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Moorden van Beernem: 
tussen heemkunde en politieromans

Katrien Ryserhove in het spoor van haar vader

V
oor velen in Knesselare (en daarbuiten) was hij met voorsprong de grootste verteller van de 

vorige eeuw. Alfons Ryserhove kon vooral met zijn avonden over de Moorden van Beernem de 

mensen uren boeien. Hij was ook een gedreven heemkundige en auteur. Zijn dochter Katrien 

liet het lesgeven voor wat het was en stapt met overtuiging in zijn voetsporen. Een gesprek in de Appel 

van Verleiding, haar gezellige woning in Merendree, waar ze geregeld ook de deuren openzet voor 

culturele activiteiten. 

Onderwijzer, inspec-

teur, heemkundige, 

schrijver,… Alfons Ry-

serhove (°1920) was 

een bezig man. En 

getalenteerd. ‘Le plus 

jeune des enfants de ce 

monsieur était très in-

telligent et, par des ban-

des dessinées, il apprit 

à lire’, zo zei dokter en 

tandarts Jozef De Jae-

ger, zoon van voormalig 

burgemeester August 

De Jaeger, nadat hij hier 

kort na de Eerste We-

reldoorlog de piepjonge 

Fons bezig zag bij zijn 

bezoekjes aan Adolf Ryserhove (genoteerd door pastoor 

Ghuislain De Jaeger in zijn boek Kroniek van de familie 

De Jaeger in Knesselare). 

Zat het schrijverstalent in de familie?

Katrien: Pa was de enige van de familie die mocht ver-

der studeren, omdat ze op de gemeenteschool hadden 

ontdekt dat hij vrij bekwaam was. En er waren er nog die 

dat wisten. De pastoor kwam toen al naar mijn grootmoe-

der om te polsen of pa misschien priester zou willen wor-

den. Wij hebben hem daar later wel meer dan eens mee 

geplaagd en gezegd dat zijn zwart koffertje en zijn zwarte 

sokjes en schoentjes klaar stonden. Maar van wie hij die 

schrijversmicrobe had? Zeker niet van mijn grootvader. En 

mijn grootma las alleen maar in haar kerkboeken. Ik weet 

het echt niet, alleen van school misschien. 

Als tiener al liet je pa zich opmerken als schrijver. 

Vanwaar zijn voorliefde voor geschiedenis?

Katrien: Hij was nog geen 16 toen hij zijn eerste 

boekje schreef. Een tekst over Guido Gezelle, die werd 

gepubliceerd in de reeks Vlaamse filmpjes. 

Dat was een van de verhalenreeksen waarmee in de 

jaren 1930 strijd werd geleverd om de ziel van het 

kind. Onder meer de Norbertijnen wilden jongeren 

opvoeden, aan het lezen zetten. 

De jonge meester Alfons Ryserhove te velde met zijn klas s
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Inderdaad. Ik heb er nog een paar. De serie startte 

in 1930. Als kind reed pa met zijn vriend André Ver-

hoestraete heel vaak met de fiets naar Maldegem  

(‘t Getrouwe Maldegem), waar ze die boekjes verkochten. 

Hij besteedde al zijn spaargeld aan zo’n dingen. Kort na 

de oorlog schreef hij verhalen voor gelijkaardige reeksen, 

de Kabouterreeks en de reeks ’t Sterretje (1945), met titels 

als De Wouddduivel, Het IJzeren Masker, De sterkste Voet-

balclub, enzomeer. 

Sommigen noemen het een mix van ‘indoctrinatie 

en ongrijpbaar avontuur’. Maar beslist positief was 

dat de boekjes hele generaties aan het lezen zette. 

De reeks was ook een broedplaats voor aankomend 

literair talent. Toch koos je vader snel voor 

heemkunde en geschiedenis?

In de normaalschool, waar hij veel tijd had om te lezen 

en te schrijven, heeft hij in een schoolschriftje met lijn-

tjes Mijn dorp geschreven, zijn eerste historische schets 

over Knesselare. Dat werd de basis voor zijn eerste boek 

Knesselare (1945). 

En dan hield het niet meer op?

Neen. De lijst van publicaties is lang. Het heemkundig 

genootschap van het Meetjesland huldigde mijn pa in 

het Knesselaarse gemeentehuis, op een ijskoude winter-

dag in 1984. De kring publiceerde in het jaarboek Appel-

tjes van het Meetjesland (1984) een overzicht van al zijn 

boeken en artikels. Voor wat daarna nog volgde, tot zijn 

dood in 1997, is het wat zoeken in de recentere heem-

kundige tijdschriften.

Hij schreef het meest over Knesselare, maar ook veel 

over Beernem. Waar lag zijn hart?

Zijn grootouders langs moeders zijde woonden in Beer-

nem, zijn vader Adolf en moeder Maria Quissens kwa-

men naar Knesselare wonen, aan de Kouter. Pa zelf is 

hier geboren en heeft hier altijd gewoond. Maar in hart 

en gevoelens was hij meer een West-Vlaming. 

Welke herinnering roept die schrijvende vader op? 

Zijn rituelen heb ik als schoolkind maar al te goed ge-

kend. ’s Ochtends vroeg al zat hij voor zijn schrijfma-

chine en typte zijn agenda voor de klas. En na school 

was hij weer meteen aan het lezen en schrijven. Was 

hij niet bezig met heemkunde, dan deed hij de boek-

houding van een tiental mensen. Alleen ’s avonds, net 

voor het slapengaan, had hij wat tijd voor ons en las 

hij verhaaltjes. En als hij niet thuis was, dan was hij op 

stap voor zijn heemkundig onderzoek. Dan ging hij naar 

boekhandels en veilingen. Ik reed heel vaak, en graag, 

mee met de auto. Ik vond dat fantastisch.

Een volgende stap was dan zijn speurwerk naar de 

Moorden van Beernem?

Ik herinner me zijn eerste voordracht nog levendig. Dat 

moet in 1972 in Tielt geweest zijn. Toen was ik 18 jaar, en 

ging ik naar het eerste jaar regentaat. Dat kwam dus vrij 

laat, maar vooraf had hij met enorm veel mensen hierover 

gesproken en informatie verzameld. En vanzelfsprekend 

had hij daar thuis veel over gehoord. De ouders van zijn 

moeder waren pachters van ridder Devrière, de spilfiguur 

in de moorden van Beernem. De vonk om dat allemaal 

uit te pluizen kwam er wellicht na de moord op Omer Van 

Haecke, de Beernemse gemeentesecretaris die in 1944 

werd doodgeschoten aan de Flabbaertbeek (1944). Pa is 

daar gaan kijken en dat heeft een diepe indruk op hem 

gemaakt. Die moord was eerder een afrekening. 

Rudy Geldhof verfilmde het verhaal in 1986. Nadien 

kwam de reeks al driemaal op tv. Pa was niet zo 

gelukkig met de manier waarop verfilmd is?

Hij gaf de filmmakers enorm veel informatie. Hij vond 

de verfilming goed, maar het maakte hem wel ongeluk-

kig dat men niet het echte verhaal had gevolgd. De serie 

was voor hem te veel fictie. Onder meer de Maldegemse 

journalist Victor De Lille, maar ook de moordenaars zijn 

er anders getekend dan in werkelijkheid het geval was. 

Nu ja, dat moest ook, omdat er druk kwam vanuit de 

entourage van het koningshuis, wegens de rol van ko-

ning Leopold II. 

 Als Ryserhove over de moorden sprak, zaten zelfs de muizen stil
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Heeft iemand van de kinderen al zijn publicaties nog 

in één collectie?

Ik heb alles wat papa geschreven heeft. De interessant-

ste dingen zitten in de bibliotheek van Knesselare. 

Was je pa actief in het verenigingsleven?

Hij was vooral actief in heemkundige kringen, maar niet 

echt een verenigingsmens. Hij ging ook niet vaak op 

café. Hij werkte altijd. Zijn ervaring in de Knesselaarse 

Rederijkerskamer zal hier misschien een rol hebben ge-

speeld. Hij was er bestuurslid-archivaris, maar is na een 

conflict over het archief uiteindelijk opgestapt. 

Een heel leven geïnvesteerd in het verleden, wat vind 

je daarvan?

Na zijn dood (1997) zeiden we wel eens tegen mekaar: 

wat was dat voor een leven? Een beetje onbegrip. Hij 

vertelde veel, maar wij hadden daar weinig interesse 

voor. Die heemkunde vond ik redelijk saai. Maar als 

ik dat nu achteraf bekijk, groeit mijn bewondering. Nu 

vind ik het een gemis dat ik daar met hem zelden of 

nooit over gesproken heb. Ik vind dat doodjammer. De 

jongste jaren ben ik me almaar meer gaan focussen op 

zijn interesses, en alvast voor mijn werk rond de moor-

den van Beernem volg ik zijn voetsporen…

Hij had een gigantisch archief? Dat zit nu verspreid?

Ik heb er even aan gedacht om in ons ouderlijk huis met 

al zijn materiaal een klein museum uit de grond te stam-

pen, maar dat was praktisch niet haalbaar. De belang-

rijkste zaken hebben we uiteindelijk wel in familiebezit 

gehouden: alles over de moorden van Beernem, en de in-

teressantste archiefstukken over Knesselare en Beernem. 

Wat was zijn rol in de gemeentepolitiek? Vaak wordt 

verteld dat uw pa een grote rol speelde in de jaren dat 

Antoine Schrans hier felle oppositie voerde?

Zijn broer Hilaire zat in de gemeentepolitiek, en is ooit 

nog schepen geweest. Toen Antoine Schrans zich in de 

politiek profileerde, kreeg hij van mijn pa veel informa-

tie over Knesselaarse toestanden. Eens Schrans burge-

meester was, gebeurde dat veel minder of niet meer. 

Pa zou zelf nooit aan politiek doen, daarvoor was hij te 

scherp. En dat hij geen voorkeur had voor de toenmalige 

CVP, dat mag je ook weten.

Wat is voor jou zijn grootste betekenis?

Zijn werk over de Moorden van Beernem. Daar beleefde 

hij ook veruit het meeste plezier aan. Hij verbond er de 

Katrien Ryserhove zette de stap van het schoolbord   

naar de wereld van het boek 
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hele sociale geschiedenis aan, leefde mee met de armen 

in het verhaal, met moeder De Zutter onder meer. Hij 

heeft daar ontzettend veel energie in gestoken. Als ik 

vandaag nog zo vaak merk hoe de mensen over hem 

spreken, wil ik die herinnering koesteren.

Wanneer ben jij zelf gaan schrijven?

Ik schreef al gedichtjes toen ik 15, 16 jaar was en een 

eerste boek toen ik 22 was, maar heb het nooit uitgege-

ven. Als lerares op de middelbare school organiseerde 

ik poëzieavonden en werkte ik aan een paar toneelstuk-

ken, maar ook die proeven bleven in de kast. Pas na de 

dood van mijn vader heb ik een beslissende stap gezet, 

en ben ik gestopt met lesgeven (juni 1998) om me toe 

te leggen op het schrijven, vertellen en acteren. Om-

dat ik pas toen goed besefte dat het leven zo kort is. 

Ik herwerkte mijn vaders boeken over de moorden van 

Beernem voor de monoloog Hector. Veel mensen bleven 

vragen naar het feitelijke verhaal, zoals ze dat van pa 

hadden gehoord. In 2004 heb ik dan mijn boek over de 

moorden geschreven en kort daarna ben ik daarover ook 

voordrachten gaan geven. 

Van daar naar je politieromans, was maar een kleine 

stap?

In 2005 publiceerde ik Regie Mortis, een politieroman. Dat 

genre ligt inderdaad vrij dicht bij het Beernem-verhaal. In 

2006 publiceerde ik Het Wodka-meisje. Daarna volgden 

nog De Forummoorden, Milde Waanzin en Bojana (2010). 

Je werd ook voorzitter van de Vereniging van Vlaamse 

Letterkundigen (VVL). 

Ik was lid van de vereniging van misdaadauteurs en van 

de VVL. Eén jaartje, precies bij het honderdjarig bestaan 

van die vereniging, was ik daarvan de voorzitter. 

En hoe gaat het met de voordrachten zelf ?

Dat gaat nog crescendo en zal wellicht nog toenemen, 

want ik ben volop bezig met mijn tweede boek over de 

moorden van Beernem. 

Blijft dat uiteindelijk geen mysterie? Is daar nog meer 

nieuws over?

Zeker. Ik ga proberen daar een documentaire van te ma-

ken, een docu-drama. Ik ben op zoek naar medewerkers 

om dat in handen te nemen en een budget aan het bij-

eenzoeken om dat te financieren.

Is dat verhaal niet uitverteld?

Absoluut niet. Mijn vader heeft het assisenarchief nooit 

kunnen raadplegen. Het is vandaag nog niet openbaar, 

maar ik kreeg de toestemming van de familie De Zutter 

om het in te kijken. Ik ben het integraal aan het doorne-

men. Een serieus pak documentatie, vooral in het rijks-

archief in Beveren. Ik ben er al sinds de zomer van 2010 

mee bezig. Naarmate ik al die stukken lees, groeit de 

bewondering voor mijn pa, die het verhaal ook zonder 

dat archief degelijk kon reconstrueren. Wat hij altijd wou 

– een zakelijke benadering brengen – zal ik nu proberen 

realiseren. In 2012 verschijnt De zaak Hector De Zutter, 

een verhaal tot in de details, in verhaalvorm verteld. De 

finale conclusie zal ik zelf niet geven, maar ik schrijf het 

verhaal zo, dat de lezer dat zelf zal kunnen doen. 

Indien je voor de dwingende keuze zou komen dat staan 

dat je maar één boek mocht houden, wat wordt het?

Het boek waar ik nu aan werk, De zaak Hector De Zutter. 

Ter afronding: Knesselare, wat zegt dat je nog?

Ik heb een haat-liefde-relatie met mijn geboortedorp. Als 

lager schoolkind woonde ik er graag. Ik leef nog met veel 

mooie jeugdherinneringen, te situeren op en rond de 

speelplaats van de jongensschool, de parochiezaal, de 

Kloosterstraat. Ik verloor de band met Knesselare, zeker 

toen ik op kot ging en daarna met Jan (Bollen – red.) in 

Aalter ging wonen. Eerder bij toeval vonden we evenwel 

een huis in Ursel. Mijn moeder was in Knesselare blijven 

wonen, ik voerde ze geregeld naar de kapper Josefien en 

terwijl ze daar zat, trok ik naar De Litanie. Daar kreeg ik 

weer contact met de Knesselaarse mensen. Nu mijn ma 

overleden is, en we in Merendree wonen, deemstert die 

band wellicht weer wat weg.

Kun je aarden in een rustig, klein dorp?

Een rustig dorp betekent niet dat je geïsoleerd bent. Tot mijn 

18de hadden we thuis geen televisie en toen we trouwden heb-

ben we ook beslist dat dit toestel bij ons niet in huis komt, en 

we houden ons daaraan. Wij hebben twee kranten, er is het 

internet, we gaan veel naar de cinema en huren dvd’s, we 

lezen veel en luisteren vaak naar de radio. Maar misschien 

verhuizen we van hieruit ooit nog weer naar Gent, om er nog 

meer tijd te maken voor theater, bioscoop, een praatcafé… 

Ook daar kan een mens eenzaam worden…

Oh ja, ik ben er toch van overtuigd dat ik eerst sterf... 


