
Overlijden August De Maesschalck. 

Op 10 oktober 2019 overleed op 93-jarige leeftijd Gust De Maesschalck. Gust was een toneelspeler in 

hart en nieren. Dit naast zijn vele andere activiteiten: heemkunde, uitgeweken Wichelaars, 

duivenmelker, muzikant, politicus,….. De laatste maanden ging zijn gezondheidstoestand langzaam 

achteruit. Het overlijden van zijn dochter Geertrui in november 2018 was een zware slag voor hem 

en voor zijn echtgenote Magda Brackman. 

Toneel zat hem evenwel al van kleins in het bloed. Zo stond hij al op de planken in de jaren ’30 van 

de vorige eeuw, speelde hij bij de toneelkring Ic dien en bij Voor God en Evenmens. Toen die laatste 

kring ophield te bestaan in 1968 was hij al bezig met een nieuwe toneelkring. Na een tussentijdse 

productie in 1969 van En waar de sterre bleef stille staan, ging de ’t Iever die ons Leydt van start in 

het seizoen 1970-1971. Hij maakte in 1971 dan ook deel uit van het ‘voorlopig bestuur en na de 

bestuursverkiezing werd hij archivaris-kronijkschrijver. Een taak die hij als heemkunde zeer 

nauwgezet ter harte nam. Ook de humoristische manier van schrijven maakte zijn jaarlijks ‘zedelijk’ 

verslag tot een topper waar iedereen reikhalzend naar uitkeek. Hij bleef dit doen tot in 1983 waarna 

hij werd opgevolgd door Gust De Mey.  

In het bijna 50-jarig bestaan van TIDOL vertolkte hij vele rollen. Samen met Albert Van De Linden (+), 

Karel Leys (+), Delphine Van Lierde, Roza Janssens en Elodie Van Der Stockt (+) was hij een der 

sterkhouders van de jonge toneelkring. Het liefst van al trad hij aan in volkse stukken. Hij was een 

goede acteur die het publiek kon ontroeren en doen lachen. Voor zijn medespelers was het niet altijd 

eenvoudig Gust als tegenspeler te hebben. Bij een hapering in zijn tekst kon hij zich er perfect uit 

redden en had zijn tegenspeler alle moeite van de wereld om hetzelfde te doen. Hieronder een 

overzicht van de verschillende rollen die hij vertolkte: 

1971 - De klucht van de brave moordenaar - Advokaat de Saint Hubert 

1972 - Doden betalen geen belasting - Marco Vechiettie 

1973 - Paradijsvogels - Rietje Rans 

1974 - De wonderdoktoor - Baron 

1975 - Gezin Van Paemel - boer Van Paemel 

1977 - Tante Jutta van Calcutta - teksteun 

1977 - De filosoof van Hagem - Titten 

1979 - De Bemoeial - Commissaris Baxter 

1979 - Dorp der mirakelen - Pastoor 

1971 - Pastoor Munte - Smid 

1982 - De Klucht van Mie de gendarm - Lamme Goedzak 

1986 - De Klucht van Mie de gendarm - Lamme Goedzak 

1986 - De Mirakelmakers - Wies, herbergier 

1991 - De Paxpastillen - Burgemeester 

1997 - Het proces Xhenceval - assessor 

1999 - Knecht van twee meesters: figuratie 

2003 - De dag dat de paus ontvoerd werd - Kardinaal O'Hara 

 


