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IN MEMORIAM Jaak Billiet  1946-2014 
 
Na een moedige strijd met wisselende kansen is ons bestuurslid van het eerste uur, 
Jaak Billiet,  op maandag 7 april overleden. 

 
52 jaar terug in de tijd: Jaak kwam als jonge 
knaap naar de grote school, het college. Hij 
stond er voor de uitdaging om de Latijnse te 
doorworstelen. Het was in het begin een harde 
strijd, de gestrengheid van een Raymond 
Maesen kennende: iedere dag de tien Latijnse 
‘woordekes’ kennen, de introductie in een 
klassieke taal. Met nog zoveel andere disciplines 
en moeilijke leraars. 
 
Maar het lukte.  Jaak proefde er van de 
maatschappelijke betrokkenheid en in de laatste 
fase van de lessen van Eric (‘Cockske’), die hem 
de liefde voor de Franse taal meegaf.  Enkele 
jaren later deed Jaak zijn tweede intrede in het 
college, waar hij aan de jonge rekruten de liefde 

voor het historisch denken en de introductie in het Frans zou meegeven, gedurende 
vele jaren. 
 
Toen de heemkundige kring De Roede van Tielt in 1972 nog in zijn kinderschoenen 
stond, beschouwde hij het als leraar geschiedenis vanzelfsprekend om zijn ruime 
historische kennis te toetsen aan de lokale geschiedenis. Hij zal blijven voortleven in 
zijn vele bijdragen voor ons tijdschrift en andere uitgaven, getypeerd door het 
baanbrekend  werk en zijn vlotte schrijfstijl. Blikvangers waren in 1986 
‘Geschiedkundige schets van het Vrij Technisch Instituut in Tielt’ en datzelfde jaar 
‘300 jaar college te Tielt’ (onderdeel periode 1945-1986), in 2003 ‘Van Feestpaleis tot 
Lakenmarkt’, ‘80 jaar muziekonderwijs in Tielt’ en recenter in 2008 ‘De Spaanse 
griep, de megadoder van 1918 en in 2010’ en  ‘75 jaar O.-L.-Vrouwekoor in Tielt’. In 
2009 was hij de tekstcoördinator van het standaardwerk ‘De Geschiedenis van Tielt, 
een nieuwe kijk op een rijk verleden’. Maar ook op ruimer vlak was zijn inzet groot. Hij 
gaf zijn medewerking aan handboeken bij de uitgeverij Pelckmans, was redactielid 
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van het tijdschrift Clio en was recent nog betrokken bij de uitgave van het ‘Lexique’ bij 
uitgeverij Academia Press. 
Als een van de founding fathers van de ‘Roede van Tielt’ bleef hij niet alleen vorser 
maar altijd consequent strijdvaardig voor de bewaring van het lokale erfgoed. 
 
Maar naast het ernstige werk was Jaak, gezegend met een scherpe pen en een 
analytische en kritische  geest, iemand die  zich thuis voelde in de wereld van poëzie 
en satire. Dit bewees hij in 1989 en in 1993 toen hij de liedjesteksten schreef van 
twee Tieltse revues “Moen der nog kesseien zijn?’ en ‘De duvel is goan vliegn’.  
Hij voelde zich gezegend in zijn  liefde voor muziek, met een zoon die professioneel 
de muzikale wereld instapte. 
Bij gelegenheid kwam hij bescheiden naar buiten met zijn taalvirtuositeit en schreef 
poëtische pareltjes  doordrongen van weemoed rond vergankelijkheid, vervlogen 
jeugdjaren en zijn onvoorwaardelijke liefde voor ‘moeder aarde’. 
Hier een toepasselijk uittreksel uit zijn nieuwjaarsbrief van 2012 
…..  
Duizend nieuwe geuren lokten, verdoofden ons toen we 
klommen naar dit hardland. Zie ons dartelen door de zonnetuin 
van Eden als blije blote kinderen. 
ongeschoold nog in tederheid, in de waan van onkwetsbaar 
zijn, alle dieren onze vriendjes. 
Onze beet was te gulzig, onze blik te ijdel voor dit Paradijs. 
in ons hebberig spel alles kaalgeplukt, ons geluk verbrand, 
leven met gif vermoord. 
De aarde rilt: afschuw kaatste ons uit ons spiegelbeeld, ons 
vuurwerk sloeg een scheur in haar schoot. 
 
Hoogtijd nu om ondergronds te gaan: een staalblauwe ijsgrot 
zuigt ons naar een volgend leven. 
weer wisselen we van huid, in een toverkleed van zilverschubbben 
duiken we terug in moeders vertrouwde warme water…. 
                                                                     Jaak Billiet 
 
In dankbaarheid voor zijn betekenis voor de heemkundige kring, zal Jaak blijven 
leven in ons geheugen en ons hart. 
 
Paul Vandepitte, erevoorzitter RVT                 Berenice Vanrenterghem, voorzitter 
RVT 
 
 
 

UITNODIGING ERFGOEDDAG MEULEBEKE 
 
Op zondag 27 april 2014 gaan in Meulebeke op twee locaties volgende activiteiten 
door: 

Programma  

Locatie : Gemeentehuis, Markt 1, Meulebeke 



Om 14 u  Voorstelling boek:  ’t Is oorlog! Meulebeke in 1914-1918 , auteur Iñez 
Demarrez 

Aansluitend verkoop boek in aanwezigheid van de auteur en mogelijkheid tot bezoek 
aan de unieke tentoonstelling van communicatietoestellen uit WOI, met uitleg door 
Philippe Verhelst. Meulebeke kende heel wat oorlogsslachtoffers,   Iñez verzamelde 
voor haar boek talloze foto’s en verhalen over deze gesneuvelden. Mulenbeca 
maakte een selectie voor een boeiende tentoonstelling en stelt  deze moedige 
mannen in het licht.   

In de Eerste Wereldoorlog kwam de telecommunicatie ook volop tot ontwikkeling.  
Het gebruik van telegrafie en van morsecode speelde in deze oorlog een grote rol.  
Het was de eerste keer dat (draadloze) communicatie in een oorlogsvoering gebruikt 
werd. Morsesignalen zijn de voorloper van alle huidige moderne telecommunicatie. 
De tentoonstelling belicht welke communicatiemogelijkheden er -  o.a. in Meulebeke -
  tijdens de Groote Oorlog waren.  Een unieke verzameling communicatietoestellen 
uit WOI is te zien op deze expo. 

  

Locatie: ’t Vraagteken, Achtste Linielaan 13, Meulebeke 

14 u tot 18 u: Gezichten van ’14-’18: verhalen en beelden van gesneuvelde 
Meulebeekse soldaten door Frank Develtere, Zendstation in werking, workshop voor 
jongeren (10-15j): bouw van een morsesleutel 

Toegang gratis.  Cultuurdienst i.s.m.  Iñez Demarrez, Mulenbeca en UBA   

Beide tentoonstellingen kunnen nog van maandag 28 april tot en met zondag 11 mei 
2014 bezocht worden tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 

 

UITNODIGING HEEMDAG KOEPEL WEST-VLAANDEREN 
2014 

 

Zaterdag 31 mei 2014 in Koekelare 
 
De Historisch-Archeologische Kring Spaenhiers uit Koekelare i.s.m. Heemkring 
West-Vlaanderen nodigt alle West-Vlaamse heemkundigen uit met het volgende 
programma: 
 
Soldaten en vluchtelingen tijdens de Grote Oorlog, emigranten en Fransmans... vaak 
waren ze lang en ver weg maar met hun gedachten bij hun thuis. Op basis van deze 
mix wordt een boeiend programma aangeboden. 
 
9 u 30 Verwelkoming met koffie in de foyer van CC De Balluchon, Moerestraat 19, 
Koekelare 



10 u 00 Toelichting werking Heemkunde West-Vlaanderen 
10 u 15 J. Heus: K. Kollwitz en heemkundige Raf Seys 
10 u 45 D. Musschoot: Emigratie naar Amerika. 
11 u 15 Pauze 
11 u 30 D. Musschoot: Emigratie naar Amerika (deel II) 
 
12 u 30 Broodjesmaal met koffie, streekbier of frisdrank, 10 euro 
 
14 u 00 In drie groepen worden om beurt de drie namiddagprogramma’s afgewerkt 
 
1/ Bezoek (met bus) aan het vernieuwde Lange Max Museum. 
2/ Een korte dorpswandeling met bezoek aan het Hadock (documentatiecentrum 
Spaenhiers) 
3/ Bezoek aan het Fransmansmuseum en het vernieuwde Käthe Kollwitz Museum 
 
17:30 Receptie aangeboden door het gemeentebestuur Koekelare en uitreiking Prijs 
Heemkunde West-Vlaanderen in het pas gerestaureerde Huis Proot. 

... 
18:30 Diner in CC De Balluchon. Moerestraat 19, Koekelare, 40 euro 
Hartig korstje met Noordzeevruchten in kreeftensaus 
Varkensfilet pur met Torhoutse mosterdsaus 
Carrousel van gebakjes 
Koffie 
Huiswijn en water 
Wij vragen u tijdig in te schrijven (liefst tegen vrijdag 16 april). De deelname 
bedraagt 10 euro (inclusief broodjesmaaltijd), wie deelneemt aan het diner betaalt 
bovenop de deelnameprijs 40 euro. Inschrijven kan op het secretariaat of via 
heemdag@heemkunde-westvlaanderen.be. 
Gelieve de volledige naam van alle deelnemers te vermelden. 
Uw inschrijving is pas geldig na betaling op rekening van Heemkunde West-
Vlaanderen 738- 
0062464-18, eveneens ten laatste tegen de bovenvermelde uiterste 
inschrijvingsdatum. 
Wij hopen u talrijk te verwelkomen! 
 
 

MET DANK AAN 
Voor wat zij schonken aan onze bibliotheek, documentatiecentrum, beeldbank of 
cartotheek 
Dhr en mevr. Annick De Vrieze – Vander Meulen, Jan Vandermeulen, René 
Baertsoen, Geert Van Hecke, Julien Verbrugge (allen uit Tielt). 
 

 

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 

Ons boekenbestand in de Bib werd aangevuld met volgende werken.  Voor meer 
informatie contacteer onze website – bibliotheek. 
 



WO I  
 
HANS & G. RAAL : De Groote Oorlog, 2 delen 
Sophie DE SCHAEPDRIJVER: De Groote Oorlog 
Général MORDACQ: Le drame de l’Yser, la surprise des gaz (avril 1915) 
Bernard DENECKERE: Luchtoorlog boven België. 1914, van Antwerpen tot aan de 
zee 
 
STREEKGENOTEN 
 
Albert VERLEYEN : De ogenschijnlijke nietszeggendheid van de achtergrond 
Leo DEMEULENAERE : Ook de lever heeft een juiste plaats 
Omer TANGHE: Gewone gelovigen. Getuigenissen uit wat het leven kleurt 
Freek NEYRYNCK:  Boon(tje) en ik op Dagblad Vooruit 
   Gents zegswijzenboek 
   Gents zakwoordenboek 
Kris GELAUDE: Voor wie verstilling zoekt 
   Voor wie woorden zoekt 
   Voor wie bidden wil 
Gustave VAN HOOREBEKE: Biographie du fameux Olivier De Dain 
Luc MADDELEIN: Neuzen in de Groote Oorlog 
Serge DESOUTER (red.): Alles in Afrika was mij lief 
Berenice VANRENTERGHEM: De portrettengalerij van mester Leon Van Damme 
OP: Op zoek naar ‘Dichter en boer’ André Demedts 
Valère VERMEERSCH: Beenhouwer ben ik ook niet geworden ! 
Eddie VERBEKE: Met Jef Claerhout van Tielt naar Brugge 
Daniel CLOET: Landbouw in Pittrem en Egem 1846-2012 
José HOUTTEMAN: Het belang van het station van Tielt gedurende WO I 
Jules DE SAINT-GENOIS: Olivier De Nekker 
 

ONZE BIBLIOTHEEK  
 
Onze bibliotheek, Beernegemstraat 5 te 8700 Tielt is open elke zaterdag tussen 10 
uur en 11uur 30. Op onze website of digitaal in ons lokaal kan u voortaan alle boeken 
opzoeken die aanwezig zijn. 

                                                             

                                                   
       



 


