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Negentiende eeuwse gebeurtenis uit de dorpsgeschiedenis van
Nieuwerkerken: 'eene onfortuinlijke boomsnoeier'

Op de vroege maandagmorgen van 1 augustus 1898, nu bijna 120 jaar geleden, was
de destijds 35-jarige Nieuwerkerkenaar Dominicus De Swaef, zoon van Franciscus De
Swaef en Rosalia Van Vaerenbergh, begonnen zijn beroep van snoeier uit te oefenen toen
hem een noodlottig ongeval trof. Het 'Volksweekblad van Vlaanderen - De Volksstem', van
zaterdag 6 augustus 1898, verwoorde het persoonlijk drama als volgt:
'Nieuwerkerken – Maandag morgend was de genaamde De Swaef Dominicus,
boomsnoeier, wonende te Nieuwerkerke, bezig met eenen boom te kanteelen, toen opeens
in het beneden komen, hij zich mistrapte en bij ongeluk den duim zijner rechterhand
afsneed. De Swaef die op eene hoogte was van ongeveer acht meters had,
niettegenstaande de smart en het hevig bloedverlies, nog de kracht om beneden te komen,
doch nauwelijks was hij beneden of hij viel van de ene flauwte in de andere. De eerste
zorgen werden hem toegediend door M. Baetens, doktoor en burgemeester van
Nieuwerkerken.' (sic).

De ongelukkige boomsnoeier, die te Nieuwerkerken in de wijk Maal woonde, was
ondanks het gemis van zijn duim zijn stiel trouw gebleven, want hij huwde als snoeier zijnde
in januari 1905 op 42-jarige leeftijd met de 16 jaar jongere kantwerkster Maria Matthys, die
de weduwe was van werkman Petrus De Geyter († Nieuwerkerken 08.12.1903, 30 jaar oud).
Hun vier trouwgetuigen, die allen in het dorp Nieuwerkerken woonden, waren de 43-jarige
winkelier Arsène Van den Brulle, de 50-jarige landbouwer Prosper Van Landuyt, de 35-jarige
landbouwer Camille Van Bever en de 35-jarige vleesschouwer Cyrille Schokaert. Zijn eerste
hulpverlener was de van Nieuwerkerken geboortige Carolus Josephus Baeten, geneesheer
en burgemeester van Nieuwerkerken, die op 9 september 1911 om 10 uur voormiddags, 85
jaar oud, in de wijk Kleinderbeek te Nieuwerkerken zou overlijden…
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