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Heemkundige Ronny Maes en Studiekring van Maerlant stellen drie nieuwe historische publicaties voor

•

•

Er vloeit inkt over Varsenare...
sg, De Studiekring van Maerlant pakt uit

geschiedenis van de man niet.
Het boek 'Varsenare 10032003' kan alleen bij voorinschrijving worden verkregen,
tot eind deze maand. De prijs
voor deze verzorgde publicatie
van ruim 100 bladzijden bedraagt 16 euro.

met diverse publicaties rond de lokale
geschiedenis. Naar aanleiding van 'Varsenare 1000' verscheen een boekwerk met
diverse historische feiten over het dorp,
een ander werk gaat over de Heren van
Varssenaere. En traditiegetrouw rolt ook
het jaarboek van de heemkundige kring
van de persen...

D

e publicatie 'Varsenare
1003-2003' mag gezien
worden als een soort aanvulling op de feestelijkheden rond
het duizendjarige bestaan van
het dorp. Over Varsenare is al
veel inkt gevloeid, denk maar
aan de boekwerken van André
Franchoo. Maar ook in het
herdenkingsjaar werd de bevolking in contact gebracht
met de eigen geschiedenis via
fototentoonstellingen, een historisch wagenspel en gemeentelijke publicaties zoals 'Hoeven in woord en beeld', 'De
kapellen' en 'Wonen in Toen'.
Het boek van de heemkundige kring bevat veel gegevens
die nieuw zijn of die nog geen
enkele publicatie hebben gehaald. Marcel Desmedt, Alban
Vervenne en Ronny Maes
schreven elk diverse bijdragen.
„Het is dus geen historisch
overzicht van de geschiedenis
van Varsenare", legt Ronny
Maes van de heemkundige
kring uit. „Wel wordt er dieper
ingegaan op een aantal belangrijke feiten voor het dorp. Het
is inderdaad zo dat heel wat
gebeurtenissen uit de geschiedenis van het dorp nog niet
uitgespit zijn, of dat er zaken
gebeurd zijn waarvoor nog
geen verklaring op papier
stond."
„Daarom hebben we onze
tanden gezet in een aantal van
die toch wel bizarre of onuitgewerkte feiten. Zo is er een

Heren van Varssenaere
Een tweede boek gaat over
de Heren van Varssenaere.
'De Heren van Varssenaere
nader bekeken' is een uitgebreide studie over het huis van
Varssenaere, de relatie tot de
heren van Straeten en de politieke rol in het Brugse Vrije en
de stad Brugge. Het boek kost
15 euro en is te verkrijgen bij
Ronny Maes.
Ook het nieuwe jaarboek is
inmiddels uit. Naar jaarlijkse
gewoonte schreven diverse auteurs bijdragen over Snellegem, Stalhille, Zerkegem en
Jabbeke. Interessant om lezen
zijn de artikels over de verkoop van gronden in Zerkegem anno 1756-1795, sport en
ontspanning in de negentiende
eeuw en daarvoor, een bijdrage over de hofstede in Stalhille
waar prinses Mathilde soms op
vakantie kwam, strodekkers en
de herberg Sint-Sebastiaan in
Snellegem.
Leuk is ook het stuk over
het 'Snellegems', een dialect
uit landbouwerskringen. Als u
wilt weten wat lam' rfant'n,
zeeuw'n, bedd'nlegg'n of un
hurde betekent, dan moet u dit
jaarboek wel aanschaffen.
Kostprijs : 9 euro.
(PA)

stuk over parochierekeningen
van 1751-1775, waaruit de lezer het reilen en zeilen van de
gemeente kan aflezen. De belastingen, anekdotes, het oorlogsverleden, de gebruikers
van de landerijen staan erin
met aanslagvoet, meteen ben
je ook op de hoogte van de
rijkdom van die mensen. In die
tijd was het trouwens een eer
om belastingen te betalen..."
Molen van Depré
Een ander hoofdstuk is gewijd aan de molen van Depré,
gelegen over het kanaal en de
grot de Man. Toenmalig molenaar Jan Depré overleed in
1883 en liet een massa schulden na. Zijn eigendommen
werden openbaar verkocht en
de molen werd afgebroken om
de grot de Man te bouwen.
Ook de politiek komt aan bod
via een uitvoerig stuk over de
Hooftmannen tijdens het 'ancien régime'.
„De toenmalige 'hooftmannen', die inwoners van Varsenaere waren, hadden de leiding over de gemeente in opdracht van de burgemeester
van 't Brugse Vrije. Ze moesten dus verantwoording afleggen aan de burgemeester. Het
item sluit nauw aan met de parochierekening, omdat die
'hooftmannen' die rekening
moesten invullen, geholpen
door pointers", vertelt Ronny

• Meer info over de publicaties van de Studiekring van
Maerlant bij Ronny Maes,
050 38 73 05. Bestellen van
champagnestreek ; via de het boek 'Varsenare 1003overlijdensakte en de opzoe- 2003 ' kan door storting van
kingen kwam ik in contact met 16 euro op rekeningnummer
een heemkundige kring aldaar, 738-1290626-63 van de Stumaar ook die kende de verdere diekring van Maerlant.

Heemkundige Ronny Maes grasduint met zijn Studiekring van Maerlant in de geschiedenis van
Varsenare. Onlangs rolden drie fonkelnieuwe publicaties van de persen, stuk voor stuk boeiend
om te lezen. (Foto BP)

Maes.
Een ander interessant item
gaat over Francois Lepointe,
Frans cavalerist en in 1790 gelegerd in Varsenare. Vermoe-

delijk is de man ook daar vermoord. „Althans, dat meen ik
af te leiden uit zijn overlijdensakte", zegt Ronny. „De man
was afkomstig uit de Franse
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Op 91-jarige leeftijd is van ons heengegaan

ANDRÉFUNCHOO
Echtgenoot van mevrouw Julia BOEY
Hoofdonderwijzer op rust
Oud-strijder 1940-1945
Voorzitter Oud-strijdersbond Varsenare
Erevoorzitter van de Heemkundige Kring 'Maurits van Coppenolle'
Geboren te Varsenare op 29 september 1912
en godvruchtig overleden te Brugge op 13 juli 2004.

Dit melden u met droefheid:
Julia BOEY,
zijn echtgenote;
Werner en Lut DENYS-FRANCHOO,
Raf en Suzy FRANCHOO-DEGRANDE, kinderen en
kleinkinderen,
Paul en Greta FRANCHOO-VERGOTE, kinderen en
kleinkinderen,
Dirk en Ria FRANCHOO-CRIVITS en kinderen,
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

zijn schoonzuster, neven en nichten ;
de families FRANCHOO, BOEY, QUAEGEBEUR, VERHEGGE.
De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Mauritius te Varsenare op zaterdag 17 juli
2004 om 11 uur gevolgd door de begrafenis in de familiegrafkelder op het kerkhof van Varsenare. Bijeenkomst en begroeting in de kerk om 10.40 uur.
Een laatste groet aan de overledene kan gebracht worden in het funerarium D.
Tavernier te Jabbeke, Gistelsteenweg 329, iedere dag van 15 u. tot 16u. en van
17.30u. tot 19u.
Zij die geen overlijdensbericht hebben ontvangen, gelieve dit als kennisgeving te
aanvaarden.
Rouwadres :
8490 VARSENARE, TAFELDYCKEN 43
Rouwleiding en funerarium
D. TAVERNIER - Jabbeke - Tel. 050 81 38 48 - Fax 050675665 www.begrafenissen-tavernier.be
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Vrijdag 16 juli 2004

Heemkundige André Franchoo is overleden

Een leven voor Varsenare
André Franchoo is
op dinsdag 13 juli in
Brugge op 91-jarige
leeftijd overleden. Hij
stond vooral bekend als
hoofdonderwijzer van
Varsenare en als vooraanstaand heemkundige. Franchoo schreef
een zestal boekwerken
over Varsenare en was
ook lange tijd voorzitter van de heemkundige kring Maurits Van
Coppenolle.

Wijlen André Franchoo. (Eigen
foto)

t

André Franchoo overleed vorige dinsdag. Hij sukkelde al een
tijdje met zijn gezondheid, ook zijn gezichtsvermogen was het af) gelopen jaar drastisch verminderd. André Franchoo werd geboren
op 29 september in Varsenare en studeerde voor onderwijzer aan
de normaalschool in Torhout. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd hij gemobiliseerd ; negen maanden lang verbleef hij aan het
Albertkanaal.
Hij maakte ook de slag aan de Leie mee en werd daarna als
krijgsgevangene naar Hoei gevoerd. Over dat oorlogsverleden
schreef Franchoo een roman, die gedeeltelijk gebaseerd is op ware
feiten. Na de Tweede Wereldoorlog ging hij als onderwijzer aan
de slag in de gemeenteschool van Varsenare en trad hiermee in de
voetsporen van vader Germain. In 1969 ging André met pensioen.

Hulde in Varsenare

Maar de man was ook actief op andere vlakken. Ruim dertig
jaar lang was hij perscorrespondent, onder meer ook voor het
Brugsch Handelsblad. Vorig jaar werd Franchoo, als dé heemkundige bij uitstek, nog uitgebreid gehuldigd tijdens het evenementenjaar `Varsenare 1000'. En ja, hij was verheugd dat hij dit nog
kon meemaken... De 91-jarige heemkundige was immers de enige
die het verleden van Varsenare te boek stelde.
In het vierdelige boekwerk `Varsenare en zijn rijk verleden' be. schrijft hij alle facetten, van de geschiedenis van het dorp tot zelfs
een aantal volkslegendes toe. In 1980 publiceerde hij 'In de schaduw van een dorpstoren, herinneringen aan het oude Varsenare'.
Varsenare in woord en beeld, een fotoboek over het Varsenaarse
dorpsleven, werd uitgegeven in 1986. De uitvaartliturgie vindt
plaats op zaterdag 17 juli om 11 u. in de Sint-Mauritiuskerk in
Varsenare. De redactie van het Brugsch Handelsblad biedt de
echtgenote, kinderen en kleinkinderen van wijlen André Franchoo
haar oprechte blijken van deelneming aan.
(PA)

