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-‘Vaarwel …troost u vooral gij mijne broeders die voor ’t vaderland strijden’
De familie Michel in de oorlog 1914-1918 en ook nog slachtoffer van de Spaanse griep
- Over de tentoonstelling in het gemeentehuis
-De dankbetuigingen van de leerlingen van de gemeenteschool aan de Amerikaanse weldoener
(1917)
- Ook de kinderen van Outgaarden kregen sandwiches en soep van hun gemeentebestuur
- De Duitse zusters in de congregatie in augustus 1914 bleven-de hemel zij dank-heel de oorlog
te Hoegaarden
- Uitnodiging: Alles over genealogie en Familiekunde te Wavre op 20 en 21 februari 2016
- Ons Hoegaards bier in de literatuur

Tentoonstelling in het kader
van de herdenkingscyclus 2014 - 2018
Eerste Wereldoorlog te Hoegaarden, Meldert en Outgaarden
De tentoonstelling is geopend en vrij toegankelijk
Van maandag tot vrijdag, elke voormiddag van 9u tot 12u,
De dinsdagavond van 17u30 tot 19u30,
Op zondagen 13.12.2015, 10.01.2016 en 14.02.2016 van 14.00u tot 17.00u.
Op de tweede verdieping van het gemeentehuis (bereikbaar met lift)
Ver. Uitg. M. DODION, Lelielaan, 34, 3191 Hever
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‘Vaarwel …troost u vooral gij mijne broeders die voor ’t vaderland strijden’
De familie Michel in de oorlog 1914-1918 en ook nog slachtoffer van de Spaanse griep
(Maurice Dodion en Wasily Pedjko)

Jules Michel (Hoeg. 14.12.1892-01.11.1918), zoon Charles, die vijf dagen vroeger overleed
en van Jeannette ( !) Loosen

Vermeulen Joseph, soldaat in het Belgisch leger, schoonbroer
Jean Michel, broer, soldaat in ’t Belgisch leger, broer

Let op gebruik van de voornamen op het gedachtenisprentje!!
Alpaidis 51ste jaargang (4/2015), nr. 201
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(BS Hoeg., 1918, nr. 69)
Overlijdensacte Charles Louis Michel op 26 oktober 1918

Michel J.B., metser
lichting 1910
gehuwd met

milicien
soldaat 2de klas en werd sergeant
diende bij de Genie van de forten van Luik/2de Cie

Depus Hortense

oorlogsinvalide 01.02.1923

Vermeulen Joseph, stukadoor
3de Regiment artillerie /14e batterij

milicien
soldaat 1ste klas1
stamnummer: 2/694

lichting 1909

Gehuwd met Michel Marie Catherine Leopoldine
onbepaald verlof: 04.09.1919;

1

Iedere dienstplichtige begon zijn carrière al soldaat 2de klas; in een escouade, m.a.w. 1/4de van een peloton,
werd de meest plichtsbewuste soldaat bevorderd tot soldaat 1ste klas, dit ter ondersteuning van de korporaal die
de leiding had over het kleinste militair onderdeel.
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Charles Louis Michel (Hoeg. 16.10.1863-26.10.1918) x 1885 Loozen Antoinette (Hoeg.Bost 15.06.1861-Hoeg. 12.02.1938), meester metser, cafébaas en kolenhandelaar
Hun kinderen waren:
1
Marie Albertine Michel (Hoeg. 14.11.1886)
x Hoeg. 09.03.1907 Vansumsen Jean Baptiste (Hoeg. 02.09.1882-12.11.1961),
metsergast, suikerfabriek arbeider (herfst en wintermaanden ???)
-Vansumsen Paula Leopoldine Albertine (Hoeg. 29.04.1907-27.06.1988),
onderwijzeres x Fernand Dumont (Hoeg. 15.08.1902), schoolhoofd
-Vansumsen Sylvain Leopold (Hoeg. 11.06.1909)
-Vansumsen Josephine (Hoeg. 25.03.1910)
-Vansumsen Alice (Hoeg. 02.12.1911)
-Vansumsen Gustave René (Hoeg. 01.03.1914)
-Vansumsen Yvonne Hermandine (Hoeg. 06.09.1918-12.04.1919)
-Vansumsen Yvonne Josephine (Hoeg. 16.07.1920-22.10.1990)
x Hennuy Emile
Christian Hennuy
2

Marie Catherine Leopoldine Michel (Hoeg.14.01.1888)
x 16.03.1912 met Joseph Vermeulen (Hoeg 1889); gaan in de Fabrieksgang 3
wonen;

3

Jean-Baptiste Michel (Hoeg. 20.02.1890- 1950), metser
x Hoeg. 28.12.1912 Marie Emilienne Hortense Depus (Hoeg. 1889-1949)
ze gaan te Rommersom wonen, nr. 2;

4

Lambert Michel (Hoeg. 27.05.1891)

x Hoeg. 21.02.1920 met Maria Schoensetters (Hoeg. 21.09.1892-Charleroi
22.06.1978)
5

Julien Michel (Hoeg. 14.12.1892-01.11.1918), metsergast, overlijdt vijf dagen na
zijn vader

6

Hélène Michel (Hoeg. 07.07.1894), meid

x Hoeg. 11.09.1920 met Hubert Vranken (uit Gorsum)
7

Anne Josephine Michel (Hoeg. 03.07.1895), meid

x Hoeg. Doyen Théophile (Hoeg. 28.09.1893) , dagloner
8

Juliette Elise Michel (Hoeg. 26.09.1897-1973)

x 11.09.1920 met Emile Marchal (Hoeg. -1965); ze gaan in de Stationsstraat 16 wonen
9

Margriet Marie Michel (Hoeg. 11.08.1901-1940)

x Hoeg. 09.02.1924 Dehoux Edgard (Saint –Amand 28.02.1899), buiswerkmaker

Heersende Spaanse griep te Hoegaarden: tussen 20.10.1918 en 10.11.1918 overleden er
50 Hoegaardiers !!!!
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HET GEMEENTEBESTUUR VAN HOEGAARDEN,
DE HOEGAARDSE HEEMKUNDIGE KRING / DE WERKGROEP WERELDOORLOG 1
NODIGEN UIT

Van 11 november 2015 tot eind februari 2016,
Hoegaardiers aan het front en thuis.

Tentoonstelling in het kader
van de herdenkingscyclus 2014 - 2018
Eerste Wereldoorlog te Hoegaarden, Meldert en Outgaarden
De strijd aan het front en thuis: tussen heldenmoed en dagelijkse overlevingskunst
Schoollopen op klompen/ Contact met portretten en brieven
Attributen van de familie Finoulst uit Meldert
‘De verbinding maken tussen opvoeding en vrede is niet evident en ook niet rechtlijnig, zomin
als die tussen geschiedenis en herinnering. Herdenking gebeurt in het heden en zegt gewoonlijk
meer over wie herdenkt dan over wie herdacht wordt.’

De tentoonstelling is geopend en vrij toegankelijk
Van maandag tot vrijdag, elke voormiddag van 9u tot 12u,
De dinsdagavond van 17u30 tot 19u30,
Op zondagen 13.12.2015, 10.01.2016 en 14.02.2016 van 14.00u tot 17.00u.

Op de tweede verdieping van het gemeentehuis (bereikbaar met lift)

Noteer alvast dat de volgende tentoonstelling in deze reeks zal plaats hebben van vrijdag 11
november 2016 tot eind februari 2017.
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1. Wij vestigen de aandacht op de legerdienst en geven de ereplaats aan de gesneuvelden
-Van loting tot verplichte militaire dienst
-De uitgestelde klassen … een zegen voor ons dorp?
Wie tussen 1894 en 1898 werd geboren te Hoegaarden, werd soldaat na de oorlog!
Wie in 1913 moest beginnen aan zijn legerdienst was van huis weg tot 1919!!
-De Hoegaardse helden die hebben gestreden voor het Vaderland
120 jonge mannen uit het centrum
33 soldaten van Meldert
32 voor Outgaarden
Groot Overlaar leverde 18 strijders
Hoksem leverde 16 jongens
2. Het dagdagelijkse leven in de gemeente verliep nu met meer zorgen en angsten
Er waren de tekorten aan voedsel, steenkool, kledij
Er was de werkloosheid en de vrees voor deportatie
Er was de onveiligheid, de plaag van het stelen, het verraad
Er was het kanongebulder en de overvliegende vliegtuigen en zeppelins
Er was de censuur en het gebrek aan objectieve kranten
Er was het uitgaansverbod zowel buiten het dorp als binnen de gemeente
Er waren de verordeningen aangeplakt door de bezetter
Er waren de huiszoekingen en de verplichte aanmeldingen
Er waren de opeisingen en de verplichte toelatingen en legitimeringen
Er waren de inkwartieringen
Hulp geboden aan de kleintjes ‘het werk van de Melkdruppel’
Hulp aan de schoolkinderen ‘de schoolsoep’
Financiële steun voor werklozen, en gezinnen van de opgeroepen mannen, door de gemeente
Pakjes voor de krijgsgevangenen en gedeporteerden door ‘Hulp en Bijstand’
De discrete maaltijden aan de gezinnen die buiten het gewone hulpcircuit vielen
Het Hulp- en Voedingscomité
De mogelijkheid om de rantsoenen aan te vullen dank zij de intercommunale coöperatief
3. Schoollopen in oorlogstijd en wat met onze kindertijd, en … het verenigingsleven?
De moeilijkste vraag blijft natuurlijk hoe de kinderen op de school en in de klas de oorlog
hebben beleefd. We kunnen ervan uitgaan dat kinderen, weliswaar getekend door de angst,
veeleer de oorlog doorstaan dan ondergaan hebben.
Toch niet vergeten: oorlog is ook een opvoeder, net zoals een tentoonstelling en musea dat
ook zijn.
Gedurende de laatste dagen van juli 1914 was de internationale wereld opgeschrikt door
belangrijke gebeurtenissen. De moord te Serajevo had de internationale spanning opgedreven.
De schooljeugd had er echter gen vermoeden van. Het waren alleen de goed geïnformeerde
volwassenen die zich vragen stelden daarbij. Op 23 juli had Oostenrijk een ultimatum gesteld
aan Servië dat op 25 juli negatief beantwoord werd. Daarop verklaarde Oostenrijk de oorlog
aan Servië op 28 juli. De internationale spanning en onrust namen toe en ook de Belgische
regering zag zich genoodzaakt op 31 juli de algemene mobilisatie af te kondigen. De
opgeroepen mannen vertrokken naar hun regimenten en de kinderen keken niet begrijpend toe.
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Alle soldaten uit Oost- en West-Vlaanderen werden naar de Gete geroepen via Leuven, wat een
enorme troepenbeweging op gang bracht. Aanvang augustus waren er in Tienen dan ook 15.000
soldaten gelegerd.
Wat de ouders en familieleden aan de kinderen vertelden, daar hebben wij het raden naar, maar
hun bezorgdheid, al dan niet gecamoufleerd, beïnvloedde zeker de kinderlijke kijk op de
gebeurtenissen.
Veel kinderen die de verhalen mee aanhoorden werden op korte tijd volwassen. Velen werden
ook geconfronteerd met de bloedige realiteit. Naar gelang de oorlog maar bleef duren waren
veel kinderen ondervoed en vatbaar voor allerlei besmettingen.
Nochtans
Reeds in 1897 had minister Schollaert een modelreglement en een modelprogramma voor het
lager onderwijs uitgevaardigd. ’Het lager onderwijs omvat den godsdienst en de zedenleer, het
lezen, het schrijven, de grondbeginselen der rekenkunde, het wettig stelsel van maten en
gewichten, de grondbeginselen der taal (… Franse, Nederlandse of Duitse taal, volgens de
noodwendigheden der plaats), de aardrijkskunde, de geschiedenis van België, de
grondbeginselen der tekenkunst, de beginselen der gezondheidsleer, den zang en de
gymnastiek. Het omvat daarenboven voor de meisjes, het naaldenwerk. Er bij te voegen,
wanneer het ene landelijke school geldt: en voor de jongens, beginselen van de
landbouwkunde.’ (Ministerieel Besluit van 1 mei 1897).
Ondertussen was er al handenarbeid en aandacht voor landbouwonderwijs sinds einde 19 de
eeuw, ook een vierde graad kon aan de school toegevoegd worden en huishoudkunde; anti
alcoholisch onderwijs werd noodzakelijk geacht en schoolsparen was in de tweede helft van de
19de eeuw al goed ingebed.
De schooltijd van ongeveer 24 uur per week, voorgeschreven door het ‘Modelreglement van
1897’, voorzag 2 ½ u. of 3 u. in de voormiddag, 2 ½ u. of 3 u. in de namiddag met twee
speeltijden van ¼ u. en een grote vakantie van 1 tot 30 september.
.
Begin september 1914 moest het nieuwe schooljaar starten. Door de wet van 19 mei 1914 die
de leerplicht invoert, zal de schoolbevolking gevoelig toenemen, want alle kinderen van 6 tot
14 jaar worden geacht onderwezen te worden
Het nieuwe schooljaar werd uitgesteld tot 1 OKTOBER vermoedelijk niet tot spijt van de
kinderen die echter wel hun vakantietijd hadden besteed aan hulp in het gezin of aan werk op
het veld.
4. Schoollopen deed men op klompen, zo was het vóór de oorlog, zo was het nog na de
oorlog
We droegen lange, gebreide kousen en de meesten onder ons dikke klompen, die we met plezier
elke zaterdag mochten schuren. De schoenen werden steevast een paar maten te groot gekocht,
zodat ze een hele tijd alleen ’s zondags gedragen mochten worden, later dan dagelijks. ’sZomers
waren het lichte klompjes en kniekousen of sokken. (Marguerite Goffin, over haar drie jaar als
kleuter in de bewaarschool van 1919 tot 1922, -100 Jaar gemeenteschool in Hoegaarden, 18861986, p. 191)
Daarom wordt het ambacht van de klompenmaker voorgesteld, Nu verdwenen, eertijds
onmisbaar … en zoals elk beroep een kunde en een kunst!
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5. Mannen, een leger kan niet zonder mannen,
Het Duitse leger mobiliseert er meer dan 13 miljoen;
De Britten bijna 9 miljoen en ze plukken daarbij hun soldaten zelfs uit de Punjab weg
Ook Frankrijk met meer dan 8.500.000 gemobiliseerde mannen, zet soldaten uit verre
streken in naast zijn eigen troepen;
Rusland telt bijna 12 miljoen militairen;
Zelfs België brengt ca. 380.000 man op de been!
Het is een eindeloze rij mannen die in 1914 en de volgende vier jaren ten strijde trekt
… en allemaal schrijven ze, zowel de soldaten als de officieren;
Ze schrijven aan hun ouders, echtgenotes, kinderen en vrienden;
Schrijven wordt een gewoonte, een dagelijks ritueel.
En allemaal zien ze uit naar brieven, maar ook naar pakketjes van thuis; ze zijn de ‘navelstreng’
tussen de soldaten en hun thuisfront

Gij zegt mij, beminde vader, dat Florimont Hendrix een pakje
en tien fr(ank); gehad heeft van Mr de Landsheer, ik ook. Ik
heb aan Flo(ri)mont het adres gegeven. Maar ik kan geld
krijgen zoveel ik wil van Joseph Peeters van Babelom; hij
heeft mij gisteren komen bezoeken en ik heb weer twintig fr.
gekregen .

(uit 2 brieven van een Melderts soldaat aan zijn ouders, 1915

Ik ben zeer tevreden dat ik nu in ’t kort zeer veel brieven
ontvangen heb.

En even populair is een portret (foto) van de geliefde vader, zoon, echtgenoot, vriend, familielid
aan het front
En wederkerig van het gezin, de echtgenote, de kinderen, de ouders thuis.
De foto’s werden tijdens een rustpauze achter het front in Frankrijk genomen of in Engeland of
Nederland …
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De dankbetuigingen van de leerlingen van de gemeenteschool aan de Amerikaanse
weldoener (1917)
(Maurice Dodion en Wasily Pedjko)

1917 Huldeplaat met dankbetuiging voor de geboden voedselhulp
Frans Degroot (Glabbeek 1859), hoofdonderwijzer 1913-1922
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Mej. M. Pierson (Tienen 1865-Hoeg. 1927)
met haar klas (1917)
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De jonge juffrouw Evrard (mevrouw Loze)
met de 60 leerlingen van de eerste graad in 1917
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Jean Ceysens (Fexhe 1881), van 1903 tot 1939 te Hoegaarden onderwijzer en schoolhoofd
vanaf 1930 tot 1939
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De leerlingen van de gemeenteschool van Outgaarden kregen ook dagelijks sandwiches
met soep toebedeeld
(Maurice Dodion en Wasily Pedjko)

Schoolkoek april 1918
Jongensschool

Outgaarden-

Juffrouw Virginie Boyen met de leerlingen van de meisjesschool in april 1918 te
Outgaarden, poserend met hun ‘schoolkoek’
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De Duitse zusters in de congregatie in augustus 1914 bleven heel de oorlog
te Hoegaarden en verhinderden veel leed
(Maurice Dodion en Wasily Pedjko)

Waren bij het uitbreken van de oorlog in het moederhuis van de zusters te Hoegaarden en zijn
er ook gebleven, ondanks het oorlogsgeweld, op één na:
1.Vogelsang Emma Henriette (Z. Emma) (Werden 20.12.1842-Hoeg. 10.12.1926), intrede in
het klooster te Hoegaarden op 17.03.1868, was Pruisische
2.Ising Ottelie (Z. Hedwige) (Steele 15.04.1855-Hoeg. 08.03.1934), intrede op 24.09.1878 en
was eveneens Pruisische
3.Bomert Anne Elisabeth (Z. Marie Françoise d’Assisi) (Steele 27.11.1847-Hoeg.
25.01.1917), intrede op 21.11.1882, Pruisische onderdane

Zuster Emma

Zuster Hedwige

4

5
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4.Neugebauer Anna (Z. Anna) (Breslau 23.10.1890-Hoeg. 17.01.1967), was ingetreden op
08.09.1912, Pruisische
5.Pichon Elisabeth Wilhelmina (Z. Hildegarde) (Keulen 14.01.1879-Hoeg. 01.12.1955),
ingetreden op 02.02.1914, Duitse
6.Pfeiffer Catherine (Z. Angeline) (Ayl 27.05.1850-Hoeg. 26.11.1934), trad
binnen in de orde op 16.07.1879
7.Offergeld Pétronille (Z. Alfonsine) (Langerwerken
08.03.1857-Halle 26.07.1927), was ingetreden op 08.04.1891
7

8.Kehren Marguerite (Z. Marguerite Marie ) (München Gladbach
12.12.1868-Hoeg. 03.09.1942), intrede op 23.09.1893

8

Eén zuster, pas in het klooster te Hoegaarden vanaf 1 juli 1912, keerde naar Duitsland weer, als
gevolg van de Duitse inval:
9.Standacher Elisabeth (Frankfort 01.10.1891), was ingetreden te Hoegaarden op 01.07.1912,
en was Duitse onderdane; bij het uitbreken van de oorlog is ze teruggekeerd naar huis in
Duitsland2
Zonder de onverschrokken standvastigheid van deze Duitse onderdanen en hun
diplomatische talenten zouden de oorlogsjaren voor Mariadal, zijn leerlingen en de vele
armen die dagelijks van eten werden voorzien veel rampzaliger zijn geweest. De uitleg en
voorbeelden geven we in het volgende nummer
(wordt
vervolgd)
2

Bevolkingsregisters Hoegaarden, 1911, dl. 6/100 e.v.
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De Duitse leerlingen in ‘Sainte Anne’ in 1914 en de datum van hun vertrek naar huis
1.Götz Hanny
Dochter van Direktor Götz, Lehranstalt, Kehl - Rhein bei Strassburg, Schulstr 6 Boden
Ingekomen: 16.04.1914
Vertrokken naar huis op 16.07.1914
2.Esselborn Lotte
Dochter van Fritz Esselborn, Grosshändler, Mainz, Rheinallee
Ingekomen: 16.04.1914
Vertrokken naar huis op 18.07.1914
3.Bartels Else
Dochter van apotheker Alfred Bartels uit Aachen, Rolandstr., 6 II
Ingekomen: 01.10.1913
Vertrokken naar huis: 01.08.1914
4.Bollig Antoinette
Dochter van J.J. Bollig, Viersen, Rijnprovincie, Hoserkirchweg 6
Ingekomen: 18.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
5.Bringewald Aenne
Dochter van H. Bringewald, Redacteur Wittener Volkszeitung, Witten-Ruhr
Ingekomen: 16.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
6.Cestemer Sophie
Frankfurt am Main, Zeil 24
Ingekomen: 15.05.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
7.Giesen Sophie
Dochter van Theodor Giesen, Brennerei, Neuss, Pruisen
Ingekomen: 16.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
8.Holzmann Maria
Dochter van Präzeptor, Weingarten, Würtemberg
Ingekomen: 17.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
9.Hünesbein Hanny
Dochter van Justizrat Hünesbein, Elberfeld
Ingekomen: 30.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
10.Koenen Käthe
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Dochter van Postsecretär M. Koenen, Prüm, Eifel, Reg. Bez. Trier
Ingekomen: 5.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
11.Krüll Aenny
Dochter van Rektor Krüll, Elberfeld, Pruisen, Fischerstr. 1
Ingekomen: 30.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
12.Mainz Maria
Dochter van Gustav Mainz, Fabrikdirektor/Champagner, Biebrick, Nassauerstr. 13, Nassau
Ingekomen: 16.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
13.Mülle Franka
Dochter van Jos Müller, Güthbesitzer, Güt Bettenhoven, Rödingen bei Jülich
Ingekomen: 27.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
14.Rang Erna
Dochter van P. Rang, Postsecretär, Aachen, Kaiserallee 47
Ingekomen op 16.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
15.Sachsse Elisabeth
Dochter van Direktor Paul Sachsse, Maschinenfabrik, Emmerich, Hüthum/Rijnprovincie
Ingekomen: 16.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
16.Schmitz-Auer Clara
Dochter van de directeur van de Lakritzfabrik ( drop-), Cöln - Ehrenfeld, Venloerstr. 519
Ingekomen: 00.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
17.Schwan Elly
Dochter van J. Schwan, Privatier, Wiesbaden, Dreiweidenstr. 71
Ingekomen: 16.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
18.Steemann Grete
Dochter van Alph. Steemann, Fabrikant, Aachen, Land II Rijnprovincie
Ingekomen in de maand april 1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
19.Strössner Elisabeth
Dochter van Friedrich Strössner, Anilinfabrik 2 Ludwigshafen, Bayern Rheinpfalz
Ingekomen: 16.04.1914
Vertrokken nar huis op 02.08.1914
20.Valerius Emmy
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Dochter van de Rektor, Brebach bei Saarbrücken
Ingekomen: 15.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
21.Zimmermann Etta
Dochter van de heer Zimmermann, Direktor, Charlottenburg lez Berlin, Suarezstr. 64/2,
Verhuisde naar Partenkirchen, Oberbayern /// München 19 Romanstrasse 20/1
Ingekomen ? en vertrokken, vermoedelijk ook op 2 augustus 1914
22.Zimmermann Maria
Dochter van A. Zimmermann, Oberthelegraphen Assistent, Cöln, Hülchratstr. 25
Ingekomen: 25.04.1914
Vertrokken naar huis op 02.08.1914
--------------------------------------------------------23.Striedt Aenne
Tanten, M. Gladbach, Franziskanerstr. 55 I
Dochter van Förster H. Striedt, Northeim Prov. Hannover
Ingekomen: 16.04.1914
Vertrokken naar huis op 09.09.1914
24.Schmitt Käthe
Dochter van Karl Schmitt, Bonn - Duesdorf, Alte Strasse 19
Ingekomen: 22.06.1914
Vertrokken naar huis op 28.11.1914
------------------------------------------------25.Kleinefenn Franziska
Dorsten i. Westfalen, Prof. Hemkendreis
Ingekomen:10.10.1913
Vertrokken naar huis op 01.12.1914
Andere leerlingen in’ Sainte Anne’ in het jaar 1914 waren:
Redding Nora, Miss (Engeland)
The Hawthorns, Erith, Kent
Ingekomen de 28ste van een onbekende maand in 1914
Lavie Molly, Miss (Engeland)
Hazledene, Shaldon, Zeignmouth, Devon
Ingekomen: 03.03.1914
Vertrokken in de maand juni 1914
Vandenhouten Louise (Canada)
Ingekomen: 03.10.1912
Vertrokken op 04.08.1914 naar familie in België (Mev. Josephine Vandenhouten,
Oostenrijkstr., 23, Schaarbeek
d'Arripe Irène (Belgische)
Ingekomen in de maand april1914 (na Pasen)
Overgeracht naar het ziekenhuis op 09.06.1914
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Crosby Vera, Joys, Nada (Engeland)
Ingekomen:18.06.1914 Vera, en op 04.06.1914 Joys en Nada
de Lusignan, Mev. F en haar dochter Juf. Sybil (Schotland)
Ingekomen: 08.05.1914
Naar huis vertrokken: 01.08.1914
Miette Germaine
Edouard Miette, fabrique de bijouterie religieuse, Brussel, Leopold II Laan 132
Ingekomen: 02.10.1913
Vertrokken naar huis op 01.08.1914
Miette Madeleine (Belgische)
Edouard Miette, fabrikant van religieuze voorwerpen, Brussel, Leopold II laan 132,
Ingekomen: 09.05.1914
Vertrokken naar huis op 01.08.1914

De 56 juffrouwen – leerlingen van Ste-Anne
in Mariadal in juli 1914
Eén van de Duitse leerlingen, gebleven na begin augustus 1914, heeft heel wat last bezorgd
aan de communauteit, maar is uiteindelijk toch naar de ‘Heimat’ weergekeerd; hierover
meer in volgende Alpaidis
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Niet te missen!
Op 20 en 21 februari 2016 van 10.00 tot 17.00 uur
Feestzaal, Place de l’hôtel de ville te 1300 Wavre
Gratis toegang

Seront présents à cette manifestation/Lijst van de deelnemers
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Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal, Wavre)
Familiekunde Vlaanderen vzw
AGR
Association Généalogique du Hainaut Belge (AGHB, Marcinelle)
Cercle d’Histoire et de Généalogie de Lasne (Lasne)
Asbl GEPHIL-ESM (Philippeville)
BERNARD Marcel (Collection Extra-muros)
CHAP (Cercle d’Histoire et d’Archéologie du pays de Genappe)
CHAW (Cercle d’Histoire d’Archéologie et de Généalogie de Wavre et du Brabant Wallon)
FV Dilbeeck
FV Regio Diest
FV Regio Leuven
FV Regio Mandel-Leie (Roulers, Courtrai)
FV Tielt
PRO-GEN (Limburg)
FV Regio Gent (Metjesland)
SAN (Société Royale d’Archéologie, d’Histoire et de Folklore de Nivelles et du Brabant Wallon)
SCGD Namur (Service de Centralisation des Etudes Généalogiques et Démographiques de Belgique)
Confrérie V lignages Hoegaarden/Confrérie van de V Geslachten van Hoegaarden
Institut du Patrimoine Wallon
Luxracines
Association Généalogique Flandre Hainaut (AGFH, Valenciennes 59)
Cercle Généalogique et d’Héraldique des Ardennes (Charleville-Mézières 08)
AGBCR (Association Généalogique Brie-Comte-Robert 77)
Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis (Escaudoeuvres 59)
Association des Sources Généalogiques et Historiques des Provinces du Nord (Lille 59)
CEGD (Centre d’Etudes Généalogiques du Douaisis)
Généalo (Nord 59)
Généalogie en Corrèze (19)
GGRN (Groupement Généalogique de la région du Nord)
Le Fil d’Ariane (Entraide généalogique)
Loiret Généalogique (Orléans 45)
Salsa (Haute-Saône 70)
Association Généalogique Vertavienne (Vertou/Nantes 44)
Association Généalogie Aisne (02)
APROGEMERE Cantal (15)
Cercle Généalogique de la Brie (77)
Geneanet
FamilySearch (Mormons)
NotreFamille.com
Société CDIP (Bouffémont 95)
GénéaPrime (impressions personalisées et librairie généalogique: www.geneaprime.fr)
Pasion-Généalogie (éditeur d’arbres généalogiques, Générama et Généventail, www.passion-genealogie.fr)
Editions Archives et Culture
Clic Archives
Luyten Jacques (achat-vente livres/aankoopt en verkoop van boeken)
Bea Arickx (livres de seconde main/tweedehandsboeken)
Genialogic (Allemagne/Duitsland) – Mireille Vandersanden (Généalogiste professionnelle)
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG, Pays-bas/Nederland, généalogiste professionnel/beroepsgenealoog)
Geneapologne (Pologne/Polen) – Philippe Christol (Généalogiste professionnel/beroepsgenealoog)
International Genealogy Services (France/Frankrijk) – An Stofferis (Généalogiste
professionnelle/beroepsgenealoge)
PhilGene (Pays-bas/Nederland) – Robert Philippo (Généalogiste professionnel/beroepsgenealoog)
Familyresearch – Jan Caluwaerts (Généalogiste professionnel/beroepsgenealoog)
Histoire des Familles – Marie Cappart (Généalogiste professionnelle/beroepsgenealoge)
Internet Genealogy – Liliane Hierro (Généalogiste professionnelle/beroepsgenealoge)
Meijerink Heraldiek – (Pays-bas/Nederland) – Rob Meijerink – (livres de seconde main/tweedehandsboeken)
Belgian Contacts
Famicity
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It’s in the « Cité of the Maca »3,
Wavre, hometown to the
Belgian
PM
Charles
Michel, that the 2016 congress
of Familiekunde Vlaanderen
will take place along with
« Généatica », the family show
traditionally
organized
by
Geniwal association.
Both
events will take place on the
20/21st February 2016 so you
can already book it in your
agendas. It’s the first time that the two sister ship associations will get together for a common
event so this promises to be a great event!
Au pied de l’Hôtel de Ville se trouve la statue du Maca, adolescent espiègle qui escalade
la balustrade du perron municipal; œuvre du sculpteur Jean Godart, lequel la réalisa en 1962,
cette sculpture représente le premier bourgeois de la ville qui reçoit "La Charte des libertés et
franchises" et incarne l’esprit primesautier et moqueur des Wavriens qui ont tiré de lui leur
surnom.
Wavre wordt ook wel de ‘stad van de Maca’ genoemd, verwijzend naar het standbeeld
van de kleine jongen die probeert de muur van het stadhuis te beklimmen. De traditie
wil dat het aanraken van de billen van de deugniet ‘Maca’ een jaar van geluk brengt.
Dat is dan een reden te meer om naar Wavre te komen
Waar onze Confrérie onder meer een genealogie Michel/Hoegaarden zal voorstellen

In het nummer 200 van Alpaidis (3/2015) en op de huidige tentoonstelling in het gemeentehuis
van Hoegaarden in verband met de eerste wereldoorlog kan men al kennis maken met de
voorouders uit Hoegaarden en omgeving van onze huidige eerste minister Charles Michel

The « Maca »‘ is that statue next to Wavre Town Hall. It’s said that whoever caresses his bottom see luck on
his/her side!
3
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Een boek dat polemieken deed ontstaan in
Frankrijk… Het boek werd er initieel uitgebracht,
toevallig de dag van de aanslagen op Charlie
Hebdo… Maar de auteur is wel gekend voor zijn
uitdagende uitspraken, verhalen, boeken…
De roman Soumission (Onderworpen, 2015) van
Houellebecq doet stof opwaaien. Houllebecq
beschrijft hoe intellectuelen en bobo’s zich
geruisloos aan de uitgangspunten van de islam
als politiek systeem onderwerpen. Niet
noodzakelijk omdat ze islamofiel zijn, maar
omdat het uitwegen voor hun carrière en
seksuele mobiliteit biedt (althans voor de
mannen). De titel Onderworpen dekt perfect
Houellebecq’s explosieve lading.
Op p. 173 lezen we:
‘Die nacht had een lagedrukgebied afkomstig van
de Atlantische oceaan Frankrijk bereikt vanuit de
zuidwesthoek, de temperatuur was tien graden
gestegen; … Ik had de taxi heel lang van tevoren
besteld, ik moest nog ongeveer een uur
wachten;die tijd overbrugde ik door in café de Vriendschap, waarvan de ingang ich op minder
dan vijftig meter van het klooser bevond, werktuiglijk Leffes en Hoegaardens achterover te
slaan. …

Stervelynck Jaak, De laatste heuvel, Davidsfonds/Clauwaert – Leuven, 1995, p. 60/1
‘De zaak is smaakvol ingericht en er is een uitgebreide keuze van streekbieren voorhanden. Je
komt er voor die bieren, maar ook voor een praatje met de kastelein. De man maakt er een
erezaak van de drank in jouw plaats uit te kiezen en je precies dat biertje te serveren dat bij je
stemming van het moment past.
“gewoonlijk hebt u graag zwaar donker bier, trappist of Carolus. Maar dat zal het nu niet zijn.
U ligt met uzelf overhoop. U hebt zorgen. Mag ik U een vraag stellen? Hebben die zorgen met
uw familie te maken??”
“Met mijn familie gaat het best,” antwoordde ik.
“Dan hebben ze met het werk te maken. U hebt professionele zorgen.”
“U kunt het zo noemen. Ik moet een cliënt verdedigen in een strafzaak…..
“Ik denk dat ik u begrijp,” zei hij, “u wilt achter uw cliënt staan, maar u weet niet of hij het
verdient. U hebt een opkikker nodig. Ik beveel een witte Hoegaerden (sic) aan”.
Professionele zorgen vragen om een opkikker: een Hoegaarden
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Inhoud van Familieschoon 56ste jaargang, nr. 54(NR), 4/2015-16
Art. 207
Onze Regentiedag van 10 oktober 2015 in het teken van de huldiging van
Z.E.H. Jan Vandervelpen (de eerste reeks foto’s)
Art. 208
Sweertsen in de ‘grote Oorlog’ en een Sweerts in de gemeentepolitiek in de
20ste eeuw
Art. 209
Mijn herinneringen aan de eerste wereldoorlog – dagboek (augustus-begin
november 1914) van Léonie Arnauts (1841-1917) (3de deel)

Bestuursleden Hoegaardse Heemkring
Yvette Kleynen (voorzitter),
Rik Cipers (ondervoorzitter)
Etienne Grooten (secretaris), Elise De Dobbeleer, Diane Nitelet, Bart Hendrix, Arthur Van
Nerum, Caroline Geens, Wasily Pedjko, Bouthé Irène, Saelmaekers Erik (+), Maurice Dodion,
Georges Stienlet, Noël Verlaer en Raymond Billen

De Heemkundige Kring Hoegaarden geeft 2 tijdschriften uit.

-

Alpaidis (verschijnt 4 x per jaar) en kost 12.5
Familieschoon, tijdschrift van de Confrérie van de V Geslachten
(verschijnt 4 x per jaar) en kost 12.5 €

Men kan zich ook abonneren op de 2 tijdschriften samen voor 20 €

Ons rekeningnummer : BE35 3631 3613 9237
BIC begunstigde: BBRUBEBB
Onze website:
www.heemkring-hoegaarden.be
Inlichtingen: Etienne Grooten, Residentie Beatrijs 169 te 3300 Tienen 016/81 72 35

e-mail: dodionm@hotmail.com
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