



Goet ten Broecke in Zulzeke 



Huisje van Lea Baert 
Hier woonde Hugo Claus 

Protestants kerkje in Etikhove 

Vôsen meulen 



Villa Daelbosch -Villa Tynlon   en Valerius de Saedeleer 



Vervallen hoeve langs de Dieriksstraat 

Maison  commune in Nukerke Watermolen Ter Borcht 



Enkele levende, groene 
monumenten 

‘t Lindeke in Nukerke 

De Roden Haan 



Linde aan de Lesborre 

Linde langs de Pontstraat 



Enkele hoeven 

Schaliënhof  in Maarke-Kerkem Lemen schuur op ‘t Holand 

De Spijker 

Hoeve De Donder 

Op ‘t Zeitje Louise-Marie in ‘t bos 

Nukerke bos 



Sylvie,uit Schorisse, in haar huisje in Flobecq 
André Hubeau, laatste burgemeester van 

Nukerke én 1ste burgervader van Maarkedal 



Even bij de buren 

Melden 

Mater 

Zulzeke 

Edelare 

Horebeke 

Ronse 

Zulzeke 

Zulzeke 

Zulzeke 



De voorstelling herbegint nadien automatisch 

 

Enkel in pps-versie 

Neem even de tijd om het lied “De pensjager” te beluisteren. Het is een opname uit de jaren 60 . 

Verwacht dus geen DDD weergave. 



Het lied van de pensjager 

  

Het was op enen zomeravond 

Toen ik pijn in mijne tanden had 

Ik durfde niet gaan slapen 

Ik ging wandelen al in het veld 

Als ik nog liefhebber was van  het pensjagen 

Nam ik mijne poeder en mijne karabien 

’t Was om hem mee te dragen  

Nam ik mijne poeder en mijne karabien 

’t Was om hem mee te dragen 

  

Ik ging langs ene stille dreve 

Alwaar het nachtegaaltje zo liefelijk zong 

Ik legde mij daar wat neder 

Al onder enen groenen tronk 

Daar viel ik lustig in enen slaap 

Mijne tandpijn was genezen 

Maar toen ik eindelijk wakker wierd 

De zon die was aan ’t rijzen. 

Maar toen ik eindelijk wakker wierd 

De zon die was aan ’t rijzen. 

  

  

Ik zat met mijne karabien verlegen 

Voor mij was het verboden jacht 

Ik durfdege mij niet risgieren 

Ik meende dat ‘k ene gendarme zag 

Maar wat geluk mijn ore tuit 

En de stem dat ik daar hoorde 

’t Was juist enen orgel die daar klonk 

Die mijn jonk hart bekoorde 

‘t  Was juist enen orgel die daar klonk 

Die mijn jonk hart bekoorde 

  

 

Ik ging met fiere treden 

Om die overschone maagd 

Een meisje van drie maal zeven 

Die ik daar zo lustig vond. 

Zij sprak Mijnheer gij zijt zo verhaast 

Om op pendars te jagen. 

Gij weet mijne vader is garde-chasse 

En ik zal u overdragen. 

Gij weet mijne vader is garde-chasse 

En ik zal u overdragen. 

  

Zeg meisje roep geen alarm 

Uw vader is mijne beste vriend. 

En ik ben ene gendarm 

Ik doe hier mijne dienst 

Niemand zal mij de jacht verbien. 

Meisje lief waar zijn uwe zinnen. 

‘k Zal mijne karabien eens laten zien 

En ’t poeder ziet van binnen 

‘k Zal mijn karabien eens laten zien 

En ’t poeder zit van binnen 

  

Als het meisje had vernomen 

Dat ik enen gendarm was 

Is ze zij bij mij gekomen 

En vroeg vergiffenis 

Zij spreidde zich in het gras  

En sprak lieve gendarm 

Hier is het wild waarop gij jaagt 

Schiet maar zonder pandarm. 

Het gaf een pief, een poef,een, paf 

En ’t kletterde in de bomen.. 

’ t Is juist gepast, mijn hondje bast 

En ‘k zag de stad van Rome. 

’t Is juist gepast, mijn hondje bast. 

En ‘k zag de stad van Rome. 

  

Als ik mijn poeder had verschoten 

Deed zij wat  

Uwe karabien moet zijn gebroken 

Want ’t zaad ligt al in het zand. 

Die schoot heeft niet getroffen’t 

Van zo een schoot word ik niet vet. 

’t Is al in ’t zand gevlogen.  

Van zo een schoot word ik niet vet. 

’t Is al in ’t zand gevlogen 

  

Pensjagers voor het laatste 

Als ge gij wilt op patrijzenjacht 

Ziet dat ge zijt gendarm 

Voor u is het ook een jacht. 

Schiet maar de vogels klein en groot. 

Alles wat ge kunt vizeren. 

Al gaat het zaad al waar ge wilt. 

En ge moet u niet generen, 

Al gaat het zaad al waar ge wilt. 

En ge moet u niet generen. 

 

 

Gezongen door Aloïs Willems 

Klik  op de audio hier naast 


